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Informace o projektech OCP MHMP v rámci koordinace s projektem:
Systém podpory operativního řízení při povodních

Odbor ochrany prostředí Magistrátu hlavního města si Vás dovoluje v rámci koordinace
projektů OCP MHMP: „Analýza oblastí s významným povodňovým rizikem v územní působnosti
hlavního města Prahy včetně návrhů možných protipovodňových opatření v povodí vodních toků
Rokytky a Botič“ spolufinancovaný z OPŽP a „Zpracování analýzy povodí Litovicko-šáreckého
potoka“ a projektu odboru bezpečnosti MHMP: „Systém podpory operativního řízení při
povodních“ informovat o stavu projektů OCP MHMP.
Veřejná zakázka na projekt „Analýza oblastí s významným povodňovým rizikem v územní
působnosti hlavního města Prahy včetně návrhů možných protipovodňových opatření v
povodí vodních toků Rokytky a Botič“ byla vypsána v listopadu 2018, během zadávacího řízení
došlo na základě postupně vznášených dotazů účastníků k několikerému vysvětlování zadávací
dokumentace a prodlužování lhůty pro podání nabídek a k nutné změně etapizace projektu.
V současné době není zadávací řízení definitivně ukončeno a oficiálně není vybrán dodavatel
této veřejné zakázky. Neúspěšným účastníkem zadávacího řízení totiž byly podány námitky
proti oznámení o výběru dodavatele (oznámení zveřejněno dne 23.4.2019). HMP vypořádalo
námitky, přičemž neúspěšný účastník následně podal návrh na zahájení řízení o přezkoumání
úkonů zadavatele na ÚOHS. ÚOHS oznámil zahájení správního řízení s HMP dne 3.6.2019.
O této skutečnosti jsme Vás informovali na jednání dne 12.6.2019. Vzhledem ke krátkým
časovým možnostem, které jsou ze zákona povinné na vyjádření k důvodům přezkumu a
rozsáhlosti obsahu podaných námitek, jsme přistoupili ke zrušení výsledku zadávacího řízení.
V současné době se tedy zakázka nachází zpět ve stavu před výběrem dodavatele a OCP
prověřuje skutečnosti a argumenty uvedené v námitkách. Podle výsledků, které ověřování
obsahu námitek přinese, pak dojde k novému výběru dodavatele zakázky.
Díky celému komplikovanému průběhu zadávacího řízení se veřejná zakázka dostala
do nepříjemného časového skluzu oproti předpokládaným termínům plnění. Kvůli aktuálnímu
stavu zakázky nejsme schopni určit ani předpokládat další časový vývoj průběhu veřejné
zakázky, a to zvláště proto, že rozhodně nelze vyloučit opakující se scénář podání návrhu na
přezkum zakázky na ÚOHS neúspěšným účastníkem ZŘ. Z tohoto důvodu nejsme schopni
poskytnout výstupy daného projektu pro Váš projekt „SPOŘP“ dle předpokladu.
Veřejná zakázka na projekt „Zpracování analýzy povodí Litovicko-šáreckého potoka“ je
v současné době ve fázi po zveřejnění výsledků zadávacího řízení, kdy OCP čeká na uplynutí
zákonné lhůty 15 dní využitelné na podání námitek proti výsledkům výběrového řízení (lhůta
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uběhne 5.8.2019). V této chvíli jsme schopni garantovat předání výstupů projektu dle
přiloženého harmonogramu za předpokladu, že nebudou napadnuty výsledky ZŘ.
Přílohou zasíláme na CD Zadávací dokumentace ZŘ obou projektů pro použití ke koordinaci
s Vaším projektem, také přikládáme GIS podklady, které byly použity pro zpracování ZD
pro jednoznačnost délek vodních toků, kterých se projekty OCP týkají.

RNDr. Štěpán Kyjovský
ředitel odboru
-elektronicky podepsáno-

Příloha:
1. Parametry hydraulických modelů
2. CD se zadávacími dokumentacemi + podklady GIS
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2. spis
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Parametry hydraulických modelů OCP - zpracovány ve veřejně dostupném programu
Projekt: Analýza oblastí s významným povodňovým rizikem včetně návrhů možných protipovodňových opatření v povodí vodních toků Rokytky a Botič
I.etapa projektu:
Výstupy pro scénáře Qn
Termín poskytnutí - odevzdání výstupu dle ZD:
Rokytka (páteřní tok na území HMP - ř. km 0,0 - 30,65)
Q5, Q20, Q100, Q500
30.10.2019
Botič (páteřní toky na území HMP - ř. km 0,0 - 20,35)
Q5, Q20, Q100, Q500
30.10.2019
II.etapa projektu:
Rokytka (přítoky na území HMP)
Q5, Q20, Q100, Q500
30.9.2020
Botič (přítoky na území HMP)
Q5, Q20, Q100, Q500
30.9.2020
Projekt: Zpracování analýzy povodí Litovicko-šáreckého potoka
I.etapa projektu:
Litovicko-Šárecký (0,0-19,51)
II.etapa projektu:
Litovicko-Šárecký (přítoky)
Ostatní
Dalejský potok (ř. km 0,0-13,33)

Výstupy pro scénáře Qn
Q5, Q20, Q100, Q500

2D
2D

Termín poskytnutí - odevzdání výstupu dle ZD:
Typ modelu
30.10.2019 2D

Q5, Q20, Q100, Q500
Výstupy pro scénáře Qn
Q5, Q20, Q100

Typ modelu
2D
2D

30.9.2020 2D
Termín poskytnutí

Typ modelu
ihned 1D

