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Poptávka po zhotovení územní studie pro výstavbu rodinných domů 

 

Zastupitelstvo obce Mydlovary usnesením ze dne 14. 6. 2021 schválilo zadání zpracování technicko-

ekonomické studie možnosti individuální výstavby na pozemcích:  

Parcelní číslo: 1619/13, Výměra [m2]: 7582 

Parcelní číslo: 1636/1, Výměra [m2]: 3030 

Parcelní číslo: 1619/15, Výměra [m2]: 630 

Parcelní číslo: 1619/14, Výměra [m2]: 846 

Parcelní číslo: 1619/16, Výměra [m2]: 6183 

Parcelní číslo: 1669/10, Výměra [m2]: 313 

Parcelní číslo: 1669/12, Výměra [m2]: 357,  

k. ú. Mydlovary u Dívčic.  

 

Územní studie pro výstavbu rodinných domů má navrhnout parcelaci a rozmístění rodinných domů, 

umístění hlavních staveb veřejné technické a dopravní infrastruktury v území tak, aby bylo dosaženo 

potřebné ekonomie výstavby a kvality bydlení. Cílem je vznik kvalitně zastavěného území.  

Studie by měla obci poskytnout podklad pro následné zpracování geometrického plánu s oddělením 

pozemků pro umístění rodinných domů, vedení místních komunikací a umístění hlavních staveb veřejné 

technické a dopravní infrastruktury (parkoviště, hřiště). 

Obec Mydlovary je jako územně samosprávný celek jedním z veřejných zadavatelů podle zákona č. 

134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek. Vzhledem k faktu, že rovněž pořízení studie bude ve 

vztahu k ceně nutno zadat v příslušné kategorii veřejné zakázky, obracím se na Vás s dotazem, zda by 

Vaše společnost měla zájem o vypracování studie a v jaké cenové relaci by se zhotovení studie 

pohybovalo. Vámi předpokládaná cena má byt jen zcela orientační, v tuto chvíli bude sloužit pro určení 

kategorie veřejné zakázky dle zadávací dokumentace zadavatele.  

Předem děkuji za Vaši odpověď, s očekáváním další spolupráce,  

 

 JUDr. Hana Chalupská 

 starostka  
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