
Odůvodnění účelnosti veřejné zakázky podle § 1 a § 2 

vyhlášky č. 232/2012 Sb., o podrobnostech rozsahu 

odůvodnění účelnosti veřejné zakázky a odůvodnění 

veřejné zakázky 
 

1. Název akce: „Oprava lesní cesty Hradečnice II.“ 
 

2. Zadavatel: 
 

Organizace:  Městské lesy Hradec Králové, a.s. 

Adresa:  Přemyslova 219, 500 08 Hradec Králové 

Právní forma:  akciová společnost 

IČ:   25962523 

DIČ:   CZ 25962523 

Zastoupené:   Ing. Milan Zerzán, ředitel 

Tel:   +420 603 849 327 

E-mail:   zerzan@vslesy.cz  

WWW:   http://mestske-lesy.cz/ 
 

Zadavatel se nechal v souladu s ust. § 151 Zákona při výkonu práv a povinností podle 
ustanovení Zákona, souvisejících s tímto zadávacím řízením, zastoupit jinou osobou. Tato 
osoba splňuje požadavek nepodjatosti podle § 74 odst. 7 Zákona a neúčastní se tohoto 
zadávacího řízení. Osobě zastupující zadavatele v zadávacím řízení zadavatel neudělil 
zmocnění k vyloučení dodavatele z účasti v řízení, rozhodnutí o výběru nejvhodnější 
nabídky, rozhodnutí o zrušení zadávacího řízení či rozhodnutí o způsobu vyřízení námitek. 
Pověřená osoba je zmocněna ke všem úkonům souvisejícím se zajištěním tohoto 
zadávacího řízení s výjimkou rozhodování. 
 

Identifika ční údaje osoby zastupující zadavatele v zadávacím řízení (= 
pověřená osoba): 
 

Společnost:  DP Eco-Consult s.r.o. 

Sídlo:   V Lukách 446/12, 503 41 Hradec Králové 

Právní forma:  společnost s ručením omezeným 

IČ:   28766300 

Pověřená osoba: RNDr. Daniela Pačesná, Ph.D. 



Tel:   +420 776 818 435 

E-mail:   dpacesna@eco-consult.cz 
 
 
 

3. Popis potřeb, které mají být splněním veřejné zakázky naplněny 

 

Lesní cesta „Hradečnice“ je jednou z hlavních účelových komunikací, které zpřístupňují lesní 
komplex mezi Hradcem Králové a obcí Bělečko, jenž je ve vlastnictví města Hradec Králové. 
Vzhledem k poloze cesty v příměstských lesích je tato cesta hojně využívána i k rekreačnímu 
pohybu obyvatel města i přilehlých obcí (cyklistika a pěší turistika). První úsek cesty (již 
opravený) je vzhledem ke svému příznivému povrchu využíván i jako trasa pro in-line 
bruslení. Stejné využití pro rekreační pohyb osob bude mít zřejmě i úsek cesty navržený k 
opravě (po provedení opravy povrchu cesty). 

 

 

4. Popis předmětu veřejné zakázky 
 

Místní komunikace „Hradečnice“ je součástí lesní dopravní sítě města Hradec Králové. Její 
začátek je u Lesního hřbitova v Hradci Králové – Malšovicích (závora), pak trasa probíhá 
středem lesních pozemků, které jsou vlastnictvím města a končí napojením na místní 
komunikaci na konci lesního komplexu před obcí Bělečko. Trasa cesty „Hradečnice“ je 
součástí historické cesty „Žitavská stezka“. 

Obsahem této akce je realizace opravy druhého úseku cesty „Hradečnice“ v délce 2,739 km. 
Jedná se o účelovou komunikaci ve smyslu § 7 zák. č. 13/1997 Sb. (Zákon o pozemních 
komunikacích) – s hlavním využitím jako lesní odvozní cesta. Jedná se o cestu s omezeným 
přístupem, veřejný motoristický provoz je vyloučen, cesta je však hojně využívána k 
rekreačnímu pohybu osob a cyklistů.  

Opravovaný úsek cesty začíná v km 2,716 na konci již opraveného prvního úseku cesty a 
končí za závorou na okraji lesního porostu před obcí Bělečko. Součástí opravy cesty jsou i 
úpravy stávajících připojení bočních lesních cest a také úprava povrchu stávajících skládek 
dřeva podél cesty. 
 

5. Popis vzájemného vztahu předmětu veřejné zakázky a potřeb 

zadavatele 
 

Rozsáhlý komplex Městských lesů Hradec Králové se řadí mezi rekreační lesy. Lesní 
komplex je hojně navštěvován obyvateli města Hradec Králové během celého roku. Stávající 
komunikace v lesích je již z hlediska potřeb lesa i rekreačního ve velmi špatném stavu a její 
opravou dojde ke zvýšení komfortu pro rekreační účely, ale i pro potřeby lesa. Z tohoto 
důvodu je navržena rozsáhlá oprava této komunikace, která by měla navázat již na 



realizovaný a velmi využívaný úsek lesní cesty Hradečnice I. Nově opravená komunikace 
propojí město Hradec Králové s obcí Bělečko pro turisty, cykloturisty, in-line bruslaře, ale i 
zlepší podmínky pro obhospodařování lesa. Daný úsek je jednou z dílčích etap, kde 
výsledkem okruh kvalitních cest v lesním komplexu. 

6. Předpokládaný termín splnění veřejné zakázky 

31. 07. 2013 
 

7. Popis rizik souvisejících s plněním veřejné zakázky, která 

zadavatel zohlednil při stanovení zadávacích podmínek 
 

Bez realizace předmětu této veřejné zakázky by nedošlo ke splnění plánovaného cíle. 

Riziko vynaložení dalších finančních nákladů za možné vícepráce není známo. 
 
 


