Další informace k realizaci
záměru dle UR22_0810 ze dne 21. června 2022
(tj. záměru č. Z 27/2022/OTMS/DU, ÚMČ P1 čj. 281721/2022),

kde předmětem záměru je pronájem objektu bez čp./č.ev. – parkovacího domu na pozemku parc. č. 2070/8
v k. ú. Nové Město, Praha 1, ulice Štěpánská 53-57, čp. 630. Jedná se o nově vystavěný objekt parkovacího
domu se systémy zakladačů. Vstup/vjezd do objektu je domem čp. 630, ulice Štěpánská 53, Praha 1.

1. náklady na provoz za r. 2021 v souhrnu cca 2.400.000 Kč bez DPH
2. požadované povinné činnosti za kalendářní rok spojené s nájmem a provozem Parkovacího domu Štěpánská

realizované na vlastní náklady zájemce min. v tomto rozsahu:
- roční revize nouzového osvětlení dle § 7 odst. 4, s přihlédnutím k § 2 odst. 4 písm. d) vyhlášky č.
246/2001 Sb., o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru
(vyhláška o požární prevenci)
- revize světlíku, elektromotoru a ovládací jednotky dle vyhlášky č.246/2001 Sb. Ministerstva vnitra ze
dne 29. června 2001 o stanovení podmínek požární bezpečnosti podle zákona České národní rady
č.133/1985 Sb.
- provedení kontroly spalinové cesty dle vyhl. č.34/2016 Vyhláška o čištění, kontrole a revizi spalinové
cesty
- roční/pravidelné revize požárních ucpávek (požárně bezpečnostní zařízení pro omezení šíření požáru
podle § 2 odst. (4) písm. f) vyhlášky č. 246/2001 Sb. a kontrola přenosných hasičských přístrojů podle
§ 2 odst. (3) písm. a), § 9 a násl. vyhlášky č. 246/2001 Sb. o požární prevenci
- zajištění telekomunikačních služeb
- kontrola funkčnosti vjezdového systému garážových vrat dle servisního plánu ROLO-M
- kontroly funkčnosti a výměna filtrů včetně zajištění komplexního servis vzduchotechnického zařízení
REMAK - periodický servis zařízení dodavatelem prováděn 2x ročně (duben-červen a září-říjen)
příslušného roku)
- zajištění zkoušky provozuschopnosti zařízení pro odvod tepla a kouře dle z. č. 133/1985 Sb., o požární
ochraně, ve znění pozdějších předpisů a vyhlášky Ministerstva vnitra č. 246/2001 Sb., o stanovení
podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru
- zajištění provozuschopnosti parkovacího zařízení - preventivní údržba čtvrtletní + nonstop servisní
zásah
- zajištění servisu, funkčnosti a pravidelné kontroly zařízení dálkového přenosu - pravidelná kontrola
provozuschopnosti vyhrazeného požárně bezpečnostního zařízení (VPBZ) - 1x ročně, zkouška
činnosti VPBZ - jedenkrát za 6 měsíců; dle z. č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších
předpisů a vyhlášky Ministerstva vnitra č. 246/2001 Sb., o stanovení podmínek požární bezpečnosti
a výkonu státního požárního dozoru
- zajištění kontroly funkčnosti stabilních hasicích zařízení dle z. č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve
znění pozdějších předpisů a vyhlášky Ministerstva vnitra č. 246/2001 Sb., o stanovení podmínek
požární bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru
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* Pozn.: MČ Praha 1 si vyhrazuje právo jakoukoliv části této informace změnit, upravit nebo zrušit.

-

zajištění připojení zařízení dálkového přenosu na Krajské operační a informační středisko HZS
Hl.m.Prahy
provádění roční revize parkovacích zakladačů WOHR a TARANIS, Štěpánská 630/53,57 (inspekční
prohlídka dle výrobce systému)
zajištění pravidelné servisní činnosti na APS TARANIS, Štěpánská 630/53,57 (čtvrtletní preventivní
kontroly a pohotovostní služba 24 hodin HOT LINE)
běžná pozáruční údržba technologií a zařízení (do výše 100.000 Kč bez DPH ročně)
provádění prohlídky záložního zdroje - MTG NEOB Energy (2x ročně profylaktické prohlídky vč.
funkční zkoušky, výměny náplní, filtrů, chladivo, el. revize + HOT LINE)
zajištění údržbových prací v a na objektu
zajištění správy a ostrahy objektu

3. objekt Parkovacího domu Štěpánská je pojištěn v rámci pojistné smlouvy uzavřené vyhlašovatelem.

Zájemce/nájemce je povinen bez zbytečného odkladu po uzavření nájemní smlouvy uzavřít veškerá
nezbytná pojištění provozu, vnesených věcí, pojištění odpovědnosti atp.
4. předpokládaný harmonogram:

-

29. 6. 2022 – 31. 7. 2022 zveřejnění záměru pronájmu dle UR22_0810
do 1. 8. 2022 do 12:00 hodin podáním nabídky doručené do podatelny ÚMČ P1, Vodičkova 18, P1
16. 8. 2022 projednání výstupů v radě městské části
do 30. 9. 2022 uzavření nájemní smlouvy
1. 10. 2022 – 30. 9. 2027 doba nájmu

5. další přílohy pro informaci uchazečů:

-

informace o parkovacích místech a uzavřených nájemních smlouvách
kopie UR22_0810 ze dne 21. června 2022
výpis z listu vlastnictví a situační náčrt
stávající provozní řešení
provozní řád - rozdělení v zakladačích
stávající provozní řád - text
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