Špecifikácia obstarávateľských výkonov obstarania ÚPN-Z Košice - Šebastovce (ďalej len ÚP)

P. č.
Obstarávateľské výkony
Odmena
/€/

A/ Prípravné práce:

1.
Oznámenie o začatí obstarávania ÚP
- zostavenie zoznamu účastníkov prerokovania ÚP
- spracovanie oznámenia o začatí obstarávania ÚP







2.
Zabezpečenie grafickej prílohy k oznámeniu 

3.
Spolupráca pri sústredení územnoplánovacích  a ostatných podkladov


určenie ich záväznosti a možnosti ich využitia

4.
Spolupráca pri určení a zabezpečovaní potrebných mapových podkladov  polohopis ( KM + UO )  + výškopis katastrálnych území mesta Košice

1.-4.
Medzisúčet  ucelenej časti – Prípravné práce



B/ Prieskumy a rozbory ( P+R)

5.
Dohľad  nad spracovaním  P+R 

6.
Kontrola P+R pred expedíciou 

5.-6.
Medzisúčet  ucelenej časti – P+ R

 
C/ Zadanie  pre ÚP

7.
Dohľad nad spracovaním Zadania 
- v súlade s výsledkami prieskumov a rozborov
 
8.
Spracovanie Zadania pre ÚP

9.
Prerokovanie návrhu Zadania pre ÚP s účastníkmi prerokovania ÚP
- zostavenie  oznámenia o prerokovaní  návrhu Zadania pre ÚP
- účasť na prerokovaní návrhu Zadania pre ÚP

10.
Vyhodnotenie pripomienok k návrhu Zadania pre ÚP 

11.
Úpravy návrhu Zadania pre ÚP podľa akceptovaných stanovísk  pripomienok k návrhu Zadania pre ÚP 

12.
Spracovanie žiadosti na posúdenie návrhu Zadania pre ÚP podľa §20 ods.5 stav. zákona 

13.
Spracovanie  dokumentov na prerokovanie v porade primátora, v mestskej rade a dokumentov na schválenie Zadania pre ÚP  mestským zastupiteľstvom 

7-13.
Medzisúčet  ucelenej časti – Zadanie pre ÚP



D/ Návrh ÚP

14.
Dohľad nad spracovaním návrhu  ÚP
- pracovné porady obstarávateľa so spracovateľom
- kontrolné dni orgánu ÚP  
- záznamy z porád a kontrolných dní
- protokol o odovzdaní a prevzatí návrhu ÚPE

15.
Prerokovanie návrhu ÚP s účastníkmi prerokovania ÚP
- odborný výklad obstarávateľa 
- odborný výklad spracovateľa
- riadenie diskusie obstarávateľom
- záznam z prerokovania

16.
Podanie žiadosti o posúdenie vplyvov strategického dokumentu, podľa §5 ods.1 zákona č. 24/2006

17.
Spracovanie Správy o hodnotení strategického dokumentu

18.
Spracovanie žiadostí o stanovisko k návrhu ÚP podľa osobitných predpisov
- RÚVZ – OÚ Odbor starostlivosti o ŽP kraja – OÚ odbor starostlivosti o ŽP odd ŠVS

19.
Vyhodnotenie stanovísk a  pripomienok k návrhu ÚP

20.
Dohľad nad spracovaním návrhu  ÚP – časť vyhodnotenie perspektívneho záberu PP na stavebné zámery podľa zák. 220/2004 Z.z.

21.
Doručenie Vyhodnotenia perspektívneho záberu PP na stavebné zámery podľa zák. 220/2004Z.z. Okresnému úradu KE, Odboru opravných prostriedkov so žiadosťou o vydanie súhlasu s perspektívnym záberom PP




22.
Dohľad nad spracovaním dokumentácie na preskúmanie návru ÚP Okresným úradom, odbor výstavby a bytovej politiky

23.
Prerokovanie neakceptovaných pripomienok

24.
Dohľad nad spracovaním návrhu  ÚP upraveného po prerokovaní


25.
Zabezpečenie stanoviska OÚ - preskúmanie  návrhu  ÚP podľa § 25 stavebného zákona (príprava žiadosti a zabezpečenie potrebných príloh)

26.
Spracovanie dokumentov na prerokovanie v porade primátora, v mestskej rade a schvaľovacích dokumentov pre Mestské zastupiteľstvo

27.
Dohľad nad spracovaním čistopisu ÚP

28.
Spracovanie registračného listu, Zverejnenie záväznej časti ÚPNO,  uloženie  ÚP podľa §28 stavebného zákona

14.-28
Medzisúčet ucelenej časti – Návrh ÚP



Obstarávateľské výkony spolu






