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SMLoUVA o DíLo
číslo:...'2'?
t.. *! t.. !.:J
-..'.'Ť........|....
uzavřená podle 5 2586 a násl. zákona č.89/2oI2Sb., občanskéhozákoníku (dále jen občanský
zákoník)'

nedílnou součástísmIouvy o dílo jsou, v souladu s s 1751 občanského zákoníku obchodní
podmínky Vodovody a kanalizace Pardubice, a.s. ze dne 1.9.2019 (dá!e také jen oP), které jsou

přílohou č. 1smlouvy o dílo

l.

SMLUVNíSTRANY

1,/ Obiednatel:

Vodovody a kanalizace pardubice, a. s.
sídlo: Pardubice - Zelené předměstí, Teplého 2oL4, PsČ 53o 02
společnost je zapsána ve Veřejném rejstříku, vedeném Krajským soudem
v Hradci Králové, oddíl B, vložka 999
zastoupena:
lng. Aleš Vavřička - místopředseda předstaVenstva a ředitel společnosti
tČo:
60108631
DlČ:
cz601o8631
bankovníspojení: čsoB, a.s.
č. účtu:
17699313/0300
telefon:
466 798 41.1
fax:
466304643
e-mail:
info@vakpce.cz
ve věcech smluvních oprávněnijménem objednatele jednat:
lng. Dyntar Vítězslav - technický náměstek, lng. Fia|ková Gabriela - vedoucí technicko-investičního
oddělení
ve věcech technických a ve věcech plnění této smlouvy je oprávněn jménem objednatele jednat a
podepisovat:
TDs - bude určeno při podpisu sm|ouvy
2/

Zhotovitel:

BAUSET CZ, a.s.

sídlo/místopodnikání: Nemošická 1495, 53o 02 Pardubice
společnost je zapsána v obchodním rejstříku, vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl B,
vložka 1231
zastoupena:
Jan Korejtko, předseda představenstva
lng. Josef Cimburek, č|en představenstva
tČo:
63217139
DlČ:
cZ632L7I3g
bankovníspojení: Komerčníbanka,a.s.,pobočkaPardubice
čísloúčtu:
1'9-23791'4o2l7lo1oo
telefon:
466 971.5Oz
fax:
464 60i_ 833
e-mail:
spolecnost@bauset.cz
ve věcech smluvních oprávněnijménem zhotovitele jednat a podepisovat:
Jan Korejtko, předseda představenstva
lng. Josef Cimburek, člen představenstva
ve věcech technických a ve věcech plnění této smlouvy je oprávněn jménem zhotovitele jednat a
podepisovat:
Petr Ja nsa, člen představenstva
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ll.

pŘeorvlĚr SMLoUVY

1/ Předmětem této smlouvy je závazek zhotovitele řádně a včas provést na svůj náklad a na své
nebezpečís odbornou péčídílo specifikované touto smlouvou na straně jedné a závazek objednatele
provedené dílo bez vad či nedodělků převzít a zaplatit za něj zhotoviteli sjednanou cenu, to vše za
podmínek stanovených touto smlouvou' (dále také jako ,,dí|o" nebo ,,stavba"). Zhotovitel se dále
zavazuje převést na objednatele vlastnická a jiná práva k dílu za podmínek dále uvedených v této
smlouvě, není-li objednatel vlastníkem či oprávněným ex lege nebo z podstaty věci.

2/ Dílem se pro účelytéto smlouvy rozumí provedení stavby vodovodního řadu v celkové délce 160,0
m, a to v rozsahu prací a dodávek specifikovaných v projektové dokumentaci zoz/2oI9 zpracované
spo|ečnostíVK PROJEKT, spol. s r.o., zodpovědný projektant: Ladislav Konvalina. Předmětnou
projektovou dokumentaci obdržel zhotovitel před podpisem této smlouvy, což svým nížeuvedeným
podpisem potvrzuje' Dílem se rozumí rovněž provedení veškeré kompletní přípravy pro provedení
díla a zajištěníveškerých potřebných dokladů a dokumentace k prokázánířádné funkce díla'

3/ Z důvodu odstranění jakýchkoliv budoucích nejasností a nedorozumění smluvní strany výslovně
uvádí, že součástípředmětu smlouvy jsou:
o provedení pasportizace stávajících objektů dotčených stavbou včetně zaměření hladin ve

o
o
o
o

stud

n

ích,

zařízeni staveniště,
obstarání zařízení a materiálu, výroby, dopravy, dodání, proclení, zdanění, skladování, pojištění,
zkoušky stanovené projektovou dokumentací nebo závaznými ČSN,

o
o
o
o
.
o
o
o
o

revize dokladující funkčnost zařízení, doklady na použitémateriály v souladu se zákonem č.
22/t997 Sb. o technických požadavcíchna výrobky, a souvisejícími předpisy
součinnost zhotovitele s projektantem při zpracovánízměny díla,
zajištění zvláštního užíváníkomunikací v souladu se zákonem o komunikacích a prováděcích
předpisů, zabezpečenídopravně-inženýrských opatření,
provádění průběžnýchtestů a komplexních zkoušek,
provedení zkoušek hutněnízásypových Vrstev a pláně pod konstrukčnímivrstvamikomunikací,
zajištěnípráv k používánípatentů, know-how, SW, autorských práv, pokud se vyskytují,
činnost odpovědného geodeta,
zpracování a dodání předpisů pro provoz a údržbudíla,
zaškolenípracovníkůprovozovatele, komplexníodzkoušení, uvedenído provozu,
dodávku prvních provozních náplní do technologie,
poskytnutí záruk na celé dílo, odstraňování případných vad v záručnídobě,
obstaráníveškerých dalších prací souvisejícíchse zhotovením díla.

4l

Součástípředmětu smlouvy

o
o

je téžzhotovení dalšípotřebné dokumentace,

dí|enských

a konstrukčníchvýkresů, pokud jsou k provedení díla zapotřebí, provedení veškerých zkoušek, atestů
a revizí k prokazování předepsané kvality a parametrů dokončeného díla, jakoŽ i doklady nutné pro

vydání kolaudačníhosouhlasu, je-li stavebním úřadem vyžadován.

5/ Součástí předmětu smlouvy je veškerá dodavatelsko-inženýrská činnost spojená s provedením díla
a jeho uvedením do trva|ého uŽívání a to zejména:

.
.

Vytyčenía ochrana všech podzemních zařízenívzájmovém územístavby na základě vyjádření
povolení dotčených správců těchto sítí
zajištění vstupů na pozemky nutných pro provedení díla

Smlouva o dílo - Dašice, ul. Velkolónskó _ vodovod

a

Strona 2/8

o
o
.
o
o

projednání dočasných záborů ploch mezideponií a ploch zařízení staveniště (ZS) potřebných pro
provedení díla včetně úhrady poplatků
zabezpečenípříslušnýchpovolení k provedení a provozu dočasných objektů zaYízenístaveniště
kompletačníčinnostizhotovitele
ostraha staveniště, zajištění bezpečnosti při prováděnídíla ve smyslu BoZP
péčeo nepředané objekty a konstrukce stavby, jejich ošetřování, zimní opatření, nutný rozsah
pojištěnístavby'

6/ Zhotovitel bude po dobu výstavby a komplexního vyzkoušení spolupracovat s objednatelem.
V případě, že zhotovitel bude v uvedeném období provádět práce na objektu či zařízení vodárenské
infrastruktury, jehož provoz bude muset být z důvodu postupu prací omezen či přerušen, upozorní

zhotovitel objednatele na tuto skutečnost zápisem ve stavebním deníku minimálně týden předem.
objednatel zápisem do stavebního deníku požadovaný termín odsouhlasí nebo oznámí nejbližší
možný termín pro omezení či přerušení provozu. Zhotovitel bez předchozího souhlasu práce na
takovémto objektu či zařízení nezahájí'

7/DíIo bude provedeno vnáležité kvalitě a dle veškerých předepsaných atestů, zkoušek a revizídle
a technických předpisů a nařízení uvedených v zadávací

čsru a dalších platných právních

dokumentaci, kterými bude prokázáno dosaženípředepsané kvality a parametrů dokončenéhodíla.

8/ Smluvnístrany se výslovně dohodly, že normy čstrt 1rozumíse tím i čsN EN), jejichž použitípřichází
v úvahu při provádění díla dle této smlouvy, budou pro realizaci daného díla považovat za závazné
v plném rozsahu.

9/ Součástí předmětu smlouvy je zhotovení projektové dokumentace skutečnéhoprovedení

(v

podrobnostech realizačníprojektové dokumentace) v listinné (3 paré) a digitá|ní podobě ve formátu
dwg a pdf. Dokumentace skutečnéhoprovedení bude provedena dle nížeuvedených zásad:
a) do projektové dokumentace pro provedení stavby všech stavebních objektů budou zřetelně
vyznačeny všechny změny, k nimž došlo v průběhu zhotovenídíla,

b) ty části projektové dokumentace pro provedení stavby, u kterých nedošlo k žádným

změnám, budou označeny nápisem ,,beze změn",
c) každý výkres dokumentace skutečného provedenístavby bude opatřen jménem a příjmením
osoby, která změny zakreslila, jejím podpisem a razítkem zhotovitele,
d) u výkresů, obsahujících změnu proti projektové dokumentaci pro provedení stavby bude
přiložen i doklad, ze kterého bude vyplývat projednánízměny s odpovědnou osobou zadavatele
(objednatele) a její souhlasné stanovisko.
10/ Geodetické zaměření skutečnéhoprovedení díla si zajišťuje zhotovitel prostřednictvím geodeta'
Veškerépráce, které jsou předmětem geodetického zaměření, mohou být zakryty až po zaměření.
Nedodrženítétopodmínky je považováno za hrubé porušenísmluvníchpovinností.

II/ Dílo bude provedeno

co do obsahu a rozsahu podle:
a) Projektové dokumentace, která bude předána zhotoviteli nejpozději v den předání/převzetí
staveniště.
b) Stavebního povolení, bylo-li vydáno'

c) Závazných rozhodnutí dotčených orgánů státní správy týkajícíchse díla, vydaných v mezidobí
od zahájení prováděnídíla zhotovitelem do předánídíla objednateli.

V případě rozporů při určeníobsahu, rozsahu nebo provedení díla podle jednotlivých výše uvedených

bodů bude pro stanovenískutečnéhoobsahu a rozsahu díla, kjehož provedeníje zhotovitel podle
této smlouvy povinen, rozhodující nejdříve bod b), jako druhý bod a), jako třetí bod c).
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lII.

TERMíNY A MísTo PLNĚNí

1/ Zhotovitel se zavazuje provést sjednané dílo v následujících termínech:
A) Termín zahájenídíla: březen 2o2o (zodavatel upozorňuje, že se jednó o přepoklódaný termín)

B) Termín dokončenídíla a jeho předání objednateli: do říjen 2020 (zadavatel upozorňuje, že se
jednó o přepoklódaný termín)

Zhotovitel se zavazuje zahájit stavební práce do jednoho týdne ode dne převzetí staveniště od
objednatele.
2/ Místem plněníje: ul. Velkolánská a Palackého v Dašicích.

lV.
1'/ Cena díla v rozsahu

CENA DíLA

čl' lll' této smlouvy je stanovena jako cena nejvýše přípustná se započtením

veškerých rizik, provozních nákladů zhotovitele, zisku a inflačníchv|ivů po celou dobu výstavby' Cena
díla bude dále navýšena o DPH v souladu s platnými právními předpisy.
Cena celkem bez

DPH

3 198 699,52,- Kč

(slovy: třimilionystodevadesátosmtisícšestsetdevadesátdevět

korun českých, padesátdva haléřů)

prohlašuje, že ke dni uzavření této smlouvy je plátcem DPH, a v případě jakékoliv
změny, toto oznámí bezodkladně objednateli.

2l Zholovitel

3/ Cena díla zahrnuje veškerépráce, dodávky a služby související s provedením předmětu díla v

rozsahu dle čl' ll. této smlouvy. Cena díla je doložena oceněným soupisem stavebních prací, dodávek

a služeb (doplněným položkovým rozpočtem), který je Přílohou č. 3 této smlouvy a tvoří součást
nabídky zhotovitele podané do zakázky,,Dašice, ul. Velkolánská - vodovod".
4/ Podmínky pro změnu ceny díla jsou uvedeny v
oP.

V.

PLATEBNí PoDMíNKY

1/ objednatelem nebudou poskytována jakákoli plnění před zahájením provádění díla. obě smluvní

strany se vzájemně dohodly, že dílčímzdanitelným plněním jsou práce skutečně provedené
v příslušnémměsíci a za datum uskutečněnízdanitelného plnění prohlašují poslední den

kalendářního měsíce. Daňové doklady budou propláceny zhotoviteli celkem až do výše 90% celkové
smluvní ceny za provedení díla. Po dosaženítohoto limitu bude objednatel zhotoviteli zadržovat
všechny zbývající platby jako zádržné,které bude uvolňováno do 15-ti dnů po odstranění všech
případných vad a nedodělků uvedených v Zápisu o předánía převzetídíla.

2/ Po ukončení každéhokalendářního měsíce vystaví zhotovitel objednateli daňový doklad max. do
lhůty stanovené zákonem a současně do této lhůty ho prokazatelně doručíobjednateli. Nedílnou
součástídaňového dokladu je vždy zjišťovacíprotokol - soupis prací a dodávek provedených v daném
měsíce v členěnípo položkách dle výkazu výměr, oceněný v souladu se smlouvou, odsouhlasený
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technickým dozorem objednatele' Zhotovitelje oprávněn zahrnout do daňového dokladu za příslušné
období pouze práce a dodávky v rozsahu odsouhlaseném technickým dozorem'
3/ objednatel a zhotovitel shodně konstatují, že pokud zhotovitel provede pro objednatele dle této
smlouvy i stavební nebo montážnípráce (odpovídajícíčíselnémukódu klasifikace produkc e CZ-CPA 4I
až a3) bude je fakturovat v režimu přenesení daňové povinnosti podle ustanovení $92e) zákona č.
235/2oo4 Sb., o dani zpřidané hodnoty, vplatném znění. objednatel dále prohlašuje,že nepoužije

výše uvedené práce výlučně pro soukromou potřebu nebo výlučně pro plnění, která nejsou
předmětem daně.

4/ Pokud objednatel zaplatí finančnímuúřadu daň z přidané hodnoty za zhotovitele, jako zákonný
ručitel (z titulu zákonného ručení)je oprávněn tuto pohledávku jednostranně započístna peněžité

nároky zhotovitele vůčiobjednateli.

5/ Splatnost daňových dokladů smluvními stranami je dohodnuta na 30 kalendářních dní ode dne
řádného předání (doručení) faktury (daňového dokladu) zhotovitelem objednateli. Daňový doklad se
považuje za řádně a včas zaplacený, bude-li poslední den této lhůty příslušná hodnota zdanitelného
plněníve výši odsouhlasené objednatelem odepsána z účtuobjednatele ve prospěch účtuzhotovitele
uvedeného v záhlaví SoD.
6/ Dalšípodmínky stanovíoP

Vl.

ZÁRUKA

L/ Zhotovitel poskytuje objednateli až do uplynutí záručnídoby záruku za jakost díla, tedy přejímá
závazek, že dílo bude v průběhu příslušnýchzáručníchlhůt, odpovídat výsledku určenémuv této
smlouvě, že nedojde ke zhoršení parametrů, standardů a jakosti stanovených předanou
dokumentací.

2/Zhotovitel poskytuje na dílo od data předánía převzetí záruku 60 měsíců
3/ Dalšípodmínky stanovíoP.

V!I.

SMLUVNí PoKUTY A FlNANčNízÁnurn

1/ V případě, že zhotovitel nedodrží termín předání a převzetí díla dle čl' lll. odst' 1 písm. B) této
smlouvy o dílo, zavazuje se zhotovitel uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši o,o5% zceny díla

bezDPHzaokrouhlenénahoruna]-00Kčtj' 1600,-Kčzakaždýbyťzapočatýdenprodlení'

2/ V případě, že zhotovitel nedodrŽítermín kteréhokoliv ze smluvních milníkůdle čl. lll. odst' 1 této
smlouvy o dílo, tj. včetně termínu zahájení prací, zavazuje se zhotovitel uhradit objednateli smluvní
pokutu ve výši 0,o5% z ceny díla bez DPH zaokrouhlené nahoru na 100 Kč tj. 1 600,- Kč za každý byť
započatý den prodlení. Pokud zhotovitel porušísvoji povinnost spočívajícív
zahájení stavebních prácí
do 1 týdne ode dne převzetí staveniště od objednatele, zavazuje se zhotovitel uhradit objednateli

smluvní pokutu ve výšío,1%o z ceny díla bez DPH zaokrouhlené nahoru na ].OO Kč tj' 3 200,- Kč za
každý byť započatý den prodlení

3/ V případě, že zhotovite| nedodržítermín předání dokumentace skutečnéhoprovedení díla dle čl.
Xll' odst. 1'4 oP, zavazuje se zhotovítel uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši o,osyo zceny díla
bez DPH zaokrouhlené nahoru na ].00 Kčtj.1600,- Kč zakaŽdý byťzapočatýdenprodlení'
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al V případě, že zhotovitel neodstraní vady či nedodělky, uvedené v zápise o předání a převzetí díla
v dohodnutém termínu , zavazuje se zhotovitel uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši o,o5%
z ceny díla bez DPH zaokrouhlené nahoru na 100 Kč tj' 1 600,- Kč, za každý byť započatý den
prodlení, a to za kaŽdou vadu či nedodělek zvlášť.
5/ V případě, že zhotovitel před zahájením prací řádně nepřevezme staveniště v dohodnuté lhůtě
nebo ve lhůtě stanovené objednatelem a/nebo zhotovitel nepředá objednate!ivyklizené a uklizené
staveniště v dohodnutém termínu,zavazuje se zhotovitel uhradit objednatelismluvní pokutu ve výši
1oo ooo,- Kč a dále smluvní pokutu 20 000,- Kč za každý započatý den prodlení nad rámec výše
uvedené jed norázové pokuty.

6/ V případě, že zhotovitel bude v prodlení s povinností nastoupit

odstraňování jakékoliv
reklamované vady v dohodnutém termínu , zavazuje se zhotovitel uhradit objednateli smluvní pokutu
ve výši o,o5% z ceny díla bez DPH zaokrouhlené nahoru na 100 Kč tj. 1 600,- Kč, za každý byť
započatý den prodlení,atoza každou vadu zvlášť.
k

7/ Pokud zhotovitel porušíjiné povinnosti uvedené vtéto smlouvě o dílo nebo obchodních
podmínkách,zavazuje se zhotovitel uhradit objednateli smluvnípokutu ve výši o,05% zceny díla bez
DPH zaokrouhlené nahoru na ].00 Kč tj. 1600,- Kč zakaždéjednotlivéporušenípovinnosti.

8/ V případě prodlení s úhradou ceny díla dle této smlouvy uhradí objednatel zhotoviteli smluvní
pokutu ve výši o,o5% z dlužnéčástky za kaŽdý byť započatý den prodlení.

9/ Celková výše částky smluvních pokut není omezena, smluvní pokuty mohou být kumulovány a
kombinovány. Sjednáním a zaplacením smluvních pokut není dotčen nárok objednatele na náhradu
škody, způsobenéporušením kterékoliv z povinnosti takto zajištěných. Rovněž tak sjednáním a
zap|acením smluvní pokuty není zhotovitel zbaven jeho povinnosti odstranit ve lhůtě stanovené
správcem stavby porušení, za které objednateli vznikl nárok na smluvní pokutu, dokončit dílo nebo
jeho část, anijiných povinností, závazků nebo odpovědností, které podle smlouvy o dílo můžemít.
Zhotovitel je povinen bezodkladně po odstranění porušenípodat objednateli důkaz o odstranění
porušení.Nedojde-li v dané lhůtě stanovené objednatelem
smluvní pokutu uplatnit opakovaně.

k

odstranění porušení, je možnénárok na

10/ V případě nedodrženíoznámených a schválených termínů odstávek a výluk je zhotovitel povinen

uhradit objednateli veškerénáklady

s

tím spojené, včetně případných pokut a poplatků, které

v souvislosti s touto situací budou vyplývat z právních předpisů nebo z rozhodnutí správních úřadů'

1L/ Smluvní pokuta je splatná do 15 dnů od doručenípísemného oznámení objednatele o uložení
smluvní pokuty zhotoviteli. oznámení o uloženísmluvní pokuty musí vždy obsahovat popis a časové
určeníudálosti porušení podmínek Smlouvy o dílo, na základě kterého se zakládá právo objednatele
na zaplacenísmluvní pokuty, a způsob výpočtu celkové výše smluvní pokuty. objednatel si vyhrazuje
právo na určenízpůsobuúhrady platné smluvní pokuty.
12/ Pokud zhotovitel nesplníněkterou svou povinnost sjednanou vtéto smlouvě o dílo a objednatel
v důsledku tohoto nesplní dotačnípodmínky stanovené poskytovatelem dotace (dále také jen

,,zprostředkující subjekt") a nebude tak oprávněn čerpat dotaci na spolufinancování předmětu díla
nebo její části nebo bude povinen vrátit dotaci nebo její část, nebo uhradit z tohoto důvodu
jakoukoliv sankci poskytovateli dotace nebo třetí osobě, je zhotovitel povinen uhradit objednateli
smluvní pokutu ve výši takto nedočerpané popř' vrácené dotace nebo vůčiobjednateli požadované
sankce.
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VIII.

pŘroÁruí oítR, vtnstrulcxÉ pnÁvo

1/ Podmínky předánía převzetí díla, jakož i nabytí vlastnického práva objednatele stanovíoP

lX.

UKoNčENíSMLoUVY

1/ Smlouva můžebýt ukončena písemnou dohodou nebo odstoupením od smlouvy podle zákona,
této smlouvy nebo podle oP. Dalšípodmínky stanovíoP.

x.

sPoLEčNÁnzÁvĚnrčruÁusrRmoveruí

1/ Nedílnou součástítéto smlouvy jsou obchodní podmínky (dále také jen ,,oP"), které tvoří přílohu
č. 1 této smlouvy' Zhotovitel výslovně prohlašuje a svým podpisem nížepotvrzuje, že byl seznámen
se oP, a že tyto oP bezvýhradně akceptuje. V případě rozporu mezi některým z ustanovení této
smlouvy a ustanovení oP je rozhodující ustanovení této smlouvy' Smluvní strany se výslovně
dohodly na vyloučení účinnostinásledujících ustanovení oP: čl. xx. FlNANčruízÁnurn

2/ Tut'o smlouvu lze měnit, pokud ve smlouvě není uvedeno jinak, pouze dohodou stran ve formě
číslovanýcha oběma stranami podepsaných písemných dodatků. K návrhům dodatků této smlouvy se
smluvní strany zavazují vyjádřit písemně do 10 dnů od doručenínávrhu dodatku druhé straně. Po
stejnou dobu je tímto návrhem vázána strana, která jej podala. Za písemnou formu nebude pro tento
účelpovažována výměna e-mailových čijiných elektronických zpráv.

3/ Nastanou-li u některé ze stran skutečnosti bránícířádnému plnění této smlouvy, je povínna to
ihned bez zbytečného odkladu oznámit druhé straně a vyvolat jednání zástupců obou stran.
Zhotovitel na sebe tímto přebírá nebezpečízměny okolností podle 5 1765, odst' 2 občanského
zákoníku.

4/ obě smluvní strany se zavazují k mlčenlivosti a k znepřístupnění všech důvěrných informací
svěřených smluvním partnerům a k zachování obchodního tajemství, jestliže s ním budou

v souvislosti s touto smlouvou nebo jejím prováděním seznámeny.

5/ Všechny závazky, ujednání, povinnosti a práva vyplývajícíztéto sm|ouvy o dílo se budou vztahovat
a budou závazné i pro právní zástupce, právní nástupce a postupníky zde uvedených stran jako pro
strany samé a všude, kde se tato smlouva zmiňuje o kterékoliv ze stran, bude toto platit i pro právní
zástupce, právní nástupce a postupníky takové strany jako by šlo o ně samé. Tato smlouva jako celek,

ani jednotlivá práva vzniklá z této smlouvy nesmí být postoupena bez předchozího písemného
souhlasu druhé strany' Za písemnou formu nebude pro tento účelpovažována výměna e-mailových,

či jiných elektronických zpráv.

6/ Pokud nebylo v této smlouvě nebo v oP ujednáno jinak, řídíse právní poměry z ní vyplývající a

vznikajícíobčanským zá kon íkem.

7/Tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá strana obdržípo dvou. Smlouva
nabývá platnosti v den podpisu poslední ze smluvních stran a účinnostidnem uveřejnění v registru
smluv. obě strany prohlašují,že došlo k dohodě v celém rozsahu.
8/ Přílohy Smlouvy o dílo:
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Příloha č. 1: obchodnípodmínky
Příloha č. 2: Harmonogram postupu prací

Příloha č. 3: oceněný soupis stavebních prací, dodávek a služeb (doplněný položkový rozpočet)
Příloha č. 4: Stavební povolení
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Příloha č. 1 Smlouvy o díJo

oBcHoDNí PoDMíruNY
kan

V

l.

ardu

Úvootrtí UsTANoVENí

7/ Tyto obchodnÍ podmínky (dále také jen ,,PodmÍnky" nebo ,,oP") ve smyslu ustanovení
$ 1751 a
násl' občanskéhozákoníku upravujíváah mezi objednatelem a Zhotovitelem zaloŽený Shlouvou
o dílo (dále také jen ,,SoD" nebo ,,Smlouva"). Obchodnípodmínky jsou nedí|nou součástíSoD.

2/ Tytto Podmínky se použijívŽdy, pokud Smlouva neobsahuje jinou úpravu. Změny těchto
Podmínek mohou být učíněnyjen pÍsemně, a to stejným způsobem, jako Smíouva.
3,z Vobchodních podmínkách jsou použity zkratky, pro lepšÍsrozumitelnost textu je Vtomto
odstavci, jakožijinde v oP, uveden jejich přehled a plný význam zkrácených slov. Techn ický dozor
stavebníka (dále jen ,,TDs"), autorský dozor projektanta (dále jen
,,AD"), koordinátor bezpečnosti a
ochrany zdraví při práci na staveništi(dále jen ,,Ko-BoZP,,)

ll.

LHŮTY PLNĚNí

!/ znolovitel dokončíce|édÍlo a všechny jeho části fisou-lijaké) ve lhůtě pro dokončenídílanebo
části díla (podle okolností), včetně:
a) úspěšnéhoprovedení přejÍmacích zkoušek před převzetím díla, pokud budou
objednatelem požadová ny, a
b) dokončeníveškeých prací a činností,které jsou uvedeny v SoD tak, jak se poŽaduje k
tomu, aby bylo dílo nebo jeho část pokládáno za dokončenépro Účely převzetí podle Soó

2/ Za

řádné splnění SoD se povaŽuje okamŽik oboustranného podpisu zápisu o předánÍ
převzetí
a
díla, a zároveň zápisu o odstranění drobných vad a nedodblků, včetně předání všech
požadovaných dokladů, atestů, jiných rozhodnutí potřebných pro užÍvánÍ
díla a zároveň podpis
protokolů o odstranění všech vad zjištěných v průběhu záru8ní
doby.

3/

Zhotovitel se zavazuje realizovat dílo dle závazného harmonogramu postupu prací (dále jen
,,harmonogram"). Harmonogram je nedílnou součástíSoD jako jejipříloha Ó. 2. v harmonogramu
jsou vyznačeny pro zhotovitele závazné dÍlčítermíny
plnění, tzv. milníky resp. uzlové body (dáe jen
,,uzlové body"). Změna harmonogramu je moŽná pouze na základě písemného dodatku k soD.
Uzlový bod se povaŽuje za splněný, pokud zhotovitel v souladu se závaznými podklady

pokyny objednatele

stavby a

a

TDS řádně dokončílvšochny práce a dodávky a předloŽil veškeré
dokumenty vztahující se k příslušnémuuzlovému bodu. o dokončeníkaŽdého uzlového bodu

vyhotovÍzhotovitel zápis, kte4l podepisuje zhotovitel, objednatel a TDS.

4/

Zhotovitel následně předá objednateli, nejpozději 7 dní před termínem prvnÍho předání
stavenÍště, ke schválení návrh podrobného programu prací na celou dobu realizace předmětu
díla, s uvedením základních druhů zhotovovac'rch prací v rámci jednotlivých stavebních objektů
(So) a provozních souborů (PS) a to aŽ do termínu předáni a převzetí díla. Tento
návrh
podrobného programu prací musí zohledňovat poŽadavky objednatele na
součinnost s provozem
přÍpadně dotčenými zařÍzeními a na součinnost s dalšrmi dotčenými
subjekty projektu. Dokud

t

Příloha č' 1Smlouvy o dílo
nebude program prací odsouhlasen objednatelem, jsou platné závazné termíny a obdobíýstavby
dle harmonogramu; program prací musí byt v souladu dílčímitermíny (milníky) dle

harmonogramu. Přehled skutečnéhopostupu prací ve vztahu k poslednímu schválenému
programu prací a ve vztahu k harmonogramu je zhotovitel povinen aktualizovat po celou dobu
reařzace předmětu di1a, nejméně v měsíčníchintervalech jako součást zprávy o postupu prací.
Zhotovitel rovněŽ předá objednateli ke schválenÍ aktualizovaný program prací, kdykoli předchozí
program prací nesouhlasí se skutečným postupem nebo povinnostmi zhotovitele, nebo na
zaxtaoc pokynu objednatele, a to nejpozději do 3 pracovnÍch dní od obdrŽení pokynu. JestliŽe
objednatel kdykoli oznámí zhotoviteli, Že program prací (v míře, která je uvedena) neodpovídá
SoD, harmonogramu nebo skutečnémupostupu a úmyslům, kteró zhotovitel uvedl, předloŽí
zhotovitel opravený program pracÍ objednateli ke schválení v souladu s tímto článkem.
5/ Zhotovitel potvrzuje, Že veškeré sjednané lhůty jsou přiměřené a dostatečnépro řádné splnění
pbvinností uybtývajrcrch ze SoD. V případě, Že SoD nestanoví zhotoviteli pro splnění nějaké
povinnosti lhůtu, je zhotovitel povinen ji splnit bez zbytečnéhoodkladu v závislosti na tom, ke
kterému plnění podle SoD se příslušná povinnost vztahuje.

6/ Zhotovitel nebude při prováděnÍ dÍla zodpovědný za prodlenÍ s provedením díla způsobené

je nemohl předvÍdat nebo nemohl předejít jejich
prodlení předloŽit objednateli neprodleně
případě
takového
vlivům' Zhotovitel se zavazuje v
prodtení.
písemnou zprávu o okolnostech a důvodech takového
rozhodnutÍmi orgánů veřejné správy, pokud

v

průběhu prací vystanou skryté nebo jiné objektivnÍ překáŽky, které nemohl
objednatel ani zhotovitel předpokládat,zavazujíse obě strany, Že se bezodkladně dohodnou na
řešení, včetně zohledněnÍ přÍpadných dopadů do termínu plnění díla a učinívše pro odstranění

7/ )eslliŽe

překáŽek.

8/ JestliŽe se zhotovitel domnívá, Že má nárok na změnu termínu dokončenídíla nebo uzlového
bodu, oznámí to písemně objednateli s popisem skutečností odůvodňujícíchvznik nároku.
oznámení je zhotovitel povinen učinit bezodkladně poté, co se o takové skutečnosti dozvěděl
nebo mohl dozvědět;jestliŽe zhotovitel svůj nárok neoznámí během 14 kalendářních dnů po tom,
co se dozvěděl (nebo měl a mohl dozvědět) o vzniku takové skutečnosti, nárok na změnu termín
dokončenÍdÍla zaniká'

9/ Během jakéhokoliv přerušení provádění díla nebo jeho části podle SoD je zhotovitel povinen
v rozsahu stanoveném objednatelem, jinak v nezbytném rozsahu zajistit ochranu a bezpečnost
pozastaveného
dÍla proti zníčení,ztrátě nebo poškození, jakoŽ iskladování věcí opatřených
'k
provádění dí|a. Je rovněŽ povinen provést opatření k zamezení nebo minimalizaci škody, která
by pozastavením provádění díla mohla vzniknout (konzervace díla, opatření před propadnutím
lhůt poskytnutých orgány veřejné správy apod.), přičemŽ o zamýšlených opatřeních je zhotovitel
povinen objednatele předem informovat. V případě, Že k přerušení provádění díla nebo jeho části
dojde z důvodůvýlučně na straně objednatele, jdou nezbytně nutné náklady spojené s činností
zhotovitele podle tohoto odstavce k tíŽi objednatele.

10/ Objednatel není povinen dílo převzít před uplynutím lhůty pro jeho dokončení.

ll!.

CENA DíLA, PLATEBNí poonníruxy

za provedenÍ díla jsou zahrnuty veškerénáklady zhotovitele, které při plnění svého
závazku dle SoD nebo vsouvislosti stím vynaloŽí, a to nejen náklady, které jsou uvedeny v
podkladech předaných objednatelem nebo z nich vypl:ývají. Jedná se zejména o náklady na

ý

V ceně

pořízení všech věcí potřebných provedení dÍla, dopravu na mÍsto plnění, vč. vykládky, skladování,

manipulačnía zdvihacÍ techniky

a

přesunů hmot, zařízení staveniště a jeho zabezpečení,
2
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hygienické zázemí pro pracovníky a dodavatele, úklid průběŽný a konečný úklid staveniště vč.
zhotovené stavby, veškerou dokumentaci pro provedení díla (dílenskou, výrobní, technologické a
pracovní postupy apod.), dokumentaci skutečného provedení, geodetické práce, provedení
předepsaných či sjednaných zkoušek, revizí, předání atestů, osvědčení,prohlášenío shodě,
revizních protokolů a všech da|šíchdokumentů nutných k řádnému zhotovenía předánídíla. Dále
se jedná zejména o náklady na cla, reŽie, mzdy, sociální pojištění, pojištěnÍ dle smlouvy, poplatky,
zábory, dopravní značení,zajištění bezpečnosti práce a protipoŽárních opatření apod. a další
náklady spojené s plněním podmínek dle rozhodnutí příslušných správních orgánŮ nebo dle
obecně závazných platných předpisů. V ceně jsou zahrnuty rovněŽ veškeré náklaáy na software,
Iicence k užíváváni know-hoýsoftware, nekompilované zdrojové kód programových a řídíci'ch
automatů s komentářem, popis softwarových aplikacÍ a nastavených paraňetrů' předání hesel
pro technologické celky apod.

2/ Cenaje stanovena podle příslušnédokumentace předané objednatelem zhotoviteli. Pro obsah
sjednané ceny je rozhodující soupis stavebních prací, dodávek a sluŽeb s v17kazem výměr, který
byl součástípředané přÍslušnédokumentace, Pokud se v budoucnu ukáŽe, Že i přes přiměřenou
kontrolu objednatele v rámci zadávacího řízenípoloŽkorný rozpočet zhotovitele neobsahuje
veškerépoloŽky či správné počty měrných jednotek obsaŽené v předaném soupise stavebních
pracÍ, dodávek a služeb, pak platí, Že takové chybějícípoloŽky či chybějící mnoŽství měrných
jednotek jsou předmětem plnění a součástísjednané ceny díla. Zhotovitel nemá právo domáhat
se zvýšenísjednané ceny za dílo z důvodůchyb nebo nedostatků v poloŽkovém rozpočtu, pokud
jsou tyto chyby důsledkem nepřesného nebo neúplnéhoocenění soupisu stavebních prací,
dodávek a sluŽeb.
Pokud se v budoucnu ukáŽe, že poloŽkový rozpočet zhotovitele obsahuje poloŽky, které nebudou
zhotovitelem realizovány či obsahuje nesprávné počty měrných jednotek obsaŽené v předaném
soupise stavebních prací, dodávek a sluŽeb, pak platÍ, že objednatel hradí cenu dle skutečně
provedeného rozsahu předmětu plnění, a to bez ohledu na to, jakým způsobem byla příslušná
část předmětu plněníoceněna v poloŽkovém rozpočtu a bez ohledu na to, z jakého důvodu takový
část díla nebyla realizována. Zhotovitel nemá právo domáhat se úhrady ceny za část díla, která
nebyla realizována.

3/ Daňový doklad musí splňovat všechny náleŽitosti daňového dokladu poŽadované platnou
právní úpravou. V případě, Že daňový doklad nebude obsahovat zákonné poŽadavky či údaje
nebudou správné, je objednatel oprávněn daňový doklad vrátit ve lhůtě do data jeho splatnosti
zhotoviteli. Zhotovitelje povinen takový daňový doklad uvést do souladu s platnou právní úpravou
- lhůta splatnosti vtakovém případě počínáběŽet ode dne doručeníopraveného či nově
vystaveného dokladu objednatel i.
4/ Pokud zhotovitel v průběhu plnění smlouvy porušíopakovaně sjednané či stanovené podmínky
provádění díla, zejména bude-li opětovně v prodlenÍ se splněním termínůjednotlivých závazných
milníkůdle časovéhoharmonogramu, je objednatel jiŽ při v pořadí druhém porúšenísmlolvy
oprávněn pozastavit platby měsíčníchdaňových dokladů na dobu, neŽ je toto porušenÍ smlouvý
zhotovitelem odstraněno, nejdéle však do doby řádného splnění celého závazku zaloŽeného
smlouvou' K tomuto postupu je objednatel oprávněn, aniŽ by muselo dojít k dohodě smluvních
stran o změně SoD a aniŽ by se tímto postupem dostával do prodlení s platbami. Zhotovitel
v takovém případě nemá nárok na náhradu škody ani jiných
Wdajů souvisejících s pozastavením
měsíčníchplateb objed natelem'

lV. oBEcNÁ

PRAVIDLA PRo PLNĚruí soo

t/ Zhotovitel se zavazuje, Že na své nebezpečía v rozsahu dle SoD a na vlastnínáklady provede,
dokončí,vyzkouší,připraví k předčasnému uŽívání a ke kolaudaci (u částÍdíla, u xtéýcn nenÍ
vyŽadován zkušební provoz) a uvede do zkušebního provozu ve smluvené době dílo (bez vad,
3
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nedodělků a nedostatkŮ, které by nezabezpečovaly plnou funkčnost díla, a po provedení všech
předepsaných či sjednaných zkoušek), jehoŽ předmět, rozsah a způsob provedení (dále předmět
díla) je Wmezen SoD, a to v souladu zejména se:
a) SoD, projektovou dokumentací ke stavebnímu povolení vč. technických zpráv, zadávací
dokumentací, soupisem stavebních prací, dodávek a sluŽeb s výkazem výměr, které tvoří
části zadávací dokumentace.
b) podmínkami pravomocného územního rozhodnutí
c) podmÍnkami pravomocnému stavebního povolenÍ a s podmínkami stanovisek a
Wjádřeními účastníkůstavebnÍho řízení
d) stanovisky, povoleními a vyjádřeními dotčených orgánů státní správy a samosprávy
e) příslušnými technickými a technologickými normami
f) obecně závaznou právní úpravou
Všemi rnýše uvedenými dokumenty zhotovitel disponuje, resp. se s nimi detailně seznámil. |\aŽdý
z těchto dokumentů je nedílnou součástíSoD, a to aniŽ by musel být k soD přiložen, nebo aniž by
na něj muselo byt Wslovně odkazováno'

2/ Zholovitel je povinen při realizaci předmětu díla průběŽně prověřovat vhodnost

projektové
předmět
rozsah
díla
vymezen
a
ktenýmije
dokumentů,
a
dokumentace díla a dalšídokumentace
provádění
pro
je
stavby,
předmět
povinen
včetně
dokumentace
díla realizovat,
a podle kteých
zejména prověřovat zda jsou v souladu s platnými předpisy, vyhláškami, nařízeními, regulacemi a
normami a je povinen na jejich případný nesoulad nebo nevhodnost pÍsemně informovat
objednatele a správce stavby. Pokud výše uvedené povinnosti zhotovitel nesplní, odpovídá za
vady a důsledky včetně náhrady škody způsobenéobjednateli nebo třetí straně v důsledku tohoto
nesplnění a je povinen dílo a předmětnou projektovou dokumentaci a dalšÍdokumentaci a
dokumenty uvést do souladu s platnými předpisy, vyhláškami, nařÍzenÍmi, regulacemi a normami.

3/ Zhotovitel zajistí na vlastní náklady vydání a aktualizaci veškerých rozhodnuti oznámení

realizace díla nebo třetích stran. Tato
vyjádření státních orgánů a/nebo dotčených účastníků
jiné
povolení a souhlasy k provádění dočasných praci
rozhodnutÍ a oznámení zahrnují mimo
dopravních výluk, zemních prací, r4ýkopů a dalších činností,zvláštní uŽívaníkomunikací a
veřejných prostranství k provádění díla a souvisejících činnostÍ(skládky, mezideponie,
manipulační pruhy apod.), povolení k pobytu, povolení kuŽívánípřenosných vysílaček, povolení
k přemístění veřejných zařízení apod'

4/ Zhotovitel bude odpovÍdat za přiměřenost, stabilitu a bezpečnost veškerých postupů na
staveništi, zajištěnísprávné technologické praxe při provádění díla a kvalitu a kvantitu všech
zhotovovacích pracÍa zajištěníkvalitního řízeníadohledu nad realizacípředmětu dÍla'

5/ Zhotovitel se zavazuje objednateli TDS, AD, koordinátorovi BOZP umoŽnit kontrolu realizace
předmětu díla, a to kdykoliv v době jeho provádění. Zhotovitel se zavazuje objednateli umožnit
vstup do veškeďch prostor, které s realizací předmětu díla souvisejí a tak poskytnout moŽnost
prověřit, zdali je dí|o prováděno řádně, a to i ve dnech pracovního klidu' Zhotovitel je povinen
poskytnout při provádění kontroly poŽadovanou součinnost, zejména r)ak zajistit účast
odpovědného personálu zhotovitele. Zhotovitel umoŽní objednateli kontrolu u výrobců zaiízení,
která tvoří nebo mají tvořit součást díla. Tato kontrola nezbavuje zhotovitele plné odpovědnosti za

plnění povinností v souladu se SoD'

Zhotovitel se zúčastnídle pokynů objednatele a v rozsahu poŽadovaném objednatelem
kolaudace (u částídíla, u kterých nenívyŽadován zkušební provoz), uvedení dokončenéhodíla do
zkušebníhoprovozu a jeho průběhu aŽ do etapy vyhodnocení'

6/

/

Při plněníSoD je zhotovitel povinen postupovat v souladu se zásadami projektového řízenítak,
aby bylo dosaŽeno maximální hospodárnosti při následném provozu díla.
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B/ Při plnění SoD je zhotovitel povinen řídit se pokyny objednatele, včetně pokynů technického,
příp. autorského dozoru objednatele a koordinátora BOZP (dále také jako
,ios" ,,AD", ,,KoBOZP")' vydanými v souladu s dokumentacÍ týkajÍcÍse provádějí dita, tj. pokyny, které
nepředstavují změnu soD. V případě sporu smluvních stran, zda já určitý pokyn objednatele
v souladu se závaznou dokumentacístavby, je rozhodujícístanovisko znalce. Pokud ze stanoviska
znalce vyplyne, Že pokyn objednatele není vsouladu s předanou dokumentací, uzavřou smluvní
strany dodatek k SOD.

9/ Zhotovitel je povinen objednatele bez zbytečnéhoodkladu písemně upozornit na nevhodnost
jeho pokynů a důvody nevhodnosti specifikovat a tuto nevhodnost prokázat. K upozornění

zhotovitele je objednatel povinen se vyjádřitdo 5 pracovních dnů, nebude-li dohodnuta jiná lhůta.
Pokud bude objednatel na splnění pokynu přes upozornění na jeho nevhodnost trvat, je zhotovitel
povinen pokyn objednatele splnit.

!o/ Je'Ii v průběhu prováděnídíla ohroŽena bezpečnost prováděnístavby, Život nebo zdravíosob
nebo hrozÉlijinéváŽné škody, nebo je-li dílo prováděno V rozporu se smlouvou, je objednatel, TDS
či Ko-BoZP oprávněn, respektive povínen, pokud to okolnosti vyŽadují, zhotoviteli přikázat
přerušení prací na nezbytně nutnou dobu a v nezbytném rozsahu. Zhotovitel je povinen se
takovým příkazem řídit.

t7/ Zhotovitel zodpovidá za bezpečnost a ochranu zdraví vlastních pracovníkůa pracovnÍků
případných poddodavatelů podílejícíchse na zhotovení díla. Zhotovitel a jeho poddodavatelé
budou práce provádět ve smyslu zákona č' 309/2006 sb. o zajištěnídalšíchpodmínek
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a jeho prováděcích předpisů nařÍzení vlády č. 5g!/2oa6
Sb. o bliŽšíchminimálních poŽadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích.
t2/ v případě vzniku pracovního úrazu, havárie nebo poŽáru na pracovišti jsou dodavatelé
(poddodavatelé) povinni ihned tuto skutečnost oznámit objednateli'
13l Přerušeni provádění díla z důvodůuvedených v odst. 10 tohoto článku musí byt zapsáno do
stavebního deníku a nemá vliv na běh sjednaných lhůt plnění ani nezakládá nárok zhotovitele na
úhradu nákladů nebo škody, které mu tímto přerušením vzniknou.

L4/ Pokud vznikne v průběhu plnění SoD povinnost přibrat koordinátora B)ZP z důvodů
spočÍvajícíchna straně zhotovitele, je objednatel oprávněn takového koordinátora vybrat a zajistit,
a to na náklady zhotovitele.
15/ Zhotovitel je povinen plnit povinnosti dle SoD tak, aby nevznikla škoda. Zhotovitelje povinen
objednateli neprodleně oznámit, Že vznikla nebo bezprostředně hrozívznik škody, a včas příjmout
takové opatřenÍ, aby škodu odvrátil; současně je povinen navrhnout objednateli opatření
směřující kzamezení škod. V případě porušení této povinnosti odpovídá zho1ovitel objednateli
za škody, které mu tím vzniknou.

L6/ Zhotovitel odpovídá objednateli i třetím osobám za veškerou škodu, která jim

v důsledku jednání zhotovitele.

17/ Zhotovitel je povinen dodrŽovat mlčenlivost o všech skutečnostech, o nichŽ se

v

souvislostis plněním SoD'

vznikne

dozvěděl

t87/ Zhotovitel je povinen objednatele neprodleně, nejpozději však do 3 pracovních dnŮ od
vzniku níŽe uvedené skutečnosti písemně informovat o tom, Že:
a) přestal plnit své splatné peněžní závazky vůčÍpoddodavatelům podílejícímSe na plnění
soD,

b) zhotovitel se stal subjektem, na nějŽ byl podán návrh na zahájení insolvenčníhořízení,
c) bylo rozhodnuto o tom, Že vstupuje do ]ikvidace,
d) přestal b:ýt oprávněn provozovat některou z činností,která je předmětem SoD, anebo
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je jinak závaŽným způsobem omezena nebo ohrožena jeho schopnost plnit povinnosti dle
soD.
19/ Zhotovitel prohlašuje, Že je v souladu s právnímí předpisy oprávněn provádět Veškeré
činnosti, které jsou předmětem SoD, a Že je k nim plně odborně způsobilý a dostatečně
kapacitně, materiálově i technicky vybavený.
20/ Zho1ovitel se zavazuje zejména poskytovat objednateli, TDs, AD a Ko-BoZP na jejich ústní
nebo pÍsemnévyžádání, nejpozději však do 5 pracovních dnů od uplatnění požadavku,
požadované informace, vysvětlení a konzultace vztahujícíse k plnění SoD.
e)

2t/

Pokud není ve smlouvě stanoveno jinak, pak normy ČsN EN, zejména českétechnické
normy, jsou pro zhotovitele závazné Vtom smyslu, Že stanovují minimální požadavky na realizací
díla'

22/ Pokud nebude dohodnuto ve zvláštním písemném protokolu jinak, je pracovní doba

zhotovitele na staveništi ze strany objednatele omezena příslušnými právními předpÍsy.

23/ Dalšípovinnosti zhotovitele:
a) zhotovitel bude jednat tak, aby zajistil dodávky materiálu a sluŽeb pro objednatele
za optimálních kva litativních podmínek,
b) zhotovitel nese v plném rozsahu zodpovědnost za vlastní řízení postupu prací,
za sledování dodrŽování předpisů o bezpečnosti práce, ochraně zdraví při práci
a zachování pořádku na staveništi,
c) vedoucí realizačníhotýmu zhotovitele nebo jiná zhotovitelem pověřená odborná osoba
musí být jako zástupce zhotovitele po dobu provádění prací, montáŽí a zkoušek díla
přítomna v místě stavby a musí byt Wbavena všemi pravomocemi jednat jrnénem
zhotovitele a přij írnat oznámení objed natele,
d) zhotovitel je povinen označit pracovní oděvy svych zaměstnanců vlastním logem
a zabezpeóit označenípracovních oděvů zaměstnanců poddodavatelů logem
přísl ušného poddodavatele,

e) zhotovitel při provádění díla v rámci předaného staveniště zajistÍ vlastními opatřenímí
sociální zaiízení pro pracovníky vlastní i pracovníky poddodavatelů,
f) zhotovitel se zavazuje, že zaplatí ve splatnosti oprávněné faktury poddodavatelů, které
zhotovitel pro provedení díla vyuŽil,

g) zhotovitel nesmí bez předchozího písemného souhlasu objednatele nakládat sjeho
majetkem ani povolit takové nakládání s majetkem, ktery má objednatel ve svém

drŽení, úschově či pod svou kontrolou,
h) zhotovitel bude řádně nakládat a pečovat o zaYízenía stroje převzaté od objednatele po
dobu jejich uŽÍvání,
j) zhotovitel zajišťuje dopravu, vykládku a skladování v místě stavby na své náklady,
přÍslušným
povinen umožnit pověřeným zástupcům objednatele
k) zhotovitel

a

je

veřejnoprávnÍm orgánům provádět inspekci na stavbě z hlediska bezpečnosti práce,
kvality, dodrŽování technické dokumentace, harmonogramu prací a udržování pořádku
na převzatém staveništi, jestliže během inspekce objednatel zjistí, Že činnosti zhotovitele
prováděné na stavbě nejsou v souladu se smlouvou, bezpečnostnímipředpisy nebo
závaznými podklady stavby, je povinen o svých výhradách informovat zhotovitele
písemně zápisem do stavebního deníku. Zhotovitel je povínen oprávněné připomínky
přUmout a ihned zjednat nápravu v souladu se smlouvou a závaznými podklady stavby'
oprávněné připomínky objednatele, které se týkajÍ bezpečného provozu ostatního
zaYízení, nebo bezpečnosti pracujícÍch bude zhotovitel odstraňovat okamŽitě. V případě
váŽných závad je oprávněný zástupce objednatele oprávněn okamŽitě přerušit
prováděnou činnost zhotovitele aŽ do jejich odstranění.
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V.
t/ Zhotovitelje oprávněn

je

PoDDoDAVATELÉ

provádět dÍIo nebo jeho část prostřednictvím poddodavatelů. Zhotovitel

o kaŽdém poddodavateli V dostatečnémpředstihu tj'
minimálně 14 dní před zahájení prací poddodavatele na staveništi' Poddodavatelé, se kteými s-e
uvaŽuje pro realizaci části díla, převyšujícíčástku 500 tis. Kč bez DPH dle smluvniho rozpočtu
musí brýt schváleni objednatelem. objednatel má právo neschválit poddodavatele. Tuto
skutečnost oznámí objednatelzhotoviteli pÍsemně spolu s vysvětlením svého rozhodnutí.
povinen informovat objednatele

2/ Zhotovilel odpovídá za činnost poddodavatele, jako

by

ji prováděl sám.

3/ Zhotovitel se zavazuje, Že práce na díle budou provádět pracovníci, kteří mají potřebnou
kvalifikaci a odbornou způsobilost pro jimi prováděný druh pracÍ. Zhotovitel poskytne na požádání
objednateli doklady o kvalifikaci a způsobilosti osob, které vyuŽívá k plněnÍ díla přímo nebo jako
své poddodavatele. Pokud nebude takové osvědčenípředloŽeno, nebo bude shledáno Jako
nedostatečné, musí zhotovitel na poŽádání objednatele takového pracovníka odvolat a nahradit'
4/ objednatel je oprávněn poŽadovat vyloučeníjakéhokoliv poddodavatele, který neprovádÍ dílo v
souladu se závaznými podklady stavby (včetně, nikoli však pouze termínůa harmonogramu).
Zhotovitel je povinen na výzvu objednatele s takovým poddodavatelem ukončit spolupráci a
vyloučit ho z účastina provádění díla. Vyloučený poddodavatel je povinen bezodkladně opustit
místo provádění díla včetně vyklizení staveniště'

5/ Zholovitel je povinen zajistit koordinaci veškerých činnostía dodávek potřebných pro
provedení plnění podle SoD včetně činnostínebo dodávek zajišťovanýchpoddodavateli, popř'
jinými dodavateli a objednatelem, tak aby bylo zajištěno plynulé p|nění povinností zhotovitele
podle SOD.
6/ KaŽdý poddodavatelje povinen předat Ko-BoZP prostřednictvím zhotovitele nejpozději 8 dnů

před nástupem na staveniště ínformace o rizicích vznikajících při pracovních nebo

technologických postupech, které zvolil. RovněŽ
součinnost potřebnou pro plněníjeho úkolů.

je

povinen poskytovat koordinátorovi BoZP

7/

Prokazoval-li zhotovitel vzadávacim řízeníkvalifikaci prostřednictvím poddodavatele, je
V dostatečném časovém předstiňu
S objednatelem; zhotovitel je vŽdy povínen sdělit objednateli důvod změny takového
poddodavatele a způsob jeho náhrady.
v případě jeho změny povinen takovou skutečnost projednat

8/ Zhotovitelje povinen proplácet oprávněně vystavené daňové doklady (faktury) poddodavatelů,
a to za podmínek stanovených ve smlouvě se poddodavatelem. Jestliže zhotovitel nesplní tuto
povinnost, můŽe objednatel (podle vlastního uváženQ na Žádost jím schváleného poddodavatele,
doloŽenou doklady prokazujícími řádné splnění příslušnéčásti závazku, oprávněnost nároku na
řádně uplatněnou platbu a při prodlení zhotovitele s úhradou delšínež 30 dnů, zaplatit tomuto
poddodavateli dluŽnou částku (částečně nebo úplně) přímo. Částxu vyplacenou poddodavateli
podle předchozí věty je objednatel oprávněn (podle vlastní úvahy) započístzhotoviteli proti jeho
spiatným nebo následně vzniklým finančnímpohledávkám nebo zhotovitele vyzvat k provedení
neprodlené úhrady této částky na účetobjednatele. Tato přÍmá platba nemá vliv na příslušná
ustanoveníSmlouvy o dílo, týkajícísezádržného a smluvních pokut

M.

PoDKLADY PRo PLNĚNÍ

t/ Zhotovitel prohlašuje, že se důkladně, s odbornou péčÍseznámilse všemi závaznými podklady
stavby převzatými od objednatele viz. přílohy SoD. Zhotovitel prohlašuje, Že předané závazné
7
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podklady dÍla jsou dostatečné,jednoznačné, jemu plně srozumitelné a plně vhodné pro provedení
díla v rozsahu, kvalitě a termínech sjednaných v SoD.

2/ Y přbadě podkladů dodávaných objednatelem po podpisu SoD je povinností zhotovitele

prověřit předané podklady a písemně objednateli oznámit zjištěnévady a přípomínky do 10 dnů

pojejich převzetí.

3/ Zhotovitelje povinen přesvědčit se před zahájením, resp' provedením svých pracÍa dodávek, o
stavu jiŽ realizovaných prací a dodávek na díle, na které jeho plnění navazuje nebo které s jeho
výkony souvisejí. Jakékoliv zjištěnénedostatky neprodleně písemně oznámí objednateli spolu s
návrhem na jejich odstranění.

4/

Zhotovi1el prohlašuje, Že ke dni uzavření SoD řádně prověřil místnípodmínky na staveníští,je

seznámen s výsledky všech provedených průzkumů a měření předaných objednatelem a vyjasnil
si všechny nejasné podmínky pro provedení dÍla s pověřenými pracovníky objednatele při
prohlídce staveníště.

nálezu funkčnísÍtě, která není součástí předaných podkladů, je zhotovitel povinen ve
spolupráci s objednatelem tuto síťidentifikovat, ochránit, následně zaměřit a zakreslit do
dokumentace skutečnéhoprovedení.

5/ Při

6/ NesplnÉli zhotovitel povinnosti stanovené v tomto článku, není oprávněn později namítat, Že

mu nebyly jakékoliv vady či nedostatky známy, pokud je mohl zjistit přivynaloŽeníodborné péčea
nese úplnou odpovědnost a veškerénáklady na řádné dokončení díla.

Vll. ZMĚNA

DíLA, ocrŇovÁruí

1'/ Má-li byt v průběhu provádění díla změněn jeho dohodnutý obsah či rozsah, musÍ byt taková

změna dohodnuta písemným dodatkem ke smlouvě

o dílo, podepsaným všemi smluvními

stranami, ktery bude specifikovat rozsah změny předmětu díla a změnu ceny díla.

2/ Yeškerézměny v průběhu stavby budou probíhat v reŽimu změnového řízení. Na

kaŽdou
změn.
víceprací,
odpočtů
a
do
tzv'
Knihy
zařazen
list,
ktený
bude
změnu bude vystaven změnový
3)
změny
2)
Návrh
ocenění
postupuje
změny
ve třech krocích: 1) Návrh
Změnové řízení
pro
platit
pracovnrch
úkony
obou
dnÍ
lhůty 10
odsouhlasení změny. Ve změnovém řízenÍbudou
stran tj. pro Zpracování Návrhu změny, vyjádření objednatele k Návrhu změny, k předloŽení
Návrhu ocenění, ke schválení Návrhu oceněnÍ a k Odsouhlasení změny. Bude-li mezi stranami
existovat shoda o věcném vymezení změny díla, je objednatel oprávněn jednostranným písemným
pokynem nařídit realizovat takto změněné dílo i před uzavřením odpovídajícÍhododatku ke
smlouvě; ocenění změny díla se potom řídípostupem dle odst. 3 tohoto ustanovenÍ'

3/ objednatelje oprávněn omezit či rozšffit rozsah díla (méněpráce či vícepráce), nebo poŽadovat
jinou kvalitu prací a dodávek souvisejících s dílem (dále jen ,,změna díla"), a za tím účelemjsou
smluvnístrany povinny uzavřít dodatek k soD, který poŽadovanou změnu díla popisuje' Zhotovitel
je povinen na základě poŽadavku objednatele přistoupit na změnu rozsahu díla, která dÍlo
omezuje čírozšiřuje. V přÍpadě, Že dojde ke změně předmótu plnění (vícepráce či méněpráce),
nerealizaci části předmětu plnění (např. z důvodu, Že původně stanovený rozsah předmětu plnění
bude při realizaci ve skutečnosti v menšímrozsahu) nebo jiným okolnostem majícím vliv na cenu
díla dle ustanovení smlouvy o dílo, bude změna ceny dÍla kalkulována na základě jednotkovych
cen uvedených v nabídce' Cena pracía dodávek v nabídce neuvedených bude oceněna v souladu
s článkem Vlll. Na základě provedené rekalkulace bude formou dodatku upravena smluvená cena
díla.
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4/ Pokud by změna díla znamenala i změnu dodrženídílčílhůty plnění, musí návrh obsahovat
změnu lhŮty plněnítÍm dotčených uzlových bodů; v případě návriru změny lhůty předánídÍla musí
být současně přesně uvedeny i nové navrhované lhůty splnění veškeýórr ještě nedokončených
uzlových bodů.

5/ V případě změny díla, která si vyžádá změnu stavebního povolení, poskytne zhotovitel
objednateli veškerépodklady, aby mohl o změnu stavebního povolení poŽádat.
6/ Pokud objednatel souhlasí se změnou v rámci změnového řízení, uvedenou změnu potvrdí
dodatku ke smlouvě o dílo. Nedohodnou-li se smluvní strany na změně, je rozlrodující

v

stanovisko znalce určenéhoobjednatelem. Bez potvrzeného dodatku není zhotovitel oprávněn
změnu díla provést.

7/ Dodatky budou vzestupně číslovány a

obdržíobjednatel a dvě zhotovitel'

vydávány ve

4 vyhotoveních, znichž dvě vyhotovení

B/ Pokud zhotovitel nesplnÍ své povinnosti stanovené v tomto článku ani po r4izvě objednateIe
zapsané do stavebního deníku, je objednatel oprávněn zajistit splnění téchto povinností
prostřednictvím třetí osoby, která bude odpovídat za vady jí provedené cásti díla a poskytne
za ni
záruku za jakost poŽadovanou objednatelem; v tomto případě uhradí zhotovitel objednateli

všechny vzniklé náklady a škody.

9/ NenÉliv SoD uvedeno jinak, bude při oceňování poloŽek postupováno následujícím způsobem:
Příslušná sazba nebo cena za každou poloŽku činnosti zhotovitele, zhotovovací práce, služby
nebo dodávky znamená sazbu nebo cenu pro tuto poloŽku uvedenou v Soupisu stavebních praci,
sluŽeb a dodávek s výkazem výměr, nebo v jiné částiSOD.
Tento způsob ocenění se pouŽije i pro oceněnÍ poloŽek, které budou realizovány jako součást
odsouhlasených vícepracÍ (a rovněž pro oceněnÍ položek, které nebudou realizovány jako součást
méněpracQ, pokud je charakter činnostízhotovitele, zhotovovacích prací, služeb nebo dodávky
stejný jako činnosti, zhotovovacÍ práce, sluŽby nebo dodávky, kteró jsou uvedené a oceněné v
Soupisu stavebních prací, sluŽeb a dodávek s výkazem výměr nebo v jiné části SoD'
Příslušná nová sazba nebo cena za RaŽdou poloŽku činnosti zhotovitele, zhotovovac í práce, sluŽby
nebo dodávky, bude stanovena, jestliŽe:

(a) tvoří součást změny díla, a zároveň
(b) není obsaŽena v kterékoliv části Soupisu stavebních prací, služeb a dodávek s výkazem
výměr nebo v jiné částiSoD, azároveř.l
(c) žádnou z uvedených sazeb ani cen uvedených v Soupisu stavebních prací, sluŽeb a
dodávek svýkazem vyměr nebo vjínéčásti Smlouvy o dílo nenÍ možnépovaŽovat za
odpovídající,neboť čínnostzhotovitele, zhotovovací práce, služby nebo dodávky
nevykazují podobný charakter ani nejsou realizovány za podobných podmínek (toto jó
povinen prokázat zhotovitel).
Poté bude příslušná nová sazba nebo cena za kaŽdou poloŽku činnosti zhotovitele, zhotovovací
práce, sluŽby nebo dodávky, stanovena následujícím postupem:
a) bude odvozena od některé odpovídaji'císazby nebo ceny uvedené v Soupísu stavebních pracr,
sluŽeb a dodávek s výkazem výměr nebo v jiné částiSoD;

b) u

poloŽek, služeb a čínností,které nejsou obsaŽeny v Soupisu stavebních prací, služeb
a
dodávek s výkazem výměr nebo v jínéčástíSmlouvy o dílo, podle následujícího kalkulačnÍho
vzorce rozboru ceny:

I
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Přímé

7

Režie
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náklady
49o/o

ReŽie správní

Ná

.9..

é nákla dy_

7o/o

4q)

7+6+7

celkem

Zisk
N

z

(3o/o

z 6+ 7

náklady
+6+7+8+9+

Jednotková cena cel]<em-

Přímépořizovací náklady na přímý materiál budou zhotovitelem doloŽeny fakturou (daňovým
dokladem) Za nákup materiálu od prvního dodavatele a dále budou doloženy ostatní přímé

c)
d)

náklady;

u dodávek zařízení a strojů budou vyuŽity aktuální ceníky vyrobců, platné v době podánÍ
nabídky, pornýšené o přiměřený zisk ve Výši 3% a nutné VedlejšÍ náklady.
podle cenků Ústavu racionalizace Ve stavebnictví (ÚRS), platných v den uzavření Smlouvy o
dílo.

Zhotovitel vŽdy předloŽí objednateli návrh příslušnénové sazby nebo ceny s uvedením postupu při
jejím stanovení. NoVě stanovené sazby nebo ceny budou V souladu s cenovou úrovníobwklou
v době a mÍstě realizace předmětu díla' objednatel návrh zhotovitele posoudi schválí nebo upraví
tak, aby byl v souladu s r4ýše uvedenými podmínkami soD. Konečnérozhodnutí o stanovení nové
sazby nebo ceny náležíobjednateli.
Výše uvedeným způsobem bude obdobně postupováno v případě méněprací

VlIl. STAVEBNí DENÍK
1,z Zhotovitel je povinen Vést o provádění dÍla a o postupu prací stavební deník v souladu
s právními předpisy, tj' s 157 Stavebního zákona a přÍlohou č. 16 vyhlášky Ministerstva místního
rozvoje č.499/2006 sb' o dokurnentaci staveb.
První průpis denních zápisů ve stavebním deníku bude zhotovitelem připraven k předáníTDS
následující pracovní den do 1o.oo hodin. Druhý průpis denních zápisů Ve stavebním deníku je
zhotovitel povinen trložit orlclěleně od originálu stavebního deníku tak, aby byl k dispozici
v případě ztráty nebo zničeníoriginálu.

2/

Zhotovitel je povinen zajistit trvalou přístupnost stavebního deníku na staveništi. Zápisy
vztahující se k provádění díla můŽe do denku provádět orgán státního stavebnÍho dohledu, AD'
TDs, Ko-BoZP a pověření pracovníci smluvních stran.

3/

s provedeným zápisem nesouhlasí, je povinen připojit svoje vyjádření
k zápisu' Stejné pravidlo platí pro přÍpad, Že objednatel, AD, TDS nebo Ko-BozP nesouhlasí se
záznamem zhotovitele.

4/ )estliŽe zhotovitel
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|X. znŘízeruí, MATERlÁLY, PRAcoVNÍ PosTUPYA

KVALITA PRoVEDENí

I/ Zhotovitel vyrobí nebo obstará zařízení a materiál a dále provede práce, potřebné k realizaci
předmětu díla:
a) způsobem uvedeným v SoD fie-li stanoven),
b)odborně a pečlivě, v souladu s uznávanou dobrou praxía s póčířádného zhotovitele
c) za pomoci vhodně vybavených zařízen( a bezpečných materiálů, nenÉli ve SoD uvedeno
jinak
d) v rozsahu stanoveném v SOD

2/ Zhotovitel předloŽí podrobnosti o opatřeních a metodách, které navrhuje přijmout pro realizaci
předmětu díla, kdykoli o to bude objednatelem poŽádán.

3/ Pro dÍlo mohou b]ýt použity jen takové výrobky, materiály, konstrukce nebo zařízení, jejichŽ
vlastnostiz hlediska způsobilosti díla pro daný účelzaruóují, Že dílo při řádném provedenía běŽné
údrŽbě po dobu předpokládané Žívotnosti splňuje a budě splňovat požadavký na mechanickou
pevnost a stabilitu, ochranu zdraví a Životního prostředí, požárn( bezpečnost,
bezpečnost pří
užívánía ochranu proti hluku a na úsporu energie. Zhotovitel se zavazuje a ručíza to, že při
realizaci díla nepouŽije Žádný materiál, výrobek, materíál, konstrukci neba zaYízení, o kterém je
známo, Že je škodlir4í, nebo nemá poŽadovanou certifikaci.
4/ Zhotovitel je povinen včas prokázat kvalitu díla předepsanými zkouškami, atesty, měřeními,
certifikáty a prohlášeními o shodě na pouŽité a zabudované materiály a zařízení. dle relevantních
norem a podmínek SoD a oP.

5/ Zhotovitel je povínen na své náklady předat objednateli následující vzorky materiálů a
potřebné informace ke schválení před tím, než budou materiály pouŽity nastavbě nebo
ke stavbě:
standardní vzorky materiálů od výrobce a vzorky uvedené SoD, to vše na náklady zhotovitele, jako
jsou např. zkušební vzorky betonů, štěrkopísku apod., a dalšívzorky podle pokynů
objednaiele.
Pokud se smluvní strany v určitémpřípadě nedohodnou jínak, budou vzárky objednateli
předkládány na staveništia bude k nim připojen protokol s následujícími údaji:
a) materiál (název, popis, obchodníznačka);
b) výrobce, dodavatel;
c) datum předloŽení;
d) zamýšlenépouŽitív rámci realizace předmětu dí1a;
e) místo pro odsouhlasenívzorku objednatelem nebo TDS (podpis a datum)
K,aždý materiálje zhotovitel oprávněn použÍ|pouze po vydánísouhlasu s jeho pouŽitím ze
strany
objednatele.
6/ objednatel v kteroukoliv potřebnou dobu bude mít plný přístup do všech částístaveniště, a
během výroby, produkce a Výstavby a dalšÍchsouvisejících-činnostís realizací předmětu d1a (na
staveništi a kdekoliv jínde) bude oprávněn prověřovat, kontrolovat, měřit a zkoušet materiálý a
práci a kontrolovat postup výroby technologických zařízení a produkci a zpracování
materiálů
qýsledky veškerých činností'objednatel můŽe poŽádat, na nákiady zhotovitele, o test
materiálů
nebo test funkčnosti technologického zařizení za osobnÍ účastizhotovitele přímo u výrobců
těchto
zaYízení anebo dříve, neŽ budou tyto materiály nebo technologická zařízeniÍ dodány na
staveniště
nebo před instalacítakových materiálu nebo zařízenína staveništi.

7/ ZhotovÍtel předloŽí objednateli plán jakosti včetně kontrolnÍho a zkušebního plánu (KZP)
nejpozději 30 dní po zahájenÍ zhotovovacích prací, přičemŽ KZP bude zhotovitelem postupně
v průběhu realizace předmětu díla upřesňován, projednáván a odsouhlasován
objednatelem a
bude v průběhu zhotovovánÍ díla pro zhotovitele závazný. objednatel je oprávněn kontrolovat
dodrŽování a plnění postupů podle kontrolního a zxušebnítro pránl a v případě odchylky
zhotovitele od podmínek a postupů uvedených v kontrolním a zkušebním plánu pozaoóvai
okamŽitou nápravu včetně opakování kontrol, zkoušek, testů, měření ad'; v případě váŽného
IT
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porušenípovinností zhotovitele oproti kontrolnímu
pozastavit realizaci předmětu díla.

a

zkušebnímu plánu rnůŽe objednatel

B/ Kontrolnía zkušebnr plán bude minimálně obsahovat:
a) předmět zkoušení
b) způsob zkoušenÍ a médium
c) četnost a frekvenci zkoušení
d) předpokládané trvánÍ zkoušek
e) stanovenídlejakó normy nebo postupu bude zkoušeníprováděno
f)jakých vysledků zkoušenímá b:ýt dosaŽeno

9/

objednatel bude zhotovitelem vŽdy pYizván ke všem kontrolním zkouškám

prováděných zhotovitelem, a to nejpozději 3 pracovní dny před jejich konáním'

a

testům,

1Ol Výsledky všech kontrol, zkoušek a testů zapÍšezhotovitel do stavebního deníku a uvede
o postupu prací. Konečný souhrn všech provedených kontrol,

v pravidelné měsÍčnízprávé

zkouŠek a testů předá objednateli pří přejímacímřÍzenídokončeného díla'

t7/

Zhotovitel poskytne objednateli plnou součinnost a příleŽitost k vykonávání těchto čínností,
včetně toho, Že mu zajistí přístup, svá zařÍzení,povolení a bezpečnostní vybavení. Žádná tato
činnost nezbavuje zhotovitele Žádné povinnosti ani odpovědnosti.

12/ Zhotovitel je povinen poskytnout veškeré přÍstroje, asistenci, dokumenty a dalšíinformace,

elektřinu, média, vlastní vybavení a zaYízení,pohonné hmoty, paliva, nástroje, pracovní sílu,
materiály a vhodně kvalifikovaný a zkušený personál, tak jak je to nutné pro účinnéa řádné
provedení zkoušek. Zhotovitel spolu s objednatelem odsouhlasí čas a místo pro určenó zkoušky
jednotlivých zafizení, materiálů nebo jiných ěástÍ předmětu díla. V případě odběru vzorkŮ musí být
rozbory a zkoušky provedeny akreditovanými laboratořemi nebo laboratořemi s odbornou
způsobilostív závislosti na účeluzkoušek.
můŽe změnit místo nebo detaily určitých zkoušek nebo vydat pokyn zhotoviteli,
provedl
zkoušky. JestliŽe tyto pozměněné nebo dodatečnézkoušky prokáŽou, Že
dodatečné
aby
práce nebo výsledek činnosti nejsou v souladu s podmínkami SoD,
materiály,
zkoušené zaYízení,
provedení
ponese náklady na
těchto pozměněných nebo dodatečných zkoušek zhotovitel, bez

13l objednatel

ohledu na jiná ustanoveníSoD.

74/ obiednatel oznámí zhotoviteli (na základě jeho výzvy) nejpozději 24 hodin předem svůj úmysl
zúčastÁitse zkoušky' Jestliže se objednatel nedostaví na dohodnuté místo ve smluvený čas, můŽe
zhotovitel přistoupit ke zkouškám (nedostal-li ovšem od objednatele jiné pokyny), o nichŽ se poté
bude mít za to, Že byly provedeny v přítomnosti objednatele. Zhotovitel je povinen předat
objednateli bez odkladu autorizované, řádně potvrzené zprávy a protokoly o průběhu a výsledku
zkoušek, Vypracované odborně způsobilou osobou. Jakmile byly poŽadované zkoušky provedeny,
objednatel potvrdí zhotoviteli zprávy o zkouškách.

15l objednatel je oprávněn

provádět vlastní zkoušky nezávisle na zkouškách prováděných

zhotovitelem; zhotovitelje povinen poskytnout poŽadovanou nezbytnou součinnost'

/ Z:hotovitel provede n d ivid uá ln Í a komplexní zkoušky.
lndividuální zkoušky - individuálním vyzkoušením je provedení vyzkoušení jednotlivých elementů
zařízení v rozsahu nutném k prověření úplnosti a správnosti montáŽe zaYízení' zhotovitel je
povinen konání individuálnÍch zkoušek oznámit objednateli nejpozdějí 3 pracovní dny před
termínem jejich konání. objednatel má právo se těchto zkoušek zúčastnit.Průběh a vysledky
individuálních zkoušek zapíšezhotovitel do stavebního deníku. Náklady na provedení
individuálnÍho vyzkoušení tvoří součást nabídkové ceny díla.
Komplexní zkoušky _ komplexním vyzkoušenímprokazuje zhotovitel, Že je dílo (nebo jeho
ucelená, samostatného provozuschopná část) řádně a v poŽadované kvalitě dokončeno, Že
L6
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splňuje požadovanou funkci a Že jejako celek schopno zkušebního provozu. Zhotovitelje povinen
konánÍ komplexních zkoušek oznámit objednateli nejpozději 3 pracovní dny před termínem jejich
konání. objednatel má právo se těchto zkoušek zúčastnit.o průběhu a výsiedcích komplexního
vyzkoušení bude sepsán zápis do stavebnÍho deníku a dále pořízen správcem stavby samostatný
zápis. Náklady na provedení komplexního vyzkoušenítvořísoučástnabídkovéceny díla.

77/ JestliŽe v důsledku šetření, prohlídky, měření nebo zkoušení objednatel zjistí, že je některé
zařízení, materiály nebo práce závadné, nedosahují poŽadované kvality nebo jinak neodpovÍdá
podmínkám SoD, můŽe objednatel zařízení, materiá|, práci nebo výsledky činnosti odmítnout tak,
že to oznámí zhotoviteli, spolu s udáním důvodů. Poté je zhotovitel povinen zjištěnou vadu
bezodkladně opravÍt a zajistí, aby odmrtnutá poloŽka odpovídala podmínkám SOD. Jestliže
objednatel poŽaduje, aby bylo toto zařízení, materiály nebo práce znovu zkoušeny, budou se
zkoušky za stejných podmínek opakovat' objednatel odmÍtne zařízení, materiály nebo rnýsledky
činnosti iv případech, kdy na základě výsledků opakovaných zkoušek zjistí, že dotčenézařízeni,
materiály nebo výsledky činnosti nedosahují poŽadované kvalÍty nebo jinak neodpovídají
podmÍnkám SoD.

18/ Bez ohledu na průběh a výsledky předchozích zkoušek nebo certifikací můŽe objednatel

vydat zhotoviteli pokyny k tomu, aby na náklady zhotovitele:

a) odstranil ze staveniště veškerá zaYízeni nebo materiály, které nejsou v souladu s

podmínkami SoD nebo podmínkamí obecně závazné právní úpravy nebo technických norem
b) odstranil a znovu provedljakékoliv práce nebo realizoval činnosti, které nebyly provedeny
v souladu s SOD,
c) provedl jakékoliv práce nebo realizoval činnosti, které jsou podle názoru objednatele

bezodkladně nutné pro bezpečnost na stavbě, ochrany Životního prostředí a ochrany
majetku a'ť.jiŽz důvodu nehody, nepředvídatelné události nebo jinak.
Zhotovitel splní pokyny v době, kterou bude doba stanovená v pokynu správcem stavby, nebo
okamžitě, jestliŽe je stanovena bezodkladnost podle odstavce (c).
JestliŽe zhotovitel nesplnÍ (nebo nenÉlischopen splnit) pokyn nejpozději do termínu stanovenému
objednatelem, bude objednatel oprávněn zajistit realizaci předmětných činnostÍjiným způsobem,
např. můŽe najmout a zaplatit jínéosoby, které práce nebo činnostÍprovedou; zhotovitel bude
povinen zaplatit objednateli všechny náklady plynoucí z tohoto nesplnění (nebo neschopnosti
splněnQ'

X.

PRoVÁDĚruí oín

ý objednatel předá zhotoviteli staveniště před termínem zahájení prací, a to V termínu
dohodnutém smluvními stranami nebo jednostranně stanoveném objednatelem. Zhotovitel je
povinen si staveniště řádně a včas převzÍt' V případě prodlení zhotovitele s převzetím staveniště
se jedná o neposkytnutÍ součinnosti na straně zhotovitele, kterou je objednatel oprávněn
sankcionovat způsobem, stanoveným ve soD. o předání a převzetí staveniště vyhotoví TDS zápis'
Předánístaveniště se uskutečnípísemně za účastiodpovědných zástupců obou smluvních stran'
Zhotovitelje povinen při přejímánÍstaveniště prověřit, zda staveniště nemá překážky, které brání
provedení díla. Hranice předaného obvodu staveniště dle zápisu o předání jsou pro zhotovitele
závazné. Vyznačeníobvodu staveniště, vyznačenízákladnÍch směrovych a výškových bodů a
podzemních vedení uvedených v zadávací dokumentaci (ZD), zabezpečízhotovitel. Zhotovitel je
povinen se seznámit při převzetí staveniště s aktuálním rozmístěním a trasou stávajících
inŽenýrských síti rozvodů a souvisejících zařízenína staveništi a přilehlých pozemcÍch dotčených
prováděním díla a tyto sítě a jejich vytyčenía označenÍvhodným způsoben chránit tak, áby
v průběhu realizace předmětu díla nedošlo k jejich poškození. Dojde-li k poškození inŽenýrskýcň
sítí,je zhotovitel povinen bezodkladně uvést poškozenésítě do původníhostavu. Zhotovitel nese
veškeré náklady na opravu sítíauvedenído původnÍhostavu, a to včetně případných škod, pokut
a nároků, vznesených vlastníky nebo správci dotčených sítí.Zhotovitel je povinen dodrŽovat
všechny podmínky správců nebo vlastníkůsítía nese veškerédůsledky a škody vzniklé jejich
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nedodrŽením. Zhotovítel je povinen uŽívat staveniště pouze pro účelysouvisejícís prováděnÍm
díla a při užívánístaveništěje povinen dodrŽovat veškeréprávní předpisy.

2/ Zhotovitelje povinen provést dílo v souladu se závaznými podklady díta a pokyny objednatele,

včetně pokynů TDS vydanýmí v souladu se SoD a

v

jejich mezích s principy projektového řízení.

3/ objednatel je oprávněn a zhotovitelje povinen průběŽně kontrolovat, zda je dílo prováděno v
souladu s harmonogramem. V případě zjÍštěníprod|ení oproti termínům uvedeným
v harmonogramu je zhotovitel povinen provést opatření vedoucí k odstranění časovéhoprodlení.

je povinen organizovat a řídit časor4ý i věcný postup provádění díla. Zhotovitel je
povinen po celou dobu provádění díla řídit provádění dÍla po celou dobu realizace svými

4/

Zholovitel

zaměstnanci minimálně v tomto sloŽení:
a) stavbyvedoucí,
b) zástupce stavbyvedoucího nebo mistr,
c) pracovník kontroly a řízeníjakosti'
V souladu se Stavebním zákonem jmenovitě s 153 (stavbyvedoucí a stavební dozor), s 158
(Vybrané činnosti ve vystavbě) a $ 160 (Provádění staveb) musí zhotovitel zabezpečit odborné
vedení realizace díla stavbyvedoucím, ktený má pro tuto vybranou činnost ve výstavbě patřičnou
autorizaci Českékomory autorizovaných inŽenýrů a techniků'

5/ Zhotovitelje povinen Wbudovat, provozovat a následně odstranit zařízenístaveniště. Vybavení
zaiízenístaveniště objekty bude dle potřeb a zvyklostí zhotovitele; rozsah vybavení je plně na
zhotoviteli, veškerénáklady zhotovitel zahrnul do nabídkovéceny dÍla' Na zařízenístaveniště je
povinen si obstarat veškerá potřebná stavební povolení, kolaudačnísouhlas a jiná potřebná
úřednÍ povolenÍ, vyŽadujÉli se podle účinnýchprávnÍch předpisů, a předloŽit TDS jejich kopii do 5
pracovních dnů od nabytí právní moci takovych povolení. Bez potřebných úředních povolení není
zh

otovite l

o

právn

ě

n zařízení stave

n

iště vyb

ud

ovat, přÍpa d n ě provozovat.

6/ Zhotovitel bude udrŽovat staveniště přiměřeně volné od všech překáŽek. Zhotovitelje povinen
provádět průběŽný úklid staveniště umoŽňující plynulé provádění stavby a průběŽný úklid
přístupových komunikací a okolí stavebních pozemkŮ od znečištěnízpůsobenéhoprováděním
díla' Před podáním výzw k převzetí dÍ|a je zhotovitel povinen provést závěrečný úklid staveniště a
díla, jímŽ zhotovitel zcela vyčistístaveniště a v návaznosti na to uvede stavbu a její okolí do
reprezentativniho stavu umoŽňujícíhojejich uŽívánív souladu s účelemSoD. Do potvrzení zápisu
o předání a převzetí díla je zhotovitel oprávněn ponechat na staveništi věci, které mohou b1ýt
potřeba pro účelypřejímacího řízení; tyto věci je zhotovitel povinen odstranit nejpozději do 5
pracovních dnů ode dne potvrzení zápisu o předání a převzetí díla.
Povolení a dočasnéužíváníveřejných a jiných ploch a na výkopy, obstará a poplatky za né
zaplatí zhotovitel, stejně tak i poplatky a případné pokuty za delšíuŽívání, neŽ byla dohodnutá
doba.

7/

8/ Skladování vlastních dodávek během realizace díla na staveništi nebo jiném místě zajistí

zhotovitel na své náklady a vlastní nebezpečí.

9/ Zhotovitel odpovídá za nakládání s odpady vzniklými v rámcijeho činnosti podle SoD. Likvidaci
přebytečných materiálů a odpadů vzniklých pří realizaci díla a jejích dopravu na skládku k tomu
určenou zajistí zhotovitel na své náklady a vlastní riziko v souladu se zákonem o odpadech č.
I85/2oaI Sb., v platném znění.
Zho|ovitel předá objednateli při předání a převzetí díla přehled o druzích a mnoŽství
likvidovaných odpadů a doklady potvrzujícízpůsob uloŽení či likvidace těchto odpadů.

Io/

t1-/ 7hotovitel zajistí včas veškerá média nezbytná pro řádné provádění a dokončenídíla
Náklady na úhradu spotřebovaných energií a médiíhradí zhotovitel a jsou součástísmluvní ceny.
74

Příloha č' 1Smlouvy o

di1o

L2/ Zholovitel je povinen umoŽnit pracovníkům technického dozoru kontrolu všech činností
zhotoviteie souvisejícíchse zhotovenÍm díla. Dále je zhotovitel povinen zajistít účastsvých
odpovědných pracovníků na prověření svých dodávek a pracÍ, které provádí pracovník

odběratelské kontroly a činit neprodleně opatření k odstranění vytknutých zá,vad a odchylek od
projektu.

13/ Pracovníci technického dozoru nebo oprávněné osoby objednatele jsou oprávněni dát
pracovníkůmzhotovitele pokyn přerušit práci, pokud odpovědný zástupce zhotovitele není
dosaŽitelný, pokud objednatel zjistí, Že zhotovitel zakry| část díla bez souh]asu objednatele nebo,
Že se v dalšímpostupu výstavby stala nepřístupnou nebo je_li ohroŽena bezpečnost prováděného
díla, žÍvotnebo zdravÍ pracovníků na stavbě. Pracovníci zhotovitele jsou povinni tento pokyn
respektovat a práci přerušit.
1-4/ Zhotovitelje povinen zabezpečit pro výkon činnosti objednatele a technického dozoru
odpovÍdajícípodmínky, tj. 1 samostatnou, uzamykatelnou, běŽně vybavenou kancelář v
prostorách zařízení staveniště (stavební buňku) s elektrickým vytápěním pro zimní obdobi
elektrickým osvětlením apod.

É/U prací a konstrukcí, které budou

v dalšÍmpostupu zakryty nebo se stanou nepřÍstupnými, je
zhotovitel povinen vyzvat objednatele k jejich kontrole a vyŽádat sijeho následný souhlas s jejich
zakrytím, a to zápisem do stavebního deníku. Tuto kontrolu provede TDS do 3 pracovních dnů po
obdrŽenÍ výzvy zhotovitele zápisem v deníku a v případě mimořádné nepřítomnosti odpovědného
zástupce objednatele na stavbě do 2 dnů po obdrŽenÍ písemnévýzvy nebo telefonické vyzvy do
sídla zmocněnce objednatele. NedostavÉlÍse objednatel v dohodnutém termínu ke kontrole výše
uvedených konstrukcí, můŽe zhotovitel pokračovat v provádění díla. V případě, Že objednatel i
přesto bude poŽadovat odkfií uvedených konstrukcí, zhotovitel tak učinÍ.Pokud se dále zjistÍ, Že
práce nebyly provedeny řádně, hradí veškeré souvisejícínáklady zhotovitel, v opačnémpříóadě je
uhradí objednatel.

t6/ DosaŽení předepsaných parametrů a kvality díla prokáŽe zhotovitel úspěšněprovedenými
zkouškami, testy a kontrolami' Zhotovitel předá jako pří1ohu smlouvy o dílo objednateli časový
plán a seznam všech zkoušek, testů a kontrol prováděných v průběhu zhotovenÍdíla nebo přijeho
dokončení včetně komplexních zkoušek' Návrh bude obsahovat rovněŽ jméno pracovnÍka
zhotovitele odpovědného za provádění kontroly a za správnost výsIedků kontrol.
L7/ Plán kontrol, zpracovaný zhotovitelem, projednaný a odsouhlasený s objednatelem je v
průběhu zhotovení díla pro zhotovitele závazný. Posouzení nebo neposouzenÍ plánu koňtrol
objednatelem nezbavuje zhotovitele odpovědnosti Za kontroly, zkoušky a testy a za Yádné
provedenÍ díla'
18l Výsledky všech provedených kontrol, zkoušek a testů shrne zhotovitel do ''knihy kontrol

zkoušek'', kterou předá objednateli při přejÍmacím řízenídokončenéhodíla nebo jeho části.

a

L9/ objednatel má právo zúčastňovatse prostřednictvím svých pracovníků, pověřených
technickým dozorem, všech kontrol, zkoušek a testů prováděných zhotovitelem.
20/ v případě opakované kontroly, zkoušky nebo testu z důvodů,které leŽí na straně zhotovitele,
hradí náklady na jejich opakování zhotovitel a má rovněŽ povinnost je oznámit objednateli tak,
abyse jich objednatel mohl zúčastnít.

2t/ Zhotovitel je povinen zajistit na svůj náklad zabezpečenídíla proti neoprávněnému vstupu
osob a proti neoprávněným zásahům.
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22/ Pracovníci zhotovitele a osoby pro něj činné(,,pracovníci")jsou povinni dodrŽovat povinnosti
stanovené SoD nebo oP, jinak je objednatel nebo TDS oprávněn vyŽadovat výměnu pracovníků
zhotovitele, kteří uvedené povinnosti neplní. Zhotovitel se zavazuje odvolat tyto pracovníky ze
stavby okamŽitě po uplatnění poŽadavku objednatele nebo TDS a následujícípracovní den je
nahradit jinýmí vhodnými pracovníky' Stejná oprávnění má objednatel i vůčipracovníkům
poddodavatelů a osobám pro ně činným.

Xl.

KoNTRoLNí DNY, ZPRÁVY o PoSTUPU PRACí

ý Smluvnístrany se dohodly, Že vzájemný

kontrolnístyk budou aŽ do podpisu Zápisu o předání a
převzetídíla přednostně soustřed'ovat do kontrolních dnů, pokud SoD nestanovíjinak.

2/ Nebude-li smluvními stranami dohodnuto jinak, kontrolnÍ dny svolává pravidelně, nejméně
však jednou za měsíc, TDS. KontrolnÍ dny se budou konat v prostorách staveniště. Zhotovitel i
objednateljsou oprávněni obrátit se na TDS s poŽadavkem' aby svolal mimořádný kontrolní den'
3/ Za zhotovitele i za objednatele jsou povinni účastnitse kontrolních dnů zástupci, kteří jsou
oprávněni rozhodovat ve věcech technických a realizačních.TDS je oprávněn vyŽádat si
na jednotlivém kontrolním dni nebo na kontrolních dnech určitéhodruhu i přítomnost dalších
osob, přičemŽ zhotovitelje v případě žádosti TDS povinen jejich účastzajistit.

4/ Neodůvodněná neúčastpracovníků zhotovitele, jejichŽ účastna kontrolnÍm dni je

povinná

nebo jejichŽ účastsi TDS vyžádal v oznámení o konánÍ kontrolního dne, se povaŽuje za porušení

povinnosti zhotovitele poskytnout objednateli součinnost a zhotovitel uhradí všem zúčastněným
vynaloŽené náklady.

5/ TDS písemně oznámí den, hodinu a místo konání kontrolních dnů, stejně jako osoby, jejichŽ
účastna jednotlivých kontrolních dnech poŽaduje.

6/ TDs pořídí zkaŽdého kontrolního dne

pÍsemný zápis, ktery vjednom vyhotovenÍ doručí

zhotoviteli do tří pracovních dní ode dne konání kontrolního dne'

7/ Zápisem z kontrolního dne nelze měnit ujednáníSoD. Dohodnuté termíny a ostatníujednání
podepsaná v zápisu z kontrolního dne jsou pro obě strany závazné, pokud nejsou v rozporu nebo
nemění uzavřenou SoD, jinak je třeba postupovat v souladu s procedurou změnovéh o Yízení'
8/ Zhotovitel připraví zprávy o postupu prací měsíčněa předá je vŽdy objednateli. První zpráva
bude pokryvat období do konce prvního kalendářnÍho měsíce po předání a převzetí staveniště.
Poté budou zprávy zpracovány vždy pro období od prvního do posledního dne kalendářního
měsíce'
Návrh zprávy předá zhotovitel objednateli vŽdy do 7 dnů po skončeníobdobr, jehoŽ se týká, a to
elektronické podobě' Objednatel se k předloŽenému návrhu zprávy vyjádří zhotoviteli do
následujících7 dnů. Do dalších 4 dnů pak zhotovitel předá objednatelí zprávu, která bude
respektovat při pom ín ky objed natele.

v

Na pokyn objednatele je zhotovitel povinen vypracovat tyto zpráW i sjinými náleŽitostmi nebo
vypracovat i dalšízprávy, neŽ jsou uvedeny ve SoD a 0P.
Podávánízpráv bude pokračovat, dokud zhotovitel nedokončívšechnyčinnosti vedoucÍ k realizaci
předmětu díla až do vydání protokolu o převzetí díla.
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Strukturu zpráv určízhotoviteli objednatel nejpozději do 2I dnů ode dne podpisu SoD. Případně
změny struktury nebo obsahu zprávy oznámÍ objednatel zhotoviteli nejpozději 21 dní před
termínem před loŽen í zprávy.
zpráva bude za přÍslušnéobdobí minimálně obsahovat:
í. informace o stavu realizace předmětu díla, harmonogramy a podrobné popisy pokroku
prací za příslušnéobdobí, včetně všech stadií projektových prací
fisou-li jaké), stavu
dokumentace zhotovitele, zásobování, vyroby, dodávky na stavenÍště,stavby, montáŽe a
zkoušenÍ; a včetně těchto stádií práce všech poddodavatelů,
ii' rekapitulaci všech piateb vč. finančního vyjádření pokroku prací za příslušnéobdobí a
přehledného finančníhoplánu, zahrnujÍcího jak finančnívyjádřenÍ jiŽ provedených prácí, tak
plánovaný finančnípostup v dalších období rea]izace předmětu ďíla, a dále přehled dělení
způsobilých a nezpůsobilých nákladů
iii' fotografie (min. počet 20 ks, barevné, sjednoznačným určenímmísta, data a času
pořízenífotografie) ukazujícístav, fáze a pokrok při realizací díla, vč. vlivu díla na životní
prostředí,

|<,aŽdá

iv.

u výroby každédůleŽitépoloŽky zařízen( a materiálů jméno výrobce, místo výroby, plněnív
procentech a skutečnénebo očekávanéúdaje o:
a)
zahájenÍvýroby,
b)
inspekcích zhotovitele,
c)
zkouškách a
d)
nakládce a dodánÍ na staveniště;
V. podrobnosti o personálu zhotovitele a vybavení zhotovitele,
vi. kopie dokumentů o zajištěníjakosti, Výsledcích zkoušek a certifÍkátech materiálů,

a činnostech
vztahujícíchse k ekologickým aspektům a vztahů k veřejnosti a
viii. aktualizaci programu prací, srovnánískutečnéhoa plánovaného postupu, s podrobnostmi
o veškerych událostech a okolnostech, které by mohly ohrozit dokončenív souladu se SoD,
a o opatřeních, která jsou (nebo budou) přijata pro překonání zpoždění.
ix. seznam všech změn, průběhu změnových řizení a seznamu změnových listů
X. návrh zhotovitele na úspory nákladů díla
xi. podrobný plán a popis prací pro dalšíobdobí
vii. bezpečnostnístatistiky, včetně podrobností o jakýchkoliv nehodách

XIl. pŘuímncízNouŠny,pŘeoÁruí n pŘrvzrrí

oín

ý objednatelje oprávněn poŽadovat provedení přejímacích zkoušek v rozsahu dle této kapitoly.
Pokud tohoto oprávnění objednatel vyuŽije, je povinen k provedení přejímacích zkoušek

zhotovitele písemně Vyzvat, a to nejpozději 20 dnů před zahájením přejímaciho řízení,zhotovitel
je poté povinen přejímacízkoušky provést v níŽe uvedeném rozsahu.

2/ Zhohovitel provede před zahájením přejímacího řízení vedoucího k předání a převzetí díla
přejímací zkoušky v souladu s SoD a těmíto oP, příslušnými normami a pokyny
objednatele.

3/ Přejímací zkoušky zahrnují všechny zkoušky uvedené v časovéma věcném programu průběhu
zkoušek, schváleného objednatelem; zahrnuje všechny individuální a komplexní zkoušky a dále
zkoušky poŽadované závaznou právní úpravou, normami, státnÍmi orgány a ostatní zkoušky
nezbytné k prokázání kvality a bezpečnosti dí|a nebo jeho částí.
4/ Zhotovitel oznámísprávci stavby a objednateli datum, po němŽ bude připraven provést kaŽdou
z přejímacích zkoušek a to 10 dnů předem včetně návrhu časovrího a věcného programu průběhu
těchto zkoušek' NenÉli dohodnuto jínak, budou přejímacÍ zkoušky provedeny do 14 dnů po tomto

t7
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datu v den nebo ve dnech, kdy to na návrh zhotovitele schválÍ objednatel nebo kdy to nařídí
objednatel.

k jakémukoliv
jeho
při
provozu nebo k
částíobjednatelem
předpokládanému vytíŽení a účinkuužívánÍdíla nebo
jiným vlastnostem stavby. Jakmile dílo nebo část dÍla projde přejímacími zkouškami, předá
zhotovitel ověřenou zprávu o výsledcích těchto zkoušek objednateli.
5/ Při

zvažování vysledků přejímacích zkoušek přihlédne objednatel

6/ Pokud jsou přejímací zkoušky objednatelem nařízeny, potom provedení přejímacÍch zkoušek je
podmínkou pro zahájení předání a převzetí díla (přejímací řízenÍ). o ukončenípřejímacích zkoušek
rozhoduje objednatel.

7/ JestliŽe jsou přejímacÍ zkoušky bezdůvodně odloženy zhotovitelem, můŽe objednatel
oznámením poŽádat zhotovitele, aby zkoušky provedl ve lhůtě do 7 dnů poté, co obdrŽel
oznámení. Zhotovitel provede zkoušky v určený den nebo ve dnech Vtéto lhůtě, které oznámí
objednateli' JestliŽe zhotovitel neprovede zkoušky do 7 dnů poté, co obdrŽel oznámení
objednatele, můŽe ke zkouškám přistoupit objednatel na riziko a náklady zhotovitele'
8/ JestliŽe výsledky přejímacích zkoušek neodpovídají podmínkám SoD nebo rozhodnutí státních
nebo relevantních orgánů nebo obsahu obecně závazné právní úpravy a dílo nebo část díla
neprojde přejímacÍmizkouškami, objednatel můŽe poŽadovat, aby se přejímacízkoušky kterékolív
části díla za stejných podmínek opakovaly. JestliŽe dílo nebo část dÍla neprojde opakovanýmí
přejímacím i zkouška m i, bud e objed n atel oprávněn :
a) nařÍdit dalšíopakování přejímacích zkoušek;

b)jestliŽe neúspěch zkoušek zbavuje objednatele v podstatě veškeréhopředpokládaného
prospěchu z díla nebo části dÍla, odmítnout dílo nebo část dÍla (podle okolnosti), a V tomto
případě bude objednatel oprávněn odstoupit od Smlouvy o dílo jako celku, nebo ve vdahu
ke kterékoliv většíčásti dÍla, která nemůŽe být uvedena do zamýšlenéhoužÍvání.AniŽ by
to ovlivnilo ostatní práva podle Smlouvy o dílo nebo jiná, bude mít objednatel poté nárok
na vrácení veškeriých částek zaplacených za celé dílo nebo jeho část (podle okolnosti),
plus náklady na financování a náklady na demontáŽ díla nebo jeho části, úklid staveniště
a navrácení zafizení a materiálů zhotoviteli;
c) Wdat protokol o převzetÍ díla, jestliŽe to požaduje objednatel.
V případě, Že nastane skutečnost uvedená v odstavci (c), bude zhotovitel pokračovat podle všech
ostatnÍch povinností vyplývajících ze SoD a cena díla bude sníŽena o takovou částku, která bude
pokrývat sníŽenou hodnotu díla pro objednatele v důsledku neúspěšnýchpřejímacích zkoušek.

9/ objednatel je oprávněn při přejímacím řízenípoŽadovat provedení dalšíchdodatečných
zkoušek včetně zdůvodnění, proč takové zkoušky poŽaduje a s uvedením termínu, do kdy je
poŽaduje od zhotovitele provést' Pokud oprávněnost takoqých zkoušek nevyplyvá z povahy dí|a, je
zhotovitel takové zkoušky povinen provést, provádíje však za úhradu nákladů objednatelem za
předpokladu, Že dodatečnézkoušky neprokáŽou vady z odpovědnosti zhotovitele. Pokud zkoušky
prokáŽou vadu na straně zhotovitele, nese náklady na dodatečnézkoušky zhotovitel. Nesplnění
poŽadavku na provedení dodatečných zkoušek je pro objednatele důvodem k nezahájení nebo
přerušení přejímacího YízenÍ a odmítnutí převzetí dÍla objednatelem.

10/ Objednatel je povinen od zhotovitele převzít řádně dokončenédÍlo' objednatel bude

od

zhotovitele dílo přejímat jako celek nebo jako jednotlivé ucelené částidíla.Výjimkou mohou býtty
objekty, které zhotovitel provede v předstihu pro potřeby zatízenístaveniště a které objednatel
převede do správy nebo majetku jiných organizací popř. samostatné funkčníobjekty, které bude
nutno zprovoznit v předstihu v souvislosti s nutným postupem výstavby, v ostatních případech jen
po dohodě s objednatelem' Dílo nebo jeho části bude(-ou) v okamŽiku předání objednateli prosté
jakýchkoliv nároků třetích stran, včetně nároků poddodavatelů zhotovitele.

1ý

Skutečnost, Že je dílo dokončeno co do rozsahu, kvality, kompletnosti a funkčnosti, prokazuje
zásadně zhotovitel a za tímto účelempředkládá objednateli nezbytné doklady a dokumenty'
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!2/ Zhotovitel písemně oznámí přesné datum dokončení díla objednateli nejméně 30 dní před
datem dokončenímdíla a současně je vyzve k zahájenÍ procesu předánía převzetídíla (přejímací
řÍzenQ ke dni následujícím po datu dokončenídíla. objednatelje povinen zahájit přejÍmaciřízení
ke dni následujícím po datu dokončenÍdíla dle písemného oznámení zhotovitele. Pokud nebude
sjednáno stranami SoD jinak, je místem předánÍ mÍsto realizace předmětu díla.

13/ Zhotovitel je oprávněn objednatele vyzvat k převzetí díla doručenímpísemnévýzw
objednateli, pokud:
a) dílo nemá žádnéfaktické vady, bylo řádně provedeno a úplně dokončeno v souladu se
závaznými podklady díla a pokyny objednatele, TDS, AD a KO-BoZP vydanými v souladu
se SOD;
b) zhotovitel splnil veškerépovinnosti vypllývajícÍze SOD, zejména objednateli předal
dokumenty vztahujÍcíse k dílu; nedoloŽÉlizhotovitel tyto dokumenty, nebude dílo
povaŽováno za dokončenéa způsobilé k předánÍ a převzetí díla. objednatelje povinen
připravít a předloŽit v rámci přejímacrho Yízenízejména doklady v souladu s poŽadavky
stavebního zákona opravňující dílo umístit a realizovat. Tyto doklady slouŽí ke kontrole,
zda byly v rámci realizace předmětu díla zhotovitelem splněny podmínky v těchto
dokladech obsaŽené
c) dílo nemá Žádné právní vady a v souvisiosti s ním nejsou vedeny Žádné právní spory,
které by mohly zpochybnit nebo omezit vlastnictví nebo jiná práva objednatele k dílu;
d) po odstraněnÍ nedostatků díla, na něŽ zhotovitele upozorní TDS pří předpřejímce podle
tohoto článku'

14/ Před zahájením přejímacího řízeníje zhotovitel povinen připravit nezbytné doklady
a následně je při přejímce objednateli předat, a to zejména:
a) projektovou dokumentaci skutečnéhoprovedení ve smyslu SoD
b) stavební deník - originál,
c) nezbytnou dokumentaci potřebnou pro zprovoznění díla (záručnílisty, certifikáty, apod.),
d) revizní zprávy, protokoly o předepsaných zkouškách (kniha kontrol a zkoušek),
e) ostatní dokumentaci,
f) ostatnÍ doklady potřebné pro řádné provozování díla nebo části dÍla, zejména pokud
vypl1Ívajíz obecně závazných předpisů, nebo z SoD např.

-

Protokol o vytýčenÍstavby

Zaměřenískutečnéhostavu po dokončení
Doklady o provedení hutnÍcích zkoušek
Doklady o předání dotčených inŽenýrských sítía pozemků jejím vlastníkům
Doklady o likvidaci odpadů

t) pro vodovodnÍ řady - potvrzení o proplachu a desinfekci, laboratorn

í rozbor vody, potvrzení
o funkčnosti vyhledávacítro vodiče, zkouška vydatnosti hydrantu, protokoly o tlakových

zkouškách vodovodu
- protokoly o zkoušce těsnosti kanalizačních stok, protokol z kamerové
proh líd ky kana lizačníchstok

h) pro kanalizace

Zhotovitel předá veškerédoklady, dokumenty a projektovou dokumentaci, které jsou nezbytné
k převzetí díla objednatelem, v českémjazyce ve třech tištěných vyhotoveních, pokud objednatel
nestanoví počet vyšší.RovněŽ je předá v digitální formě na nosiči cD-RoM nebo DVD za pouŽití
standardnÍch formátů). obsah, rozsah, počet a formu dokladů, dokumentů a projektové
dokumentaci předávané zhotovitelem můŽe objednatel v přÍpadě potřeby stanovit nebo upřesnit
pokynem.

15l Dalšípodmínky

pro zahájení přejímacíh o řízení:
a) podmínkou převzetÍ celého díla je předloŽení záruky na odstraněnÍ vad dle těchto oP.

b) úspěšnéprovedení indíviduálního a komplexnÍho vyzkoušenídíla a zkoušek před
převzetím dÍla (pokud budou objednatelem poŽadovány)
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c) zaškolení pracovníků objednatele, předevšÍm pak zaškolenÍtýkajícíseprovozu a údrŽby

díla a jeho částí

d) dÍlo bude zhotovitelem uvedeno do takového stavu pro přejímacířÍzení,aby bylo
při

praveno pro násled né kola udačn í řízenía/ nebo

za

hájení trva lého provozu.

16/ o průběhu přejímacího řízení bude smluvními stranami vyhotoven protokol o převzetí díla.
Dílo se povaŽuje za pYevzaIé, jakmile byl zhotovitelem a objednatelem podepsán protokol o
převzetí díla,a to bez vad a nedodělků, pokud objednatel nerozhodne jinak' Protokol o převzetí

díla bude vyhotoven v počtu stanoveném objednatelem.

L7/ abiednatel do 30 dnů poté, co bylo zahájeno přejímací Íízenía

byly splněné veškeré

podmínky pro jeho úspěšnéprovedení:
a) podepíše protokol o převzetí díla s uvedenÍm data, kdy bylo dílo dokončeno V souladu
se SOD
b) odmítne podpis protokolu o převzetí dÍla, pokud okolnosti přejímacího řízení s udáním
důvodůa uvedením podmínek, které musÍ zhotovitel splnit, aby bylo možnépřejÍmací
řízení opakovat a protokol o převzetí díla vydat' Po splnění těchto podmínek je zhotovitel
oprávněn opětovně požádat o zahďjení přejímacího Yízení a vydání protokolu o převzetí
díla.

18l Protokol

o převzetídíla bude obsahovat alespoň:

přejímacÍho řízenís datem a místem konání,
a) identifikačníúdaje o účastnících
b) identifíkačníúdaje o díle,

c) konec zárui,ní doby dle SoD'

d) soupis vad a nedodělků nebránícÍch řádnému uŽíván( díla platný k datu přejímacího
Íízení,s popisem, jak se projevujÍ a s uvedením způsobu a termínu jejich odstranění,

e) případnou dohodu o slevě z ceny díla, pokud bude uzavřena,
f) zhodnocení jakosti díla nebo jeho části,
g) provozní řády a všechny dalšípoŽadované doklady k předání a převzetÍ díla
h) záručnílisty všech zalízenízabudovaných do díla) soupis příloh.

Objednatel má právo odmítnou převzetÍ díla, které vykazuje jakékoli vady či nedodělky
(estetické nebo funkčnÍ),ačkoli by tyto vady podstatným způsobem samy o sobě ani ve spojenís
jinými neomezily jeho uŽÍvání. objednatel je rovněž oprávněn uzavřít se zhotovitelem Protokol o
předání dÍla, i kdyŽ dílo vykazuje drobné nedostatky/vady a nedodělky, které nebránÍ řádnému
uŽívánív souladu s účelemSoD. Tyto nedostatky a nedodělky budou uvedeny v protokolu o
převzetí díla spolu s přiměřenou lhůtou kjejich odstranění nebo dokončení.oodstranění
veškerych takových nedostatků a nedodělků smluvnÍ strany uzavřou zápis podepsaný oběma
smluvními stranami a TDS. Po marném uplynutí takové lhůty k odstranění nedostatku
či nedodělku má objednatel práVo poŽadovat po zhotoviteli přiměřenou slevu z ceny nebo sám
zajistit provedení odstranění nedostatku či nedodělku na náklady zhotovitele. Pokud smluvní
strany nedosáhnou dohody na přiměřené výši slevy, určíWši přiměřené slevy z ceny znalec.
Stanovisko znalce takto určenéhoje rozhodující i v případě sporu smluvních stran o l4ýši nákladů
na odstranění nedostatku či nedodělku, pokud odstranění nedostatku či nedodělku zajistí
objednatel. Slevou není dotčen nárok zhotovitele na škodu mu vzniklou.

19l

jsou tím dotčena předchozí ustanovení oP, je zhotovitel povinen v dostatečném
časovémpředstihu před doručenímvýzvy k převzetí díla objednateli vyzvat TDs k tzv.

20/

AniŽ

předpřejÍmce díla, tj' zúčastnitse prohlídky díla prováděné zhotovitelem, pli nÍŽje TDS oprávněn
zhotovitele upozornit na nedostatky di1a. Zhotovitel je povinen vyhotovit o takové předpřejímce
podrobný zápis uvádějící přesnou identifikací a popis veŠkerýchnedostatků, na něŽ zhotovitele
TDS upozorní, a jedno vyhotovení takového zápisu předat TDS nejpozději do 3 dnů po ukončení
předpřejímky. Zhotovitel je povinen odstranit nedostatky, na něž jej TDS upozornil, do zahájenÍ
přej ímacíhořízeníd íla.
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2ý

Sepsání a podpís protokolu o předání díla nemá vliv na odpovědnost zhotovitele za vady

plnění.

22/ Zhotovitelje povinen vyklidit staveniště a uvést prostor staveniště do původního stavu do 1
týdne ode dne předání a převzetí díla objednatelem, pokud se smluvní strany nedohodnou
v Protokolu o předánÍ dÍla na jiném termínu'

XIlI. PŘEcHoD VLASTNtcKÉHo PRÁVA A NEBEZPEČíŠrooy

ý

Zltotovitel zhotovuje věc u objednatele, na jeho pozemku nebo na pozemku, kteý objednate1

opatřil' objednatel

je tedy vsouladu s

příslušnými ustanoveními zákona
občanskéhozákoníku od počátku vlastníkem zhotovovaného díla'

č' 89/2012

sb.,

2/ Nebezpečíškody na díle a na jiných věcech, jeŽ má zhotovitel povinnost předat objednateli
podle SOD, nese zhotovitel ode dne převzetí staveniště' Nebezpečíškody na díle přechází na
objednatele potvrzením protokolu o předánídíla oběma smluvními stranami.

3/ Zhotovitel nese do doby řádného protokolárního předání díla nebo jeho části objednateli
nebezpečíškodyvyvolané pouŽitím věcr, přístrojů, strojů a zařfueníjím opatřenými k provedení
díla či jeho části, které se z důvodu své povahy nemohou stát součástíči příslušenstvímdíla a
která jsou či byla pouŽita k provedenídíla, kterýmijsou zejména:
a) zařízení staveniště provozního, výrobního čisociálního charakteru; a/nebo
b) pomocné stavební konstrukce všeho druhu nutné či pouŽité k provedenÍ díla čijeho části
(např' podpěrné konstrukce, lešeni); a/nebo
c) ostatní provizornÍ čijinékonstrukce a objekty pouŽité při provádění díla čijeho částí.
4/ Zhotovitel nese nebezpečíškody a jiná nebezpečína všech věcech, které zhotovitel sám či
objednatel opatřil za účelemprovedení díla či jeho části, a to od okamŽiku jejich převzetí

(opatřeni) do doby řádného protokolárního předání díla nebo jeho části, popř. u věcí, které je
zhotovitel povinen vrátit, do doby jejich vrácenÍ.

5/ Zhotovitel převezme plnou odpovědnosl za zarízeníobjednatele ode dne jejich uŽívání nebo
obsazení zhotovitelem aŽ do dne, kdy budou předány nebo kdy bude uŽívání ukončeno.
Jestliže dojde ke ztrátě nebo poškozenÍněkteré z yýše uvedených poloŽek v době, kdy za péčio
ně odpovídá zhotovitel, z jakékolijinépříčinyneŽtakové, za niŽje odpovědný objednatel, napraví
zhotovíteI rtráfu nebo odstraní poškození na vlastnÍ náklady ke spokojenosti objednatele.

6/ od předání díla nebo jeho části objednateli nese zhotovitel nebezpečí škody na věcech
nezbytných k realizaci činnostíspecifikovaných při protokolárním předání díla nebo jeho části,
jsou-li tyto věci nezbytné k řádnému dokončenírealizace díla, zejména k odstranění vad a
nedodělků. Nese rovněŽ nebezpečívzniku škody na díle nebo části díla, kterého se týkají
rea iza ce zbýv ajícíchči n n ostí.
l

7/ Zhotovitel odpovídá za škody způsobené objednateli nebo třetí straně vadným plněnÍm díla.
Zhotovitel je zodpověd ný za:
a) jakékoliv ďráty a škody způsobenétřetím osobám v souvislosti s plněním díla aŽ do
vypršenízáruky za dílo,
b) všechna zraněnÍ, včetně nemocí a Úmrtí všech osob, které nastanou před vypršením
záruky za dilo a které budou zapřÍčiněny nebo vztaŽeny ke kvalitě provedení díla nebo
budou vycházet z chyb provádění díla.

8/ Y rámcl náhrady škody bude objednatel postupovat

2t

V

souladu s právnÍmi předpisy'
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XIV. NEDOSTATKY PLNENI
Nedostatkem plnění zhotovitele se rozumí plněnÍ nebo nesplnění jakékoliv povinnosti
V rozporu se soD, oP nebo závaznými podklady dila, zejména V rozporu s projektovou
dokumentací, ostatní dokumentací a pokyny objednatele.

ý

2/ Y prípadě sporu smluvních stran, zda má určitéplnění zhotovitele nedostatek či nikoli,

je

rozhodujícístanovisko znalce určenéhodle těchto oP'

3/ Zhotovitel je povinen na své náklady napravit veškerénedostatky plnění zjištěné v průběhu

provádění díla z vlastní činnosti nebo na základě upozornění objednatele či TDS, a to tak, aby
nebylo ohroŽeno splnění termínu předání díla nebo závazných uzlových bodů. Neodstraněné
nedostatky představujÍ překáŽku převzetí díla, ledaŽe se objednatel rozhodne převzít příslušné
plnění s drobnými nedostatky. Nedojde-li mezi smluvními stranami při sepsání protokolu o
převzetí části díla k dohodě o termínu odstranění vad a nedodělku, se kteými je část díla
předávána a přeblrána, pak platí, Že tyto vady a nedodělky je zhotovitel povinen odstranit
nejpozději do 30 dnů od data vydání protokolu o převzetí části díla.

4/

JestliŽe zhotovitel neodstraní vadu nebo poškození ve stanovené lhůtě, můŽe brýt

objednatelem (nebo v jeho zastoupen| stanoveno datum, kdy nebo do kdy má b:ýt vada nebo
poškození odstraněno' Zhotoviteli bude toto datum oznámeno pokynern. JestliŽe zhotovitel ani do
tohoto oznámeného data vadu nebo poškození neodstranÍ nebo je zlejmé, že je zhotovitel
neodstraní přiměřeně dle charakteru vady nebo poškozenía tyto nápravné práce měly být
provedeny na náklady zhotovitele, objednatel můŽe (podle vlastnívolby):
a) provést práci sám nebo prostřednictvím jiných osob, odpovídajícímzpůsobem a na riziko
a náklady zhotovitele, avšak zhotovitel za tuto práci neponese Žádnou odpovědnost; a
zhotovite| zaplatí objednateli účelněvynaloŽené náklady, které vznikly objednateli při
odstraňování vady nebo poškození;
b) stanovit odpovídajícísníŽeníceny díla; nebo
c) jestliŽe vada nebo poškození zbavuje objednatele v zásadě veškeréhoprospěchu ze
stavby nebo jakékoliv většÍčásti stavby, odstoupit od SoD jako celku, nebo ve vztahu ke
kterékoliv většíčásti díla, která nemŮŽe být uvedena do zamýšleného uŽíváníAniŽ by to
ovlivnilo ostatní práva podle SoD nebo jiná, bude mít objednatel poté nárok na vrácení
vešketých částek zaplacených za celé dílo nebo jeho část (podle okolnostÍ), plus náklady na
financování a náklady na demontáŽ díla nebo jeho části, úklid staveniště a navrácení
zařízení a materiálů zhotoviteli.

XV. ánuny zA JAKosT

I/

Zhotovitel odpovídá za vady, které se vyskytnou na díle po jeho převzetí objednatelem
průběhu
trvání lhůty pro uplatnění nároku z odpovědnosti za vady (záručnídoby)' Práva
v
z odpovědnosti za vady dÍla musí b1ýt uplatněna u zhotovitele v záručnídobě nebo záručních
dobách, uvedené (-ých) ve SoD'
Záruční lhůty za jakost díla, za kvalitu pouŽitých materiálů, a stejně tak i za odborné provedení,

které zaručuje správnou funkcÍ a výkon dodaného díla, začínajíběŽet ode dne podpisu zápisu

o předání a převzetí díla. Záruiní doby uvedené ve SoD mají vyššíplatnost neŽ záruční doby
vyznačenéjednotlivými dodavateli a vyrobcijednotlivych zařízenía materiálů jen pokud jsou tyto
zárucní doby ve SoD delšíneŽ záruóní doby vyznačenéjednotlivými dodavateli a výrobci

jednotlivých zaŤízení,strojů a materiálů. Na výrobky nebo komponenty zabudované do díla, na
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které dodavatelé nebo výrobci poskytují záručnídobu delšínež záručnídoba uvedená ve SoD, se
vztahuje záruiní doba garantovaná jednotlivými dodavateli a výrobci.

2/ Y případě opravy nebo výměny vadných dílůzařÍzení se prodluŽuje záručnílhůta o dobu, po
kterou se předmětné části zařízenív důsledku zjištěného nedostatku nemohly provozovat.
V případě, Že se pro nedostatky jednotlivých dílůnemohly provozovat dalšíčásti zařízení nebo
celkové zařízení, pak platÍ prodlouŽenÍ záruky i pro tyto dalšíčásti zaYízenínebo pro celkové

zařízení' Pro vyměněné nebo nově dodané díly poskytne zhotovitelzáruku v původním rozsahu dle
tohoto odstavce, která začne platit ode dne výměny nebo odstranění rek]amované vady.

3/ Y případě, Že se v záručnílhůtě vyskytne vada díla, má objednatel právo na její bezplatné
odstranění. Vada bude u zhotovitele reklamována písemně, formou protokolu o nahlášení vady.
Protokoly o nahlášení vady objednatel zašle zhotovitelí emailem nebo jinou písemnou formou.

4/ Po doručeníprotokolu o nahlášenívadyje zhotovitel povinen písemně potvrditobjednatelijeho
doručenínejpozději do 10:00 hod' následujícíhopracovnÍho dne.

5/ V originálu protokolu o nahlášení vady smluvní strany potvrdÍ lhůtu pro odstranění vady

rovněŽ den, kdyje vada skutečně odstraněna.

a

6/ Bez ohledu na to, zda je vzniklou vadou smlouva porušena podstatným nebo nepodstatným
způsobem, má objednatel v protokolu o nahlášenívady dle svého uváŽení právo poŽadovat:
a) odstranění vad dodáním náhradního plnění nebo poŽadovat dodání chybějící části díla,
b) odstranění vad opravou vadné části díla, jestliŽe vady jsou opravitelné, nebo
c) přiměřenou slevu z ceny díla,
a zhotovitel má povinnost tyto vady poŽadovaným způsobem a ve stanovené lhůtě odstranit nebo
poskytnout slevu.
7/ objednatel lhůtu stanoví přiměřeně k rozsahu, povaze a zvolenému způsobu odstraněnívady.
B/ V případě sporu smluvních stran, zda má stavba vadu či nikoli, je rozhodujícÍ stanovisko znalce
určenéhoobjednatelem dle těchto oP.

9/ V případě, Že objednatel uplatní v záručni době nárok z odpovědnosti za vady, zahájí zhotovitel
práce na odstranění vad nebránícíchuŽívánídíla do 2 pracovních dnů od písemného oznámení
vad, a práce provede ve lhůtě 15-tí dnů ode dne písemného oznámení objednatelem. V případě,
Že zhotovitel prokáŽe, že lhůtu pro odstranění vad nelze s ohledem na technologické postupy,
klimatické podmínky apod' objektivně dodrŽet, dohodnou obě Strany lhůty náhradní.
U vad, které by bránily řádnému provozu vodovodu, kanalízace, úpravny vody, čistírněodpadních
vod, čerpacístanici apod' poŽaduje objednatel jejÍch odstranění do 48 hodin od uplatněné
reklamace. Na základě uplatněné reklamace zhotovitel do 24 hodin vyzve zástupce objednateIe
kjednání, kde bude sepsán protokol o způsobu a termínu odstranění reklamované vady. Pokud
zhotovitel nenastoupí ihned má objednatel právo zadat odstranění havárie v nejnutnějším
rozsahu u provozovatele čijinéhododavatele a vzniklé náklady mu přeúčtovat k náhradě.

10l Pokud nedojde k dohodě ohledně termínu odstranění vady, určípřiměřený termín závazné
objednatel. Zhotovitel se zavazuje, Že zahá)ené odstraňování vady nebude bez váŽných důvodů
oddalovat, přerušovat a bude v něm pokračovat aŽ do úplnéhoodstraněnívady.

tI/ Zhotovitel dodá objednateli v den odstraněnÍ vady veškerénové, případně opravené doklady
vztahující se k opravené, případně vyměněné části díla (revizní knihy, elektro a jiné revize,
prohlášení o shodě výrobků apod.) potřebné k provozování díla'
12/ NenastoupÉlÍ zhotovitel na odstranění vady ve sjednané čístanovené lhůtě, nebo neodstranÉ
li zhotovitel oznámené vady ve lhůtě stanovené objednatelem nebo jiné lhůtě s ním písemně
dohodnuté, nebo oznámÉli před jejím uplynutím, Že vady v této lhůtě neodstranÍ, je objednatel
23
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oprávněn místo toho požadovat přiměřenou slevu z ceny plnění nebo sám zajistit provedení
odstranění vady; nárok na smluvní pokutu a záruka zhotovitele za jakost nenÍ tímto postupem
objednatele nijak dotčena a Zhotovitelje povinen nahradit objednateli náklady s tím spojené'

L3/

Nároky z vad plněnÍ se nedotýkají práv objednatele na náhradu škody vzniklé objednateli

v důsledku vady ani na smluvnÍ pokutu vážÍcíse na porušení povinnosti, jeŽ vedlo ke vzniku vady.

L4/ Pokud objednatel v rámci svého oprávnění volby uplatní právo na přiměřenou slevu z ceny
plnění, smluvní strany se dohodnou na přiměřené výši slevy odpovídajícízávaŽnosti vady. Pokud
smluvní strany nedosáhnou dohody na přiměřené výši slevy, určípřiměřenou uýši slevy z ceny
znalec určený podle těchto 0P' Slevou není dotčen nárok objednatele na náhradu škody v plném
rozsahu.
L5/ Zhotovitel odpovídá objednateli za správnost dokumentace skutečného provedení díla, tedy
přejímá závazek, Že dokumentace skutečného provedení dÍla bude věrně, jednoznačně a úplně
zachycovat skutečnéprovedenÍ dokončené díla.

XVI. ZNALEC

t/ |\detato smlouva uvádí, Že je rozhodující nebo určujícístanoviskoznalce, má kterákoli smluvní
strana právo vyŽádat si stanovisko znalce jmenovaného pro daný obor v souladu se zákonem č.
36/11967 Sb., o znalcích a tlumočnÍcích,ve zněnÍ pozdějších předpisů.
Znalce určuje vŽdy objednatel po konzultaci se zhotovitelem, nenÉlijinde v těchto oP
stanoveno, Že znalce určíobjednatel, potom proběhne takové určenÍbez konzultace se
zhotovitelem' Pokud má zájem si stanovisko znalce vyŽádat zhotovitel, obrátíse na objednatele
s písemnou Žádostí o určenÍznalce' V přÍpadě, Že zhotovitel odmítne objednatelem navrŽeného
znalce dvakrát po sobě, určíjej objednatel nezávisle na zhotoviteli, a to ize znalců zhotovitelem
odmítnutých. Takové určeníznalce objednatelem je pro zhotovitele závazné.

2/

3/ Dohodu o vyhotovení stanoviska se znalcem uzavře vŽdy objednatel (nezávisle na tom, která

smluvní strana si vyŽádala stanovisko znalce), přičemŽ odměnu a dalšínáklady vzniklé přibráním
znalce hradí smluvní strana, jejiŽ tvrzení bylo stanoviskem znalce popřeno, případně je smluvní
strany hradí v poměru neúspěchu jejich tvrzení, lze-li jej určit; v ostatních případech smluvní
strany uhradí odměnu a dalšínáklady vzniklé přibráním znalce rovným dílem.

4/ Smluvní strany se dohodly,

Že

stanovisko znalce budou povaŽovat za závazné.

rull.PoJlŠrĚruí
7/ Zhotovitel je povinen mít od převzetí staveniště do uplynutÍ poslednÍ záruóní lhůty podle SOD

uzavřeno pojištění pro případ:

a) vzniku škody na stavbě, ať jiŽ vzniklé v souvislosti s plněním SoD nebo jinak, včetně
(nikoliv qýlučně) pojištění pro případ odcizení, vandalismu či Živelné pohromy,
b) vzniku odpovědnosti zhotovitele za škodu způsobenou objednateli v souvislosti s plněním
SoD, a to jak z důvodu způsobení škody na jakémkoli majetku objednatele ,Iak z důvodu
vzniku odpovědnosti objednatele za škodu vůčitřetím osobám v souvislosti s plněním
SoD zhotovítelem, a vzniku odpovědnosti zhotovitele za škodu vůčitřetím osobám
v souvislosti s plněním SoD, a to s horní hranicí pojistného plnění nejméně 5 000 000'Kč (slovy: pět miliónů korun českých) pro období od převzetí staveniště do uzavření
zápisu o předání a převzetí díla a 2 oo0 000,- Kč (slovy: dva milióny korun českých) pro
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období od uzavření zápisu o předání a převzetí díla do uplynutí poslední záručnílhůty
podle SOD.

2/ Pojištěnístavebně-montážních rizik uzavřené zhotovitelem pro předmět dané veřejn é za{ázky
musísplňovat po celou dobu plněníSoD tyto podmÍnky:
a) Pojištěnístavebně-montáŽních rizik min' ve výši dle odst. 1tohoto článku' Tam, kde to typ

pojištění umoŽní, bude pojištěným a oprávněnou osobou objednatel, a to zejména u
pojištění díla, které je od počátku ve vlastnictví objednatele' Pojištěnístavebně-montáŽních
rizik pokryvá škody, které mohou vzniknout v průběhu montáže nebo stavby. Vztahuje se na
škody na stavbě, konstrukci budovaného díla, montovaných strojÍch nebo technologických
celcích, montáŽních a stavebních strojích a na zařízenístaveniště. Pojištěníse musí
vztahovat i na mÍsta mimo staveniště, kde jsou jednotlivé věci a zařízení,které tvoří nebo
budou tvořit součást díla uskladněny či montovány'
b) Mimo výše uvedené poŽadavky na pojištěnístavebně-montáŽních rizik, musí pojiŠtěníve
svém souhrnu (tj. stávajicí pojištění odpovědnosti a pojištění stavebně-montáŽních rizik)
zahrnovat po celou dobu plněníSOD minimálně:
o pojištění Živelní, které bude kr1it škody na majetku způsobenéŽivlem, tj. zejména
poŽárem a jeho průvodnímijevy, vybuchem, úderem blesku, nárazem nebo zřícením
letadla, jeho částínebo jeho nákladu, povodnÍ, záplavou, vichřicí nebo krupobitím,
sesouváním půdy, zřícením skal nebo zemin, zemětřesením, tíhou sněhu, námrazou,
nárazem dopravního prostředku nebo jeho nákladu, pádem pojištěné věci, pádem
stromů, stoŽárů apod., kapalinou unikající z vodovodních zaiízenía médiem
vytékajícímv důsledku poruchy ze stabilních hasícíchzařízení tak, aby vzniklo právo
na pojistné plněnÍ také za poškozenínebo zničenípotrubí nebo topných těles
vodovodních zařízení vč' armatur, došlo-li k němu přetlakem nebo zmrznutím kapaliny
v nich, kotlů, nádrŽí a výměníkových staníc vytápěcích systémůapod., došlo-li k němu
zamrznutím kapaliny v nich (tzv. sdruŽený Živel), neodborným zacházením, nesprávnou
obsl uhou, ú myslným poškozením,nešikovností,nepozorností a ned ba lostí
o dalŠípojištěnítzv. montáŽnÍch a stavebních rizik a to tak, aby kromě přímých škod
vzniklých na Stavbě vč. věcí pouŽitých pro její provedenÍ krylo i nepřÍmé škody a škody
vzniklé projekční,konstrukční,materiálovou vadou nebo chybně provedenou prací zejména bude uzavřeno tzv. pojištění pro případ přerušení provoztl, tzv. pojištění
zkušebnÍho provozu a pojištěníčinnostízhotovitele při odstraňování vad v záruční
době.

Výše uvedený výčet konkrétníchrizik, včetně pojmenovánítypu pojiŠtění,je pouze příkladný.

3/ Zhotovitelje jako pojistník povinen udrŽovat pojištění tak, jak bylo předloŽeno, a to beze změn,
po celou dobu, po kterou má pojištění trvat, jak je dále uvedeno. Pojištěnímajetku a pojištění
odpovědnosti za škody vztahující se k realizaci předmětu díla musí trvat po dobu do převzetí
celého díla objednatelem'

4/ Zhotovitel je povinen

udrŽovat pojištění i tehdy, pokud dojde ke změně v rozsahu předmětu
díla, v takovém případě je zhotovitel povinen změnit rozsah pojištění tak, aby pokr}ivalo změněný
rozsah předmětu díla.

5/ Pojíštěnínesmíobsahovatpodmínku, podle které pojištění zaniká vdůsledku vzniku pojistné
události, ledaže v důsledku takové pojistné události dojde k vyčerpánívýšeuvedené horníhranice
pojistného plnění pro příslušnéobdobí uvedené qýše. Pokud je ve vztahu k pojištěníškody na
stavbě r4ýše uveden zhotovitel jako oprávněná osoba, kteró v důsledku pojistné události vznikne
právo na pojistné plněnÍ, musíbýt zhotovitel podle pojistné smlouvy povinen pouŽít pojistné plnění
na uvedení poškozeného majetku objednatele do původního StaVU.
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6/ PojištěnÍ nesmí obsahovat žádnévýluky nad rámec vyluk, které jsou v obdobných případech
standardně pouŽívány, které by jakkoli omezovaly právo objednatele nebo třetích osob na
náhradu škody způsobenézhotovitelem v souvislosti s plněnÍm SoD.

7/ Spoluúčastse připouští nejvýše do 5 %. PovÍnnost mÍt uzavřeno pojištěnímůŽe zhotovitel

splnit i uzavřením více pojistných smluv; povinnost mít uzavřeno pojištění můŽe zhotovitel splnit
úplně nebo částečněi uzavřením pojištění,které se kromě provádění díla podle SoD vztahuje
i k provádění jiných staveb, pokud jsou splněny ostatnÍ podmínky tohoto odstavce.

B/ Kopii pojistné smlouvy či smluv podle tohoto článku Wše je zhotovitel povínen předat

objed nateli nejpozději při uzavření SoD.

9/ Plnění povinnosti mít uzavřeno pojištění zhotovitel doloŽí objednateli vŽdy nejpozději do 14
dnů ode dne lhůty splatnosti pojistného podle kterékoli z pojistných smluv, ktenými plní svou
povinnost mít uzavřeno pojištění, předáním kopie dokladu o uhrazení pojistného na příslušné
pojistné období objednateli.

70/ Zhotovitel je povinen při sjednávání veškených pojištěnípodle tohoto článku jednat v Úzké
součinnosti s objednatelem, průběŽně jej informovat o veškerých důleŽitých skutečnostech
týkajícíchse sjednávánÍ pojištěnÍ a vyžádat si k těmto skutečnostem jeho stanovisko.

nilll.

JEDNÁNíA KoMUNlKAcE SMLUVNíCH STRAN

TDs, AD a Ko-BoZP jsou oprávněni vykonávat jménem objednatele práva a povinnosti, která
jsou jim vyhrazena, bez ohledu na to, zda to tyto 0P vyslovně v souvislosti s určitou záležitostÍ
uvádí. Pro vyloučenípochybnostíje objednatel vŽdy oprávněn vykonat veškerá práva a povinnosti
sám prostřednictvím osob uvedených v SoD; jednání objednatele má vŽdy přednost před
jednáním TDs, AD a Ko-BoZP. objednatel je oprávněn s okamŽitou účinnostíomezit nebo rozšiTit
pověření TDs, AD a Ko-BoZP písemným oznámením nebo statutárním orgánem objednatele a
doručeným zhotoviteli.

V

2/ Smluvní strany si při uzavření smlouvy předajíSeznam veškených osob, u nichŽ je v souvislosti
s plněním SoD ŽádoucÍ, aby druhá smluvní strana měla jejich kontaktnÍ údaje, včetně veškených
pověřených pracovníkůobjednatele a veškerých pověřených pracovníkůzhotovitele' Předaný
seznam bude uvádět zejména jméno a přÚmení, funkci ve vztahu k plnění SoD, adresu
pracoviště, číslopřímé pevné telefonní linky, pokud takovou mají a mobilního telefonu,
a elektronickou poštovní adresu. Tyto údaje budou uvedeny také ve stavebním deníku.
3/ Smluvní strany jsou oprávněny kdykoli, s okamŽitou účinností,změnit osoby a údaje uvedené
seznamu osob a takové změně písemně informovat druhou smluvní stranu bez zbytečného

V

odkladu, nejpozději do pěti dnů od jejího vzniku.

4,/ Komunikace předpokládaná SoD mezi smluvními stranami či mezi některou ze smluvních
stran a třetí osobou (bez ohledu, zda se jedná o oznámení, vyrozumění, informaci, vyjádření,
souhlas, sdělení či o jiný druh komunikace) musí b;ýt provedena písemně, kde tato smlouva tak
stanoví. Pokud jednotlivá ustanovení SoD nevymezují prostředky komunikace jinak, můŽe být
pÍsemná komunikace doručena adresátovi osobně nebo zaslána kurýrem, doporučenou poštou,
faxem nebo e-mailem. Písemná komunikace musí btýt podepsána osobou nebo označena jménem
osoby, která ji odesílá, a musí být učiněna v českémjazyce.

5/ Nestanoví.li SoD v určitémpřípadě jinak nebo nedohodnou-li se smluvní strany jinak, musí byt
písemná komunikace směrována na adresy uvedené v záhlavÍ SoD. Změny doručovacích údajů
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musí b1it oznámeny druhé smluvnístraně písemně bez zbytečného odkladu, nejpozději do 5 dnů

od jejich vzniku.

6/ PolvrzenÍ adresáta o přrjetí na opisu nebo stejnopisu pÍsemnékomunikace prokazuje doručení
takové písemnékomunikace. AniŽ by tím byla dotčena kogentní ustanovenÍ právnícň předpisů,
neprokáŽe-|i adresát opak, má se za to, Že za dŮkaz o doručenípísemnékomunikace se považuje:
a) potvrzení adresáta o přUeti zásilky nebo poznámce kurýra o odmítnutípřUetí zásitky
adresátem v záznamech kuýra, v případě zaslání kurýrem,
b) potvrzení adresáta o přUetí zásilky na poštovnídoručence nebo poznámka pošty
o odmítnutípřijetí zásilky adresátem nebo o neúspěšnémpokusu doručit zásilku
adresátoví, v při'padě zaslání doporučenou poštou,
c) zpráva o bezchybném přenosu celé faxové zprávy vytvořená faxem odesilatele, v případě
zaslání faxem, ledaže adresát do 1O:OO následujícího pracovního dne písemně
informoval odesilatele o tom, Že oznámení neby|o čitelné,v přÍpadě zaslánÍfaxem
d) e-mailová zpráva, jejížpřUetí je potvrzené písemně adresátem
V ostatním

se

podpůrně uŽijí ustanovení občanskéhosoudního řádu upravujícídoručování

právnickým osobám.

XlX' UKoruČeruÍSMLoU\^/, oDsToUPENí

I/ Pro přÍpad ukončenÍSoD se smluvní strany zavazu)í nejprve vyvinout veškerou rozumnou
součinnost k ukončenÍsmlouvy dohodou, včetně nároků obou smluvních stran s tÍm souvisejících.
2/ objednatel nebo

zhotovitel je oprávněn odstoupit od smlouvy, jestlÍŽe okolnosti vyššímoci u
druhé smluvní strany trvají déle neŽ tři měsíce, a to podle své volby částečně nebo úplně.

3/ JestliŽe zhotovitel neplnÍ nebo nesplní některou povinnost podle SoD nebo těchto OP, může
objednatel oznámením vyzvat zhotovitele, aby opominutí uvedl do pořádku a napravil je ve
stanovené přiměřené lhůtě. objednatelje mimo přÍpady dle $ 2002 odst. 1 občanskéhozákoníku
oprávněn odstoupit od SoD v následujících případech:
a) zhotovitel ve své nabídce uvedl nesprávné nebo neplatné informace, na základě ktených
mu byla přidělena zakázka;
b) zhotovitel přes upozornění objednatele opakovaně provede některou část díla V rozporu
s předanou dokumentací, pokyny objednatele vydanými v souladu s touto smlouvou
nebo závaznými podklady díla;
c) zhotovitel se dostane do prodlení přesahujícího 60 dní s předánÍm dÍla objednateli,
přičemŽ za den předání dÍla objednateli se povaŽuje den potvrzení protokolu o předání
díla;
d) zhotovitel se dostane do prodlení s dokončenímněkterého z mílníkůdle čl. lll. SoD
přesahujÍcÍho 90 dnÍ, přičemŽ za den dokončenípříslušnéhouzlového bodu se povaŽuje
den potvrzení přÍslušnéhozápisu o dokončeníuzlového bodu;
e) zhotovitel opustÍdílonebo jinak projevuje úmysl nepokračovat v řádné realizaci předmětu
díla a/nebo v plnění svých povinností podle SoD nebo oP;
f) zhotovitel použrje pro plněníSoD poddodavatele v rozporu oP;
g) hrubě nebo opakovaně nekvalitního plnění zhotovitele, na néŽ by| zhotovitel
objednatelem upozorněn a nezjednal nápravu;
h) realizace díla pracovníky, kteří nemají povolení k pobytu na územíČR a pracovnÍ povolení
pro místo prováděnÍ díla;

i) hrubé nebo opakované porušenípředpisů BOZP, Po a oŽP, na něŽ byl

zhotovitel
objednatelem upozorněn a nezjednal nápravu;
j) opakované (minimálně dvakrát) porušenÍ povinnostÍ vyplývajících z ustanovení SoD
nebo
OP;
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k) v přÍpadě zahájení insolvenčnÍho řízení proti zhotoviteli, rozhodnutÍ o Vstupu do likvidace

zhotovitele;

l) v případě prodlení se sp|něním povinnosti zhotovitele předloŽit objednateli kteroukoliv
bankovní záruku nebo předloŽit pojistnou smlouvu podle SoD nebo oP delšíneŽ 10 dnů.

rovněŽ právo na odstoupení od SoD v případě, Že projektu nebude poskytnuta
nebo bude zrušena, resp' snÍžena přislíbená podpora dotačníchprostředků.

4/ Qb)ednatel má

5/ Zhotovitel je oprávněn od SoD odstoupit pro přÍpad prodlení s úhradou ceny díla nebo její částí
ze strany objednatele o více neŽ 90 dní.

6/ odstoupení od smlouvy je účinnéokamŽikem doručenípísemného oznámení

o odstoupení

uvádějícího důvod odstoupení druhé smluvní straně.

Poté, co oznámenÍ o odstoupení ze strany objednatele vstoupilo vplatnost, se veškeré
nesplatné pohledávky objednatele vůčizhotoviteli stávají splatnými. Dále můŽe objednatel
odmítnout dalšíplatby zhotoviteli, dokud nejsou:
a) stanoveny ceny provedených prací, jejich dokončenía odstranění všech vad, škody
způsobenézpoŽděním při dokončenífisou-li) a všechny dalšínáklady způsobené objednateli
postupem dle SOD a OP, a/nebo
b) neobdrŽí od zhotovítele náhradu za všechny ďráty a škody, které utrpěl objednatel, a
veškerémimořádné náklady které objednatel vynaloŽil nebo v budoucnu bude muset
vynaložit na řádné dokončenírealizace předmětu díla po započtenívšech částek splatných
zhotovíteli. Po obdrŽení náhrady za všechny tyto ztráty, škody a mimořádné Wdaje vyplatí

7/

objed natel zůstatek zhotoviteli.

8/ Ustanoveními výše uvedených odstavců tohoto článku nejsou dotčena práva smluvních stran
odstoupit od SoD v dalšíchpřípadech předvídaných touto smlouvou či platnými právními předpisy.

9/ V případě odstoupení kterékoli smluvní strany od smlouvy nenÍ objednatel povinen zhotoviteli
vracet jiŽ provedenou stavbu ani jiná plnění jiŽ obdrŽená v rámci plnění SoD (včetně veškených
dokumentů a elektronických módii). Neprodleně po odstoupení od smlouvy předá zhotovitel
objednateli veškerá dalšíplněníjiŽzhotovená (byt jen částečně) v rámci plněníSoD do účinnosti
odstoupení (včetně veškeých dokumentů a elektronických médiQ. odstoupil-li od smlouvy
zhotovitel zdůvodu na straně objednatele, má zhotovitel právo na uhrazeníceny jiŽ provedeného
plnění; pokud bylo určitéplněnÍ zhotovitelem provedeno pouze částečně,určícenu náleŽející
zhotoviteli objednatelem určený znalec. odstoupil-li od smlouvy objednatel z důvodu na straně
zhotovitele, je zhotovitel povinen vrátit objednateli již uhrazené ceny plnění spolu s úroky
určenými podle občanskéhozákoníku a objednatelje povinen zhotoviteli uhradit náklady účelně
vynaloŽené zhotovitelem V souvislosti s dosud provedenými pracemi v rámci plněnÍ SoD; pro
vyloučenípochybností nemá zhotovitel vtakovém případě právo na úhradu svých nákladů
spojených s ukončením svých činností,vyklizením staveniště ani jiných nákladů spojených s
odstoupením objednatele od smlouvy'

10l Strana, na jejíŽ straně vznikl důvod k odstoupení od smlouvy, a to V případě odstoupení
objednatelem z důvodu na straně zhotovitele, uhradí druhé straně škody způsobenéjí
odstoupením od smlouvy, včetně vícenákladů vynaloŽených na dokončeníplnění podle SoD a na
náhradu škod vzniklých prodlouženímlhůt na dokončení plnění v přÍpadě odstoupení
objednatelem z důvodu na straně zhotovitele.

1"L/ v případě odstoupení kterékoli smluvní strany od smlouvy je zhotovitel povinen vyklidit
staveniště Ve lhůtě nejpozději 14 dnů od odstoupení od smlouvy' V případě, Že zhotovitel v této
lhůtě staveniště nevyklidÍ, je objednatel oprávněn provést nebo zajistit jeho vyklizení na náklady
zhotovítele.
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12/ v případě odstoupenÍ kterékoli smluvní strany od smlouvy zahájí smluvnÍ strany inventuru
předmětu plnění ve lhůtě nejpozději tří pracovních dnů od odstoupení oo smlouvy' V případě,
Že

zhotovite| neposkytne objednateli potřebnou součinnost, provede inventuru předmětu plnění
objednatel a znalec jmenovaný objednatelem. Náklady na činnost znalce nese V tomto případě
zhotovitel.

13/ odstoupení od smlouvy se nedotýká nároku na zaplacení smluvní pokuty, nároku na náhradu
škody vzniklé porušením smlouvy, práv objednatele ze záruk zhotovitáe za jakost včetně
podmínek stanovených pro odstranění záručnÍchvad ani závazku mlčenlivosti zhotovitele,
ani
dalšíchpráv a povinností, z jejichž povahy plyne, že majítrvat i po ukončenísmlouvy'

14l Smluvnístrany jsou oprávněny odstoupit od části plnění, pokud se důvod odstoupenítýká jen
částidíla.
15/ v případě předčasnéhoukončeníS0D je zhotovitel povinen poskytnout objednateli bezplatně
nezbytnou součinnost k tomu, aby objednateli nevznikla škoda v důsledku ukončeníprací
zhotovitelem.

XX. FINANČNíánuNn
I/ Zhotovitel se zavazuje objednateli poskytnout dle níŽe uvedených podmínek finančnízáruku
podle $2029 občanskéhozákonÍku (dále jen ,,bankovní záruka"), poskytnutou bankou, zahraniční

bankou nebo spořitelním a úvěror4ým druŽstvem (dále jen ,,banka") za dodrženÍsmluvních
podmínek, kvality a termÍnůprovedení díla, pokud se smluvní strany nedohodnou ve smlouvě o
dílo jinak.

2/ Vystavení bankovní záruky doloŽí zhotovítel objednateli originálem záruční listiny

vystavené
bankou s platným povolením působit v Českérepublice jako banka ve prospěch objednatele jako
vylučně oprávněného. Bankovn( záruka musí býL vystavena jako neodvolatelná a bezpodmínečná,
přičemŽ banka se zaváŽe k plnění bez námitek a na prvnÍ výzvu objednatele. Bankovní záruka
se
řídípříslušnými ustanoveními občanskéhozákoníku a musí splňovat tyto podmínky:

a) banka se v bankovní záruce zaručíza zhotovitele aŽ do výše 30% Z ceny díla uvedené v
soD,
b) bankovní záru\a bude platná a účinnápo dobu prováděnÍ díla alespoň do dne podpisu
protokolu o odstranění poslednÍ vady díla, uvedené v protokolu o předánÍ kompletního
díla a v kolaudačnímsouhlasu;
c) Záruka za provedení díla kryje finančnínároky objednatele za zhotovitelem, vzniklé
objednateli z důvodůporušenípovinnosti zhotovitele týkajících se řádného provedení
díla v kvalitě a smluvené lhůtě, které zhotovitel nesplnil ani po předchozÍ písemnévýzvě
objednatele v poskytnuté přiměřené lhůtě anebo v případě prokázané škody způsobené
zhotovitelem. Záruka za provedení díla zajišťuje splnění povinností zhotovitele dle této
SoD nebo oP, především pak:
o povinnost udrŽovat záruku za provedení díla ve stanovené výši a stanoveným
způsobem;
povinnost zaplatit objednateli částku, jejíŽ splatnost vznikla dle SoD nebo oP,
' zejména
povinnost zaplatit smluvní pokutu nebo náhradu škody, zejména v případě,
kdy z důvodu na straně zhotovitele vznikne objednateli povinnost vrátit poskytnutou
dotaci, resp. jejÍ část;
. povinnost udrŽovat pojištěnív souladu s SoD nebo oP;
povinnost provádět dílo řádně, za podmÍnek sjednaných soD nebo oP; za porušenÍ
' povinnosti
řádně provádět dílo v souladu s SoD nebo oP se považuje zejména
prodlení se splněním lhůty pro dokončenr, dodrŽování závazných mitnÍt<ůdlá soD
nebo oP a platného Harmonogramu postupu prací;
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.

povinnost odstranit vadu (poškozenQ dle podmínek SoD nebo oP, povinnost
uspokojit dalšínároky objednatele z titulu odpovědnosti za vady v souladu s SoD
nebo OP.

Bankovní garanci (originál záručnílistiny) předložízhotovitel objednateli ke dni uzavření
Smlouvy o dílo' Na základě písemné Žádosti zhotovitele, předloŽené ke dni uzavření Smlouvy o
dílo, můŽe objednatel stanovit lhůtu pro předloŽení bankovní garance delší,ne však delšíneŽ ke
dni předání a převzetí prvního staveniště. V případě nesplněnÍ této povinnosti je objednatel

3/

oprávněn od Smlouvy o dílo odstoupit jiŽ bez dalšího.

Bankovní záruka bude objednatelem uvolněna do pěti (5) pracovních dnů po podpisu
protokolu o odstranění posledních vad či nedodělků uvedených v protokolu o předání díla
objednateli nebo v kolaudačnímsouhlasu a po úhradě uplatněných nároků na smluvní pokutu či

4/

náhradu škody'

5/ objednatel je oprávněn vyuŽít prostředků z bankovních záruk ve výši, která odpovÍdá výši

uplatněné smluvní pokuty, jakéhokoli nesplněného závazku zhotovitele vůčiobjednateli, nákladů
nezbytných k odstranění vad díla, škod způsobených plněním zhotovitele V rozporu s touto
smlouvou, nebo jakékoli částce, která podle míněnÍ objednatele důvodně odpovÍdá náhradě
vadného plnění zhotovitele.

6/ Před uplatněním plnění bankovní záruky oznámí objednatel písemně zhotoviteli výši plnění,
které bude objednatel od banky požadovat.

7/

Pokud by kdykoliv vprůběhu provádění díla měla byt bankovní záruka ukončena před
stanoveným dnem nebo pokud dojde před tímto dnem k vyčerpáníbankovní záruky,je zhotovitel
povinen nejpozději třicet (3O) dnů před dnem jejího ukončení,nebo nejpozději do deseti (10) dnů
odjejího vyčerpánípředat objednateli novou bankovní záruku, Vystavenou za podmínek
stanovených SoD nebo oP, nebo písemné prohlášení banky o prodlouŽení účinnostipůvodně
vystavené bankovní záruky. Tato nová nebo prodlouŽená bankovní záruka musí b;ýt účinná
alespoň po dobu jednoho roku nebo do konce závazné doby jejího trvání podle tohoto článku a
pouŽije se na nÍ ustanovení tohoto odstavce.
Zhotovitel není oprávněn se domáhat náhrady škody ani jakéhokoliv jiného nároku
proneoprávněné čerpáníbankovnízáruky, pokud byl na závady v prováděnídíla nebo navýskyt
vad nebo záručníchvad díla, které byly důvodem čerpáníbankovní záruky, upozorněn a tyto vady
bezodkladně neodstranil nebo neprokázal, Že nenastaly, nebo se s objednatelem nedohodljinak.

8/

9/ V případě předčasného ukončeníSoD vrátí objednatel zhotoviteli záručnílistiny po řádném
splnění všech povinností Zhotovitele vyplývajících ze závazných předpisů a ze smluvní
dokumentace, které s ohledem na jejich charakter předčasným ukončením SoD nezaniknou.

Lo/ Zhotovitel na vlastnÍ náklady zajistí splnění svých závazků vyplývajících z odpovědnosti

za

vady dÍla zárukou za odslraněttÍ vacl v záručrrÍdobě ve výši 30% z skutečnéceny díla. Zhotovitel
předá objednateli listinu záruky za odstraněnívad v záručnídobědo doby před vydáním protokolu
o převzetí díla. Subjektem vystavujícím listinu záruky za odstranění vad díla v záručnídobě bude
banka. objednatelje oprávněn čerpat záruku za odstraněnívad vzáručnídobě v plném rozsahu.
V případě čerpánízárukyje zhotovitel povinen poskytnout do 7 dnů objednateli novou záruku tak,
aby splnil povinnost udrŽovat záruku za odstranění vad v záručnídobě v souladu s ustanoveními
SoD nebo oP. objednatel vrátí zhotoviteli listinu záruky za odstranění vad v záručnídobě do 30
dnů poté, co zhotovitel prokazatelně splnil veškerésvé závazky vypl1ývajícÍ z odpovědnosti za
odstraněnívad díla v záručnídobě .
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XXI. oPATŘrruí oBJEDNATELE V pŘípnoĚ
NEPLNĚNí svtt-ouw ZE STRANY ZHoToVITELE

ý objednatel je oprávněn zasáhnout při neplnění ujednání SoD nebo oP zhotovitelem, a to na
náklady zhotovitele. Rozumí se tím především, že můŽe sám nebo prostřednÍctvím třetí osoby
zrealizovat některé části díla, práce vediejšÍ a pomocné, úklidy, bezpečnostníopatření apod., a tó
zvláště v těchto případech:
a) zhotovitel je v prodlení delšímneŽ 30 dní oproti schválenému harmonogramu prací a
opatření, která zhotovitel na výzvu objednatele ve stavebním deníku navrhl, nevedou k
odstranění prodleni
b) nedochází kpravidelnému (minimálně 1x týdně) úklidu staveniště, čiodstraňovánÍ
odpadů vzniklých činnostízhotovitele, a to ani v dodatečnélhŮtě stanovené zápisem
objednatele Ve stavebním denku.
c) přes písemnéupozornění objednatele ve stavebním deníku nejsou ze strany zhotovitele
na stavbě dodrŽovány zejména (níkoliv výlučně) předpÍsy B)ZP, Pa a oŽP,
d) prováděné konstrukce či ostatní součásti díla nejsou ani po výzvě objednatele
ve stavebním deníku uváděny v dohodnutých termínech do souladu s poŽadavky na
kva litu provedení d íla.

2/ Takovýmto zásahem do díla zhotovitele, provedeným objednatelem nebo třetí osobou

na

základě pokynu objednatele, není dotčena povinnost zhotovitele dokončit dílo včas, v předepsané
kvalitě a se všemi náleŽitostmi a postihy v případě nesplněnÍ těchto povínností v souladu se
smlouvou o dílo' RovněŽ nezaniká ani záruka zhotovitele za jakost díla jako celku, resp. jeho
odpovědnost za vady dÍia jako celku, ani nejsou jakékoliv jeho závazky a povinnosti vyplývají,oí ze
SoD dotčeny, ani se jich nemůŽe zhotovitel vzdát či jinak se z nich vyvázat, coŽ v plném rozsahu
platí i o jakýchkoliv dílčíchzávazcích a povinnostech zhotovitele v tomto ohledu.

3/ Pokud zhotovitel nebyl schopen včasnéhonebo kvalitního plněnÍ díla nebo jeho části a

tyto

práce, dodávky a výkony provedl nebo přispěl k jejich splnění objednatel, je objednatel oprávněn
s
tím spojené náklady po jejich vyčíslenÍčerpatz bankovnÍ záruky nebo ijednostranně započístna
splatné či nesplatné pohledávky zhotovitele včetně smluvních pozastávek.

XXlI.!ryŠŠí
vtoc

L/ KaŽdé prodlení při provádění smlouvy kteroukoliv stranou nebude neplněním závazku ani
nebude důvodem k vyrovnání škod kteroukoliv stranou, jestliŽe takovéto zdrženínebo neplnění je
způsobeno okolnostmi ve smyslu s 2913 odst' 2 občanskéhozákoníku' odpovědnost však
nevylučuje překáŽka, která vznikla v době, kdy povinná strana byla jiŽ v prodlení s plněním své
povinnosti, nebo vznikla v důsledku z jejích hospodářských poměrů.
2/ Za okolnosti vyššímoci se považujítakové mimořádné nepředvídatelné a nepřekonatelné

pYekážky vzníklénezávisle na vůli té smluvní strany, která se jich dovolává, a které při
uzavírání
smlouvy nemohla předvídat, a které jí brání, aby splnila své smluvní povinnosti, jako např. válka,
Živelné katastrofy, generální stávky apod. Za okolnosti vyššímoci se naproti iol11u n"povaŽujÍ
zpoŽděn í dodávek poddodavatelů, výpadky médiÍapod.

3/ Strana,

která se dovolává vyššímoci je povinna neprodleně, nejpozději však do tří (3)
kalendářních dnů druhou stranu vyrozumět o vzniku okolností vyššÍmoci a takóvou zprávu ihneó
písemně potvrdit. Stejným způsobem vyrozumí druhou smluvní stranu o ukončeníokolností vyšší
moci. Na poŽádání předloží smluvnístrana, která se dovolává vyššímoci, věrohodný důkaz o ieto
skutečnosti.
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či okolnosti vyššímoci nepřesáhne, byt přerušováno, v souhrnu tři (3)
měsíce, plnění SoD bude prodlouŽeno o dobu trvánÍ takového zásahu. Pokud toto trvání
přesáhne, byt přerušováno, v souhrnu tři (3) měsíce, situace se bude řešit vzájemnou dohodou

4/

Po1ud trvání zásahu

mezi smluvními stranami.

5/ Y případě, Že stav vyššímoci bude trvat déle neŽ tři (3) měsíce, má druhá strana

právo

odstoupit od smlouvy.

XXllI. ŘíoÍcíPRÁVo, sPoRY, soUDY
NenÉli ve smlouvě stanoveno jinak, platí pro právní vztahy mezi smluvními stranami
ustanovení zákona i,. 89/2oL2 Sb., občanského zákonÍku.

V

2/ Y případě rozhodnutÍ otázky, zda je dílo provedeno

v souladu s technickými podmínkami a
závaznými podklady díla, budou obě
anebo
smlouvou,
stanovenými
specifikacemi
technickými
bLtdou oblastní inspektorát práce
institucí,
kterými
nezávislých
stanovisko
strany respelttovat
(TlČR),
případně
rrezávislé tuzemské zkušelrrry.
clalší
repuirlilry
(OlP) a Technická inspeltce České
právních předpisů, směrnic a
jejich
působnosti
přÍslušnosti
dle
a oborů
znalcičiorganizace podle
nařÍzení platných v českérepublice, na nichŽ se strany dohodnou'

3/ Zhotovitel prohlašuje, Že zařízení nebo jeho části, které je součástídíla, nevykazuje žádné
patentové nebo jiné právnÍ vady, je patentově bez závad a neporušuje práva třetích stran'
Zhotovitel prohlašuje, Že uhradí objednateli veškerénáklady a škody, které mu vzniknou
třetístrana uplatnívůčiobjednatelinároky z právnÍch vad týkajících se dÍla dle SOD'
pokud tuto skutečnost oznámí objednatel zhotoviteli bez zbytečnéhoodkladu poté, co se o ní

v případě, Že

dozví'
ZhoIovitel se zavazuje uhradit objednateli jakékoli rnýlohy' a škody v případě, Že budou vůči
o'bjednateli uplatněny z titulu uŽívání dodaného zařízení v Českérepublice anebo provozních
předpisů předaných zhotovitelem v rámci plněníSoD nebo ztitulu jiných právních vad dÍla nebo
jeho částí.JestliŽe budou vůčiobjednateli třetími stranami uplatněna jakákoli práva v souvislosti
s dílem, poskytne zhotovitel objednateli při projednávání takoWch záleŽitostí na vlastnÍ náklad
veškerou podporu a součinnost.

4/

XXIV.

oSoBNíÚorur

Objednatel i zhotovitel berou na vědomí, že každý z nich můžev roli správce zpracovávat
osobní údaje fyzických osob vystupujících na straně druhé smluvní strany (identifikačnía
kontaktní úclaje, pracovnÍ či korporátní zaÍazení a záznamy komunikace) a případně dalšíchosob
zapojených na plnění SoD jakoŽto subjektů údajů,a to pro následujÍcí účely:
a) uzavření a plnění smluv s dodavateli a smluvními partnery;
b) vnitřní administrativní potřeby, evidence a statistika;
c)ochrana majetku a osob správce;
d) ochrana práv a právních nároků správce;
e) plnění obecných zákonných povinností správce.

V

2/ Právními základy pro zpracování osobních údajůdle výše uvedených účelůjsou:
a) oprávněný zďiem správce na uzavřenísmluv a plněníuzavřených smluv (pro účelodst.
1,/ písm. a)výše)

b) oprávněný za1em správce na evidenci uzavřených smluv a na tvorbě statistik a evidencí

správce (pro účelodst. 1,/ písm. b) výše), ochraně jeho majetku, zaměstnanců a třetÍch
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osob (pro účelodst, V písm. c)výše), ochraně právních nároků správce (pro účelodst' ý
písm. d)výše)
c) plněnÍprávních povinnostísprávce, zejména zoblastidaňové a účetní(proúčelodst. 1,/
písm. e)výše)

3/ osobnÍ údaje budou zpracovávány pro účeldleodst' 1,/ písm. a)výše po dobu účinnostiSoD a
oP, pro účelydle odst. ý písm. a) aŽ písm. d) výše po dobu trvání promlčecÍ doby, včetně doby
pokýajícíjejí případnéstavení či přerušení,typicky však ne déle neŽ 16 let po ukončení
účinnostiSmlouvy a pro účeldle odst. ý písm. e) výše po dobu plnění příslušnýchzákonných
povinnostÍ.

4/ Subjekty údajůjsou v případech stanovených právnÍmi předpisy oprávněny:
a) poŽadovat přístup k osobním údajům;
b) poŽadovat opravu, doplnění óivýmaz osobních údajů;
c) poŽadovat vysvětlenÍ zpracování osobních údajů;
d) vznést námitku proti zpracovánÍ osobních údajů;a
e) vyuŽít práva podat stížnost proti zpracovánÍ osobních údajůr Úřaou pro ochranu
osobních údajů'
5/ Smluvní strany se zavazují informovat subjekty údajůvystupujÍcí či zapojené do plnění SoD na
jejich straně o zpracování jejich osobních údajůdle této kapitoly. Detailní informace o zpracování
osobních údajůdle tohoto článku jsou dostupné u Smluvní strany vystupujÍcí jako správce.
Veškerá práva lze uplatnit prostřednictvím kontaktů Smluvních stran uvedených v SoD, anebo
jiným, později sděleným, způsobem.

6/

AniŽ by tím byla dotčena jiná ustanovení této kapitoly, Smluvní Strany se zavazují chránit
rovněŽ veškeré osobní údaje osob nespadajících do kategorií specifikovaných v čl. t/. výše, se
kteými se v rámci výkonu práv a/nebo plnění povinností dle této SoD seznámí, a zavazují se o

těchto osobních údajíchzachovávat mlčenlivost a plnit ve vztahu k nim všechny povinnosti
vypl]ývajícíz právnÍch předpisů na ochranu osobnÍch údajů.V přÍpadě, Že by při plnění této SoD
mělo docházet ke zpracování osobních údajůjednou Smluvní stranou jakoŽto zpracovatelem pro
druhou Smluvní stranu jako správce, zavazují se Smluvní strany na Žádost kterékoli z nich uzavřít
smlouvu o zpracovánÍ osobních údajův podobě samostatné smlouvy či doloŽky ve formě dodatku
ke SoD, a to se všemi náleŽitostmi vyŽadovanými právními předpísy.

xxv. ávĚneČruÁ USTANoVEN í
1,i Smluvní strany se zavazují řešit vzniklé spory dohodou' KaŽdá ze smluvních stran je povinna
do 10ti dnů od pÍsemnévýzvy druhé strany zúčastnitse smírčíhojednání.

2/ Všechny závazky, ujednání, povinnosti a práva vypl]ývající ze SoD, jakoŽi těchto Podmínek se
budou vztahovat a budou závazné i pro právní zástupce, právní nástupce a postupníky zde
uvedených stran jako pro strany samé a všude, kde se tato smlouvy zmiňuje o kterékoliv ze stran,
bude toto platit i pro právní zástupce, právní nástupce a postupníky takové strany jako by šlo o ně
samé' Zhotovitel není oprávněn převést práva a závazky vypl:ývající ze SoD na třetÍ stranu bez
předchozího písemnéhosouh lasu objed natele.

3/ V případě, Že některé ustanovení těchto

OP je nebo se stane neplatným, neúčinnýmnebo
neprovedÍtelným, nebude tímto v ostatním dotčena platnost, účinnosta provedítelnost těchto oP'
Namísto tohoto neplatného, neúčinnéhonebo neproveditelného ustanovení platí takové účinné,
platné nebo proveditelné ustanovení, které nejblíže odpovídá hospodářskému účeluneplatného,
neúčinnéhonebo neproveditelného ustanovení. V případě, Že se v Podmínkách vyskytne mezera V
úpravě, platí úprava, kterou by strany při znalostitohoto nedostatku zvolily.
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pro konkrétní případ ujednáno jinak, pak opomene-li objednatel
jakákoli
práva, nebo vyŽadovat jakákoli plnění, která mu příslušípodle SoD nebo
kdykoli uplatnit
oP, přÍpadně podle obecně závazných právnÍch předpisů, neznamená to, Že se takovych práv

4/ Pokud není v SoD nebo oP
vzdal.

Pokud není ve SoD nebo oP pro konkrétnípřípad ujednáno jinak, pak jakékoli nároky
smluvních stÍan musí b1ýt uplatněny písemně doporučeným dopisem. Za datum uplatnění nároku

5/

platí datu m razÍtka poda

cíh o poštovn ího ú řad u.

6/ Smluvní strany se dohodly, Že

v souladu s ustanovením

$630 odst. 1 občanského zákonku

prodluŽují promlčecídobu nároků vzešlých ze SoD a/nebo oP na dobu 10 (deseti) let.

/

Smluvní strany si nepřejí, aby nad rámec výslovných ustanovení SoD a oP byla jakákoliv práva

a povínnosti dovozovány z dosavadní či budoucí praxe zavedené mezi stranami či zvyklostí
zachovávaných obecně či v odvětví týkajícím se předmětu plnění této smlouvy, ledaŽe je ve

smlouvě vyslovně sjednáno jinak. Vedle shora uvedeného sistrany potvrzují, Že si nejsou vědomy
Žádných dosud mezi nimizavedených obchodních zvyklostíči praxe.

8/ Smluvnístrany se dohodly, Že závazek zaplatit smluvní pokutu nevylučuje právo na náhradu
škody ve výši, v jaké převyšuje smluvnÍ pokutu.
9/ V případě, kdy bude smluvní pokuta sníŽená soudem, zůstává zachováno právo na náhradu
škody ve výši, v jaké škoda převyšuje částku určenou soudem jako přiměřenou a to bez

jakéhokoliv dalšÍho omezení.

10/ Pokud jakýkoliv právní předpis stanoví pokutu (penále) pro porušenísmluvní povinností
(kdykoliv během trvání $0D), pak nebude takovym nárokem nijak dotčeno právo na náhradu
škody ve výši, v jaké přewšuje penále stanovené zákonem'

1ý

Odlišně od zákona si smluvní strany ujednávají, Že plnění zhotovítele nemůžebýt odepřeno,
ani kdyŽ budou splněny podmínky s 1912 odst. 1 občanského zákonku.

72/ Svým podpisem smlouvy o dílo obě smluvní strany stvrzují, že se seznámily s celým obsahem
smlouvy o dílo a obchodních podmínek Vodovody a kanalizace Pardubice' a.s' ze dne 1. 9. 2019'
které jsou nedÍlnou součástí smlouvy o dílo včetně jejích příloh a nemají pochybnosti o ýkladu
jejího znění a uzavírajísmlouvu o dílo na základě svobodné vůle.

4 . ?.

V Pardubicích

Ao n_

Za objcdnatclc

lng. Martín Cha

předseda představenstva
Vodovody a kanalizace Pardubice, a.s

l.on*i.c :','

.\ KÁNÁ?.I)ťÁC&

PaitDlJlti{F, a.s.
T"pl{h" Zot.l, 53o rt eÁnlrunlcE
lcg

60 l0 06

rt

fJ:Č cl6oÍ0só3l

oR Ís l.lK' orldlí B, vloťka gÍi
-

ao-
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Svým nÍŽe uvedeným podpisem potvrzuji, Že jsem
obchodními podmín kami:

za zhotovitele:

Jan

lng. josef

před

představenstva
mbu rek, člen představenstva

ffi&WffiffiT C&, e.s.
Nemošická 1496

5áďói Pardubice @

139
|Č: $2I? L39 . DIÚ CZ632l7

35

se pečlivě seznámil s vyše uvedenými

HARMONOGRAM POSTUPU PRACI

BÁUsĚŤ cz

Název ve einé zakiuky: "Dašiceo ul. Velkolánská - vodovod''
Termín zahájení : p edpoklad 0312020
Termín ukončení : p edpoklad 10/2020
2020

b ezen

stavebnÍ objekty

9

l0

II

duben
t2

IJ

t4

I5

I6

cenen

květen
t7

I8

l9

20

2t

22

23

21

25

ceNenec
26

17

28

29

zart

srpen
30

lr

32

34

35

36

37

rrJen

l9

40

4I

42

4l
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Zahájení stavby - p edání staveniště
713-0I Zemní

Io 0l - Votlovodní

ady

XXXXX XX XX XXX XX XX XX XXXXX X XX XXXXX X XXXX

práce

Zakl dáni
Vodorovné konsh'ttkce
Komunikace pozemní
Trubni vedení
OstaÍní konsil-ukce a práce' bour ni

P

esun sulě a hmot

7l

3-]0 - VoN 0] - Vedlejší a ostotní nliklqdy

Vedlejší rozpočtové náklady' ptftzkumné, geodeÍické a projekto é práce, za cent
staveniště, inženwskj činnost' finančni náklady, provozní vliv'\,' osÍaÍilíilák]ad))

Protokolární p edání a

p

XX XXX XX XX XX XXXXX X XX X XXXX XX XXX

XX XXX

vzetí kompletního díla

V Pardubicích,

dne _

|1

-03- 2!ll0

Ing. JosefCimburek

člen p edstavenstva

B&uffiffi'T #.li- a.s.
Nerrrošická !.a"95
53C 02 Perd';bice CI
..
IČ:63217139 . DIČz
CZ632t?139

REKAPITULACE STAVBY

Stavba:

713

Dašice, ul. Velkolánská -vodovod

Dašice

24.9.2019
6010863'r

Vodovody a kanalizace Pardubice, a.s.

c260108631
63217139

BAUSET CZ, a.s.

c263217139

64A2643'l

VK PRoJEKT' spol' s í.o.

c264826431

Ladislav Konvalina

Cena bez DPH

3 í98 699'52
1,,

Cena s DPH

V

czK

),

.

t).)

3870 426,42
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REKAPITULAGE oBJEKTŮ STAVBY A souPlsŮ PRAGí
t.l

713

Stavba

Dašice, ul. Velkolánská

/:r

Vodovody a kanalizace Pardubice, a.s.

-

vodovod

Dašice
fl

t'.'nl

{t

24,9. 2019
VK PROJEKT, spol. s

BAUSET CZ, a.s.

/!,tit..

Popis

Kód

Cona bez DPH

Náklady z rozpočtů

713-01
713'10

lo 0í - Vodovodní řady
VoN 0í - Vedlejšía ostatni náklady

ICZKI

17

Cena s DPH [CZKJ

3 í98 699'52

3 870 426,42

2 853 699,52

3 452976,42
417 450,00

345 000,00

Svana2z

r.o.

Ladislav Konvalina

i,,::;.

KRYGí LlsT souPlsU PRAci

713-01

-

lo 01 " Vodovodni řady

DaŠice

24.9.2019
601 08631

Vodovody a kanalizace PaÍdubice' a's'

c260108631
63217 139

BAUSET CZ, a.s.

c263217139
6482643í

VK PROJEKT, spol.

s r.o.

c264826431

Ladislav Konvalina

Cena bez DPH

2 853 699,52

v

Cena s DPH

Stana

3 z 17

CZK

3 452 976,42

REKAP|TULACE čLENĚNísoUPlsU PRAci
l'].řj|('; '.l v.]ih(,:j: ''']

713.01 . lo 01

-

']'''í!!.,]

Vodovodni řady

Dašice

24.9.2019

Vodovody a kanalizace Pardubice, a.s.

VK PRoJÉKŤ'spol' s l.o.

BAUSET CZ, a.s.

Ládislav Konválina

Kód dílu . Poplg

cen8 celk€m

Náklady ze soupisu prací

2 853 699,52

HsV - Práce a dodávky HSV

2 853 699,52

1 -Zemní práce

1 355

2 -zakládánÍ
4

_

_

575,89

38 500,00

Vodorovné konstrukce

14853,42

5 - Komunikace pozgmní
8

[czK]

208 368,55

Trubní vadení

507 580,50

9 - ostatní konstrukce a práce-bouráni

163 661,90

997

_

Přesun sutě

'114

998

_

Přesun hmot

450 255,20

st'ana

4

z

í7

904,06

SOUPIS PRACI

713-0'l

-

lo

01

_

Vodovodní řady

Dašice

24.L2019

Vodovody a kanalizace Pardubice, a.s.

VK PROJEKT. spol.

BAUSET CZ, a.s.

PČ Typ

Kód

l\/lJ Množství J'cena ÍczK]

Popis

Náklady soupisu celkem

1

Práce a dodávky HSV

D1

Zemní
113106021

2 853 699,52

inŽenýÍských sítí

m

s naloŽenim na dopravnl pÍoslředek komunikacI pÍo pěŠís loŽem z kameniva nebo žjvice a s výplnÍ spár z betonových nebo

m2

řad 1l
14,5'3.0
přípoiky

113107022

krylu pň překopech inŽenýrských sítív ploše jednot|ivě do l5 m2 s přemlstěním hmot na skládku ve
vzdálenosti do 3 m nebo s naloŽenÍm na dopÍavnÍproslředek z kameniva hrubého dÍceného, o ll. vÍsfoy přes 100 do 200 mm

m2

8'3.0
součét
m2

5'3.0

fr2

1

63 477

ÚRs 2o16

o1

31í

uRs 2019

01

157

I 195,20

uRs 2019

01

rrz,sol

o

115,20

s et+'+o

80,00

2 560,00

390,00

39 000,00

43,90

439,00

't59,000

15

1

2'3.0

36.000

1-1

7'3
iad
s-3

0

21 .000

1-2
0

24 000

6'3.0

r

pÍopoienI Vodovodu DN 100

20'3
K

ÚRs 2o16 oí

67,500

řad

přípoiky

5

32 622,75

24 004

113107141
řad

.*,,1

43 500

B'3.0
K

67,500

1l

přípojky

4

2o16 01

24.000

í 13í07031

14

cs ÚRs

43 500

připoikY

řad

203,25

c'2,

íad 1-1
t4 5'3 0

K

6

24.ACA

odstanění podkladu nebo
př.č'

3

91,90

43 500

8'3.0
K

67,500

D.r.03, o.1.10

'č'

2

cenoVá
souslava

cena @lkem ÍcZK]

2 853 699,52

o HSV
K

s r.o.

Ladislav Konvalina

8.000

60 000

13107325

m2

52,000

D.1.04. D.1.09
řad

1

12'1

r3.200

1

řad 1'í
7"0 I
Íad 1-2

5.600

B'0.8

6.400

přípoiky

6'0.8

4,800

propoiení Vodovodu DN 100
20'1.1
6

K

1

22 AAO

l3í07343

m2

př'č' c'2' D'1
iad 1
t2'1.1
řad

13 2AO
5

8-0 8

6 400

piípoiky
6',0 8
propojenÍ vodovodu DN 100
20'1.1
K

113201112

tao'eoIcs Úns zots ot

1-1

1'A.8

íad12

7

52,000

4.800
22 00c

VýrhánÍ obÍub

s WbouránÍm loŽe, s přemístěnlm hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naloŽením na dopravní
pÍostředek silničníchležavch

iad

1

řad

1

-1

1

-2

600

m

32,000

Ics

Úns zots ot

12.000
4 000

2^2

iad
2-Z

4.000

piípoiky
4'2

8.000

propojeni vodovodu DN 100

4.000

I

K

1

13201

1

vodicÍch pásku

12_1Ř

m

íad 1
6-2
řad 1-1
2-2
řad 1-2

12.000
4.0c0

2'2

4,000

připoiky

4'2

8.000

propojenÍ vodovodÚ DN 100
2-2

4 000

součet
9

K

1

5001't03_1 R

dodávky vodyv pruběhu stavby

í00.000

244 400
11

K

I 151 01 301

čeÍpaci soupraw pro dopravni Výšku do 'l0 m s uvaŽovaným pruměrným

StÍana 5 z 17

do 500 Umin

den

cs ÚRs

2oÍ9

o1

PČ Typ
K

1 1

MJ

Popis

Kód

MnoŽství J.cena

ve stavu i poloze , ve kleÚch byla na
s podepřenÍm' vzepřením nebo vyvěšenlm' přlp' s ochranným bedněnÍm' se zřlzenÍm á odsÍaněnÍm za jišťovací

9001401

hmot

[czK]

cenová
souslava

cena celkem [czK]

280,10

13 836,94

228,50

s 254,25

ÚRs2019

01

nebo

křlženl

íad 1
6'1,l
řad l-1
5'0.8
iad 1-z
4'0,8

6,600
4.000
3,200

připoiky

3'0,8

2.400

souběh

ŘAD

1-1

11 204

14'0,8
propojení vodovodu DN 100
20'1.1

součet
K

s podepřenim, VzepřenÍm
hmot kabelu a

119001421

22,400
poloze , Ve kteÚch byla na
\ryvěšením' přÍp. s ochlánoým bedněním, se zřízením a odstraněním zajišlbvacl
tatl z volně
to

m

rc,5ool

lcs

URs 20í9 0t

křlŽeni

íad1
3',r.1

3.300

řad 1_l
1'0,8

0.800

tadl-2
1'0,8
piípoiky

0.800

3'0.8

2 400

souběh

ŘAD'l_1
14'0.8
propoiení vodovodu DN 100

1

1,200

22 000

2A',1,1

součet
14

K

119002121

Pomocné konslrukce při zabezpečení výkopu vodorovné pochuzné přechodová lávka do délky 2 000 mm včetně zábradlí

zřlzenl

3,000

kus

217,ool

651

'oo

Ics ÚRs

2o1 9 01

př'č. D.1'01
3.000

př'č. D.1'01
17

K

ň2

119002212

27,000

7

ÚŘs 2015

01

ÚRs 2019

01

př'č.

K

119003228

K

í21101103

plotová zábÍana vyplněná dÍáty výšky do 2,2 m pro zabezpečeni Výkopu odstranění

50,000

45,1

součei
19

seimutÍ oínÍces přemlstěnim na Vzdálenost do 250 m

m3

I

103,800

2019 01

př.č'

řad1
63'8'0,1
řad l-1

75,600

5

1,5'8'0.15
řad1-2

r3.800

1

r

1

2'8'0,1 5

1

m3

30001 101

4,400

162,400

77 838,32

ÚRs 20'l9

01

křlŽenÍ

íad 1

9'(2-1 8'1.r)

řad1

35,640

1

612'r.8'0

8)

17 280

řad 1 -2
5'(2^1,7'0.8)
připoiky

13.600

6'{2'1,7'0.6)

16.320

souběh s plynovodem

ŘAD

1'1

14'1.7-O I
souběh s kabel€m
řad 1-'l
17'1.7'O.8
propoienÍ Vodovodu DN 100
20'1,7'1.1

19,040

23.120
37.400

př'č. D'l.06
prollačovacI iáma

2.5'5'2.3
úahovaci jáma

28.7 50

1.8'2.5'2.6

1

1.700

součet
K

30,00

m3

312031 09

606,75

cs uRs

2019 01

.č D1'06
protlačovaci iáma
2 .s',5'2 3'O .5

14.315

úahovacíiáma
1,8'2,5'2.6'0.5
součet
23

K

5.850
m3

32201202

201

290,00

58

30,00

3

51

ÚRs 2019

o1

ÚRs 2o19

o1

D
řad

24

K

1

37'1.1'1,8

73.260

řad 1-1
33^0,8'1.7

44.880

íad1-2
20'0.8'1.7

27.200

přípoikv
14'0,8"1 7
propoieni vodovodu DN 100

19.040

20'1.1'1.7

37.400
m3

32201209
př'č' c'2' D'1.02, D"l.03' D''|.04' D'1.09
řad í

37'1,1'r 8'0.5
íad 1-1

100.890

36.630
22.444

33',0.8'1,7'0,5
Sbana 6 z 17

PČ Typ

Kód

MJ

Popis

Množstvi J.cena [cZK]

cena celkem [cZK]

íad1-2

20'0,8't 7-0.5

r3600

piÍpoiky

l4'0 B'r.7-0.5

9.520

píopoiení Vodovodu DN 100

20'1 1'1
25

K

i8 700

4.0 5

zemnÍ prollak v hornině lř'

141?21116
řad

cenová
soustava

'| aŽ 4, Včetně prot|ačení

tub

v hloubce do 6 m

vdu přes 160 do 225 mm

70,000

2

cs ÚRs

209

2oí9 ol

1

1A

70 000

íad 1
'io

řad

1

řad

1-1

r33 200

112.2t4

33- 2'1 .7

řad12

2O'2'1.tpřÍpojkv
14'2-1,7
propoieni vodovodu DN
2A-2'1.1

68 000
47 .6AA

í00

68.000

př'č' c'2' D'í.02' D'1'03' o'1'04' D'1.09
řad 1

37'2't I

řad

133.200

1_1

33'2'1.7

1

Íad 1-2
20'2- 1 ,1
přípoiky
14-2'1.7

47.600

propojenÍ vodovodu DN 100

20'2'1
29

K

151201201

68.000

,7

zřÍz€ní paŽení stěn Výkopu bez .ozepření nebo VzepřenI zátaŽné' hloubky do 4 m

m2

pÍollačovacÍjáma
(2'2.5',2|
í2- 5'2

33.000

|2' 2'6' 2'5)

22.360

'3)-

úáhovací iáma
+

soUčet
30

K

151201211

Í2' 2 6' 1 a.\

odstaněni paŽenÍ stěn Výkopu
př.č' D 1'06

s uložením

na Vzdálenost do 3 m od okraje výkopu zátaŽné' hloubky do 4 m

m2

protlačovací iáma
\2'5'2.3). (2'2.5',2)

úahovacíiáma
!2'2 6'2 5) (2'2.6'
+

31

K

151201 301

12 240

68.000

194,00

í0 739.84

58,00

3 210,88

69,50

26,43

15,90

6,14

2019

01

ÚRs 20'|9 0í

33.000
1

.8

22 360

.\

zřÍzeníÍozepíenÍzapaženýchstěnvýkopuspolřebnýmpřepáŽovánímpřiroubenízátaŽném,hloubkydo4m

m3

ÚRs 2019

01

prollačoVacÍ iáma

30-0,r'0 l

0.300

úahoVacÍ iáma

8.6'0.1-0

32

K

1

51201 31

0.086

1

0,386

m3

1

př'č' 1.06
protlačovacl iáma
30-0 r'0.1
úahoVací iáma

c.2,

íad 1

33-0

01

ÚRs 2019

01

0 086

D.1 '02' D'1 '03,

D.í.04'

D.1 '06' D'1.09

37'r ,r'1.8'0.5

iadl

2019

0.300

8.6'0.1-0 i

př'č-

cs uRs

36 630

1

8'r.7'0,5

22.440

íad1-2
20'0 8'l 7'0.5

13.600

přípojky
14-0.8'1.7-0,5
propoieni vodovodu DN 100

9.520

20'r,1'1.7'0.5
prot|aóovacÍ

1B 700

jáma

2.5'5-2.3'0.5
úahovaci jáma
1,8"2 5'2.6'4.5

14.375
5.650
12

34

K

162701

1

05

m3
řad 1
37'1.1 " 1.8
Íad 1'1
33'O 8'1 7
Íad 1-2
2C'A.B- 1 .1
přípoikY
14'0 6'1.7
propojenÍ vodovodu DN 100
24',1.1'1,1
protlačovácí jáma
2 5'5',2 3

36

38

K

44 680
2r .2AO
19.040
37,400
2A.750
1

62701109

171201201

K

71201211

K

74101101

38

73 264

úahovacíiáma
1.a'2.5-26
K

242,230

D.1.03, D.1.04, D.1.09

'č'

1.700

12'oo]

135'20|csÚRs2019o1

m3

4 844,600

m3

242,230

'18,50

481'26|cs ÚRs 2o19

01

484,460

290,00

140493,40

uRs2019

01

193,675

145,00

28 082,88

uRs 2019

01

58

242.23'2A
luloŽeni sypaniny na skládky
sypaniny poplatek za Uloženi sypaniny na skládce
nebo kolem objektu v

řad

í

37'r r "1.35

iadl

m3

D.1.04. D.1.09
54.945

1

33'0.8',1.3

34 324

íad1-2
stÍana 7 z 17

4

PČ Typ

MJ

Popis

Kód

Množství J'cena

[czK]

cena celkem lczKl

cenoVá
sousteve

přlpoiky
1

4'0.8'1.3

14.560

í00

pÍopoienÍ vodovodu DN
20'1 1-1.3
proťačovací iáma
2.6',5'2,3

28 600
28,7 50

5'2.6
soUčét
1,8',2

řad

1

1

37'1 r'0.35
řad

1.700

14.245

1l

33'0 8'0,3

7,920

řad 1-2

20'0.8'0.3

4.800

připojky
1 4',0.8'0,3
propoiení vodovodu DN 'l00

3,360

2A'1 1'O.3
součel
41

M

42

K

6.600
pilrodní lěžené pÍo stavebnÍ účelyPTK (drobné, hrubé' štěrkopÍsky) štěÍkopÍskyftakce 0-8 pískovna Bratčlce

D'1.02' D'1.03'

D'í

parkového távnlku vÝsevém plochy do 1000 m2 v rovině a ve svahu do

181411131

í:5

m2

01

18,70

12 540,40

uRs 2019

01

93,00

3 21 7,80

Cs ÚRs

2019 01

't6,00

11 072,O0

cs uRs

2019

01

1 062,00

2019

01

1464,74

uRs 2019

01

7 202,25

cs URs 20í9 01

504 000
92.000

12'8
součet

96.000
travnl paÍková

př.č' c.2' D'1.02, D.1'03' D'1'04' D'
řad 1
63'8/20
řád í_1

25.200

11.,',A20
řad1-?

4.600
4.800

12',ai20
1

ÚRs 2019

1

řad 1-1
11,5'8
íad 1'2

81 951

72

96.000

63'8

K

105,00

s2.000

128

't

ÚRs 2o1g 01

23

504.000

řad 1-1
1 1.5'6
řad 1-2

řad

262./5

315,

D.1.09

řad1
63'8

K

73,850

m2

ornice tl VÍstvy do 200 mm pl do 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5

18't301 103

t

pláně

02

V hoÍnině

tř'

'| aŽ 4 se

ň2

zhutněnim

řád 1
63"8

692,000

504.400

řad1-1
| 5'8
řad1-2
12'8
součet

92.000
96,000
692,000

Ú2
př'č. c'2' D.1'02, D'1.03, D'1.04.
řad 1
37 000

31

řad 1'1
33.000
řad 1-2
2B
pÍopoieni vodovodu DN 'l00

20,000
20.000
0,000

2A

součel

1 1

VodoÍovné konstrukce

14

př'č' c'2, D.'l'02' D.1'03' o.1'04' D'1.09
řad

1

37'.1,1 "0,1

4.C70

řad 1''|
33'0,8'0.1
řad 1-2

2.640

20'0,8'0,1

1,600

přÍpoiky
1

í'0'3'0'1

1.1?0

propojení vodovodu DN 100
20'1,1'0.1

22AO

součet
K

152313121

PodkladnÍ a zajištbvací konsÍukce z betonu prostého v olevřeném výkopu bloky pro potubí z betonu tř.

c 8/10

m3

0,295

3

B1

K

19

452353101

(0.65-0,55'0.7)+{0.4-0.r 5'0.2)'2

0.274

82
(0'4'0'25'0']5) l(0 15'0'25'0'15ť1

0.021

a ŽajiŠtbvacÍchkonstukcÍ V otevřeném výkopu bloku pro

Bednění
B1
((0

55'0.75f

potubl

m2

2+(0.r 5'0.2)'2+(0.75"0.65)+(0.4'0.2)'2

454,90

2.905

82

((0.3'0.25)'2+(0.4'0,1 5)'2+ (4,15'

0.1 5)' 2)'

0,315
3,220

1

součet

204

5

D

K

564831 111

Podklad ze štérkoddi

s rozprosťenim a zhulněním' po zhuhěni tl' 100 mm

m2

106,70

př'č'
řad

íl

14

5'3.0

43.500

přÍpojky

8'3.0
K

11

Podklad ze ŠtěrkodÍti sD s
řad

24.OOO
a

zhdněním,

zhúněnítl. 200 mm

m2

1

Stana I z l7

200,90

'10

cs ÚRs 2ol9 ol

PČ Typ

MJ

Popis

Kód

Množství J.cena [cZK]

cenová

cena celkem [czK]

S0ustava

íad1 1
7',O.4

5.600

íad 1-2
8'0.8

6 400

paipojky

608

/+

propoienÍ Vodovodu DN 100
2D'1.1
52

K

z podk|adového betonu PB tř' PB lll (c 12l15) tl' 100 mm

14113

B00

22 0AA
m2

67,500

21 978,00

př'č' c'2, D.í'03' D'

2016 01

řad 1'1
r

4.5'3.0

4

přÍpoikY

8'3.0
K

567122114

Podklad 2e směsi stmelené cementem bez dilatačnich spáÍ' s ÍoŽpřostřením a zhuhěnlm
150 mm
pi.č' c'2' D.1 '02. D'
řad 1

Sc c

8/1o

(Ksc

m2

72o'oo

cs ÚRs

2o19

ol

ÚŘs 2o19

01

ÚRs2o19

01

600

4 80C

2A'1 1
soUčél

22 'úaD

Postiik Živičný infltačni z asíallu silničnÍho s posypem kamenivem' v mnoŽsNl

pi'č. c'2, D'1'02' D'1'03' D'1.04, D'l 09

1

'00

kg/m2

m2

52,000

1 196,00

1

12'r 1
iad 1l
7'0.8
lad 1-2
3'0.6

13 2AA

5.600
6 400

přÍpoiky

6.0.8

1r.800

pÍopoieni vodovodu DN 100
2A'1.1

K

18

€.400

přÍpoiky
6-0.8
propoienl vodovodu DN 100

řad

36o,ool

3.200
5

íad 1 -2
8',0.8

573111112

52,000

r

7-0.8

K

aaa

67
l), po zhulněnÍ tl'

12-1.l
iad 1-1

54

3.500

24

111

Živačný spojovacÍ b€z

22 C00
posypu kamenivem ze silničnÍ €mulŽe'

V

množsfuí od 0,50 do 0,80 ko/m2

frz

159,000

19,00

3

021,00

íad 1
12-3 A
řad 1-1

36.000

7'3.0

2t 000

iadl

2

B'3.0

24.AAA

přípoiky

6'3

0

rB 000

propoienl vodovodu DN 100

20'3
56

60.0c0

K

m2

cs ÚRs

398,00

63 282,00

2019

01

265,00

1i 88?,501 cs ÚRs 2019

01

426,00

28 755,00

př'č' c.2. D.'l'02, D'
íad 1
12':t.A

36.000

iad 1-1
7'3.0

21.000

íad1'2

8'3 0
piipojky
6'3,0

24,AA0

pÍopoiení Vodovodu DN

20'3
součet

iad

18.000

í00

60 000

1

12'1.1
řad 1-1

13.200

7'0.6

5,600

řad 1-2

B'0 8
pilpoiky
6'0 6

6.400
4,800

propojenÍ vodovodu DN 100
20-1 1

58

K

5968Íí121

22.AAO

KladenÍ dlaŽby z betonouich nebo kameninových dlaŽdic komunikací pro pěšI s Vyplněním spár a se smelenIm přebytečného
materiálu na Vzdálenosl do 3 m s ložem z kameniva těŽeného tl. do 30 mm velikosti dlaždic do 0,09 m2 (bez zámku), pro
plochv oles 50 do 100 m2
př.č. c'2' D'

m2

6?,500
I

íad 1-1
I 4.5'3.0

43.500

paÍpojky
24.AAA

6?
LGB.Í678220

59

n2

desková betonová 30x30x3'5 cm sedá

pi'č' c'2,
Íad 1-1

D.1 '03'

4.5'3.0
piipoiky

43 500

8-3 0

24.000
67,500

r

součet

60

nebo výsek na potubi z t.ub lilinových llakových nebo plasických hmot DN 80

K
řad

l

cs

ÚRs 2o19

oí

12 550,00

25

ÚRs 2019

01

12 990,00

12

ÚRs 2019

01

23 290.00

46

uRs 20't9

01

ÚRs 2019

01

1-1
r .000

1

iad

1-2

1,000

soUčet
61

67,500

D'

K

n€bo

tub

tlakových nebo plasických hmot DN 100

kus

nebo Výsek na poÍubÍ z tub litinových tlakových nebo plasických hmot DN 150

kus

Výsek na potÍUbí z

pÍ.č.D.í.07' D'1.08
řad 1
1.000

1

62

K
řad

1

2,000
63

K

3,000

sÍana

9

z

17

2 067

PČ ryp

[rJ

Popis

Kód

Množství J'cena lczKl

cenová

cena celkem [cZK]

soustava

př.č' D'1.07' D'1 '08
řad 1
1.000

1

řad 1-1
1.000

1

řad 1-2
1.000

1

64

M

krleno 90" s paÍkou přhubové lilinové vodovodnI N-kus PN 10/40 DN 80

55254047

1,000

1 283.30

1 283,30

2.

1

347.90

2 695,80

uRs 2019

01

př'č' D.1'07' D'í.08

65

P ŘÍRU B A vN lT ŘN I

M

řad

zAv lT 80'2"

lJ

1.000

1

řad 1-2
1,000

1

součet

řad

'l

J.000

1+1+1

67

PN 10/16 FFR-kus dl 200nm DN 150/100

5525361 7
aad

1,000

I 553,

1 553.10

1 558.80

1

9 719.80

I 715,80

743,80

743,80

9 688.10

9 688,10

I 296,30

cs uRs

2019 01

1

1 000

litina DN 1 50/80

55259819

L200nn

1,000

558,80

cs

ÚRs 2019 01

D 1 07 D.1.08
aad

I

1.000
799415000016

1R

syNoFLEx
řad

-

s PŘ|RUB)U

15o

(15*192)

1,000

D.1'07' D.1'08

př'Ó'
1

1,000

1

soUčet
70

K

ia

na

857262122
řad

kus

1,000

uRs 2019

01

3

ss8'9oIcs ÚRs 2019

o1

1

1.000
799410000016

1R

waga spojka přIruba-hÍdlo DN
př'č' D.1 '07' D'l '08
íaó 1

1ao/1

1

0

1,O00

1,000

1

součet
K

857314122

MontáŽ lilinových fuaÍovek na pokubí liťnovém tlakovém odbočných na potubÍ
nAhn ý šá^htě ĎŇ ]50
D 1.08

Ž

tub přhubových

v otevřeném

'Jýkopu,

kanálU

kus

3,000

íad 1
3.000

211
73
74

M

55253595

kříž přÍÍubový litinový PN 10/16 TT-kus DN 150/150

I.000

7 550,00

7

550.00

Cs ÚRs

2019 01

55253527

tvarovka přhubová litinové s přkubovou odbočkou'práškový epoxid tl 250pn T'kus DN 150/80

2,O00

3 298,90

6 597.80

cs ÚRs

2019 01

12,000

24,50

294,00

2,000

548.70

řad

'l

2.000

př.č' D'1'07' D.'l'08' D'1'10
přípojky
12

76

M

2861 31

10

potrubí vodovodní PE1o0 PN 16 sDR11

6n 100n 32x10mm

uRs 2019

01

10 360,00

ÚRs 2019

0'|

4 888,80

uRs 2019

01

přlpoiky
12

77

M

TVAROVKY ISO SPOJKA DN 32.32

1

097,40

př.č. D'1
přlpojky
2 000

př.č' D'1.07' D.1'08'

piipojky
1

79

K

z

1211

z polyetylenu

m

56,000

pi.č' D'1'07' D.1.08' D'í'10
34

34 000

2A

20.000

iadl-2
piípojky
2

součei
80

13

potfubl vodoýodnÍ PE100 PN 16 sDR11
př.č. D't
řad 1-1
34

6n

56,000

100m 63x5,Bmn

87,30

o'í.08'
34.000

íad1-2
20 000

20
přípoiky
2

2 000

přÍpojky
1.000

řád l_1
2.000

2

př'č. D'1.07

iád

1'1

M

tso vNtJŠl zÁvlT 63-2"

2.000

př'č. D.l.07, D'1.08' D.1-10
řad l-1
1,000

1

íad1-2

l

1.000

srana í0 z

17

854,

1 709,60

PČ Typ

Kód

lV]J l/nožstvíJ'cena [czK]

Popis

pi'č'

cenová
souslava

cena celkem [czK]

1.07, D.1.08, D.1.10

řad 1-2

i.0c0

1

86

K

MontáŽ vodovodního potíubÍz plastu V otevřeném uikopu z polyetylenu
110 x 10.0 mm

871251211

řad

PE

1

00 svařovaných ebkrofualovkou

2o,oool

sDR 1 1/PN16 D

2A

př'č' D'1 '07,

iad

s

00

1

sqnalizační vrsÍvou sDR

0%

1

1

1

10x1

0'0 dl 1 2n]

20.000

K

lvlontáŽ vodovodnÍho potrubí z plastu v otevřeném výkopu z polyetylenu
160 x 14,6 mm

871321211

pi'č'
iad 1

PE l00 svařovaných elektofoarovkou SDR

1

1/PN16 D

K

Č. D.1

'07,

í

D.1

vrstuou SDR 11 164x1 4 6 dl 12n

10o/.

ÚRs 2019 01

026'00]cs ÚRs 2019

298,00

11

620.10

22 943.70

480,00

960,00

cs ÚRs 20í9 oí

243,70

487,40

ÚRs 2019 01

01

redukci d 63
řad

37,AAA

cs

ÚRs 2019 01

'08

l"lontáŽ foaÍov€k na vodovodnÍm plastovém

s77211101

cs

:7 000
PE100 s

aad

90

ol

1.08

M
pi

5 736.00

ÚRS 2o19

Atl

37,OOO

l7
89

286.80

|cS

D.l 08

1

2A

88

5 7oo'o0

20.000

potubí dvouvrstvé PEl

87

285,00

1

potubí z polyetylenu PE

1

0o elekhofoarovek

37 000

sDR 1 1/PNí6 spojek' oblouku nebo

2,000

1l
2 000

eleklÍaredukce

91

PE

1aa

PN

16 D

63'32nm

2.000

pi'č. D'í 07, o'1 '08
řad 1_1

K

z.tal

1127

kus

uRs 2019

01

85o'o0|cs ÚRs 20l7

ol

29í'00

2,000

př'č' D'1'07' D 1.08

íad 1-1

řad

1l

2

pi'č' D'1'07' D'1.08
íad 1_1
95

K

MontáŽ fuarovek na VodovodnÍm plastovém

877261101

potubí z

polyety|enu

PE l00 elekrofoarovek sDR 11/PN16 spojek nebo íedukcí D

110

2.CC0

kus

7,000

55o.oo

řad

3
I

př'č D'1 07' D'1'08
1

t Dla

íad 1

aad I

řad

1

aad

1

14-6
100

SDR

28615978
řad

11

PE

1O0

PN

16

D

l6onn

14.000

5$.AO

I 173.20 Cs ÚRs 2019 01

916,00

5 496.00

1

14

př'č. D'1 '07' D'1 '08
řad 1
6 0c0

6

102

M

286544100 2R

volná k lemovému nákružku z PP-ocel 150

6.440

pi'č'
íad
1

íj'000
103

K

477321110

foaÍovek na vodovodnÍm plastovém porubÍ z polyetylenu
řad

PE

1

00 elektofoarovek

sDR 1 1/PNl6 kolen 45'

d 160

715,00

kus

cs URs 20í9 01

1

1

1'1
104

M 28614951 1R

11'

PE

100

PN

16

D

l6Ann

1,000

3 440.90

3 400.90

př'č.

řad1
r 000
př.č' D'1 '07, D.1.08
řad 1
1

106

K

879171111

107

K

8'19221111

napojení vodovodní přípojky v otevřeném Výkopu ve sklonu přes 20 % DN 32

00c

3,000

2 577,00

ÚRs 2019

01

přípoikY
napojenÍ Vodovodní přípojky v otevřeném

ve sklonu přes 20 % DN 63

kus

1,000

kus

1,000

I 990,00

1

2019 01

pi.č' D'Í.07' D.1.08'
přípoiky
1.000

108

K

891181112

př'č' D'1

668,70

URs 20í9

01

uRs 201s

01

D.1.08,

piÍpoiky
109

M

PRo DoMovNl PŘlPoJKy DN

1R

2"

s lso

vÝsTUPY De 32

1,000

3 707,00

3 707,00

1,004

1 160.80

I 160,80

připoiky

ZEMNI TELEsKoptcKA E1

110

0.85-1

J

5 5a p.B5-1.1

sn)

přÍpojky
r 000
111

K

181811

př'č' D'1

vodovodnÍch aÍmatur na potubÍ šoupátek nebo klapek uzavíÍacích v olevřeném uikopu nebo v šachtách oN 40

kus

3,000

'01

1.000

3

Stana

11

z

17

399,1 0

1 197,30

PČ Typ
1121 K

89 l 2

í8 l

MJ

Popis

Kód
1

l

I

Dem ontáŽ vodovodn ích armatur na

porubí šoupátek nebo klapek uzavkacích

v otevřeném výkopu nebo V šachtách DN 50

kus

Množství J.cena

1,oool

[cZK]

cenová
soustava

cena celkem lczK]

431.701

'7o

Ics ÚRs 2o19

o1

464,40

ÚRs 2019

01

431

přlpoiky
K

891231112

kus

1

řad'l'í
1.000

1

připojky
1,000

1

součet

řad 1''|
1.000

1

pilpo,ky
r.000

1

M

vA ZEMNÍ TELEsKoPlcKÁ E1/A-0'85
př.č' D.1'07' D'1.08' D'í.10

l

'1

5 65"80 E1/B0 A (0,85]

I 160,80

'Í5n)

2 321,60

íad1-1
1.000

1

přípoiky
r 000

1

K

MontáŽ vodovodnlch armatur na potrubí šoupátek v otevřeném výkopu nebo v Šachtách s osazenÍm Žemnl soupÍavy (bez

891241111

kus

3,000

9't

5,00

2

745'ooIcs ÚRs 20í9 o1

př'č' D.1'07' D-1.08
řad

'l

í '000

1

iad

1

-1

r.000

1

Íad1-2

L000

1

součet
40020800001

6

ŠoUPĚE2 PŘIRUB1VÉ KRÁTKÉ 80
řad

l

3,000

7 572,70

22 718.10

2031,50

6 094,50

cs URs 2oí9 oí

1

1

000

řad 1-í
1.000

1

hdl-2

1.000

1

M

soUPRAvY Š)UPATR)VÉ TELESK)P\)KÉ 5o1oo

95020501m3

(1

př.č. D.1'07, D'1.08
ldÚ 1

3,000

'3-1 '8m)

1.000

1

řad

1'í
1,000

1

íad1-2
1.000

1

11

K

MontáŽ vodovodnich armatur na potubÍ šoupátek v otevřeném výkopu nebo v šachtách s osazením zemni soupIavy (bez
DN 1OO

491261111

kus

uRs 2019 0l

1,000

950,00

1,000

I 887.70

I 887,70

2 031,50

2 031,50

4 1 40.20

28 280,40

2 070,00

4 140,00

př'č'
řad

M

40021M0016

šoUPĚ E2 PŘlRUBovÉ KRÁTKÉ 1ffi

uRs 2019

01

ÚRs 2o19

01

uRs 2019

01

ÚRs 2019

01

př.č' D.l '07' D'1.08
řad 1
1.000
121

M

vY ŠoUPÁTKovÉTELESK9PIoKÉ

95020501 0003

řad

5o-1 oo

(1

1,000

'3-1 '9rn)

1

př.č'

íad 1
123

M

40021 5000016

ŠoUPÉE2 PŘ\RUBovÉ KRÁTKÉ 150
řad

2,000

1

1

2

M 95020501M3

ZEMNÍ soUPRAvY ŠoUPATKovÉTELESK'PISKÉ 5o1oo
př.č'

(1

2,000

'3-1 '8m)

íad 1
K

MontáŽ vodovodních aÍmatur na potubÍ hydÍantu podzemnich (bez osazeni poklopu) DN 80

891247111

kus

1,000

550,00

pi'č' D.1'07' D'1.08
řad

1

1.000

1

126

M K2400801

501

6

HYDRANT P)ZDEMNÍ DUo DN W1 '5m
př'č'
řad

M 34820000M0 I

1,000

22026.60

1,000

1 033,90

22 026,60

1

HYDRANT)vÁ DRENÁ2

1

03s,90

př'č. D'l '07' D'1.08

iad

1

1

K

892372111

Tlakové zkoušky vodou zabezpeóení koncu potrubí při t|ako!'ých zkoÚŠkách DN do 300
řad

kus

000

11,000

6 4'l

70 580,40

1

3,000

3

iad 1-l
2
řad 1 -2
2
připojky

2.000
2,000
4,000

př.č' D'l.0'l
K

89940t't

ventilových

1 1

řad1

kus

5,000

1

3

3.000

přÍpoiky
2

2.000

soUčel
př.č' D.1
řad 1-í

D.1.08
3 000

3

přÍpoikY

Stana

12

z

17

1 596.00

cs uRs

2019 01

PČ Typ

Kód

MJ

Popis

lvlnožstvíJ'cena [cZK]

cenoVá
souslava

cena celkem [cZK]

soUčet
132

3441 00000400

DE

sKA

UN

IVERZÁLN

Í šo U P ÁT Ko v Á

5,000

260,70

1 303.50

260,70

1

D.1.08
řad

t_1

3.000

3

přÍpojky
2

2,000

př'č. D.1'07, D't.08
řad 1
5

5.000

řad

1_1

r 000

1

íad1-2

1.000

1

součet
1.08

řad

1

5

5,C00

řad

1_1

1.0c0

1

íad 1-2

1.000

soUčél

M

DE skA

U N Iv ERz

ALN I

ŠoU

PÁTkov A

7.000

824,90

př'č' D'1'07, D.1'08
íad 1
5

5.000

I

1.000

řad1l
íad 1 -2
l
1

K

r.000

113

litinových hydÍantových

cs

835,00

kus

ÚRs 2019 0i

řad1

l

1,000

řad 1'Í

1.000

1

M

195000000000 1R

K

PoDzEMNl HYDRANT DN LIŤINA

2.000

2 369.30

4 738,60

2,000

252,30

504,60

ÚRs 2019

01

9,040

124,70

1 122,30

ÚRs 2019

01

1 320,80

ÚRs 201s ol

pi.č' D'1'07, D'í-08
řad 1
1

řad

l

řad
1

řad

r 000

1l

i.000

1

r,000

1l

1.000

1

sÓUčét

pi'č' D.'l '07.
řad

D'1 '08

1

2.000

2

íad 1-1

3.C00

3

řad 1-2
2,000

2

140

K

8997131't

1

orientačnI tabulky na Vodovodnlch a kanalizačnÍch řadech na sloupku ocelovém nebo betonovém
řad

141

z

M 562890400
řad

2.2

kus

1

spolřebu ostalnÍ tabulky, člsla a znaky vodárenské orienlační tabule velká 105 x

1

4.000

řad í-1
3

3.000

2

2.000

iadl-2
souóet
pi.č'
řad1
45

45,000

řad1-1
40

40 000

řad1-2
25
piípoikY
20

25.000
20 000

soUčét
K

3

KMl potubÍ

z plastu VýslÍaŽnou fólii

z PVc

34cm

m

104,000

př'č' D.1'07, D.1.08
řad
37

řad

1

37 000

1l

33,000

33

íad 1-2
20.000

2A

piípoiky

14.000

14

144

M

za nerezové šrouby a izolační bandáž spojŮ

kpl

výkr.č'D'1 '05

l

1,000

2 999,90

D9
K

2 999,90

1.000

163 661
5491212

191,50

př'č.C'2'
iad 1

6'2

12.000

řad1-'|
2'2
řad1-2

4 000

2'2

4.000

přÍpoiky

4-2

8,000

propojení vodovodu DN 100
2',?

4 000

stana í3 z

17

61

cs URs

2019

0í

PČ ryp

lVlJ

Popis

Kód

si lničn í betonový 50X25x1

kn

Množství J'cena
32,000

íad 1
6',?
řád 1l

[czKI

cenová
soustava

cena celkem [czK]

175,00

5 600.ao

ÚRs 2018

223.00

7 136.00

ÚRs 2019 o1

01

r2.000

2'2

4.000

řad 1-2

2'2

4.000

4'2

I 000

přÍpojky
propoienl vodovodu DN 100

?'2

4.000

př'č'
iad 1

6'2

12.O00

íad 1-1

4.000

2',2

řad 1-2

2'2

4 000

4'2

8.000

pÍopojenÍ vodovodu DN 100

2'2

4,000

M

betonový silničn í 1 mx1 5x3o

c

32,O00

m

r2.000

řad1
2'2

1

4,000

íad1 2
2'2

4.000

přÍpoikY

I 000

pÍopoiení vodovodu DN 100

2'2

4 000

př'č. c'2, D'1 '02. D'1 '03' D'1.04' D-1
řad í

30,000

12+12+3+3

iad

1-1

20.000

1+1+3+3

řad12

150

K

8+8

r3r 3
přlpojky
6+6.3+3
propoienl vodovodu DN 100

22,4O0

20+24+3+3

46,000

18.000

stávajÍclho ŽivičnéhokMu nebo podkladu hloubky přes 50 do 100 mm

9735112
př'č'

íad 1

c'2'

D'1 '02' o.1.03.

81,70

11 111

cs ÚRs

2o19

01

D'Í.04' D-í

12+12-313
řad 1-1

30.000

7+1+3+3

20 000

íad 1-2
8l8+3í3

22.O00

přlpoiky
16.000

6+6+3+3

propojenl vodovodu DN Í00

46.000

20+20+3+3

součet
K

stávajlciho betonového kÍýu nebo podkladu hloubky přes 100 do 150 mm

9735123

57

př.č'
řad1-1
t4 5+14.5'3+3
připoiky

245,10

2019 0t

13

35,000
22.000
57

8+8+3+3

pi'č' D.1'01
2A'1

10.000

př'ó. D'1'01

20'1

30.000

př'č. D'1'01
40
156

K

141 2R

40.000

t

DemontáŽ stávajíclho ocelového potubÍ Včetně izolace a plechu DN 250/400
př'č. D'í.0'l

158
159
160
161

K
K
K
K

997006512
997006519

3 000,00

540,00

'165,00

23 371.76

0.r80

Vodorovná doprava suti na skládku s naloženim na doplavní prosťedek a složenÍm přes 100 m do 1 km
Vodorovná doprava suť na skládku s naloŽenÍm na dopravnÍ prostředek a sloŽenÍm PřÍplatek k ceně za každý dalŠI i Žapočatý
141

0,180

t

141,64"1

t

2 532,940

í2'00

|cs ÚRs 20í 9 ol
ÚRs 2019

01

586,45]cs ÚRs 2o19

o1

33 995,28|cs

z 832.940

koe'icien!e]n |lnožslV'

997006551

Hrubé urovnánÍ suli na skládce béŽ zhuběnl

t

141,647

9970í383'l

Poplatek za uloŽení stáVebnlho odpadu na skládce (skládkovné) směsného

t

141,647

Slrana

14

z

17

11.201
395,Ool

1

55

950,57

cs ÚRs

2o19

o1

KRYCÍ LlsT soUPlsU PRAci

71 3-1

0

-

VoN

01

-

vedlejšÍa ostatni náklady

Dašice

24.9.2019
60108631

Vodovodya kanalizace Pardubice, a.s.

c260108631
63217139

BAUSET CZ, a.s.

cZ63217139
64826431

VK PRoJEKT' spol' s Í'o'

c264426431

Ladislav Konvalina

Cena bez DPH

345 000,00

v

Cena s DPH

stíana15z17

CZK

417 450,00

REKAP|TULAGE čLENĚNI soUPlsU PRAGí
ilrrt::,!

V{tknrJ:,ii !.;('!ori

()bf.kl

7í3-10 - voN 0í - vedlejši a ostatni náklady
Dašice

24.9.2019

Vodovody a kanalizaco Pardublce, a.s.

VK PROJEKT,6pol.

BAUSET CZ, a.s.

Ladíslav Konvalina

Kód dílu - Popis

céna cglkem [czK]

Náklady ze soupisu prací

345 000,00

VRN _ VedlejŠírozpočtovénáklady
0

_

s r.o.

345 000,00

Vedlejší rozpočtovénáklady

45 000,00

VRN'I

_

Průzkumné'geodetické a projektové pÉ@

VRN3

-

zařízení staveniště

90 000,00

VRN4 - lnžgnýrská ěinnost

60 000,00

8o 000,00

VRNs - Finanóní náklady

15 000,00

VRN7 - Provozní Vlivy

25 000,00

VRNg

30 000,00

_

ostatní náklady

sbana

16

z

í7

soUPls PRAcí

7'l3-'l0

_

VoN 0í - Vedlejší a ostatni náklady
DaŠice

24,9.2019

Vodovody a kanalizace Pardubice, a.s.

VK PROJEKT, spol.

BAUSET CZ, a.s.

PČ Typ

Kód

MJ

Popis

Množství J.cena

[czK]

Náklady soupisu celkem

o VRN

s r.o.

Ládislav Konvalina

cena celkem [czK]

cenová
souslava

345 000,00

Vedlejší rozpočtovénáklady

345 000,00

o

45

K

veškerých inŽ' sÍtÍ

í'000

l5

't5

1,000

30

30 000.00

kpl

1,000

r5 ooo,oo

I

í5 000'00

kpl

1,000

20 ooo,oo

I

20 000,00

kpl

1,000

15 oOO,OO

kpl

'1,000

kpl
správcum

K

2

KoordinátoÍ

BoZP

na slavenišli

a

D

80

3

K

4

K c12í03000

Geodelické práce před Výs{avbou

K

Geodelické pÍáce pň pÍovádění stavby- vytyčenÍ stavby

6

K

7

K

D1

1603000

Diagnoslika komunikace

)'t2203000

_

vytyčeni inženýEkých sltl

dokumentace

zpláýa,

1

I
I
10

skutečného provedenÍ stavby

K |o31oo2ooo
K |034403000
K I0391o3ooo

D

'15
I

000,00

20 000,00

000

kpl

1,000

10

10 000,00

|ZařlzenÍ staveniště

kpl

1,000

60 ooo,oo

|zařIzenÍstaveništězabezpečenÍstáveništědopravnÍznačenínastaveništj

kp'

1,000

r5 ooo,oo

IRozebránl'bouránlaodvozzařlzenlslavéniŠlě

kpl

1,000

rs ooo,ool

l5

jiné osoby
IlnŽenýrská činnosl dozory dozoí
činnostposudky plán BozP na stáVeniŠti
IlnŽenýreká
IKompletačnÍ a koordinačni činnost

kpl

1,000

zo ooo,ool

20 ooo'ooIcs ÚRs 20i5 o1

kpl

1,000

20 oo0,ool

20 000'00

kpl

'1,000

20 ooo,ool

20 ooo,ool

kpl

1,000

Náklady souvisej icÍ s napojenÍm na slávajíci řad a odsÉvkou vodovodu

kpl

1,000

rs ooo,ool

i5 ooo,ool

píováděnÍm píoťaku, přesun prol|ačovacl soupravy
INáklady souvisejlcÍ s

kpl

1,000

rs ooo,ool

i5 ooo,ool

staveniště
I

60 ooo.ool

í5 ooo'ooIcs ÚRs 2014 oí

I

ooo'oo

11

K

12

K

13

K

)419o3ooo
)425o3ooo
o15oo2ooo

'14

K

053002000

'16

K

091

K

09'loo3ooo-2R

15

17

Ics ÚRs

201 9 o1

VRN4

003000-1

poplatky

R

-

aláštní uŽlvánÍ komunikace

15

ostatní
I

30

SLana

17

z

17

|cs ÚRs 2o15

o1

Magistrát města PaÍdubic

odborživotníhoprostředí | oddělenívodníhohospodářství

Pardubice

Štrossova 44, 53o 2L Pardubice

Č. ;ed nací: oŽP /v oD /g7 oa2 / 1-9/ No
Č. spisu: MmP 80434 /2olg
Počet listů: 6

Vyřizuje: Alena Nováková
Telefon: 466 859 153
E-mail: alena.novakova (ommp.cz
I

lllllill

lll 1ilil tiltil ilt

ililt ililt ililil ilil lililt

ilil

ilililt il ilil

SOOBXOlH4E4Q

Datum: 19.09.2019

RozHoDNUTí
účastníkřízenídle s 27 odst.1 zák.5oo/2oo4 Správní řád: společnost Vodovody a kanalizace Pardubice
a's., zastoupen spoIečnostíVKProjekt, spol' s r.o., Teplého2oL4,530 02 Pardubice
Výroková část:
Magistrát města Pardubic, odbor Životního prostředí, oddělení vodního hospodářství, jako vodoprávní
úřad příslušnýpodle 5 104 odst. 2, písm' c) a 5 106 zákona č' 254/2001' Sb., o vodách a o změně
některyích zákonů ( vodní zákon ), ve znění pozdějšíchpředpisů ( dále vodní zákon ), jako speciální
stavební úřad podle 5 15 odst' 5 vodního zákona a s 15 odst. 1 písm.d) zákona č. 1'8312006 Sb., o
územnímplánování a stavebním řádu ( stavební zákon ), ve znění pozdějších předpisů ( dále jen
,,stavební zákon" ) a jako místně příslušný správní orgán podle 5 11 odst. 1, písm' b) zákona č' 5oo/2oo4
Sb. - správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ,,spráVní řád" ), ve správním řízení posoudil

žádost podle 5 94o stavebního zákona žádost o vydání společnéhopovolení, kterou dne 31.7.2019
podal stavebník

společnost Vodovody a kanalizace Pardubice a.s., lčo 601-567 526 zastoupen společnostíVK Projekt,
spoI. s r.o., TepIého2o!4,530 02 Pardubice (dále jen "žadatel''), a na základě tohoto posouzení:

Podle 594p odst.]. stavebního zákona a 5 15 odst' 1 a odst.6 vodního zákona a s13a
vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územníhorozhodování, územníhoopatření a
stavebního řádu

schvaluje stavební záměr
na stavbu

Dašice, uI. Ve!kolánská - vodovod
(dále jen ''stavba") na pozemku parc. č' 2Ll2|L (ostatní plocha), 226411(vodní plocha),

plocha) 1527/2 (ostatní plocha), t527ltg (ostatní plocha), 1835lL (ostatní plocha)
včetně přepojení přípojek v katastrálním územíDašice

-

t527lt (ostatní
vodovodní řad,

Stavba obsahuje:
Výstavba nového vodovodního řadu 1 nahradí stávajícínevyhovující řad. Nová trasa vodovodu bude
pomocí mikrotunelovánívedena pod řekou a řad bude propojen s novým vodovodním řadem DN 25o
mm budovaným v rámci akce Holicko 2.
Vodovodní řady 1-1 a 1-2 budou sloužit pro přepojenístávajících vodovodních přípojek.

Vodovodní řad 1 bude proveden v celkové délce 1"07,0 m. V úseku km 0,00 - 0,070 v místě podchodu
řeky Loučná pomocí mikrotunelování bude proveden řad z potrubí De ]"60x9,5 mm PE1_00-RC sDR17
s ochrannou Vrstvou z PP' V úseku km o,o7o_ 0,].07 bude vodovodnířad proveden z potrubíDe ]-6Ox9,5
mm PE100- Rc sDR 17. Na vodovodním řadu bude osazen podzemní hydrant s dvojitým uzávěrem,
s masivním ložiskem s teflonovou podložkou zapouzdřenou v těle hydrantu tavební výšky 1500 mm, U
Hydrantu bude provedena hydrantová drenáž. K vodovodnímu potrubí bude při|ožen signalizační vodič
6 mm2.

Vodovodní řad 1 - 1 z potrubí De 60 mm PE100 sDR 11 v celkové délce 33 m bude sloužit pro přepojení
vodovodních přípojek PL a P2 pro čp. 452 a 176'
Vodovodní řad 1- 2 z potrubí De 60 mm PE100 SDR 11v celkové délce 20 m bude sloužítpro přepojení
vodovodních přípojek P3 a P4 pro čp. I75 a 1'64.
Geodetické souřadnice stavby (S-JTSK):
Vodovod začátek X = t062 o7o,o Y

=

638 000,5

konec: X=L062 101,6 Y=638IO7,2

Stanoví podmínky pro umístění stavby:
Stavba bude umístěna vsouladu sgrafickou přílohou rozhodnutí, která obsahuje výkres současného
stavu územív měřítku katastrální mapy se zakresIením stavebního pozemku, požadovaným umístěním
stavby, s vyznačenímvazeb a vlivů na okolí, zejména vzdáleností od hranic pozemku a sousedních
staveb.

Stanoví podmínky pro provedení stavby:

1'. Stavba bude provedena podle projektové dokumentace, kterou zpracovala společnost VK
PRoJEKT, spol. s r.o., Tepého 2oI4,53o 02 Pardubice a kterou ověřil pan Ladislav Konvalina,,
a dokladů doložených k žádosti a v souladu s obecnými a technickými
požadavky na výstavbu a ochranu životníhoprostředí. Případné změny nesmí být provedeny
bez předchozího povolení vodoprávního úřadu

Črntr 0700476

2'
3.

Žadatel oznámí vodoprávnímu úřadu termín zahájenístavby.

4.

Při provádění stavby budou dodržena ustanovení vyhlášky č' 268/2009 Sb., o technických
požadavcích na stavby, ve znění pozdějších předpisů, která stanovuje technické požadavky na
stavby, které náleží do působnosti obecných stavebních úřadů.

5.

Stavba bude prováděna stavebním podnikatelem' Před zahájením stavebních prací předloží
stavebnímu úřadu doklady o zhotoviteli stavby (právnické osoby výpis z obchodního rejstříku,
fyzické osoby podnikajícíživnostenský list).

6.

Stavebník oznámí stavebnímu úřadu tyto fáze výstavby pro kontrolníprohlídky stavby:

7.

Při provádění stavby je nutno dodržovat předpisy týkajícíse bezpečnosti práce a technických
zařízení, zejména nařízenívlády č.591/2006 Sb., o bližšíchminímálních požadavcích na
bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništícha nařízenívlády č.362/2005 Sb., o bližších
požadavcíchna bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečímpádu
z výšky nebo do hloubky a zákon č.309/2006 sb., kterým se upravují dalšípožadavky
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a
ochrany zdraví při činnostech nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o
zajištěnídalšíchpodmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci).

a'
b.
c.

zahájení stavby

termíny kontrolních prohlídek
úplnédokončenístavby _ závěrečná kontrolní prohlídka

lnvestor předá zhotoviteli stavby veškerá vyjádření správců podzemních sítí,která byla

předložena pro správní řízení. Před zahájením zemních a stavebních prací musí být obnovena

veškerá prošlá vyjádření.

8.

Před realizací stavby bude provedeno vytýčenívšech inženýrských sítía tyto vč. jejich
ochranných pásem budou respektovány v souladu s příslušnými předpisy (zejména zákon č.
458/2ooo Sb. energetický zákon, ve znění pozdějších předpisů; zákon č. 127/2oo5 Sb', o
elektronických komunikacích) a v souladu s platnými normami (zejména ČsN zs 6005, ČSN 73
3O5o čl. 54 - 57, ČsNt :s 3301, ČsN EN 12186, Čsru rru l2oo7 _ 1'/2/3/4,TPG 7o2 o]., TPG 7o2o4
a technické požadavky VČP Net, s.r.o.). Vzájmovém územíse můženacházet izařízení, které
není v majetku správců veřejných sítí.V místech možnéhodotyku s inž. sítěmi bude před
zahájením zemních pracíprojednáno technické řešenístyku a podmínky pro výkopové práce se
správci zařízení a zjištěna poloha všech zařízení vč. hloubkového uloženíprovedením ručně
kopanými sondami. Zemní práce prováděné ve vzdálenosti do 1,5 m od inž. sítíbudou
prováděny výhradně ručnímzpůsobem' V územímin. O,5 m od okrajů poklopů vodovodních
armatur nesmí být použito žádných mechanizačních prostředků. odkrytá stávajícípodzemní
vedení budou zabezpečena před poškozením. Po odkrytí sítía před záhozem odkrytého zařízení
budou zástupci správců inž. sítípřizváni ke kontrole tohoto zařízení, přičemžbude sepsán zápis
do stavebního deníku' V průběhu stavby stavebník na vyžádáníjejich správců, umožnípřístup a
příjezd k těmto zařízením' Zabezpečenípřejížděnítěchto zařízení stavební technikou a jíná
stavební činnost je možná až po zajištění mechanické ochrany, tj. zpevnění povrchu a po
dohodě

9.

Při kříženínebo souběhu trasy se stávajícími podzemními sítěmi bude dodržena čsru 73 6005 _
prostorová ú prava veden í technického vybavení.

].0. Zemní práce prováděné v blízkosti podzemních technických zařízení budou prováděny

dodrženíplatných norem.
11. odkrytá stávajícípodzemní vedení budou zabezpečena před poškozením

jen

za

12. Stavebník ponese veškerénáklady na opravy případně poškozených stávajících komunikací
v souvislosti se stavbou.
13. V případě nepříznivých klimatických podmínek pro vznik prašnosti z důvodůdopravy materiálu,
stavebních prací, příp' prašnosti z deponií zeminy a sypkých hmot na staveništi a z provozu na
přilehlé účelovépříjezdové komunikaci, musí být provedena vhodná opatření (např' skrápění,
sníženímax. rychlosti vozidel staveništní dopravy) pro její maximální omezení'

14' Stavba bude dokončena do 2 let ode dne nabytí právní moci tohoto rozhodnutí.
15. Před zahájením zemních prací zajistí stavebník v zájmovém územívytyčeníveškerých
podzemních inženýrských, energetických a telekomunikačních sítíu jejich provozovatelů a po
dobu výstavby zabezpečí zhotovitel stavby ochranu sítípřed poškození'
16. Před zahájením stavebních pracístavebník požádá příslušnýsprávníúřad o povolení zvláštního
užívánímístníkomunikace
17. Pro uloženívodovodního řadu do místníkomunikace a chodníků požádá stavebník příslušný
správn í úřad o povolení zvláštn ího užívánípro uložen í ínženýrskýchsítí'
18. Startovací jámy pro přípravu mikrotunelování budou umístěny min. 8 m od břehové hrany
vodního toku Loučná
19. V místě přechodu vodního toku Loučná bude vodovodní potrubí zabezbečeno tak, aby správce
toku mohl pojíždětv korytě vodoteče těžkou mechanizací(25 t) bez omezení. Trasa bude trvale
vyznačena instalování kovových tyčí
20. Zahájení prací na přechodu vodního toku bude písemně oznámeno na správce povodí - Povodí
Labe, státní podnik stýdenním předstihem. Po ukončeníprací bude přizván správce povodí
k odsouhlasení provedených prací (Bc. Milan Janovský _72I622297)'
21. Správci povodí bude předloženo geodetické zaměření kříženívodovodníhořadu a vodního toku
Loučná, a to směrově a výškově
Stanoviska dotčených orgánů státní správy:
22. Stanovisko dotčenéhoorgánu na úseku požární ochrany ze dne 5.2.201'9 pod čj':HSPA-2O1'o7/zo19-Ča. Hasičský záchranný sbor Pardubického kraje jako dotčený orgán dle ustanovení$

26 odst.2 písm' b) a ustanovení s 31 odst.1 písm. b) zákona č.133/1985 Sb', o poŽární
ochraně, ve znění pozdějšíchpředpisů posoudil výše uvedenou dokumentaci a k této
dokumentaci vydává v souladu s ustanovením s gr odst. 4 zákona o Po a dále dle ustanovení $
149 odst. 1' zákona č' 5oo/2oo4 Sb., správního řádu, ve znění pozdějších předpisů souhlasné
závazné stanovisko. Hydranty pro požární účelybudou zachovány a po dobu výstavby nebude
s ohledem na novou

jejich funkce omezena. Výstupy z hydrantů budou výškově upraveny
niveletu komunikací či chodníků
23. K záměru

vydala Krajská hygienická stanice Pardubice souhlasné závazné stanovisko
dne pod č.j. KHSPA 2623/2ot9lHoK-Pce ze dne 22'3.2oI9. Po zhodnocení

s podmínkami

souladu předložené projektové dokumentace s požadavky předpisů v oblasti ochrany veřejného
zdraví vydává KHS podle 5 149 odst. 1 zákona č' 5ool2oo4 Sb', správní řád, ve znění pozdějších
předpisů, toto závazné stanovisko: S projektovou dokumentací pro stavební povolení ,,Dašice,
ul. Velkolánská - vodovod"

Po zhodnocení souladu předložené projektové dokumentace s požadavky předpisů voblasti
ochrany veřejného zdraví vydává KHS v souladu s s 149 odst. 1 zákona č' 500/2004 Sb., správní
řád, ve znění pozdějšíchpředpisů toto závazné stanovisko:
S projektovou dokumentací pro stavební řízení,,Dašice,ul. Velkolánská - vodovod"

souhlasí za splnění stanovených podmínek

-nejpozději ke kolaudaci budou předloženy doklady
materiálů přicházejících do styku s pitnou vodou;

o zdravotní nezávadnosti

použitých

-před uvedením stavby do provozu budou předloženy doklady o nezávadnosti pitné vody z nově
vybudovaného vodovodního řadu.
Sta noviska

účastníků
řízení:

24. Budou dodrženy podmínky vyjádření Čez oistribuce, a.s. ze dne 9.7.zoI9 pod čj. 010L1'41273
pro provádění pracív blízkosti vedení nn v majetku Črz oistribuce,a.s':

a.

b.

c.
d.
e.

V uvedeném zájmovém prostoru se nachází nebo ochranným pásmem zasahuje
energetické zařízení v majetku Čtz oistrlbuce, a's., typu: podzemní siť NN - střet,
nadzemní síťl''tlrt - střet, nadzemní síťVltt - střet, stanice - střet, které je chráněno
ochranným pásmem dle zákona č' 458/2ooo sb' $ 46 nebo technickými normami,
zejménaČsrueru5o11o-1.
V případě, že uvažovaná akce nebo činnost zasáhne do ochranného pásma nadzemního
vedení nebo trafostanic, popř. bude po vytýčenízjištěno, že zasahuje do ochranného
pásma podzemního vedení, je nutné písemně požádat o souhlas s činnostívochranném
pásmu (formulář ej k dispozici na www'cezdistribuce'cz v části Formuláře/činnosti
v ochranných pásmech, kontaktní údaje pro podání Vašížádosti naleznete v zápatí).
Jestliže uvažovaná akce vyvolá potřebu dílčízměny trasy vedení nebo přemístění
něktených prvků energetického zařízení, je nutné včas požádat o přeložku zařízení podle
5 47 zák'č.4s8l2ooo Sb. v platném znění.

Upozorňujeme Vás rovněž, že v zájmovém územíse můženacházet energetické
zařízení, které nenív majetku společnosti čez oistribuce, a's'
V případě existence podzemních energetických zařízení 1e povinností stavebníka před
započetímzemních prací 1'4 dní předem požádat o vytýčeníprostředníctvím Zákaznické
linky 840 840 840.

Pokud dojde k obnaženíkabelového vedení nebo k poškozeníenergetického zařízení,
kontaktujte prosím naši Poruchovou linku 840 850 860, která je k dispozici 24 hodin
denně,7dnívtýdnu.

25. Při reaIizaci stavebních pracíje nutno dodržet podmínky stanoviska GridServices s.r.o' ze dne
t9.7.2oI9 pod zn.: 5001961254: Plynárenské zaťízeníje chráněno ochranným pásmem dle
zákona č. 458/2ooo Sb. ve znění pozdějších předpisů' Při realizaci uvedené stavby budou
dodrženy podmínky pro provádění stavební činnosti v ochranném pásmu plynárenského

zailzent

a.

V zájmovém územíse nacházítato plynárenská zařízenía plynovodní přípojky: plynovod
STL PE d50; plynovodnípřípojky

Pro realizaci stavby stanovujeme tyto podmínky:

b.
c.
d.

Kříženía souběh kanalizace s plynárenským zařízením a plynovodními přípojkami (dále
jen PZ) musí být v souladu s Čsru zs 6005, tab. ]. a 2

obrysy kanalizačníchšachet budou umístěny minimálně 500 mm od obrysu PZ
Při kříženísPZ z materiálu PE bude provedena kontrola funkčnosti signalizačního
vodiče.

e. Při
f'
g.
h.

i.
j.
k.

kříženíPZ z materiálu ocel bude na náklady GridServices, s.r.o', provedena

diagnostika stavu potrubí.

Úrrel kříženíPZ s kanalizačnímpotrubím bude 90o j nelze-li tento úhel v odůvodněných
případech dodržet, můžebýt úhel kříženímenší,
nejméně však60o .

Pokud realizace stavby vyvolá výškovou nebo směrovou úpravu trasy PZ, bude toto
posuzováno jako přeložka . Náklady budou hrazeny investorem.
Veškeré práce musí být prováděny tak, aby vžádném případě nenarušlily bezpečný
p rovoz uved e ných p lyn á renský ch zařízení a p lynovod n ích přípoje k.
Plynárenské zařízení je dle ust. 5 2925 zák.č. 89/2oI2 Sb. občanského zákoníku,
provozováno jako zařízení zvlášť nebezpečnéa z tohoto důvodu je chráněno ochranným
pásmem dle zák.č.458/2000 sb.
Nedodržení podmínek uvedených

V

tomto stanovisku zakládá zodpovědnost stavebníka

za vzniklé škody.

Ochranným pásmem se rozumí souvislý prostor v bezprostřední blízkostí plynárenského
zařízenÍ, který činíu nízkotlakých a středotlakých plynovodů a plynovodních přípojek,
jimiž se rozvádí plyn v zastavěném územíobce 1 m na obě strany od půdorysu; u

ostatních plynovodů a plynovodních přípojek 4 m na obě strany od půdorysu; u

l'
m'

n.

technologických objektů 4 m od půdorysu.

Za stavební činnost se pro účelytohoto stanoviska považujívšechny činnosti prováděné
v ochranném pásmu plynárenského zařízení (tzn. i bezvýkopové technologie),

Stavební činnost v ochranném pásmu plynárenského zaYízeníje možnérealizovat pouze
při dodržení podmínek V tomto stanovisku. Nebudou-li tyto podmínky dodrženy, budou
stavební činnosti, popř. úpravy terénu prováděné v ochranném pásmu plynárenského
zařízenípovažovány dle 5 68 odst. 6 zákona č.670/2004 Sb. a zákona č. 458/2000 Sb. za
činnost bez našeho předchozího souhlasu. Pří každézměně projektu nebo stavby
(zejména trasy navrhovaných inženýrských sítí)je nutné požádat o nové stanovisko
k této změně.

Před zahájením stavební činnosti v ochranném pásmu plynárenských zařízeníbude

provedeno vytyčeníplynárenského zařízení. Vytyčeníprovede příslušná provozní oblast.
Žádost o vytyčeníbude podána minímálně 7 dní před požadovaným vytyčením.Při
žádosti uvede žadatel naši značku uvedenou v úvodu tohoto stanoviska. Bez vytyčenía
přesného určeníuloženíplynárenského zařízení nesmí být stavební činnosti zahájeny.

Vytyčenímplynárenského zařízení považujeme za zahájení stavebních
v ochranném

protokol.

o'
p.
q.

prací

pásmu plynárenského zařízení. o provedeném vytyčeníbude sepsán

Bude dodržena ČSN 736005, ČsN zEsoso,TPG7o2 04 -tab' 8, zákon č.458/2ooo sb.,
ve znění pozdějších předpisů, případně dalšípředpisy související s uvedenou stavbou'

Pracovníci, kteří budou provádět stavební práce, musí být prokazatelně seznámeni
s polohou plynárenského zařízení.
Při provádění stavební činnosti v ochranném pásmu plynárenského zařízení je investor
povinen učinit taková opatření, aby nedošlo k poškození plynárenského zařízenínebo
ovlivnění jeho bezpečnosti a spolehlivosti provozu' Nebude použito nevhodného

r.
s.
t'
u.

V.

nářadí, zemína bude těžena pouze ručně bez použitípneumatických, elektrických,
bateriových a motorových nářadí'
odkryté plynárenská zařízení bude v průběhu nebo při přerušení stavební činnosti
řádně zabezpečeno proti jeho poškození.
V případě použitíbezvýkopových technologií (např' protlaku) bude před zahájením
stavební činnosti provedeno obnaženíplynárenského zařízení v místě křížení.
Neprodleně oznámit každéi sebemenší poškození plynárenského zařízení (vč. izolace,
signalizačníhovodiče, výstražné fólie atd.) na telefon 1239.

Před provedením zásypu výkopu v ochranném pásmu plynárenského zařízení bude
provedena kontrola dodrženípodmínek stanovených pro stavební činnosti
v ochranném pásmu plynárenského zařízení. Kontrolu provede příslušnéregionální
centrum' Žádost o kontrolu bude podána minimálně 5 dní před požadovanou
kontrolou. Pří žádosti uvede žadatel naši značku (číslojednací) uvedenou v úvodu
tohoto stanoviska. Povinnost kontroly se vztahuje ina plynárenská zařízení, která
nebyla odhalena. o provedené kontrole bude sepsán protokol. Bez provedené kontroly
nesmí být plynovodní zařízení zasypáno.
Plynárenské zařízení bude před zásypem výkopu řádně podsypáno a obsypáno těženým
pískem, zhutněno a bude osazena výstražná fólie žlutébarvy, vše v souladu s ČsN
12007-1-4, TPG702 01, TPG 70204.

W. Neprodleně po skončenístavební činnosti budou řádně osazeny všechny poklopy

x.
y.
z'

a

nadzem ní prvky plynárenského zařízení'

Poklopy uzávěrů a ostatních armatur na plynárenském zařízení vč. hlavních uzávěrů
plynu (HUP) na odběrném plynovém zařízeníudržovat stále přístupné a funkčnípo
celou dobu trvání činnosti.

Případnézřizování staveniště, skladování materiálů, stavebních strojů apod. bude
realizováno mimo ochranné pásmo plynárenského zařízení (není-li ve stanovisku
uvedeno jinak).

Bude zachována hloubka uloženíplynárenského zařízení (není-li ve stanovisku uvedeno
jinak).

aa' Při použitínákladních vozidel, stavebních strojů a mechanismů zabezpečit případný
přejezd přes plynárenské zařízení uložením panelů v místě přejezdu plynárenského
zařízení.
26. Budou dodrženy podmínky vyjádření společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s. ze
dne 9.7.2019 pod č.j': 686368/19' Při prováděnístavebních zemních nebo jiných prací dojde ke
střetu se sítíelektroníckých komunikací a investor je povinen učinit nezbytná opatření, aby
nedošlo k ohrožení nebo poškození sítíelektronických komunikací společnosti česká
te|ekomunikačníinfrastruktura, a.s' (dá|e,, sEK"), zejména :

a) Stavebník nebo jím pověřená třetí osoba je povine při provádění jakýchkoliv činností,zejména

stavebních nebo jiných prací, při odstraňování havárií a projektování staveb, řídit se platnými
právními předpisy, techníckými a odbornými normami (včetně doporučených), správnou praxí
v oboru stavebnictvía technologickými postupy a učinit veškerá opatření nezbytná k tomu, aby
nedošlo k poškození nebo ohrožení sítě elektronických komunikací ve vlastnictví společnosti a
je výslovně srozuměn s tím, že SEK jsou součástíveřejné komunikačnísítě, jsou zajišťovány ve
veřejném zájmu a jsou chráněny právními předpisy.

b) Při jakékoliv činnosti v blízkosti SEK je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen

respektovat ochranné pásmo SEK tak, aby nedošlo k poškození nebo zamezení přístupu k sEK.
Při kříženínebo souběhu činnostíse SEK je povinen řídit se platnými právními předpisy,
technickými a odbornými normami (včetně doporučených), správnou praxí v oboru
stavebnictví a technologickými postupy' Při jakékoliv činnosti ve vzdálenosti menší než 1,5 m
od krajního vedení vyznačenétrasy podzemního vedení SEK (dále jen PVSEK) nesmí používat

c)

mechanizačníchprostředků a nevhodného nářadí.
Pro případ porušení kterékoliv z povinností stavebníka, nebo jím pověřené třetí osoby, založené
Všeobecnými podmínkami ochrany SEK společnosti je stavebník , nebo jím pověřená třetí
osoba, odpovědný za veškerénáklady a škody, které společnosti vzniknou porušením jeho
povinností.

d) V případě, že budou zemní práce zahájeny po uplynutí doby platnosti tohoto vyjádření nelze
toto vyjádření použítjako podklad pro vytýčenía je třeba požádat o vydání nového vyjádření.

Bude-li žadatel na společnosti požadovat, aby se jako účastníksprávního řízení, pro jehož účelybylo
toto vyjádřenívydáno, vzdala práva na odvolání proti rozhodnutívydanému Ve správním řízení,pro

jehož účelybylo toto vyjádření vydáno,
iaroslav'chvoika@cetin.cz (dále jen PoS).

je

povinen kontaktovat Jaroslav Chvojka, email

Součinnost stavebníko při činnostech v blízkosti SEK

o
o

o

o

o

o

o
o
o

o

Započetíčinnosti je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen oznámit PoS. oznámení
bude obsahovat číslovyjádření, k němuž se vztahujítyto podmínky.

Před započetím zemních prací či jakékoliv jiné činnosti je stavebník, nebo jím pověřená třetí
osoba, povinen zajistil vyznačenítrasy PVSEK na terénu dle polohopisné dokumentace' S
vyznačenou trasou PVSEK prokazatelně seznámívšechny osoby, které budou a nebo by mohly
činnosti provádět.
Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen upozornil jakoukoliv třetí osobu, jež bude
provádět zemní práce, aby zjistila nebo ověřila síranovou a hloubkovou polohu PVSEK příčnými
sondami, a je srozuměn s tím, že možná odchylka uloženístředu trasy PVSEK, stranová i
hloubková, činí+/- 30 cm mezi skutečným uloženímPVSEK a polohovými údaji ve výkresové
dokumentaci.

Při provádění zemních prací v blízkosti PVSEK je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba,
povinen postupovat tak, aby nedošlo ke změně hloubky uloženínebo prostorového uspořádání
PVSEK. odkryté PVSEK je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen zabezpečit proti
prověšení, poškození a odcizení.
Při zjištěníjakéhokolivrozporu mezi údajiv projektové dokumentaci a skutečnostíjestavebník,

nebo jím pověřená třetí osoba, povinen bez zbytečnéhoodkladu zastavit práce a zjištění
rozporu oznámit PoS a v přerušených pracích pokračovat teprve poté, co od PoS prokazatelně
obdržel souhlas k pokračovánív přerušených pracích.

V místech, kde PVSEK vystupuje ze země do budovy, rozváděče, na sloup apod. je stavebník,

nebo jím pověřená třetí osoba, povinen vykonávat zemní práce se zvýšenou mírou opatrnosti s
ohledem na ubývajícíkrytí nad PVSEK. Výkopové práce v blízkosti sloupů NVSEK je povinen
provádět v takové vzdálenosti, aby nedošlo k narušení jejich stability, to vše za dodržení
platných právních předpisů, technických a odborných norem (včetně doporučených), správné
praxi v oboru stavebnictví a technologických postupů.

Při provádění zemních prací, u kterých nastane odkrytí PVsEK, je povinen stavebník, nebo jím
pověřená třetí osoba před zakrytím PVSEK vyzvat PoS ke kontrole. Záhozje oprávněn provést až
poté, kdy prokazatelné obdržel souhlas PoS.
Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, není oprávněn manipulovat s kryty kabelových komor
a vstupovat do kabelových komor bez souhlasu společnosti.
Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, není oprávněn trasu PVSEK mimo vozovku přejíždět
vozidly nebo stavební mechanizací, a to až do doby. než PVsEK řádně zabezpečí proti
mechanickému poškození. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen projednat s
Pos způsob mechanické ochrany trasy PVsEK. Při přepravě vysokého nákladu nebo
mechanizace pod trasou NVSEK je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen
respektovat výšku NVSEK nad zemí.
Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, není oprávněn na trase PVSEK (včetně ochranného
pásma) jakkolív měnit niveletu terénu, Vysazovat trvalé porosty ani měnit rozsah a konstrukci
zpevněných ploch (např' komunikací, parkovišť, vjezdů aj.).

o
o
o

Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen manipulačnía skladové plochy zřizovat v
takové vzdálenosti od NVSEK, aby činnosti na/v manipulačnícha skladových plochách nemohly
být vykonávány ve vzdálenost menší než 1 m od NVSEK'
Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, není oprávněn užívat, přemísťovat a odstraňovat
technologické, ochranné a pomocné prvky SEK.

Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, není oprávněn bez předchozího projednání s PoS
jakkoliv manipulovat s případně odkrytými prvky SEK, zejména s ochrannou skříníoptických
spojek, optickými spojkami, technologickými rezervami čijakýmkoliv jiným zařízením SEK.
o Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen každépoškozeníčikrádež SEK neprodleně
od okamžiku zjištěnítakovéskutečnosti, oznámit PoS na tel'č.602482995 nebo v mimopracovní
době na tel. 238462690.
27. Na počátku přípravy stavby je zákonnou povinností stavebníka dodržet oznamovací povinnost
své plánované stavební činnosti, dle 5 22, odst. 2, zákona č.20/1987 Sb., o státní památkové
péči,v platném znění a zaslat ,,oznámení stavebního nebo jiného záměru" (formulář:
http://www.arup.cas.cZ /?p=8o97) na adresu: Archeologický ústav AV ČR, oznámení, Letenská 4,
118 01 Praha 1 či elektronicky na adresu: oznameni@arup'cas'cz. Toto oznámení bude
vyvěšeno na stránkách archeologického ústavu a následně vybráno příslušnou organizací s
archeologickým oprávněním, která by měla stavebníka kontaktovat a informovat o případném
uskutečněnízáchranného archeologického výzkumu.
28. V případě jakéhokoliv zjištění nálezu archeologické povahy, který nebyl učiněn při provádění
archeologických výzkumů je nálezce (či osoba zodpovědná za činnost, při níždošlo k
archeologickému nálezu) povinen dodržet následujícíbody:
1/ neprodleně oznámit jakékoliv náhodné porušení archeologických situací, stejně jako zjištění
nálezu movité povahy (keramické zlomky, kov, kost, kamenný či dřevěný artefakt apod.),
Národnímu památkovému ústavu v Pardubicích, nejbližšímumuzeu, případně Archeologíckému
ústavu v Praze' Terénnísituace í movité nálezy budou ponechány v místě bez dalších zásahŮ až
do ohledání a provedení dokumentace odborným pracovníkem, nejméně však po dobu 5
pracovních dní po učiněnémoznámení.
2/ následně uzavřít dohodu o záchranném archeologickém výzkumu s oprávněnou' o vybraném
zhotoviteli bude archeologícké oddělení Národního památkového ústavu Úop v Pardubicích
včas informováno.

Lhůta dokončení stavbv vodního díla ':

do 3t.5.2o2L

odůvodnění:
Dne 31.7.2019 podal žadatel žádost o vydání společnéhopovolení na výše uvedenou stavbu. Uvedeným
dnem bylo zahájeno společnéřízení'

Vodoprávní úřad oznámil zahájení společného řízení známým účastníkům
řízenía dotčeným orgánům
veřejné správy. Týmž opatřením oznámil účastníkůmřízení,že upouštíod ohledání na místě a ústního
jednání podle ustanovení 5 94m odst. 3 stavebního zákona, shromáždil podklady rozhodnutí ve věci a
sdělil, že podle ustanovení 5 36 odst. 3 správního řádu mají možnost před vydáním rozhodnutíve věci
se vyjádřit k podkladům rozhodnutí'
Vodoprávní úřad přezkoumal předloženou žádost, projednalji s účastníkyřízení a dotčenými orgány a
zjistil, že jejím uskutečněnímnebo užívánímnejsou ohroženy zájmy chráněné vodním a stavebním
zákonem, předpisy vydanými k jeho provedení a zvláštními předpisy. Umístěnístavby je vsouladu se

schválenou územně plánovací dokumentací a vyhovuje obecným požadavkůmna využíváníúzemí.
Projektová dokumentace stavby splňuje obecné požadavky na výstavbu. Vodoprávní úřad v průběhu
řízení neshledal důvody, které by bránily povolenízáměru.

Závazná sta noviska sděl

-

ili

:

Magistrát města Pardubic, odbor hlavního architekta, oddělení územního plánování dne 17'6.2oL9
pod čj,64007/2oI9

Hasičský záchranný sbor Pardubického kraje pod čj. HsPA-2o-1o7/2ol9-Ča
Krajská hygienická stanice Pardubického kraje dne22.2.2019 pod č.j. KHSPA 2623/2019/HoK_Pce

Městský úřad Dašice, odbor stavební, územního plánování a životníhoprostředí ze dne 27.2.2oL9
pod čj' sÚB41'/I9Ro

Dále stavebník doložil: vyjádření Městského úřadu Dašice, odbor majetku a silničníhosprávního úřadu

ze dne 1'9'2'2019 pod čj. oMaSSÚ/o342/I9/lLe, stanovisko Povodí Labe, státní podnik ze dne
Pla/2ol9/o8o28, vyjádření Národního památkového ústavu ze dne L8.2.2o1rg pod čj. NPU361'/712771'/zop/rc; Správa a údržbasilnic Pardubicekého kraje - souhlas ke zvláštnímu užívánísilnice
ze dne 9.5'2019 pad čj. sUsPK/2465 /201'9'

Doložena byla vyjádření správců sítí.Vodovody a kanalizace Pardubice a.s., Česká telekomunikační

infrastruktura a's., ČrZ Distribuce a.s., GridServices, s.r.o.,

Vodoprávní úřad v provedeném řízenípřezkoumal předloženou žádost z hledisek uvedených
v ustanoveních vodního zákonu a stavebního zákona, projednal ji s účastníkyřízení a s dotčenými
orgány a zjistil, že jejím uskutečněnímnebo užívánímnejsou ohroženy zájmy chráněné zákony a
zvláštními předpisy. Pří přezkoumání žádosti, projednání věci s účastníkyřízenía na základě
shromážděných právně významných skutečnostínebyly shledány důvody bránící povolení.

Případné podmínky dotčených orgánů, dané jejich stanovisky byly zahrnuty do podmínek tohoto
rozhodnutí.
Z hlediska zájmů daných 5 23a vodního zákona, platným Národním plánem povodí Labe a Plánem
dílčíhopovodí Horního a středního Labe (5 24 - 26 vodního zákona) je předmětný záměr možný,
protože lze předpokládat, že jeho realizací nedojde ke zhoršení chemického stavu a ekologického
stavu/potenciálu dotčených útvarůpovrchových vod a chemického stavu a kvantitativního stavu útvarů
podzemních vod, a že nebude znemožněno dosaženíjejich dobrého stavu/potenciálu.
Toto hodnocenívycházíz posouzenísouladu daného záměru s výše uvedenými platnými dokumenty'"
Vodoprávníúřad rozhodl, jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí, za použitíustanoveníprávníchpředpisů
ve výroku rozhodnutí.
Účastníci společnéhořízenípodle 5 94k _ Město Dašice, Správa a údržbasilnic Pardubického kraje,
Povodí Labe, statní podnik,
Účastníci řízení - dalšídotčené
osoby: Vodovody a kanalizace Pardubice a.s., ČEZ Distribuce a.s.,
CETlN a.s., GridServices, s.r.o., Pavla Chaloupková, Vlasta Procházková, Romana Marinčičová,
Bc. lsabela Rindová, ondřej Zvolenský, Jaroslava Kašparová, Národní památkový ústav,

Vypořádání s návrhy a námitkami účastníků
Účastníci neuplatnili návrhy a námitky
Vypořádání s vyjádřeními účastníků
k podkladům rozhodnutí
Účastníci se nevyjádřilí k podkladům rozhodnutí

UPozoRNĚNí:

STAVBA NESMí sÝT pouŽívÁNn BEz KoLAUDnčruíno souHLASU
Poučeníúčastníků:

Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat do 15 dnů ode dne jeho oznámení ke Krajskému úřadu

Pardubíckého kraje podáním u zdejšíhosprávního orgánu.

odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a
aby každý účastníkdostal jeden stejnopis' Nepodá-li účastníkpotřebný počet stejnopisů, vyhotoví je
správní orgán na náklady účastníka.odvoláním lze napadnout výrokovou část rozhodnutí, jednotlivý
výrok nebo jeho vedlejšíustanovení. odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřípustné.
Společnépovolení má podle 5 94p odst. 5 stavebního zákona platnost 2 roky. Stavba nesmí být
zahájena, dokud rozhodnutí nenabude právní moci.

lng. Miroslav Míča
vedoucí odboru

Otto Sigmund
v zastoupení

Příloha:
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Účastníci řízení ve věci společnéhoúzemníhoa stavebního řízenípodle
Sb.(stavební zákon) v platném znění

s 94k

zák.č. t83|2oo6

Hlavní účastníciřízení dle s 27. odst.1' zák.č.500/2004 Sb (správní řád) dodeikou:
1. Vodovody a kanolizace Pordubice a.s., doručuje se: VK Projekt, spol. s r.o., Teplého 20L4,53a 02
Pardubice
2. Město Dašice, Komenského 25, 533 03 Dašice
3. Správa a údržbasilníc Pardubického kraje, Doubravice 98, 533 53
4. Povodí Labe, statní podnik, Víta Nejedlého 95]., 500 02 Hradec králové
Vedleiší účastníciřízení dle s 27. odst.2. zák.č.500/2004 Sb (správní řád):
5. Vodovody a kanalizace Pardubice a.s', Teplého 20].4, Pardubíce
6' Črz oistribuce a.s., Guldenerova 2577 /I9,326 00 Plzeň
7. CET|N a's., olšanská 2681'/6 Praha 3, 130 00
8. GridServices, s.r.o., Plynárenská 499/1',602 00 Brno
9. Pavla Chaloupková, Velkolánská 452,533 03 Dašice
í0. Vlasta Procházková, Velkolánská L64,533 03 Dašice
íí.Romana Marínčičová,Velkolánská 176,533 03 Dašice
L2. Bc.lsabela Rindová, Velkolánská L76,533 03 Dašice
í3. ondřej Zvolenský, Velkolánská 176,533 03 Dašice
74. Jaroslava Kašparová, Velkolánská I75,533 03 Dašice
í5. Národní památkový ústav, Přihrádek 5, 530 02 Pardubice
Dotčenéorgánv:

í6. Magistrát města Pardubic, oHA, odděleníúzemníhoplánování
í7. Hasičský záchranný sbor Pardubíckého kraje
í8. Krajská hygienická staníce Pardubického kraje
í9. Městský úřad Dašice

