
Příloha č.2

Počet jednotek Jednotková cena Celkové výdaje

4 385 628,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

4 373 528,00

1,00 4 068 608,00 4 068 608,00

1,00 181 500,00 181 500,00

1,00 12 100,00 12 100,00

1,00 81 070,00 81 070,00

1,00 30 250,00 30 250,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

1,00 12 100,00 12 100,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

253 495,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

1,00 169 400,00 169 400,00

1,00 42 350,00 42 350,00

0,00 0,00 0,00

1,00 41 745,00 41 745,00

0,00

0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

4 639 123,00

1,00 4 639 123,00 4 639 123,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00

4 639 123,00

Jméno a funkce statutárního zástupce: Jaroslav Prkno, starosta obce

Místo a datum vyhotovení: Doubravčice, dne: 23.4.2014

…………………………………………
        podpis a razítko

Rozpočet projektu
Registrační číslo projektu: CZ.1.15/1.1.00/74.01721
Název projektu: Rekonstrukce místní komunikace k mateřské škole Doubravčice
Typ rozpočtu: Smlouva

Kód Typ výdaje Z toho neinvestiční

1 Hlavní způsobilé výdaje 0,00

1.1
Pořízení pozemků, vč. nákupu pozemku, výdajů na uzavření sml., poplatků za návrh na 
vklad do KN, poplatku za vyjmutí ze zem. půdního fondu a za odnětí pozemků plnění 
funkcí lesa, znal. posudků (do výše 10 % CZV)

0,00

1.2
Pořízení staveb formou nákupu, vč. nákupu stávajících objektů, výdajů na uzavření 
smlouvy, poplatků za návrh na vklad do KN, znaleckých posudků

0,00

1.3
Pořízení staveb formou výstavby, vč. výdajů na PD (PD do 5% CZV na pořízení staveb 
formou výstavby), průzkum staveniště, výdaje na autorský a stavební dozor a další odb. 
práci při realizaci smlouvy, na přípravu staveniště a stavební práce a zápis do KN

0,00

1.3.1 Stavební práce 0,00

1.3.2 Projektová dokumentace 0,00

1.3.3 Autorský dozor 0,00

1.3.4 Technický dozor investora 0,00

1.3.5 BOZP 0,00

1.4 Pořízení samostaných movitých věcí 0,00

1.5 Pořízení materiálu a zásob 0,00

1.6 Výdaje na publicitu dle podmínek ROP 0,00

1.7 Výdaje na účetní audit 0,00

1.8 Bank. poplatky za zřízení a vedení zvl. účtu a za finanční transakce na něm 0,00

2
Vedlejší způsobilé výdaje (úhrada celkových vedlejších způsobilých výdajů je blíže 
popsána v příloze č. XI - PPŽP - "Nastavení limitů vedlejších způsobilých výdajů 
projektové žádosti")

0,00

2.1
Výdaje na hrubé mzdy či platy zaměstnanců pracujících na přípravě a řízení projektu, 
vč. zákonných odvodů

0,00

2.2 Cest. náhrady zaměstnanců pracujících na přípravě a řízení projektu 0,00

2.3 Výdaje na právní, technické, finanční a ekonomické poradenství 0,00

2.4 Výdaje spojené se zajištěním výběrového řízení dle pravidel ROP 0,00

2.5 Výdaje na účetnictví vztahující se k projektu 0,00

2.6
Výdaje na odborné a znalecké posudky, na studie související s přípravou dokumentace 
k žádosti a jejích příloh

0,00

3 Křížové financování 0,00

4 Nezpůsobilé výdaje 0,00

4.1 DPH (vyčíslete, pokud příjemce má nárok na odpočet na vstupu) 0,00

4.2 Ostatní nezpůsobilé výdaje (blíže specifikujte) 0,00

5 Způsobilé výdaje celkem 0,00

6 Nezpůsobilé výdaje celkem 0,00

7 Celkové výdaje projektu 0,00

5.1 Z toho investiční výdaje 0,00

5.2 Z toho neinvestiční výdaje 0,00

5.3 Z toho křížové financování 0,00
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1. Identifikační údaje 

a) Označení stavby 

 „Rekonstrukce místní komunikace k mateřské škole Doubravčice“ 

 

b) Stavebník, nebo objednatel stavby 

Objednatel    : Obec Doubravčice 

Zastoupený:      : Jaroslavem Prknem starostou obce 

se sídlem     : Doubravčice 94 

PSČ      : 282 01 – pošta Česká Brod 

IČO      : 00235369 

DIČ      : CZ-00235369 

Tel     : 321 677 901 

E-mail:    : ou@doubravcice.cz 

 

c) Projektant, nebo zhotovitel projektové dokumentace 

SELLA&AGRETA s.r.o. 

Vrbová 655 

562 01 Ústí nad Orlicí 

Jednatel a odpovědná osoba ve věcech smluvních ing. Milan Petr 

Tel. 465 472 241 

Fax. 465 472 241 

e-mail  sella.agreta@seznam.cz 

hlavní projektant  - ing. Milan Petr, aut. Ing. 

Kontrola  - Alena Truhličková 

HIP  - ing. Milan Petr, aut. Ing.- Č. ČKAIT 0700829 

 Odpovědný projektant  - ing. Jiří Poláček, aut. Ing. - Č. ČKAIT 0701367 

 Projektant  - Tereza Jansová  

   

2. Základní údaje o stavbě 

a) Stručný popis návrhu stavby, její funkce, význam a umístění 

 Urbanistické a funkční  řešení stavby je podřízeno záměru investora na rekonstrukci 

stávající  místní komunikace na pozemcích, které jsou v současné době využívány jako 

komunikace, která navazuje na silnici třetí třídy II/113 a obslužnou komunikaci. 
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 V rámci rekonstrukce dojde ke zvýšení užitných vlastností komunikace a zlepší se 

únosnost krytu vozovky. 

Stavba bude umístěna na pozemcích v k.ú. Doubravčice. 

Kat. území Par.číslo kulutra vlastník 

Doubravčice 269/11 Orná Půda Obec Doubravčice, č.p. 94, 282 01 Doubravčice 

Doubravčice 307/16 TTP Obec Doubravčice, č.p. 94, 282 01 Doubravčice 

Doubravčice 991/1 Ostatní plocha Obec Doubravčice, č.p. 94, 282 01 Doubravčice 

Doubravčice 991/2 Ostatní plocha Obec Doubravčice, č.p. 94, 282 01 Doubravčice 

Doubravčice 1002 Ostatní plocha Obec Doubravčice, č.p. 94, 282 01 Doubravčice 

   

Sousední pozemky  

Kat. území Par.číslo kulutra vlastník 

Doubravčice 254 orná půda Chroustová Jana, Rudné 3, 36221 Vysoká Pec 

Doubravčice 255 orná půda Chroustová Jana, Rudné 3, 36221 Vysoká Pec 

Doubravčice 256 orná půda Pačes Josef 

Doubravčice 259 orná půda Pačes Otto Ing., Na Šutce 389/36, Troja, 18200 Praha 

Doubravčice 260 orná půda Pačes Otto Ing., Na Šutce 389/36, Troja, 18200 Praha 

Doubravčice 261 orná půda Pačes Otto Ing., Na Šutce 389/36, Troja, 18200 Praha 

Doubravčice 
262 orná půda 

Hájek Miroslav, Sládkovičova 1239/18, Krč, 14200 Praha , 
Suchá Ivana, Sládkovičova 1239/18, Krč, 14200 Praha  

Doubravčice 
263 orná půda 

Pačes Dalibor Ing., č.p. 574, 56102 Dolní Dobrouč, Pačes 
Tomáš,  Slunečná 255, Černé Budy, 28506 Sázava,  
Pačesová Romana, Majerského 2031/7, Chodov, 14900 Praha 

Doubravčice 
265 orná půda 

Mareš Ivan Ing., č.p. 84, 41501 Bžany,  
Mareš Jiří Ing.,  Jáchymovská 275/18, Liberec X-Františkov, 
46010 Liberec 

Doubravčice 
266 orná půda 

Mareš Ivan Ing., č.p. 84, 41501 Bžany,  
Mareš Jiří Ing.,  Jáchymovská 275/18, Liberec X-Františkov, 
46010 Liberec 

Doubravčice 
267 orná půda 

Hájek Miroslav, Sládkovičova 1239/18, Krč, 14200 Praha , 
Suchá Ivana, Sládkovičova 1239/18, Krč, 14200 Praha  

Doubravčice 269/11 Orná Půda Obec Doubravčice, č.p. 94, 282 01 Doubravčice 

Doubravčice 
288/40 zahrada 

SJM Fafejta Milan a Fafejtová Hana, Vrbenského 1495/40, 
Holešovice, 17000 Praha 

Doubravčice 
297/5 TTP 

Hudcová Kateřina Ing. a  Hudec Jan,  Bělehradská 1402/47, 
Vinohrady, 12000 Praha  

Doubravčice 
297/6 TTP 

Hudec Petr,  Bělehradská 1402/47, Vinohrady, 12000 Praha  
Makovce Jiří, Lužická 740, 282 01 Český Brod, Vaněk Tomáš, 
č.p. 35, 281 63 Štíhlice 

Doubravčice 297/7 TTP Hudec Petr,  Bělehradská 1402/47, Vinohrady, 12000 Praha  

Doubravčice 297/8 TTP Hudec Petr,  Bělehradská 1402/47, Vinohrady, 12000 Praha  

Doubravčice 
306/2 ostatní plocha 

Hudcová Kateřina Ing. a  Hudec Jan,  Bělehradská 1402/47, 
Vinohrady, 12000 Praha  

Doubravčice 
306/17 ostatní plocha 

Hudcová Kateřina Ing. a  Hudec Jan,  Bělehradská 1402/47, 
Vinohrady, 12000 Praha  

Doubravčice 307/2 TTP TJ Sokol Doubravčice, 282 01 Doubravčice 

Doubravčice 309/1 orná půda TJ Sokol Doubravčice, 282 01 Doubravčice 
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Doubravčice 309/7 orná půda Obec Doubravčice, č.p. 94, 282 01 Doubravčice 

309/20 zahrada 
SJM Doskočil Milan a Doskočilová Irena č.p. 116, 282 01 
Doubravčice 

Doubravčice 

310/1 TTP R.M. s.r.o., Ostrovní 126/30, Nové Město, 11000 Praha 

Doubravčice 310/2 TTP Křečková Helena, č.p. 158, 28201 Doubravčice 

Doubravčice 
311/1 TTP 

Vančura Jan, Jemnická 355/3, Michle, 14000 Praha,  
Vančurová Jana, Bulharská 736/32, Vršovice, 10100 Praha  

Doubravčice 
311/5 TTP 

Vančura Jan, Jemnická 355/3, Michle, 14000 Praha,  
Vančurová Jana, Bulharská 736/32, Vršovice, 10100 Praha  

Doubravčice 
312/1 TTP 

SJM Rajm Josef a Rajmová Irma, Jeníkovská 362/66, Čáslav-
Nové Město, 28601 Čáslav  

312/4 TTP 
SJM Pícl Tomáš a Píclová Gabriela, č.p. 202, 28201 
Doubravčice 

Doubravčice 

312/8 TTP Obec Doubravčice, č.p. 94, 282 01 Doubravčice 

Doubravčice 335/31 orná půda Kasík Pavel, Na Stráni 1631, 25088 Čelákovice 

Doubravčice 414 ostatní plocha Obec Doubravčice, č.p. 94, 282 01 Doubravčice 

Doubravčice 
415/2 ostatní plocha 

Kroupa Jaroslav, Krovova 557, Klánovice, 19014 Praha, 
Kroupová Marie, č.p. 3, 28201 Doubravčice 

Doubravčice 1001/1 Ostatní plocha Středočeský kraj - Krajská správa a údržba silnic Středočeského 
kraje, Zborovská 81/11, Smíchov 150 21 Praha 5 

Doubravčice 
st. 644 

zastavěná plocha a 
nádvoří 

Obec Doubravčice, č.p. 94, 282 01 Doubravčice 

 

b) Předpokládaný průběh výstavby 

 - zahájení:04/2014 nebo dle finančních možností objednatele 

 - etapizace a uvádění stavby do provozu: stavba bude postavena a uvedena do provozu 

jako jeden celek v jedné etapě 

− dokončení stavby:08/2014 nebo dle finančních možností objednatele. 

 

c) Vazby na regulační plán, územní plán, případně územně plánovací informace a  

 územní plán 

 Stavba je v souladu se schválenou územně plánovací dokumentací Obce Doubravčice.                                          

 

d) Stručná charakteristika území a jeho dosavadní využití 

 Zájmové území se nachází v katastrálním území Doubravčice. Jedná se rekonstrukci dvou 

místních komunikací, které jsou v havarijním stavu. Stavba  se nachází v zastavěném území 

využívané jako komunikace. Po obou stranách komunikací jsou RD, garáže a přilehlé parcely, na 

konci trasy A je nově postavená mateřská škola. Pozemek je mírně svažitý. 

 Komunikace jsou rozdělena na dva části a to na trasu A a trasu B. Trasa A je od napojení 

komunikace na silnici druhé třídy II/113 a končí u trafostanice. Trasa B napojuje v km 0,169 03 

na trasu A a koncem na místní komunikaci, která se napojuje opět na zastavěné území obce. 
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 Dojde k bouracím pracím stávajícího krytu komunikace a zemin nevhodných pro 

zakládání.  

 Vlivem stavby nedojde ke kácení stávající zeleně.  

 Na ploše zájmového území se nacházejí tato podzemní a nadzemní vedení a zařízení : 

Poř. č. Provozovatel, vlastník                  Druh vedení, zařízení              

1. 
ČEZ Distribuce, a.s. 

Teplická 874/8, 405 02 Děčín 4 

Nadzemní vedení VN  

Podzemní vedení VN 

Podzemní vedení NN 

2. Obec Doubravčice 

Dešťová Kanalizace  

Splašková Kanalizace  

Vodovod 

NN – veřejné osvětlení 

3. 
Telefónica O2, a.s. Za Brumlovkou 

266/2, 140 22 Praha 4 
Podzemní kabelové vedení 

 

 Informace o průběhu inženýrských sítí jsou předmětem obchodního tajemství a je 

možné je využít pouze pro tuto  projektovou dokumentaci ! 

 Stávající inženýrské sítě jsou zakresleny orientačně v mapovém podkladu. 

Jsou v kopiích přílohou „Doklady“. Všechny podzemní sítě se musí před započetím prací 

nechat vytyčit správci  jednotlivých sítí! 

Musí být splněny podmínky všech správců sítí uvedených ve vyjádřeních, které jsou 

součástí této PD! 

 Před započetím stavby musí být u všech dotčených správců požádáno o souhlas 

s činností v ochranných pásmech a musí být dodrženy podmínky provádění stavební 

činnosti v ochranných pásmech dle vyjádření správců sítí.  

 

e) Vliv technického řešení stavby a jejího provozu na krajinu, zdraví a životní  

prostředí 

 Stavba nebude mít  trvalý negativní dopad na kvalitu životního prostředí. Pouze při její 

realizaci dojde k dočasnému negativnímu působení.  Vlivem používání těžké stavební techniky 

dojde ke zvýšené hlučnosti a prašnosti blízkého okolí. Na zhotovitele stavby musí být ze strany 

objednatele (TDI)  kladen požadavek, aby tyto negativní dopady na životní prostředí po dobu 

realizace co nejvíce eliminoval !  Při provádění veškerých stavebních prací musí být zabráněno 

úniku  škodlivých ropných látek ze stavební techniky. 

 Na zdraví občanů stavba nebude mít negativní vliv.   
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f) Celkový dopad stavby na dotčené území, a navrhovaná opatření 

 - vztahy na dosavadní využití území    

 Území není využíváno pro zemědělskou výrobu. I přesto, že rekonstruovaná komunikace 

je stávající vyžaduje vyjmutí dvou dotčených pozemků ze ZPF, protože je cesta oproti katastrální 

mapě posunuta. 

Pozemek 
č.p. 

BPEJ 
Celková výměra 
dle BPEJ (m2) 

Vlastník 
Plocha k 
vyjmutí 

(m2) 

Budoucí 
využití 

pozemku 

307/16 51110 683 
Obec Doubravčice, č.p. 94, 

282 01 Doubravčice 
305,3 

místní 
komunikace 

 

 Území bude využíváno jako infrastruktura pro území. 

 - vztahy na ostatní plánované stavby v zájmovém území 

 Stavba je v souladu s územně plánovací dokumentací, která řeší vztahy na ostatní 

plánované stavby v zájmovém území. 

 - změny staveb dotčených navrhovanou stavbou 

 V rámci stavby dojde k nucené přeložce podzemních sítí ve vlastnicví Telefónica O2. Na 

tuto přeložku bude vyhotoven projekt, který není součástí této projektové dokumentace.  

 

3. Přehled výchozích podkladů a průzkumů 

 Výčet podkladů a průzkumů použitých pro vypracování projektové dokumentace 

a) Dokumentace záměru k žádosti o vydání rozhodnutí o umístění stavby nebo 

k oznámení záměru pro získání územního souhlasu nebo rozhodnutí o změně stavby  

 Technické řešení řeší stavbu jako rekonstrukci.  

 

b) Regulační plány, územní plán, případně územně plánovací informace 

 Technické řešení respektuje požadavky regulačního plánu. 

 

c) Mapové podklady, zaměření území a další geodetické podklady 

Jako mapových podkladů byly použit mapy : 

 - přehledná mapa měř. 1 : 10.000 

 - katastrální mapa měř. 1 : 1.000 

 - geodetické podklady (výšk. a pol. zaměření) Landgeo s. r. o. 

  Miroslav Pačes 

  Nábřežní 4, 150 00 Praha 5 – Smíchov 
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d) Dopravní průzkum 

 Dopravní průzkum nebyl prováděn. Se zvýšením intenzity dopravy se nepočítá. 

 

e) Geotechnický průzkum a hydrogeologický průzkum, základní korozní průzkum 

  Vhledem k charakteru stavby není geotechnický a hydrogeologický průzkum součástí této 

PD.  

 

f) Stavebně historický průzkum u stavby, která je kulturní památkou, je v památkové 

rezervaci nebo je v památkové zóně 

 Stavba se nenachází v  památkové rezervaci nebo památkové zóně.  

 

4. Členění stavby 

a) Způsob číslování a značení 

 Stavba je řešena jako jeden celek – jeden inženýrský objekt. 

 

b) Určení jednotlivých částí stavby 

 Stavba je řešena jako jeden celek. 

 

c) Členění stavby na části stavby, na stavební objekty a provozní soubory 

Stavba je řešena jako jeden inženýrský objekt. 

 

5. Podmínky realizace stavby 

a) Věcné a časové vazby souvisejících staveb jiných stavebníků 

 V rámci stavby dojde k nucené přeložce podzemních sítí ve vlastnicví Telefónica O2. Na 

tuto přeložku bude vyhotoven projekt, který není součástí této projektové dokumentace. 

 

b) Uvažovaný průběh výstavby 

 Stavba se bude realizovat jako celek. Nejprve budou realizovány sanace stávajících vrstev  

komunikace. Na které naváže výstavba komunikací. Průběh výstavby je závislý na klimatických 

podmínkách a finančních možnostech investora. 
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c) Zajištění přístupu na stavbu 

 Stavba je přístupná z místních komunikací a silnice druhé třídy II/113. Přístup k 

přilehlým nemovitostem bude zajištěn po celou dobu výstavby provizorními přejezdy.  

 

d) Dopravní omezení 

 Před zahájením stavebních prací bude provedeno dočasné dopravní značení na 

příjezdových místních komunikacích, které bude odsouhlaseno Policií ČR-DI. 

 

6. Přehled budoucích vlastníků a správců 

a) Seznam známých nebo předpokládaných právnických a fyzických osob, které 

převezmou jednotlivé části objektu po jejich ukončení 

 Vlastníkem stavby bude obec Doubravčice. 

 

b) Způsob užívání jednotlivých objektů stavby 

 Stavba bude užívána veřejností. Provozovatelem bude jejich majitel nebo určený správce. 

 

7. Předání části stavby do užívání 

a) Možnosti postupného předávání části stavby do užívání 

 Stavba bude do užívání předána jako jeden celek. 

 

b) Zdůvodnění potřeb užívání stavby před dokončením celé stavby 

 Stavba nebude užívána před jejím dokončením. 

 

8. Souhrnný technický popis stavby 

8.1. Celkový projektovaný rozsah, kapacitní údaje základní technické 

parametry 

 Projektovaný rozsah 

 Technické řešení respektuje požadavek investora (objednatele) na zvýšení kvality 

dopravní obslužnosti v zájmovém území. 
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IO 01(101) Pozemní komunikace 

 Komunikace jsou rozdělena na dva části a to na trasu A a trasu B. Trasa A je od napojení 

komunikace na silnici druhé třídy II/113 a končí u trafostanice. Trasa B napojuje v km 0,169 03 

na trasu A a koncem na místní komunikaci, která se napojuje opět na současnou zástavbu obce. 

Kvůli nepříznivému podloží je nutné z aktivní pláně sejmout nevyhovující nevhodné namrzavé 

zeminy a nahradit je v hloubce 0,3m vhodnějšímí – štěrkovými, které budou ukládány a předem 

rozprostřenou netkanou geotextílii 450g/m2. 

 

 Trasa A 

 Směrově je trasa vedena v geometricky definované trase stávající komunikace. 

 Začátek komunikace se napojuje na niveletu stávající silnice druhé třídy. Povrch bude 

asfaltový. Řešená stavba je rekonstrukce stávající místní komunikace a je v co největší míře 

respektován stávající uspořádání dané lokality. 

 Provoz bude obousměrný. Komunikace bude o šířce asfaltového pásu 4,00m + po obou 

stranách 0,25m betonové pásky. Ty budou uloženy do betonového lože z betonu C 12/15.  

 Ve staničení 0,000 00 – 0,064 09 dojde k rekonstrukci krytu s odfrézováním stávající 

vozovky. Rekonstrukce souvrství je navržena s využitím technologie recyklace na místě za 

studena s přidáním kombinovaného pojiva. Na podkladní vrstvu bude provedeno položení ložné 

a obrusné vrstvy krytu komunikace. Druhá část trasy A bude rekonstruovaná včetně podkladních 

vrstev. 

 Při řešení dopravního prostoru byl dodržen požadavek na zachování průjezdního 

prostoru pro vozidla hasičských záchranných sborů (ČSN 73 0802 a navazujících norem o 

požární bezpečnosti staveb). 

 

 Trasa B 

 Směrově je trasa vedena v geometricky definované trase stávají komunikace. 

 Začátek komunikace se napojuje na niveletu trasy A a konec je vyústěn na stávající 

místní komunikaci. Povrch bude asfaltový. Řešená stavba je rekonstrukce stávající místní 

komunikace a je v co největší míře respektován stávající uspořádání dané lokality. 

 Provoz bude jednosměrný. Komunikace bude o šířce asfaltového pásu 3,00m + po obou 

stranách 0,25m betonové pásky. Ty budou uloženy do betonového lože z betonu C 12/15. 

 Při rekonstrukci dojde k výměně a doplnění všech vrstev komunikace. 

 Při řešení dopravního prostoru byl dodržen požadavek na zachování průjezdního 
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prostoru pro vozidla hasičských záchranných sborů (ČSN 73 0802 a navazujících norem o 

požární bezpečnosti staveb). 

 Celkové řešení je patrné z přílohy C.1.2.1. „Situace IO 01 MÍSTNÍ KOMUNIAKCE“.  

 

Úsek Délka 

(km) 

Šířka jízdního 

pásu (m) 

Podélný sklon 

(%) 

Příčný sklon 

(%) 

Kryt 

Trasa A 0,179 62 
4,00 asfalt + 

2x0,25 pásek 
+4,33 – (-5,17)   jednostranný     2,5 asfalt 

Trasa B 0,147 70 
3,00 asfalt + 

2x0,25 pásek 
(-1,29) – (-2,00) jednostranný     2,5 asfalt 

  

8.2 Technický popis jednotlivých objektů a jejich součástí 

8.2.1.1. Pozemní komunikace – místní komunikace 

a) Výpočet a označení jednotlivých pozemních komunikací stavby 

 Viz. odd. 8.1. 

 

b) Základní charakteristiky p říslušných pozemních komunikací 

 - kategorie, třída, návrhová kategorie nebo funkční skupina a typ příčného uspořádání 

Funkční skupina dle ČSN 73 6110 (místní komunikace IV.tř.)  

 U komunikací bylo dodrženo výškové napojení na stávající silnici a místní komunikace. 

Po ukončení stavebních prací bude styčná spára zalitá asfaltovou emulzí. 

- návrh zemního tělesa, použití druhotných materiálů, výsledky bilance zemních prací 

 Míra zhutnění zemní pláně byla stanovena s ohledem na její minimální únosnost 45 MPa. 

 V části trasy A 0,000 00 – 0,064 09 je vzhledem k charakteru rekonstrukce uvažováno 

s využitím technologie, která využívá původní materiál stávající konstrukce vozovky- recyklace 

za studena. (Viz příloha C.1.2.3. vzorové příčné řezy). V rámci této technologie se odfrézuje 

stávající vozovka a na souvrství je využita technologie recyklace na místě za studena s přidáním 

kombinovaného pojiva. Případný přebytečný recyklát bude odvezen na místo určené investorem. 

 - vstupní údaje a závěry posouzení návrhu zpevněných ploch 

 Návrh konstrukce vozovky jednotlivých úseků komunikací byl proveden podle výsledků 

geologického průzkumu a dle TP170  Navrhování vozovek pozemních komunikací 
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8.2.2. Odvodnění pozemní komunikace 

- stavebně technické řešení odvodnění, jeho charakteristiky a rozsah 

  Zemní pláň je odvodněna příčným sklonem 3,00% do odvodňovacích drénů 

situovaných podélně tak aby trouba nezačínala výše než 200 mm pod úrovní zemné pláně. Drény 

jsou navrženy z flexibilního PVC DN 160 mm, provedeného na jílové těsnění rýhy 

lichoběžníkového tvaru, jejíž šířka je 350 mm, resp. 500 mm. Hloubka rýhy bude provedena tak, 

aby vrch flexibilního potrubí byl min. 200 mm  od nivelety zemní pláně.   

 Rýha pro potrubí bude vyplněna tříděným nezhutněným štěrkopískem. Vyústění 

podélných odvodňovacích prvků je navrženo u trasy A do stávající dešťové kanalizace v majetku 

obce a v případě trasy B do vsakovací jímky umístěné na konci tohoto úseku. 

 Povrchové  odvodnění  zpevněných  ploch  je  navrženo  u trasy A jednostranným 

příčným sklonem 2,50% a  podélným sklonem směrem do okolního terénu. Trasa B bude 

odvodněna do okolního terénu a to jednostranným levým příčným sklonem 2,50%. U napojení 

komunikace na stávající silnici bude vybudován odvodňovací štěrbinový žlab TZD-Q-I o délce 

4,50m, který bude usazen do betonového lože C12/15. Žlab bude zaústěn do systému stávající 

dešťové kanalizace ve správě obce. 

 

8.2.3. Obslužná zařízení, veřejná parkoviště, únikové zóny a protihlukové clony 

Součástí této rekonstrukce nejsou navržená žádná taková zařízení. 

 

8.2.4. Vybavení pozemní komunikace 

a) Záchytná bezpečnostní zařízení 

 S ohledem na druh výstavby nejsou zapotřebí  záchytná bezpečnostní zařízení.  

 

b) Dopravní značení 

 Dopravní režim bude navazovat na již vzniklý systém dopravního značení. Úsek 

komunikace B bude vzhledem ke stávajícím poměrům jednosměrný a proto na začátku trasy 

bude označen dopravní značkou IP 4b Jednosměrný provoz a na konci značkou IP 2 Zákaz 

vjezdu všech vozidel. Před zahájením stavebních prací bude provedeno dočasné dopravní 

značení na příjezdových místních komunikacích, které bude odsouhlaseno Policií ČR-DI. 

 

c) Veřejné osvětlení 

 Veřejné osvětlení (VO)  zde není řešeno. 
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d) Ochrana proti vniku volně žijících živočichů na komunikace a možnost jejich 

migrace 

 S ohledem na druh výstavby není ochrana proti vniku volně žijících živočichů na 

komunikace a možnost jejich migrace v této PD  řešena. Řeší ji ÚPSU obce. 

 

e) Clony a sítě proti oslnění 

 S ohledem na druh výstavby nejsou clony a sítě proti oslnění  řešeny. 

 

9. Výsledky a závěry z podkladů, průzkumů a měření 

a) Souhrnný přehled zjištěných skutečností s vyhodnocením jejich vlivů na řešení 

stavby 

 Byl zohledněn průzkum o existenci stávajících podzemních a nadzemních vedení 

s příslušnými ochrannými pásmy, která se na řešené lokalitě nacházejí a dále stanoviska 

dotčených  orgánů. 

Při výstavbě nesmí dojít k narušení provozu na přilehlé komunikaci. 

Při případných úpravách komunikace provede investor na vlastní náklady opatření tak, 

aby nebyla narušena bezpečnost a plynulost silničního provozu. 

 Podkladem pro technické řešení bylo výškopisné a polohopisné zaměření řešené lokality. 

Z tohoto podkladu vyplynuly podmínky sklonových poměrů. 

 

10. Dotčená ochranná pásma, chráněná území, zátopové území, 

kulturní památky památkové rezervace, památkové zóny  

a) Rozsah dotčení 

 Stavba se nenachází v zátopovém území. 

 Stavba se nenachází v památkové rezervaci, ani památkové zóně. 

 

b) Podmínky pro zásah 

 V technickém řešení byly podmínky uvedených ochranných pásem respektovány.  

 

c) Způsob ochrany nebo úprav 

 Stavba nezasáhne do systému ochrany vod.  
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d) Vliv na stavebně technické řešení stavby 

 Stavebně technické řešení respektuje ochranná pásma všech dotčených sítí, které se 

ovšem před započetím stavbu musí vytyčit a případné odchylky od PD musí být před započetím 

prací dořešeny. 

 

11. Zásah stavby do území 

a) Bourací práce 

 Dojde k odstranění stávajících vrstev komunikace a sanaci neúnosného podloží . 

 

b) Kácení mimoletní zeleně a její případná náhrada 

 Nedojde k žádnému kácení porostů 

 

c) Rozsah zemních prací a konečná úprava terénu 

 Je nutné provedení sejmutí kulturní vrstvy (ornice) a to dle stanoviska životního prostředí 

v tloušťce 0,20m. 

 

d) Ozelenění nebo jiné úpravy nezastavěných ploch 

 Ozelenění nebo jiné úpravy jsou součástí stavebního objektu, který je předmětem této PD. 

 

e) Zásah do zemědělského půdního fondu a případné rekultivace 

 Území není využíváno pro zemědělskou výrobu. I přesto, že rekonstruovaná komunikace 

je stávající vyžaduje vyjmutí dvou dotčených pozemků ze ZPF, protože je cesta oproti katastrální 

mapě posunuta. 

 

f)  zásah do pozemků určených k plnění funkce lesa 

 Nedojde k zásahu do pozemků určených k plnění funkce lesa. 

 

g) Zásah do jiných pozemků 

 Stavba bude realizována na pozemcích určených k tomuto účelu ohlášením stavby nebo 

stavebním povolením. 

 Stavba musí být po dobu nezbytně nutnou zajištěna proti přístupu nepovolaných osob. 

 Při provádění stavby je nutno zachovat možnost přístupu  a příjezdu k sousedním 

objektům a pozemkům.  
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 Okolní pozemky dotčené stavbou budou uvedeny do původního stavu. 

 

h) Vyvolané změny staveb (přeložky, úpravy) dopravní infrastruktury a vodních toků 

 V rámci stavby dojde k nucené přeložce podzemních sítí ve vlastnicví Telefónica O2. Na 

tuto přeložku bude vyhotoven projekt, který není součástí této projektové dokumentace.  

 

12. Nároky stavby na zdroje a její potřeby 

a) Všechny druhy energií 

 Stavba nevyžaduje zvláštní požadavky na energie.   

 

b) Telekomunikace 

 Provádění stavby nevyžaduje potřebu napojení na telekomunikační zařízení, telefonické 

spojení bude řešeno pomocí mobilních telefonů.  

 

c) Vodní hospodářství 

 Provádění stavby nevyžaduje potřebu napojení na vodovodní síť, povrchové vody 

z komunikací budou odvedeny do okolního terénu. 

 

d) Připojení na dopravní infrastrukturu a parkování 

 Stavba bude napojena na stávající dopravní infrastrukturu  

 - silnice třetí třídy II/113 

 - místní komunikace obce Doubravčice  

 

e)  Možnosti napojení na technickou infrastrukturu  

 -Stavba bude napojena na stávající dopravní infrastrukturu silnice třídy II/113 a místní 

komunikace 

 - Řešené území bude napojeno na dešťovou kanalizaci, která je ve správě: 

Obec Doubravčice 

 

f) Druh, množství a nakládání s odpady vznikajícími užíváním stavby 

 Odpady vznikající užíváním stavby (posypový materiál) musí být zneškodňovány 

předepsaným způsobem dle platných předpisů. Zneškodnění odpadů vznikajících užíváním 

stavby je v kompetenci provozovatele stavby.  
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13. Vliv stavby a provozu pozemní komunikaci na zdraví a životní 

prostředí 

a) Ochrana krajiny a přírody  

 Stavba bude mít krátkodobý negativní dopad na kvalitu životního prostředí hlavně při její 

realizaci. Vlivem používání těžké stavební techniky dojde ke zvýšené hlučnosti a prašnosti 

blízkého okolí.  

 Na zhotovitele stavby musí být ze strany objednatele (STD)  kladen požadavek, aby tyto 

negativní dopady na životní prostředí po dobu realizace co nejvíce eliminoval !  Při provádění 

veškerých stavebních prací musí být zabráněno uniku škodlivých ropných látek ze stavební 

techniky. 

 Při  realizaci  stavby  musí  být  respektovány  obecné  podmínky  ochrany  rostlin, 

živočichů a dřevin v souladu s §§ 4, 5 a 7  zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny. 

 

b) Hluk 

 S ohledem na předpokládanou intenzitu dopravy není plánováno opatření na snížení 

hladiny hluku v okolí  místní komunikace. 

 

c) Emise z dopravy 

 S ohledem na předpokládanou intenzitu dopravy není řešeno. 

 

d) Vliv znečištěných vod na vodní toky a vodní zdroje 

 Nedojde k znečištění podzemních vod a vodních toků. 

 

e) Ochrana zdraví a bezpečnosti pracovníků při výstavbě a při užívání stavby 

 Při  provádění  stavby  je  nutno  dodržovat  veškeré platné předpisy a nařízení týkající  

Se  bezpečnosti  práce  a technických zařízení, zejména zákon č.262/2006 Sb. zákoník práce a na  

něj  navazující předpisy. Jedná se zejména o zákon č.309/2006 Sb. a o vyhlášku č.48/1982 

Sb.o bezpečnosti práce a technických zařízení ve znění vyhlášek č.591/2006 Sb. včetně příloh 

č.207/1991 Sb. a č.192/2005 Sb. 

 Při  pracích  v  blízkosti   vedení   inženýrských   sítí   e   nutné   dodržovat   veškeré 

podmínky pro ochranná a bezpečnostní pásma, které stanoví následující zákony:  

č. 458/2000  Sb. energetický zákon (elektrická zařízení a sítě, plynovody), č.127/2005 Sb.      

 o elektronických   komunikacích. 
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f) Nakládání s odpady 

 S odpady, které vzniknou realizací akce, včetně odpadů ze zařízení staveniště, bude 

nakládáno v souladu se zák. č. 185/2001 Sb. o odpadech v platném znění, zejména § 16, kde jsou 

uvedeny povinnosti původců odpadů, tj. odpady budou přímo na staveništi tříděny podle 

jednotlivých druhů a kategorií, budou zabezpečeny před nežádoucím znehodnocením, odcizením 

nebo únikem a přednostně bude zajištěno jejich využití před odstraněním. 

V případě, že původce nebude moci sám zajistit jejich využití nebo odstranění. je povinen je za ta 

tím účelem předat osobě, která je dle zák.č. 185/2011 Sb., o odpadech, v platném znění, 

oprávněna k jejich převzetí. 

S nebezpečnými odpady lze nakládat pouze na základě uděleného souhlasu k nakládání s NO.  

Po dokončení prací bude příslušnému úřadu předložena specifikace druhů a množství odpadů 

vzniklých v průběhu realizace stavby a doložit způsob jejich odstranění. 

 Pro skladování veškerých druhů nebezpečných odpadů, jejichž vznik se předpokládá na 

místě stavby bude v rámci stavebního dvora zřízen zastřešený prostor, ve kterém budou umístěny 

shromažďovací prostředky pro ukládání jednotlivých druhů nebezpečných odpadů. 

Shromažďovací prostředky budou označeny identifikačním listem nebezpečného odpadu, 

symbolem nebezpečné vlastnosti odpadu a budou svým provedením odpovídat technickým 

požadavkům uvedeným ve vyhlášce č. 381/2001 Sb. o podrobnostech nakládání s odpady a 

budou zabezpečeny proti zcizení odpadu a neoprávněné manipulace s ním. 

 

14. Obecné požadavky na bezpečnost a užitné vlastnosti 

a) Mechanická odolnost a stabilita 

 Konstrukce vozovky je navržena podle TP 170, kde je zaručena mechanická odolnost 

konstrukcí.  

 

b) Požární bezpečnost 

 Technické řešení komunikací a vodovodů splňuje podmínky pro průjezd a využití 

požárních vozidel podle platných předpisů.  

 

c) Ochrana zdraví, zdravých životních podmínek a životního prostředí 

 Viz. odd. 13. 

 

d) Ochrana proti hluku 

 Viz. odd. 13. 
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e) Bezpečnost při užívání (bezpečnost při provozu na pozemních komunikacích) 

 Viz. odd. 10.2.3. 

 

f) Úspora energie a ochrana tepla 

 S ohledem na druh výstavby není v PD řešeno. 

 

15. Další požadavky 

 Popis návrhu řešení stavby z hlediska dodržení : 

 

a) Užitných vlastností stavby (dostatečná kapacita objektů, obecně technické 

požadavky na výstavbu, snadná údržba, životnost) 

 Technické řešení zaručuje dostatečnou kapacitu objektu, obecně technické požadavky na 

výstavbu, snadnou údržbu a dlouhou životnost stavby. 

 

b) Zajištění přístupu a podmínek pro užívání stavby osobami s omezenou schopností  

 orientace a pohybu 

 Řešení přístupu a užívání veřejně přístupných komunikací a ploch souvisejících se 

staveništěm osobami s omezenou schopností pohybu a orientace je samostatnou přílohou (B.4.) 

této PD. 

 

c) Ochrana stavby před škodlivými účinky vnějšího prostředí 

 Stavba bude provedena z materiálů, které jsou odolné proti škodlivým účinkům vnějšího 

prostředí. 

 

d) Splnění podmínek dotčených orgánů 

 Při technickém řešení byly splněny požadavky dotčených orgánů (viz. příloha F – 

Doklady). 

 

 

 

 

V Chocni 09/2013                                  Vypracoval : Ing. Milan Petr 



 
 

Obec Doubravčice, Doubravčice 94, 282 01, Český Brod 
IČ:00235369 

 

Dopis o oznámení vyhodnocení zadávacího řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu: 

„Rekonstrukce místní komunikace k mateřské škole Doubravčice“ 

Projektu podporovaného dotací z ROP NUTS 2 Střední Čechy, reg.č. CZ.1.15/1..00/74.01721 

Jako zadavatel veřejné zakázky na stavební práce: “ Rekonstrukce místní komunikace k mateřské škole 
Doubravčice“ Vám tímto sděluji výsledek výběrového řízení. 

Nabídky byly vyhodnoceny dle ekonomicko-komplexní výhodnosti nabídky, jako nejvýhodnější nabídku komise 
vyhodnotila nabídku uchazeče: 

Obchodní firma nebo název: SILMEX s.r.o. 
Sídlo:    Klejnarská 92, Kolín, 280 02 
IČO:    489 51 081 
 
Údaje a zdůvodnění výsledku hodnocení: 

     Ve výzvě k podání nabídky na shora uvedenou dodávku stanovila obec Doubravčice, jako zadavatel této 
veřejné zakázky, hodnotící kritéria cenu, záruku. Vítězná firma předložila nabídku v celkové hodnotě  

3.278.517,19 Kč  bez DPH, záruku 36 měsíců. 

Pořadí hodnocených uchazečů v sestupném pořadí dle hodnocení ekonomicko-komplexní výhodnosti nabídek: 

1. SILMEX s.r.o.   nabídková cena 3.278.517,19 Kč bez DPH, záruka na kvalitu díla 36 měsíců  
2. EUROVIA CS a.s. nabídková cena 3.314.830,- Kč bez DPH, záruka na kvalitu díla 36 měsíců 
3 ZEPRIS s.r.o.   nabídková cena 3.456.186,- Kč bez DPH, záruka na kvalitu díla 48 měsíců 
4. HALKO stav.s.r.o.  nabídková cena 3.372.892,- Kč bez DPH, záruka na kvalitu díla 36 měsíců 
 
Nabídka č. 1 firma V.P.Procházka s..r.o. nesplnila podmínky dané výzvou, neboť nedodala doklad o autorizaci 
autorizovaného inženýra v oboru dopravní  stavby, tudíž byla vyřazena z hodnocení nabídek. 
Nabídka č. 6 firma KG Tranzit s.r.o. nesplnila podmínky dané výzvou, neboť nedodala žádné reference staveb, 
tudíž byla komisí vyřazena z hodnocení nabídek. 
 
Komise doporučila zastupitelstvu, aby uzavřela smlouvu s firmou:   
SILMEX s.r.o.  - nabídková cena 3.278.517,19 Kč bez DPH,  záruka 36 měsíců.  
 

V obci Doubravčice,  dne 14. srpna  2014 

Jaroslav Prkno 
                                                                                                                starosta obce Doubravčice 
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V DALŠÍM STUPNI BUDE PROVEDENA  
REALIZAČNÍ DOKUMENTACE STAVBY 

 
Obsah:  

1. Základní údaje  
2. Technické řešení a popis 
3. Zemní práce 
4. Rozpočet 
5. Bezpečnost při výstavbě 
6. Majetkoprávní projednání 
7. Související dokumenty 
8. Vyjádření Telefónica Czech Republic, a.s. k PD 
9. Vyjádření Telefónica Czech Republic, a.s. k existenci podzemních sítí 
10. Tabulka dotčených pozemků 

 
1. Základní údaje  
a) Předmět projektu 

Projekt řeší přeložku vedení Telefónica Czech Republic, a.s. v obci Doubravčice. 
 

b) Projektové podklady 
Ke zpracování projektu byly využity tyto podklady: 
- polohopisné a schematické podklady stávajících sítí Telefónica Czech Republic, a.s. 
- stavební PD, SELLA & AGRETA, Vrbová 655, Ústí nad Orlicí, Projekce T.G.Masaryka 

980, Choceň 
- ČSN a další související předpisy 
- konzultace s hlavním inž. projektu 

 
2. Technické řešení a popis 
V souvislosti s rekonstrukcí místní komunikace v Doubravčicích bude provedena přeložka 
kabelového vedení Telefónica Czech Republic, a.s. 
 
ÚSEK A – B – C   
V bodě „A“ budou stávající metalické kabely vedoucí do bodů „B“ a „C“ demontovány ze stávající 
skříně DLC (VYZL21HR). V bodech „B“ a „C“ budou tyto metalické kabely přerušeny. Nové kabely 
budou uloženy do nové trasy mimo rekonstruovanou komunikaci. V bodě „A“ budou kabely 
ukončeny na stávajících zářezových svorkovnicích SID-C na místech demontovaných kabelů. 
V bodech „B“ a „C“ budou nové kabely naspojkovány na kabely stávající. 

Nová trasa bude vedena zeleným prostranstvím. V místech přechodu rekonstruované komunikace,  
nového parkovacího stání, stávající komunikace a stávajícího vjezdu budou nová telekomunikační 
vedení ochráněna chráničkami PVC110 s krytím 0,9m (jedna chránička PVC110 založena 
rezervní).  

K montáži kabelů budou použity smršťovací spojky typu SCX. Ve skříni DLC budou kabely 
ukončeny na stávajících zářezových svorkovnicích SID-C. Po ukončené montáži bude na 
metalických kabelech provedeno kompletní stejnosměrné a střídavé měření. Nová trasa bude 
geodeticky zaměřena včetně nových spojek a chrániček.  

 
ÚSEK D – E   
V bodech „D“ a „E“ budou stávající metalické kabely přerušeny (nová trasa je delší oprati trase 
stávající). Nové kabely budou uloženy do nové trasy mimo rekonstruovanou komunikaci a 
v bodech „D“ a „E“ naspojkovány na kabely stávající. 
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Nová trasa bude vedena zeleným prostranstvím.  

K montáži kabelů budou použity smršťovací spojky typu SCX. Po ukončené montáži bude na 
metalických kabelech provedeno kompletní stejnosměrné a střídavé měření. Nová trasa bude 
geodeticky zaměřena včetně nových spojek.  

 
ÚSEK F – G   
Mezi body „F“ a „G“ budou stávající trubky HDPE šetrně ručně odkopány bez jejich porušení a 
přerušení a pod rekonstruovanou komunikací a novým parkovacím stáním ochráněny chráničkou 
A110PS pr.110 s krytím 1,2m (jedna chránička PVC110 založena rezervní).  

Nové chráničky budou geodeticky zaměřeny. 

 
ÚSEK H – I   
Mezi body „H“ a „I“ bude metalický kabel a trubky HDPE šetrně ručně odkopány bez jejich 
porušení a přerušení a přeloženy do nové trasy mimo rekonstruovanou komunikaci – krytí 
telekomunikačního vedení pro DOK. 

Nová trasa bude geodeticky zaměřena. 

3. Zemní práce 
Před zahájením zemních prací bude provedeno vytýčení veškerých podzemních inženýrských sítí. 
V případě křížení s jinými podzemními inženýrskými sítěmi budou provedeny ručně kopané sondy.  

Vyjádření o existenci ostatních inž. sítí si samostatně zajišťuje projektant stavební části akce. 

Zemní práce budou prováděny takovým způsobem, aby byla zkrácena na minimum doba, po 
kterou bude výkop otevřen. Výkopek bude použit k opětovnému zásypu výkopu, ornice a podloží 
bude odděleno. 

V místech, kde trasa výkopu příp. kříží trasy chodců budou přes otevřený výkop umístěny 
přechodové lávky. Trasa výkopu bude ohraničena po celou dobu výstavby červenobílou 
výstražnou páskou a v době snížené viditelnosti bude výkop označen výstražným světlem. 

Kabely  budou ukládány vedle sebe do kabelového lože z jemného písku s krytím podle ČSN pro 
podzemní sdělovací vedení. Po celé trase pokládky bude položena výstražná folie (nová) 
s nápisem Telefónica. V případě souběhu nebo křížení s jinými inženýrskými sítěmi  bude kabel 
uložen do bet. žlabů TK1. 

Nejmenší dovolené krytí kabelů: komunikace – 0,9m (DOK – 1,2m), volný terén v obci - 0,6m 
(DOK – 1,0m), chodník - 0,4m (DOK – 0,5m). Typy použitých kynet jsou vyznačeny 
v polohopisném plánu.  

Pokládka kabelů bude provedena v souladu s normou ČSN 73 6005 - Prostorová úprava vedení 
technického vybavení a ČSN 73 3050 - Zemní práce. 

Realizace musí být v dostatečném předstihu projednána s příslušnými pracovníky Telefónica 
Czech Republic, a.s. jako majitele a provozovatele zemního a nadzemního vedení. 

V případě nutnosti přerušení provozu na telekomunikačním vedení (přerušení kabelů) je nutné o 
toto požádat příslušné pracovníky Telefónica Czech Republic, a.s. v předstihu min. 30 dní před 
požadovaným termínem. 
 
4. Rozpočet 
Rozpočet byl zpracován na základě podkladů poskytnutých v době zpracování této dokumentace 
ve stupni DSP. Podrobné kabelové schema stávající podzemní sítě společnosti Telefónica Czech 
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Republic, a.s. bude dopřesněno v době zpracování realizační dokumentace stavby. Rozpočet je 
tedy zpracovaný pouze orientačně a bude následně dopřesněn. 

Položkový rozpočet je zpracován programem, který využívá tzv. sdružené položky, které obsahují i 
přípravné a pomocné práce spojené s předmětnou výstavbou a zajištěním bezpečnosti při práci. 
 
5. Majetkoprávní projednání 
V následujícím stupni PD (RDS) nutno uzavřít s majiteli pozemků, jež budou dotčeny pokládkou 
telekomunikačního kabelu smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene k těmto 
pozemkům.  

Před zahájením prací je nutné, aby pracovník dodavatelské firmy oznámil všem dotčeným 
majitelům nemovitostí a pozemků termín zahájení prací na jejich majetku. Rovněž tak po skončení 
prací zajistí dodavatel prací s vlastníkem pozemku jeho předání a toto  vlastník potvrdí svým  
podpisem. 

Přeložka zařízení ve správě společnosti Telefónica Czech Republic, a.s. bude provedena na 
základě právoplatného územního rozhodnutí, které zajišťuje projektant stavební části. 
 
Závěr 
Při provádění veškerých prací je nutné dodržovat Zákon o elektronických komunikacích 
č.127/2005 Sb. Při výstavbě je třeba respektovat vyjádření dotčených organizací – viz stavební 
část projektové dokumentace, podmínky stavebního povolení a řídit se příslušnými technickými 
předpisy a normami, které mají vztah k tomuto typu výstavby. Zvláště pak ČSN 33 2000-4-41, ČSN 
73 6005, 73 3050 a zákon č. 309/2006 Sb. O zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany 
zdraví při práci. 

 

Zpracovatel stav. objektu:     Ing. Stanislav Marhold - CTI PROJEKT 
Bulena Petr, Stanislav Marhold    Dolní 222, 565 01 Choceň 
V Chocni, listopad 2013     IČO: 44462948, tel: 604 234 069 
        e-mail:projekt@ctisystems.cz 
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6. Související dokumenty 
 
Následující seznam právních a interních předpisů a řídících dokumentů je přehledem relevantních dokumentů platných 
v době zpracování tohoto dokumentu, ze kterých postup vychází, a  na které navazuje.  
 
Zákony 
Zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) 
Zákon č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích 
Zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, v platném znění (silniční zákon) 
Zákon č. č.35/2001 Sb., o drahách, v platném znění (drážní zákon)  
Zákon č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetice, v platném znění (energetický 
zákon) 
Zákon č. 289/1995 Sb., o lesích, v platném znění (lesní zákon) 
Zákon č. 231/1999 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, v platném znění (Och.půdyZ) 
Zákon č. 254/2001 Sb., o vodách, v platném znění (vodní zákon) 
Zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění (Och.krajinyZ) 
Zákon č. 17/1992 Sb., o životním prostředí, v platném znění 
Zákon č. 244/1992 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, v platném znění 
Zákon č. 185/2001 Sb. o odpadech a o změně některých dalších zákonů 
Zákon č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, v platném znění (ArchZ) 
Zákon č. 44/1988 Sb., o ochraně a využití nerostného bohatství 
Zákon č. 20/1966 Sb., o péči o zdraví lidu, v platném znění 
Zákon č. 71/1967 Sb., o správním řízení, v platném znění (správní řád) 
Zákon č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění 
Zákon č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, v platném znění (Pož.ochZ) 
Zákon č. 368/1992 Sb., o správních poplatcích, v platném znění 
Zákon č.  320/2002 Sb. o změně a zrušení některých zákonů v souvislosti s ukončením činnosti okresních úřadů 
v platném znění 
Zákon č 565/1990 Sb.o místních poplatcích v platném znění 
Zákon č. 265/1992 Sb., o zápisech vlastnických a jiných věcných práv k nemovitostem, v platném znění 
Zákon č. 344/1992 Sb., o katastru nemovitostí České republiky, v platném znění (katastrální zákon) 
Zákon č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku a o změně některých zákonů, v platném znění 
Zákon č. 40/1964 Sb. Občanský zákoník 
Zákon č.513/1991 Sb.Obchodní zákoník 
Zákon č. 65/1965 Sb. zákoník práce v platném znění    
Zákon č. 309/2006 Sb. O zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. 
Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce v platném znění     
 
Prováděcí vyhlášky k zákonům 
Vyhláška 135/2001 Sb., o územně plánovacích dokladech a územně plánovací dokumentaci, v platném znění 
Vyhláška č. 132/1998 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení stavebního zákona, v platném znění 
Vyhláška č. 137/1998 Sb., o obecných technických požadavcích na výstavbu, v platném znění 
Vyhláška č. 203/2000 Sb., kterou se zrušují některé prováděcí právní předpisy vydané v působnosti MDS 
Vyhláška č. 104/1997 Sb., kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích, v platném znění 
Vyhláška č. 177/1995 Sb., kterou se vydává stavební a technický řád drah, v platném   znění 
Vyhláška č. 154/2001 Sb., o podrobnostech udělování licencí pro podnikání v energetických odvětvích 
Vyhláška č. 395/1992 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o ochraně krajiny, v platném znění 
Vyhláška č. 13/1994 Sb., kterou se upravují některé podrobnosti ochrany zemědělského půdního fondu, v platném znění 
Vyhláška č. 66/1988 Sb., kterou se provádí zákon o státní památkové péči, v platném znění 
Vyhláška č. 246/2001 Sb., o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru, v platném 
znění( o požární prevenci) 
Vyhláška č. 77/1996 Sb., žádost o odnětí nebo omezení a podrobnosti ochrany lesních pozemků, v platném znění 
Vyhláška č. 55/1999 Sb., o způsobu výpočtu výše újmy nebo škody způsobené na lesích, v platném znění 
Vyhláška č. 423/2001 Sb., kterou se stanoví způsob a rozsah hodnocení přírodních léčebných zdrojů 
Vyhláška č. 540/2002 Sb.,kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 151/1997Sb., o oceňování majetku a o 
změně některých zákonů (zákon o oceňování majetku), v platném znění 
 
Vyhlášky ostatní 
Vyhláška č. 195/2000 Sb.kterou se stanoví druhy a charakteristika koncových bodů a rozhraní veřejné telekomunikační 
sítě v platném znění 
Vyhláška č. 324/1990 Sb. o bezpečnosti práce a technických zařízeních při stavebních pracích, v platném znění 
Vyhláška č. 50/1978 Sb. o odborné způsobilosti v elektrotechnice v platném znění 
Vyhláška 20/2001 Sb.,kterou se zrušují některé prováděcí právní předpisy vydané v působnosti Ministerstva 
zdravotnictví 
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České technické normy 
Česká technická norma je dokument schválený pověřenou právnickou osobou (ČSNI) pro opakované nebo stálé použití, 
vytvořený podle zákona č.22/1997 Sb. a označený písmenným označení ČSN, jehož vydání bylo oznámeno ve Věstníku 
Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví. 
Česká technická norma poskytuje pro obecné a opakované používání pravidla, směrnice nebo charakteristiky činností 
nebo jejich výsledků zaměřené na dosažení optimálního stupně uspořádání ve vymezených souvislostech. 
České technické normy nejsou obecně závazné.Závaznost ČSN může být stanovena smluvně. Také projektant může 
v PD stanovit závaznost konkrétní ČSN pro konkrétní technické řešení a jeho realizaci.  
Jedná se např. o: 
 
ČSN 33 2160  Elektrotechnické předpisy. Předpisy pro ochranu sdělovacích vedení a zařízení před nebezpečnými 

vlivy trojfázových vedení VN, VVN a ZVN 
ČSN 73 6005  Prostorové uspořádání sítí technického vybavení 
ČSN 33 4010  Elektrotechnické předpisy. Ochrana sdělovacích vedení a zařízení proti přepětí a nadproudu 
atmosférického původu 
ČSN 34 2040  Elektrotechnické předpisy ČSN. Předpisy pro ochranu sdělovacích a zabezpečovacích vedení a 

zařízení před nebezpečnými a rušivými vlivy elektrické trakce 25 kV, 50 Hz 
ČSN 34 2100   Elektrotechnické předpisy ČSN. Předpisy pro nadzemní sdělovací vedení 
ČSN 34 2300  Předpisy pro vnitřní rozvody sdělovacích vedení 
 
Interní technické předpisy 
TPP 2001-1 Výstavba přístupových sítí - Metalické kabely-část I. (TP69a) 
TPP 2001-2 Výstavba přístupových sítí - Metalické kabely-část II. (TP69b) 
TPP 2001-3B       Výstavba přístupových sítí - Metalické kabely-část III. (TP69c) 
TPP 2001-4A Výstavba přístupových sítí - Metalické kabely-část IV. (TP69d) 
TPP 2002 Výstavba přístupových sítí - Optické kabely (TP117) 
TSM 2064A      Tvorba názvu rozváděčů a telefonních zásuvek metalické přístupové sítě  
TPT 0008 Technický postup k aplikaci TSM 2064A 
TPT 0012 Zásady pro plánování přístupové sítě, 2.část – Optická kabelová   infrastruktura, využití trubičkového 
systému 
TPT 0018  Značení kabelů a kabelových souborů v metalické přístupové síti. 
TPT 0019  Evidence a značení HSU v metalické přístupové síti. 
TSM 2022/99    Směrnice pro tvorbu účelové mapy telekom. Sítí 
TSM 2010/99    Tvorba knihy plánů 
TPP 2093  Kresebný standard pro schematické plány liniových staveb  
TPT 0035 Práce na podzemním vedení v blízkosti trubek oranžové barvy určených pro rozvod plynu 
TPT 0007   "Hlavní zásady přepěťové a nadproudové ochrany sděl.vedení a zařízení"  
 
Řídící dokumenty společnosti 
SME 8-2003 "Vyjadřování o existenci podzemního vedení telekom.sítě" (účinnost od 1.9.2003)  
SME 8-2002 "Výstavba sítě a věcná břemena" (účinnost od 15.7.2002)  
POS 64B 2001 Zajištění přejímacího řízení standardních a zákaznických projektů liniových staveb sítě 
 
 
 



Harmonogram

Datum zahájení a ukončení projektu: 

Datum zahájení a ukončení fyzické realizace projektu: 

10 11 12 1 2 3

Zahájení a ukončení projektu

Fyzické zahájení a ukončení projektu

Žádost o platbu

I. etapa

II. etapa

Příprava projektové dokumentace

Příprava žádosti o dotaci

Příprava zadávací dokumentace k VŘ

Výběrového řízení na realizátora stavebních prací

Realizace stavebních prací

Zajištění publicity projektu

Kolaudace stavby

Příprava závěrečné monitorovací zprávy a žádosti o platbu
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Rekonstrukce mistni komunikace k matetsk6 Skole Doubraviice
res.E. CZ.L.LS I L..OO | 7 4.OlL7 2l

dislo smlouvv : s15-055-0061

sMlouvn o oilo

uzaviend dle ust.5 536 a ndsl. zdkona d. 513/1991 Sb", obchodnfz6konik, ve zn6nI pozd6jSich
pFedpisfi

1. Objednatel:

sid lo:

jednajici:

rd:
d. ildtu:
(ddle jen,,objednatel")

a

2. Zhotovitel:

sidlo:
jednajici:

rd:
DId:

bank. spojeni:

6. ridtu:
spolednost zapsand v:

(ddle jen,,zhotovitel")

Smluvni strany

Obec Doubravdice
Doubravdice 94, 282 O! Ceskf Brod

Jaroslav Prkno - starosta obce
00235369

34985 18379/0800

SILMEX s.r,o.

PraZskd fi. 495/58,37O 04 desk6 Bud6jovice

Ing. Milan StErba, na zdkladE pln6 moci

489 51 081

c2489 51 081

GE Money Bank, a.s.

5 13709584/0600
OR u Krajsk6ho soudu v Cesk'ich Bud6jovicich, oddil C, vloZka 78337

I.
V'iznam a riiel smlouvy

1. Zhotovitel se stal na zdkladE vrisledku zaddvaciho Fizenf zhotovitelem stavby: ,,Rekonstrukce
mfstni komunikace k mateisk6 Skole Doubravdice reg,d, CZ.7.I5/I..OO/74.OI72L
financovan6ho z operadniho programu ROP NUTS II StFedni dechy, ndzev prioritni osy Doprava,
Y'izva E.74 pro oblast podpory 1.1 - mistni komunikace a ze zdrojE objednatele.

C.smlouvy : S15-055-0061 Strana6,.1z11



ROP
STREDNi
crcnY

rNVEsncE Do vn5i BuDoucNosrl
SPOLUFINAI.ICO NOEVROPSKOU
ur.ttiz EvRoPSKEno roruou PRo
REGto l-rui nozvo.l

2. Zhotovitel se zavazuje pro objednatele na vlastnf ndklad, na vlastni nebezpedf a za podminek ddle
uvedenfch v t6to smlouv6 prov6st dilo podle t6to smlouvy o dilo a v souladu s ndsledujicfmi
dokumenty:
projektovd doku mentace ;

harmonogram projektu;
poloZkovf rozpodet;

vlkaz vf m6r.

Yilzva k poddni nabidky

II.
Piedmdt dila a misto pln6ni

Piedm6t plnEnl veiejn6 zakizky jsou stavebni prdce spojen6 s rekonstrukci mistni komunikace
Doubravdice.
Realizaci projektu bude zvfiena kvalita komunikacf v obci Doubravdice, dojde ke sniZeni praSnosti
komunikace, a tim ke snlZeni emisi a negativnfch vlivfi na Zivotni prostiedi.

dinnosti souvisejici s reatizaci dila:
Vybranri dodavatel je povinen v r6mci pln6ni pFedm6tu zakdzky zajistit veSker6 niZe uveden6 dalSi
dinnosti souvisejici s realizaci dila, a to zejm6na:
. zajistit a prov6st vSechna opatieni organizadniho a stavebn6 technologick6ho charakteru k

iSdn6mu provedeni ptedm6tu dila;
. zajistit riklid stavby a odstranit zaYizeni staveniStE ke dni piediSnia pievzetidila objednatelem;
. zajistit distotu v mist6 realizace pFedm6tu pln6ni a v jeho okoli;
. zajistit bezpednou manipulaci s odpady;
. zajistit zhotoveni prEOEZn6 fotodokumentace provdd6ni dila - zhotovitel zajisti a pFedd objednateli

prfib6Znou fotodokumentaci realizace dila v lx digitSlnfm vyhotoveni,
r ptijmout ve5kerd opatteni k zajiSt6ni bezpednosti lidi a majetku, poZdrni ochrany a ochrany

Zivotniho prostFedi
Zhotovitel se zavazuje prov6st dilo podle projektov6 dokumentace zpracovan6 projektantem Terezou
Jansovou v zAYi 2073, zodpov6dn'im projektantem je Ing. Milan Petr.
Zhotovitel podpisem t6to smlouvy potvrzuje, 2e se v pln6m rozsahu sezndmil s povahou
a piedmEtem dila a jsou mu zndmy veSker6 technick6, kvalitativni a jin6 podminky nezbytn6
k realizaci dila a disponuje takovrimi kapacitami a odbornfmi znalostmi, kter6 jsou k provedeni
piedm6tu dila nezbytn6, Zhotovitel prohlaSuje, Ze se pied podpisem teto smlouvy podrobn6 sezn6mil
se viemi dokumenty tvoiicimi jeji ptflohy, Kontrolou dokumentace zhotovitel nezjistil jak6koliv
nesrovnalosti, kter6 by mu brdnily prov6st dilo tipln6, odpovidajici kvality, schopn6 funkce a piedani
objednateli. Soudasn6 zhotovitel prohlaSuje, Ze sprSvn6 vyhodnotil a ocenil veSker6 prdce trval6ho di
dodasn6ho charakteru vdetnE materiSlu, kter6 jsou obsaZeny v piedan6 projektov6 dokumentaci.
ProhlaSuje tak6, 2e do ceny dila jsou zahrnuty t6Z veSker6 prdce, jejichZ provedeni by m6l zhotovitel
v rdmci sv6 odborn6 zpfisobilosti piedpoklSdat.

Identifi kadni (daje stavby :

Ndzev stavby: Rekonstrukce mistnf komunikace k mateiskl ikole Doubraviice
reg.i. CZ. 1. 1 5/ 1..00/74.0 1 72 1
Stiedoieski
Kolin
Doubraviice

t.

2.

3.

4.

Kraj:
Okres:
Obec:
Misto plndnl:

5. Piedm6tem dila t6to smlouvy jsou dSle iinnosti, kter6 md zhotovitel zahrnuty v cen6 dila:
o Zhotovitel je povinen se aktivn6 spolurltastnit pFi kolaudovdni zhotovitelem realizovan6ho

objektu. Souddsti piedm6tu dila je t6Z zaji5t6ni dopravniho opatieni; zpracovdni fakturace,
d.smlouvy : S15-055-006i Strana e2 z 11
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Celkovd nabidkovd cena je sestavena
v poloZkov6m rozpodtu, jeZ je piilohou d.

INVESTICE DO VASi BUDOUCNOSTI
SPOLU FINANGOVANO EVROPSKOU
UNIIZ EVROPSKEHO TOruOU PRO
REGIONALNI ROZVOJ

m6sidnich zpr6v o pr8b6hu stavby, a piipadnE dalSich dokladE vyZddan,ich objednatelem
z d&vodu dokladovdni dotadnfho titulu.

. Provedenl potiebn'ich pomocnfch konstrukci, dodasn,ich staveb, piechodnfch meziproduktfi,
provedeni piedepsanfch zkouSek, vyhotoveni, resp. zaji5t6ni dokumentf poZadovanfch touto
smlouvou a obecn6 zdxazn'ymi piedpisy, Zhotovitel se zavazuje uv6st do pEvodniho stavu jim
uZivan6 vetejne pozemky (komunikace), resp. dotden6 pozemky tFetich osob. Uvedeni do
p8vodniho stavu doloiizhotovitel zdpisem (protokolem) s vlastnikem (spr6vcem) pozemkE.

. Provedeni v5ech opatieni v souvislosti s klimatickfmi podminkami, zvldSt6 zajist6ni proti nizkfm
di vysokrim teplotdm, de5ti, zdplav6, bouice a rovn6Z pak odstran6nf Skod vzniklVch v dEsledku
t6chto udSlostizajisti na sv6 ndklady zhotovitel.

Zhotovitel je povinen pouZlt pouze takov6 materiSly, zaiizeni a technologie, jejichZ pouZiti ie v dR
schvSleno a majiosv6ddeni o jakosti materidlu, vfrobku a pouZit6 technologii, Osv6ddeni (prohldSeni
o shod6 dle $ 13 zdkona 8.22/1997 Sb. v platn6m zn6ni, bezpednostni listy dle a g14 zdkona
i.757/1998 Sb. v platn6m zn6ni) je zhotovitel povinen piedloZit objednateli v okamZiku doddni na
misto oln6ni.

Ve5kerd zm6ny v realizaci dila oproti projektov6 dokumentaci je zhotovitel oprdvnEn prov6st pouze
po jejich pisemn6m odsouhlaseni zdstupcem objednatele ve v6cech technickfch.
VeSker6 zmdny, doplilky nebo rozSiteni piedm6tu dfla musi b'it vZdy pied jejich realizaci pisemn6
odsouhlaseny zdstupcem objednatele ve v6cech technickfch, vd, jejich ocen6n[, a to ve form6
zm6nov6ho listu, kter;i bude podkladem pro zpracovdni dodatku k t6to smlouv6. Zhotovitel a
Objednatel se zavazuji uzavtlt dodatek k t6to smlouv6 na zdklad6 schvSlenfch Zmdnovfch listfi, a to
vldy k poslednimu pracovnimu dni piislu5n6ho m6sice, pokud nebude dohodnuto jinak, V tomto
dodatku budou zohledn6ny dopady schvdlenfch ZmEnov'ich listE do smluvni ceny a termfnE
dokondeni.

Zhotovitel prohlaSuje, Ze se sezndmil se skutednym stavem staveniSt6 a inZen'irsk'ich siti.

Zhotovitel prohlaSuje, 2e je mu zndm dasov,i prfiU6tr a v6cnyi, resp. technickf postup pottebnfch
praci a vzdjemn6 vazby jeho dinnosti. Zhotovitel se zavazuje, Ze po vzSjemn6 dohod6 upravi,
piipadn6 piizpfisobi pracovni postup na dile.

III.
Cena dila

Celkov6 cena za zhotoveni dila se dohodou smluvnich stran stanovuje jako cena smluvni a nejvfSe
piipustnd, pevnd po celou dobu zhotoveni dila a je ddna cenovou nabidkou zhotovitele. Celkov6 cena
obsahuje veSker6 ndklady nutn6 k realizaci piedm6tu dfla dle dl. II smlouvy, vdetnd dod5vky zboZi,
provedeni praci, kursovfch rozdfl0, infladnich vlivfi, 6rokfi, cla, obalf, materiSlu, odstran6ni odpad&,
dopravy, instalace, montdZe, uvedeni do provozu, provedeni stanovenrich, dohodnutfch a
piedepsanrich zkouSek, zkuSebniho provozu, instruktdZe, dokladf ke zbo\i, apod.

Objednatel se zavazuje uhradit zhotoviteli za provedenidila uveden6ho v dl. II smlouvy tuto cenu:

Cena bez DPH 3 278 517,!9- Ki
DPH 688 488,61- Kd

Cena celkem vi. DPH 3 967 OO5,8O- Ki

7.

8.

9.

10.

1

2"

3. na zdkladE ocenEni jednotlivf ch poloZek uvedenrich
I t6to smlouvy.
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rv.
Platebni podminky

Objednatel neposkytuje zhotoviteli zSlohy.

Objednatel je povinen zaplatit zhotoviteli smluvni cenu dila bezhotovostnim pievodem na fdet
zhotovitele uvedenri v zdhlavi t6to smlouvy, na zSkladE zhotovitelem vystaven,ich faktur. PFilohou
ka2d6 faktury bude objednatelem odsouhlasenli soupis provedenrich praci a piilohou konedn6 faktury
tak6 kopie protokolu o pteddni a pFevzeti dila podepsanri zdstupcem objednatele ve v6cech
technickfch

Zhotovitel je oprdvn6n vystavit prvni fakturu ve vf5i maxim5ln6 5oo/o z celkov6 ceny dila a nejdifve
30 dnE po zah5jeni dila. Druhd faktura ve zbyl6 vyi5i celkov6 ceny dfla bude vyfakturovdna po
pieddni a ptevzeti dila bez vad a nedod6lk&. Zhotovitel je oprdvnEn vystavit fakturu aZ po pieddni a
pievzeti dila a v pFipad6 vad a nedodElkE po podpisu zdpisu o rlpln6m odstran6ni zjist6nfch vad a
nedod6l kfi.

Faktura zhotovitele bude obsahovat nSleZitosti dafiov6ho dokladu stanoven6 zdkonem E.235/2OO4
Sb., o dani z piidan6 hodnoty, ve zn6ni pozd6jSich piedpisE a zdkonem d. 536/1991 Sb., o
ridetnictvf, ve zn6ni pozdEjSich piedpisfi. Na kaZd6 faktuie bude uvedena identifikace projektu ROP
NUTS II Stiedni dechy: ,,Rekonstrukce mistnf komunikace k mateisk6 Skole Doubravdice".

Splatnost faktur oprdvn6n6 vystavenlich zhotovitelem je 30 dnE ode dne prokazateln6ho dorudeni
dahov6ho dokladu - faktury, na dorudovaci adresu objednatele uvedenou v zdhlavi t6to smlouvy. V
piipad6, Ze je zhotovitel v prodleni s terminem plndni uvedenfm v dl. V. t6to smlouvy, je objednatel
oprdvn6n neposkytovat zhotoviteli platby, a to tak dlouho, dokud nebudou nejbliZSi sjednan6
zdv azn6, terminy spl n6ny,

Zhotovitel je povinen faktury dorudit objednateli, a to bez odkladu po datu jejich vystaveni. Smluvni
strany se dohodly, Ze objednatel je oprdvnEn bez zbytedn6ho odkladu vrdtit zhotoviteli k opraveni
nebo nov6mu vyhotoveni fakturu, kterd bude objednateli dorudena pozd6ji nel 7. den po datu jejiho
vystaveni, TakovS faktura bude povaZovSna za vadnou, z jejiho doruEeni nevznikd ndrok na platbu a
jejim dorudenim nezadinS b6Zet lhfita splatnosti.

Dnem zaplacenl se rozumi den odeps6ni ddstky z 6dtu objednatele.

v.
Doba provSdEni dila

Zhotovitel se zavazuje zah5jit provdd6ni dila dle dl. II. t6to smlouvy do 5 kalenddinich dnE ode dne
pFed5nf mista k provdd6ni dila objednatelem.
Zhotovitel se zavazuje dokondit a ptedat cel6 dilo bez vad objednateli nejpozd6ji v t6chto ziwazniJch
terminech:

Zah5jeni do 7 dn0 od piedSni staveniStE

Ukonieni 30. 11. 2014

3.

4.

5.

6.

7.

1.

2.

4. Zhotovitel je povinen vykondvat vdcnou a terminovou koordinaci svfch praci uvedenfch v ElSnku II.
t6to smlouvy s objednatelem, resp. odpov6dnou osobou ustanovenou objednatelem v El. XII. t6to
smlouvy, popiipad6 i s jinfmi subdodavateli objednatele tak, aby byl dodrZen konedn'i termin
realizace dila s ohledem na zaji5t6ni jednoty a terminov6 koordinace s ostatnimi zhotoviteli
(subdodavateli objednatele). Termin koordinadnich porad je stanoven na ,,den" a ,,hodinu" a ,,mlsto
kondni".

5. Pokud v dEsledku okolnostl dojde k situaci, Ze piedpoklSdanri termin zahdjeni pln6ni veiejn6 zakitzky
nebude moZn6 dodrZet, posunuje se termin pln6ni o dobu, po kterou trvd ptekdZka, pro kterou nelze
plnEni zakinky zahdjit, Toto je moZn6 i v prf bEhu realizace dfla, kdy v dEsledku okolnosti (napiiklad
klimatick6 podminky) nebude moZn6 pokradovat ve stavebnich pracich, posunuje se term(n ukonEeni
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dila o dobu, po kterou trvd piekdZka, pro kterou nelze pln6rri vetejn6 zak{zky plnit. Tato zm6na musi
brit piedem zasmluvn6na dodatkem k t6to smlouv6 o dilo.

6. Vyskytne-li se v prfib6nu pln6ni dila potieba viceprac[, zhotovitel se zavazuje takov6 prdce pisemn6
projednat s objednatelem pied jejich zahSjenfm formou zm6nov6ho listu a to s piedpoklddanfm
vlivem na sjednanf termin realizace dila a jeho cenu. Takov6 prdce mfiZe zahSSit pouze v piipad6, Ze
bude uzavien dodatek k t6to smlouv6, jinak ndrok na jejich 0hradu nevznikS.

vr.
StaveniStE, stavebni denik

1. Objednatel piedd zhotoviteli staveniSt6 k uZiv|ni, staveniSt6 bude zhotoviteli k dispozici po celou
dobu provSd6ni dila a dobu potiebnou pro vyklizeni staveniSt6, to vie s ohledem na nutnost
koordinace dal5ich praci s ostatnimi subdodavateli objednatele. O pieddni stavenist6 objednatelem
zhotoviteli bude sepsdn protokol.

2" Objednatel piedd pti pieddni staveniSt6 zhotoviteli prostor staveniSt6 pro provdd6ni praci.

3. Zhotovitel je povinen do 7 dnf od pteddni stavenist6 oznadit na sv6 n5klady staveniSte informadni
tabuli s uvedenim ndzvu firmy, jm6nem stavbyvedouciho, vd. tel. disla mobilu, terminy vristavby
a jm6nem technick6ho dozoru investora, vE. tel. disla mobilu.

4. Zhotovitel je povinen udrZovat na ptevzat6m staveni5ti potddek a distotu a odstranit veSker6
nedistoty a odpady vznikl6 v dEsledku jeho Einnosti pti provSd6ni dila. Nebude-li i pies pisemnou
vfzvu zhotovitel toto dodrZovat, zajisti tyto prdce objednatel a zhotovitel se zavazuje tyto nSklady
uhradit (v piipadd moZnosti zapodtenim proti fakturovan6 ddstce).

5. Zhotovitel dnem ptevzetl stavenist6 odpovid6 za dodrZovdni piedpis8, t,ikajicich se bezpednost
a ochrany zdrav[, protipoZdrnfch pFedpis& a piedpisfi o ochran6 Zivotniho prosttedi na staveni5ti.
Zhotovitel je povinen a na svou odpov6dnost prokazateln6 (pisemnou formou) sezndmit vSechny
pracovniky zhotovitele, kteFi se podileji na realizaci piedm6tu dila dle t6to smlouvy, s pFedpisy
k zaji5i6nf bezpednosti a ochrany zdravi pracovnlkfi, po26rni ochrany a hygieny prdce podle jejich
profesnfho zaYazeni, a to pied zahdjenim praci. Pracovnici zhotovitele jsou povinni zrjdastnit se
sezndmenI se specifiky staveniSt6, kte16 bude provedeno pisemnou formou odpov6dnf m
pracovnikem objednatele (stavbyvedouci, popi. mistr). B6hem provdd6ni praci zhotovitel odpovidd za
znemoZndni vstupu nepovolanrich osob na staveniSt6, piipadn6 na tu dSst staveniSt6, ve kter6
provddi prdce ke zhotovenf dfla.

0, Zhotovitel je povinen v6st, ode dne pievzeti staveniSt6 o provdd6nfch pracich stavebni denik, do
kter6ho je povinen zapisovat v5echny skutednosti rozhodn6 pro pln6ni sv,ich z|vazkf. Povinnost v6st
stavebni denik kondi dnem odstran6ni posledni vady dle zdpisu o pieddni a pievzeti dila.

7. Z6pisy ve stavebnim denfku provddEji za objednatele a zhotovitele zdstupci pro v6ci technick6
uvedeni v t6to smlouv6. DSle je k zSpisu do stavebniho denfku oprdvndn zpracovatel projektov6
dokumentace, zdstupce investora/stavebnika, orgdny stdtni sprdvy.

8. Nesouhlasi-li zhotovitel se zdpisem, kterf udinil objednatel, ptipadn6 zpracovatel projektov6
dokumentace, do stavebniho deniku, musi k tomuto zdpisu piipojit svoje stanovisko nejpozd6ji do
dvou pracovnich dnE, jinak se m6za to, Ze s uvedenym zdpisem souhlasi.

9. Objednatel je povinen vyjadiovat se k zdpisfim ve stavebnim deniku, uEin6n,im zhotovitelem,
nejpozd6ji do 7 pracovnich dn8.

10. Zdpisy ve stavebnfm deniku se nepovaZuji za zm6nu smlouvy, ale slouZi jako podklad pro
vypracovSnizm6novfch list8, doplhkE a zm6n smlouvy.

11. Pfi odb6ru vody a elektrick6 energie ze sit6 v mist6 stavby zhotovitel osadi napojovaci body vody
a elektrick6 energie podruZnfmi m6iidi a po dokondeni dila uhradi na zdklad6 faktury spotiebovanou
vodu a spotFebovanou elektrickou energii objednateli v obvyklfch cenSch.

VII.
ProvSd6ni dila

odpov6dnost za vlastni iizeni
zdkony a jejich provdd6ci
kter6 se t,ikaji jeho dinnosti,

1. Zhotovitel piebird v pln6m rozsahu
provdd6ni dila dodrZovat veSke16
bezpeEnostni a hygienick6 ptedpisy,

postupu praci a je povinen pii
vyhlS5ky eSN, technologick6,

zejm6na ptedpisy o bezpednosti
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prdce a ochran6 zdravi pii prdci, dSle je povinen dodrZovat poZdrni ptedpisy (zdk. d. 133/1985 Sb,, o
po26rni ochran6, ve zn6ni pozd6jSich piedpis8, vyhl. d, 246/2OOt Sb., o poZdrni prevenci, ve zn6ni
pozd6jSich piedpis& a vyhl. i.23/2008 Sb,, o technickfch podminkdch polSrni ochrany staveb,
ptedpisy o ochran6 Zivotniho prostiedi a naklSddnf s odprady. Pokud poruSenim t6chto piedpisE
vznikne jakdkoliv Skoda, nese veSker6 vznikl6 ndklady zhotovitel. Ddle je zhotovitel povinen dodrZet
pii provdd6ni dila podminky stavebniho povoleni a ostatnich vyjddieni a rozhodnuti spr5vnich orgdnE,
kterd se tVkaji pFedmEtne stavby.

2. Zhotovitel je povinen v prEb6nu provddEni praci neptekradovat hodnoty hluku dan6 hygienickyim
pFedpisy,

3. Zhotovitel zajisti na sv6 nSklady vSechny dinnosti a povinnosti podle zdkona E. 309/2006 Sb., kterf m
se upravuji dalSi poZadavky bezpednosti a ochrany zdravi prii prdci v pracovnEprdvnich vztazich a o
zajiSt6ni bezpednosti a ochrany zdravi pii dinnosti nebo poskytovdni sluZeb mimo pracovn6prSvni
vztahy (zdkon o zajiSt6ni dal5ich podminek bezpednosti a ochrany zdravi pii prdci, ve zn6ni zdkona
E.362/2007 Sb,), vdetn6 povinnosti zadavatele pokud jde o koordindtora bezpeinosti prdce.

4. Zhotovitel je povinen piedloZit opr5vn6n6 osob6 (zdstupci objednatele pro v6ci technick6)
objednatele seznam pracovnikU, kteti budou na staveni5ti prSce vykondvat.

5. Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele piedem ke kontrole a prov6ieni praci, kter6 v dal5im
postupu budou zakryty nebo se stanou nepiistupnlimi, a to zdpisem ve stavebnim deniku. Neudini-l
tak, je povinen na Zddost objednatele odkrft pr5ce, kte16 byly zakryty nebo kter6 se staly
nepiistupnfmi, na svfii ndt<tad.

6. Zhotovitel v pln6 miie zodpovidi za bezpednost a ochranu zdravi osob v prostoru staveni6t6,
popiipad6 t6 ddsti staveni5t6, ve kter6 provddi prdce ke zhotoveni dila, a zabezpeii jejich vybaveni
ochrannlimi pomEckami.

a) V5ichni pracovnici zhotovitele v prostoru staveniSt6 budou vybaveni ochrannyimi pomfickami,
obzvl55t6 piilbami.

b) Pracovnici zhotovitele nesmi v prostoru staveniSt6 poZivat alkohol nebo jin6 omamn6 di
psychotropni l5tky, ani tyto do prostoru staveniSt6 donSSet nebo ptechovdvat, a jsou povinni
se na poZdd5ni objednatele podrobit dechov6 zkouice, Vydat pokyn k dechov6 zkouSce jsou
oprdvnEni tito pracovnici objednatele: TDI, zSstupce ve vEcech technickyich, bezpednostn'
technik. Pracovnici zhotovitele jsou povinni se t6to zkouSce podrobit a zhotovitel je povinen
sv6 pracovniky k t6to povinnosti zav6zat a informovat.

c) Oznadeni v5ech vozidel zhotovitele operujicich v prostoru staveniStE budou zietelnE a diteln6
oznadeny SPZ.

d) VSichni pracovnici zhotovitele jsou povinni bezodkladn6 ohldsit kald,i pracovni uraz
odpov6dn6mu zdstupci objednatele (TDI), zdstupce ve v6cech technickrich ze strany
objednatele a (dinn6 spolupracovat na vySetienl takov6ho Irazu.

7. Veiker6 odborn6 prdce musi vykondvat pracovnici zhotovitele nebo jeho subdodavatelfi, majic'
pFislu5nou kvalifikaci. Doklad o kvalifikaci pracovnik& je zhotovitel povinen pFedloZit objednateli ke
dni podpisu t6to smlouvy. Zhotovitel je povinen pouZit ke zhotoveni dila pouze takovl zaYizeni
a stroje, jejichZ technickri .stav je v souladu s piisluSn'imi prdvnimi a provoznimi piedpisy a jejichZ
provoz (uZiti) je na rizemi Cesk6 republiky schvSlen.

8. Zhotovitel je pfi Einnosti dle t6to smlouvy povinen dfisledn6 dodrZovat prdvni piedpisy
o zam6stnanosti, zejm6na zdkon i. 435/2OO4 Sb. (o zam6stnanosti) v platn6m zn6ni. Zhotovitel se
zavazuje svoji dinnost provdd6t s ohledem na ostatni ustanoveni t6to smlouvy s5m osobn6, svfm'
zam6stnanci v t5dn6m .pracovnim pom6ru, prostiednictvim jin6ho zam6stnavatele, popF. jinlim
zpEsobem v souladu s v,iEe uvedenlim zdkonem, ostatnimi prdvnimi piedpisy a stanovisky MPSV dR a
MF eR. Zhotovitel odpovidd objednateli za 5l odu jemu vzniklou v dEsledku ptipadnyich sankci
uloZen'ich objednateli za poruSeni piedpisE o zamdstnanosti a nelegSlnim zamdstndvdni v souvislosti
s osobami, jejichZ prosttednictvim zhotovitel zajiStoval svoji dinnost dle t6to smlouvy nebo
v souvislosti s osobami, kter6 se nachdzely na staveniSti v prostoru praci zhotovitele. Skodu vzniklou
objednateli uloZenim vri5e uvedenfch sankci se zhotovitel zavazuje bez prodleni nahradit,

9. VeSkerd vyhrazend technickd zaYizeni (elektrickd, zdvihaci, plynovd a tlakovd) pouZivand na
staveniSti pii zhotoveni ptedmEtu dila dle teto smlouvy musi mit platnou revizi dle ptfsluSn'ich
piedpisE a musl blrt prEO6Zn6 podrobovdna ptedepsan'im zkouSkdm a revizim. Obsluha takovfch
zaYizeni musi b'it prokazatelnE odborn6 zpEsobils, stejnE tak obsluha jin,ich zaYizeni a strojf , jejichZ
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provo^z vyZaduje zvld5tnf odbornou zpfisobilost (napiiklad obsluha zemnich stroj8, vysokozdviZnfch
vozikfi, , apod.).

10. VeSkerd vozidla, stroje a zYizeni zhotovitele pouZivand na staveniSti musf bft v takov6m technick6m
stavu, kterf odpovidd platnyim ptedpis0m a normSm, a to zejm6na z hlediska bezpednosti pr6ce a
ochrany Zivotniho prosttedi. Doklady o technick6 zpf sobilo:;ti vozidel, strojfi a zaYizeni je zhotovite.
povinen na poZdddni objednateli piedloZit.

1 1. Pokud dinnosti zhotovitele -dojde ke znediSt6ni veiejnfch komunikaci, je zhotovitel povinen
neprodlen6 tyto uv6st do pEvodniho stavu. JestliZe v souvislosti s provdd6nim praci bude tteba
umistit nebo piemistit dopravni znadky podle piedpisu o pozemnich komunikacich, obstard tyto prdce
zhotovitel, V5echny ndklady s tim spojen6 jsou zahrnuty ve sjednan6 cen6 dfla.

12. Zhotovitel je povinen se pii provSd6ni praci ke zhotoveni dila iidit obecnfmi prSvnimi pFedpisy,
pFipadn6 pokyny objednatele, souvisejicimi s naklSddnim a likvidaci odpadfi, vzniklfch dinnosti
zhotovitele, zachdzenim schemickfmi a nebezpednfmi lStkami a protipoZdrni ochranou. VeSker6
ndklady s tim spojen6 nese zhotovitel" Pokud poruSenim tEchto piedpisf vznikne jakdkoliv 5koda,
nese ve5ke16 vznikl6 ndklady zhotovitel.

13. Pokud dinnosti zhotovitele dojde ke zpEsobenf Skody objednateli nebo jinfm subjektEm z titulu
opomenuti, nedbalosti nebo nepln6nim podminek vyplfvajicich ze zlkona, eSru nebo jinfch norem
nebo vyplfvajicich z t6to smlouvy, je zhotovitel povinen bez zbytedn6ho odkladu tuto Skodu odstranit
a neni-li to moZn6, tak prokSzanou Skodu finandnE uhradit. VeSker6 ndklady s tim spojen6 nese
zhotovitel,

14. Zhotovitel se zavazuje prov6st dilo pouze prostiednictvim subdodavatel8, kteii jsou uvedeni v ptfloze
i. 2 ,,Seznam subdodavatelf". Zm6na subdodavatele je moZnd jen s v,islovnlim pisemnrim souhlasem
objednatele.

15. Po dokondeni dila je zhotovitel op6t povinen ptedloZit objednateli seznam v5ech subdodavatel8, kteii
se na realizaci zak{zky podileli. Tento seznam bude ptilohou protokolu o pFeddni a pievzeti dila.

16. M6-li subdodavatel formu akciov6 spolednosti, je piilohou seznamu i seznam vlastnikE akcii takovfch
spolednosti, jejichZ souhrnnd jmenovitd hodnota piesahuje 7Oo/o z6kladniho kapitSlu, vyhotovenf ve
lhfitE nejpozddji 90 dn& pFed dnem piedloZeni seznamu subdodavatelfi.

VIII.
Pfed6ni a ptevzeti dila

1. Zhotovitel je povinen pisemnE oznSmit (zSpisem ve stavebnim deniku) objednateli nejm6n6 3
pracovni dny ptedem, kdy bude dilo pFipraveno k pteddni objednateli. Objednatel je pak povinen
nejpozd6ji do 5 dnf od termlnu stanoven6ho zhotovitelem zahdjit piejimaci Yizeni a iSdn6 v nEm
ookradovat.

2. Dflo bude pFeddno objednateli po dokondeni cel6 stavby.

3, Zhotovitel odevzdd dilo a objednateljej pFevezme formou sepsdni protokolu o pieddnia ptevzetf dila.
4. Mistem pFeddnia pievzeti dila je misto, kde se dilo provdd€lo.

5, Zhotovitel je povinen ptipravit a doloZit u piejimaciho iizeni:
- osv6ddeni o shod6 (pokud nebyly ptedSny objednateli v okamZiku doddvky na misto pln6ni) a

protokoly o provedenfch zkouik6ch pouZitrich materiSlfi a dilE;
- zdpisy o prov6ieni praci a konstrukci zakrytfch v prEb6hu praci;
- originSl stavebniho deniku;
- doklady o likvidaci vzniklfch odpadE;
- fotodokumentace projektu z prEU6tru realizace v ti5t6n6 formE (min. 10 fotografii) a na CD;
- dokumentaci skutedn6ho provedeni stavby;
- geodetick6 zamEFeni skutedn6ho provedeni stavby
- dalSi doklady piedem vyZddan6 objednatelem.

Bez tdchto dokladfi nelze povaZovat dilo za dokonien6 a schopn6 pied5ni.
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7.

8.

O prfiUdfru^ptejimaciho tizeni bude sepsdn protokol, ve kter6m se mimo jin6 uvede isoupis vad
a nedodElkf , pokud je dilo obsahuje, s _terminem jejich odstran6n[. Nebuie-li termin sjedn5n, je
zhotovitel povinen odstranit vady do 7 dnfi.
Do doby odstran6ni vad a nedod6lkE nevznikd zhotoviteli prdvo vystavit fakturu a zadavatel nemd
povinnost uhradit cenu za provedeni dila a ani nebEZi lhfta s;platnosti. Po odstran6ni vad a nedod6lkE
zadavatel dilo pFevezme tim, ie doplni do protokolu o pieddni a pievzeti dila, Ze vady byly
odstran6ny a dilo bez vad pFebirS.

Dilo je povaZovdno za ukonden6 po ukondeni v5ech praci uvedenfch v t6to smlouv6, pokud jsou
ukondeny tddn6 a zhotovitel piedal objednateli doklady u'veden6 v bodu 5 tohoto dl. Pokud jsou
v t6to smlouv6 pouZity terminy pteddni dila nebo den pFeddni, rozumi se tim den, ve kter6m dojde
k podpisu protokolu o pieddni a pFevzeti dila.
Objednatel bez protokolSrniho ptevzetf dokonEen6ho dila neni oprdvn6n zahdjit uZivdni dila.

IX.
Nebezpeii 5kody na dile a vlastnick6 pr5vo k dilu

Nebezpedf Skody na dile nese po celou dobu provdd6ni dilia zhotovitel, Nebezpeii za Skodu na dile
pFechdzi na objednatele okamZikem pieddni piisluSne etap)' dila objednateli nebo zahdjenim uZivdni
dila objednatelem.
Nebezpedi Skody na dile a v6cech, kte16 zhotovitel opatiil k provedeni dila, nese od poddtku realizace
dila do ripln6ho pFeddni dila, tedy aZ do sepsdni protokolu o pteddni a ptevzeti dila a jeho podpisu
ob6ma smluvnimi stranami, zhotovitel,
Zhot^ovitel se zavazuje, Ze ve5ker6 obchodni a technick6 informace vdetn6 specifikaci, pl5nE, vfkresfi,
vzorfi apod., jako? ijin6 informace a materiSly sv6ien6 objednatelem pted zahdjenfm nebo v prflO6fru
pracl ke zhotoveni dila a oznaEen6 jako dfiv6rn6, bude udrZovat v tajnosti a nevyuZije takov6
materidly a informace ke sv6mu prospdchu nebo prospEchu tietich osob, neumoZni k takovfm
materidlEm a informacim ptistup tietim osobdm bez piedchoziho pisemn6ho souhlasu objednatele a
nepouZije takov6 materiSly a informace k jin,im (del8m, neZ pln6ni zlvazku t6to smrouvy.
Vlastnick6 prdvo k dilu piechdzi na objednatele okamZikem pieddni dila objednateli, tedy sepsdnim
protokolu o pied5ni a pievzeti dila.

x.
Sankce a smluvni pokuty

1, NedodrZl-li zhotovitel konedn,i termin pieddnf dila uvedenf v bod6 3 dl, V. t6to smlouvy, je povinen
uhradit objednateli jednordzovou smluvni pokutu ve vfSi 100.000,- Kd a 0,050/o z ceny dila za kaldV
den prodleni.

2. Objednatel je povinen zaplatit zhotoviteli za prodleni s fhradou faktury po dobu delSf neZ 30 dnE
smluvni pokutu ve vf6i 0,0570 zdluZn| ddstky zakald,i den prodleni.

3. Pokud objednateli vznikne ndrok na uplatnEni smluvni pokuty v&di zhotoviteli dle t6to smlouvy, je
oprdvn6n sniZit o piisluinou ddstku platbu za jakoukoliv splatnou fakturu zhotovitele, popFipad6
o piisluSnou ddstku poZadovat f pravu faktury vystaven6 zhotovitelem.

4. UloZenim smluvnich pokut nenidotden ndrok na ndhradu Skody v pln6 vfSi.

xr.
ZSrui,ni podm(nky

1. Zhotovitel poskytuje zdruku za jakost a bezvadnost proveden6ho dila, kterd se vztahuje na cel6
pln6ni dila vd. vSech komponentE, po dobu 36 m6sicfi. Po tuto dobu zhotovitel odpovid| za vady,
kte16 objednatel zjistil a kte16 vdas reklamoval.

2. Z6ruini doba zadind b6Zet dnem pteddni a pFevzeti objednatelem cel6ho dokonden6ho dila, tj.
podpisem protokolu o pieddni a pievzeti dila. Zhotovitelem zhotoven6 dilo musi v zdrudnl dob6
splhovat poZadavky na kvalitu urden6 vfchozimi podklady a obecn6 platnfmi zdkonnfmi piedpisy
a normami. JestliZe dilo tyto poZadavky nesplfiuje, je takovd odchylka kvality dila povaZovdna za
vadu dila a zhotovitel je povinen ji v piim6ien6 tnfit6 a na vlastnI nSklady odstranit.

9.

1

2.

3

4
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Objednatel je povinen vady pisemn6 reklamovat u zhotovitele bez zbytedn6ho odkladu po jejich
zji5t6nf. V reklamaci musi bft reklamovand vada popsdna a uvedeno misto kde a zp8sob, jak se
projevuje. D5le v reklamaci mEZe objednatel uv6st sv6 poZadavky na zpfsob odstran6n[
reklamovan6 vady nebo zda poZaduje finandni nShradu. Objednatel bude reklamace dorudovat
poStou jako doporudenou zdsilku. V pochybnostech s dorudenim se md za to, Ze reklamace byla
dorudena tieti den po prokazateln6m odeslSni na adresu zhotovitele.
Zhotovitel je povinen nejpozdEji do 5 dnfi po obdrZeni reklamace pisemnE ozndmit objednateli, zda
reklamaci uzndv5 di neuzndvS. Pokud tak neudini, md se za to, Ze reklamaci objednatele uzn5v5.
VZdy v5ak musi v uveden6m terminu pfsemn6 sd6lit, kdy rrastoupi k odstranEni vady. Tento termin
nesmi bVt delSf neZ 10 dn8 od obdrZeni reklamace, a to berz ohledu na to, zda zhotovitel reklamaci
uzndvd di neuzn5vd. Soudasn6 zhotovitel pisemn6 navrhne termin odstran6ni reklamovanych vad,
Takovf termin objednatel odsouhlasf. Nedojde-li k souhlasu, dohodnou strany zpEsob odstran6ni
v dase odpovidajicim podminkdm zdvady.

5. Reklamaci lze uplatnit nejpozd6ji do posledniho dne zdruEnf lhfty, ptidemZ i reklamace odesland
objednatelem v posledni den z6rudni lhEty se povaZuje za vdas uplatn6nou,

6, Nenastoupi-li zhotovitel k odstran6ni reklamovan6 vady ani do 7 dnE po obdrZenI reklamace
objednatele, je objednatel oprdvn6n pov6tit odstran6nim vady jinou specializovanou osobu. Ve5ker6
ndklady vznikl6 s odstran6nim reklamovan6 vady uhradi objednateli zhotovitel.

ROP
STREDNi
cecxy

1. Zdstupci pro v6ci smluvni:
Za objednatele:
Za zhotovitele:

Za objednatele:

Za zhotovitele:

INVESTICE DO VASi BUDOUCNOSTI
SPO LU FINANCOVANO EVROPSKOU
UNIIZ EVROPSKEHO TOruOU PRO
REGIONALN| ROZVOJ

Tito uvedeni zdstupci jsou oprdvnEni sjednat zm6nu smlouvy.

2. ZSstupci pro v6ci technick6:

XII.
Opr5vn6n6 osoby

Jaroslav Prkno - starosta obce

Ing. Milan StErOa - ieditel spolednosti

Ing. Martin Kudera, technickf dozor investora
Jaroslav Prkno, starosta obce

Martin Hrouda, vedoucf stavby

Tito uvedeni zdstupci jsou oprSvn6ni jednat pouze ve vEcech technickfch a nejsou oprdvnEni
sjednat zm6nu di ukondeni smlouvy.

Zdstupce objednatele pro v6ci technick6 je oprdvn6n:
- na zdkladE zSpisu do stavebn[ho deniku pozastavit prdce provdd6n6 zhotovitelem ke

zhotoveni dila a vyddni pokynu k jejich opEtovn6mu zahdjeni;
- kontrolovat zpEsob provSd6nf dila, zejm6na dodrZov6ni technologickrich postupE, technickrich

piedpisfi a norem, dodrZovdnf poZadavkE na kvalitu dila, apoo.;
- provdd6t kontrolu dodrZovdni pFisluSnrich piedpisfi pracovniky zhotovitele (viz ustanoveni

dlSnku VIL Provdd6ni dila teto SOD);
- provddEt kontrolu odborn6 zp8sobilosti pracovnikE zhotovitele a technick6 zpEsobilosti strojf

a zaYizeni pouZfvanrich zhotovitelem pii provSd6n( praci;
- vydat pokyn k provedeni dechov6 zkou5ky pracovnikfi zhotovitele;
- zastavit pouZfvdni takovfch strojE a zaYizeni, kterd nesplfiuji podminky piisluSn;ich piedpisE

nebo ustanovenit6to SOD a vyloudit takov6 stroje a zaYizeni ze staveniSt6;
- vydat pokyn k zastaveni praci zhotovitele pro nedodrZeni piisluin'ich bezpednostnich ptedpisE

nebo ustanovenf t6to SOD.
- odsouhlasit soupis provedenyich praci a odsouhlaseni zmdnov'ich listfi trikajicfch se zm6n

piedm6tu a rozsahu dila;
- vyloudit pracovnfky zhotovitele, kteti podstatnym zpEsobem poruSili ustanoveni bodu 7, dl.

VIL t6to smlouvy ze staveniSt6 (mista pln6nl);
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- provdd6t a podepisovat z5pisy ve stavebnim deniku a vyjadtovat se k zdpis8m zhotovitele.
Zdstuoce zhotovitele pro vEci technick6 (piipadn6 stavbyvedouci a/nebo vedouci montdZi)
zodpovid6 za:
- vedeni praci prov5d6nfch zhotovitelem ke zhotoveni dila;
- vedenI stavebniho deniku, ptedkl5dS zdstupci objednatele k odsouhlaseni soupis provedenlich

praci eventuSlnd ndvrh zm6nov6ho listu;
- dodrZovdni podminek provdddni dila dle ustanoveni d:l5nku VII. T6to smlouvy.
Zdstupci smluvnich stran pro v6ci technicke jsou oprSvndni jednat pouze ve v6cech technickfch a
nejsou oprdvn6ni sjednat zm6nu smlouvy.

XIII.
ZmEny a ukonEeni smlouvy

1. Tuto smlouvu lze m6nit a doplfiovat jen na zdklad6 pisemrrfch dislovanfch a oprdvnEnfmi zSstupci
podepsanrich dodatkfi, vfslovnE nazvanfch ,,Dodatek ke smlouv6". VSechny dodatky, tter6 UuOou
oznadeny jako dodatky t6to smlouvy, jsou nedilnou souddstil smlouvy. Jin6 zdpisy, protokoly apod. se
za zmdnu smlouvy nepovaZujf.

2. Nastanou-li u n6kter6 ze stran skutednosti, brdnfci iSdn6mu pln6ni zlvazku vyplyvajiciho z t6to
smlouvy^, je povinna to ihned bez zbytedn6ho odkladu ozn6mit druh6 stran6 a vyvolat jedndn'
zdstupcE pro v6ci smluvni.

3. Objednatel je oprSvn6n v souladu s ust. 5 82 odst. I ZVZ odstoupit od smlouvy v pFipad6, Ze
zhotovitel uvedl v nabidce informace nebo doklady, kter6 neodpovfdaji skutednosti a m6ly nebo
mohly mft vliv na vfsledek zaddvaciho Yizeni.

4. Objednatel si vyhrazuje prdvo odstoupit od t6to smlouvy v piipad6, Ze mu nebude poskytnuta dotace
z fondfi Evropsk6 unie na realizaci dila.

5. Smluvni strany jsou oprdvn6ny od t6to smlouvy odstoupit pisemnfm ozndmenim dorudenrim druh6
smluvni stran6 v piipadech -stanovenfch touto smlouvou a/nebo obecn6 ztvaznimi prdvnim'
pFedpisy. Krom6 jinfch dEvodf stanovenfch touto smlouvou mohou ob6 smluvni strany od smlouvy
odstoupit zejm6na tehdy, pokud ndkterd ze smluvnich stran podstatnfm zpEsobem poruSi smluvni
podminky.

6. Za podstatn6 poruSeni smluvnich podminek ze strany zhotovitele se pro riiely t6to smlouvy rozumi
zejm6na:

a) pokud zhotovitel bude v takov6m prodlenf s postupem provdd6nf praci oproti harmonogramu
praci z piidin na stran6 zhotovitele, ze kte16ho bude jednoznadn6 vyplyivat, Ze dilo nebude
v terminech uvedenych v t6to smlouv6 iSdnE a vdas dokondeno;

b) pokud zhotovitel bude provdd6t dilo v rozporu s piisludn,imi aSN, ISO, technologick,imi
postupy a dalSimi ptedpisy a v takov6 jakosti, kterd nezaruduje bezvadn6 a bezpedn6 uZivdni
dila;

c) pokud zhotovitel bude opakovan6 poruSovat podminky provdd6nl dfla dle ustanoveni dl. VII.
t6to smlouvy.

7. V ptipad6, Ze dojde k odstoupeni od smlouvy o dilo, smlouva se neruSi od poddtku, ale od dne
odstoupeni. Zhotovitel provede soupis veikerfch provedenrich pracf a vystavi konednou fakturu.
Objednatel je povinen veSke16 prokazateln6 proveden6 prdce zhotoviteli uhradit ve vri5i dle
poloZkov6ho rozpodtu po zapodteni veSkerfch prokazatelnlich ndklad8 spojenfch s odstoupenfm od
t6-to smlouvy, DSle je zhotovitel povinen uhradit veSker6 Skody a uSlf zisk objednatele, vznikl6 z
dfvodu poruieni smluvnich podminek ze strany zhotovitele, a t6Z piipadni, roial mezi sjednanou
cenou za neproveden6 prdce a cenou, kterou objednatel zaplatil tietf osob6 za jejich dodatedn6
provedeni.

8, Ndklady spojen6 s odstoupenim od smlouvy nese ta strana, kterd poruSila smluvni podminky.
9. Odstoupenim od smlouvy nenf dotden ndrok objednatele na uplatnEni ndhrady Skody a zaplaceni

sankci (vdetn6 smluvnfch pokut) podle t6to smlouvy.
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1.

2.

3.

zdvEreinTtY"." norr. r, i

Tato smlouva je vyhotovena ve ttech stejnopisech, znich? dva obdrZiobjednatel a jeden zhotovitel"
ObE smluvni strany prohla5uji, Ze se sezndmily s cel'fm textem smlouvy vdetn6 jejich piiloh
a s celfm obsahem smlouvy souhlasi. Soudasn6 prohlaSujf, Ze tato smlouva nebyla siedndna v tisni
ani za jinak jednostrann6 nevfhodnych podminek.
Zhotovitel neni oprdvn6n piev6st bez piedchoziho pisemn6ho souhlasu objednatele svd prdva
a.zdvazky vyplfvajici z teto smlouvy na tieti subjekt. Prdva a povinnosti vypl,.ivajici z t6to smlouvy
pFechdzeji na prdvni ndstupce obou smluvnich stran. Smluvni strany jsou povinny se vzdjemnd
informovat o zmEn6 rldaj8 uvedenfch v dl. I. t6to smlouvy.
Zhotovitel je povinen pisemnE ozndmit objednateli, Ze je proti n6mu zahdjeno insolvendni Fizeni
podle zdk.d. tB2/2006 Sb., insolvendni zdkon, ve zn€ni pozddj5ich ptedpisfi" Vtakov6m ptipad6 je
objednatel oprdvn6n odstoupit od smlouvy.
Zhotovitel je povinen ode dne dokondeni dila umoZnit kontrolu vynaloZenyich prosttedkE vypl,ivajici
zezikona E.320/20019b., o finandni kontrole ve vetejn6 sprdv6 a o zm6n6 n6kterfch z6konE,-ve
zn6ni pozd6j5ich ptedpisf. Touto povinnostije dodavatei povinen zavilzat i sv6 subdodavatele, kteti
se budou podilet na t6to zak6zce.
Piipadn6 spory vznikl6 z t6to smlouvy budou ie5eny poclle platn6 priSvni ripravy v6cn6 a mlstn6
pFisluinlimi orgdny Cesk6 republiky
Smluvni strany t6to smlouvy se dohodly, Ze prdvnl vztahy zaloZen6 touto smlouvou se budou iidit
prdvnim tddem Cesk6 republiky.
Text smlouvy m5 piednost pFed pFilohami v ptipad6, Ze text ptflohy neni v souladu s ustanovenim
t6to smlouvy.
Tato smlouva nab'ivti platnosti a rjdinnosti dnem podpisu smluvnimi stranami.

V Kolin€, dne: 1.9.2014

4"

5.

6.

7"

8.

9.

ffii s"n"s,
Prau skd tJ, 495/IB
0;l L-eske B ur:Jij rlii:e

OtsEC DOUBRAVCICE
282.01 Ceskli Brod

lC: 00235369*
DIC: C200235369

laroslav Prkno
starosta obce

Ing. Milan St6rba
Feditel spolednosti

Ptiloha d. 1 PoloZkovf rozpodet

PFiloha d. 2 Seznam subdodavatelE

Ptiloha d. 3 Plnd moc zSstupce Zhotovitele
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KRYCI LIST ROZPOCTU

Ndzev stavby

NSzev objektu

mistni komunikace k mateisk6 5kole
JKSO

EeO

Misto

tc

Objednatel

Projektant

Zhotovitel

Zprccoval

SELLA AGRETA s r.o , Vrbovd 655, Usti nad Orlici

vfsledku tendru

AGRETA s.r.o. Ing. Milan Petr

Rozoo6et 6[slo Dne

11.2013

M6rn6 a fdelov6 jednotky

Podel Naklady / 1 m.j. Pocet Ndklady / 1 m.j. Podet Ndklady / 1 m.j.

0 0,00 0,00 tl 0,00

Rozpodtov6 niklady v CZK

A Z6kladni rozp. naklady B Doplfikov6 n6klady C N6klady na umist6ni stavby

1 HSV DodSvky 458 667,07 I Prdce oiesdas 0,00 13 Za(izeni staveniStd 2A0% 76 840,25

z MontAZ 2743 009.87 v Bez pevn6 podl. 0,00 14 Mimostav doorava 0,00% 0,00

PSV Dod6vky 0,00 10 Kulturni pamStka 0,00 15 Uzemnivlivy 0,00% 0,00

4 Mont6Z 11 0,00 16 Provozni vlivy 0 00% 0,00

5 M Doddvky 0,00 17 Ostatni 0,00% 0,00

MontdZ 0,00 18 NUS z rozoodtu 0,00

7 zRN (i. 1-6) 3 201 676.94 12 DN (i.8-11) 40 NUS (i. 13-18) 76 840,25

20 HZS 0,00 21 (ompl. cinnost 0,00 22 Ostatni n6klady 0,00

i Projektant, Zhotovitel, Objednatel D lcefkem bez DPH 3278517,19
DPH Yo Ziiklad dand DPH celkem

snlZend 15,0 0,00 0,00

z5kladni 21,0 3 278 517,19 688 488,61

Cena s DPH 3 967 005,80

E Piipodty a odpodty

Dodd zadavatel 0,00

KIouzavS doloZka 0.00

Zvfhodn6ni 0,00
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ROZPOCET
Stavba: Rekonstrukce mistni komunikace k mateisk6 Skole Doubravdicce
Objekt:

Objednatel:

Zhotovitel: dle vfsledku tendru

"IKSO:
E00:
Zlpracoval: SELLA AGRETA s.r.o. lng Milan Petr

Datum: 26.11.2013

K6d poloZky Popis MJ
MnoZstvi
celkem

Cena
jednotkov6 Cena celkem

Hmotnost
celkem

1 2 5 4 5 o 8

HSV Pr5ce a dod6vky HSV

1 Zemni pr6ce 323 388.88

1 113152112
)dstran6nI podklad0 zpevn6nfch ploch z kameniva
ircen6ho m3 144.42t 269,58 38 934,90

z 113154114
=r5zovAni Zividn6ho krytu tl '100 mm pruh S 0,5 m pl do 500
n2 bez oiek62ek v trase m2 289.00( 204,53 59 109,17

1 20001 I 01 riiplatek za zlileni vykop6vky v blizkosti podzemnlho vedeni m3 125,00( 301 ,81 37 726,25

4 122202202
Odkop5vky a prokopdvky nezapa2enl pro silnice objemu do
1000 m3 v hornind ti 3 m3 250,341 89,25 22342,93

122202109

rilplatek k vykop6vk6m v zemnicich na suchu pro d6lnice v
tornin6 ti 3 za leoivost m3 250,00c 8,87 2 2',t7,50

132201101 lloubeni nih 5 do 600 mm v hornin6 ti, 3 objemu do 100 m3 m3 99.00c 513,88 50 874,12

7 162601102

y'odorovn6 piemist6ni do 5000 m vfkopku/sypaniny z
rorniny ti. 1 a2 4 m3 326,00C 178,24 58 106,24

o 't71201201 Jloienl sypaniny na skl6dky m3 367.80C 14,1A 5 '185,98

9 181102302 Jprava pl5n6 v z6iezech se zhutnenim m2 960,75( 21 ,2A 20 367,90

10 181301101
lozprostieni ornice tl vrstvy do 100 mm pl do 500 m2 v
'ovin€ nebo ve svahu do 1:5 m2 375.00C zc,Jt 9 506.25

11 1790831 1 6

y'odorovn6 piemlst6ni ornice s naloZenim a slo2enlm na
;kl5dku do 5000 m t z I,YOL 110,22 2 420,43

tz 180402111
Lalozent parKoveho travniKu vysevem v rovine a ve svahu do
1.F m2 448,00C 14,15 6 339,20

1a ?057241 00 os/vo smes tavni parkova rekreaeni Kg 8,960 127,69 1 144,10

14 182101101 Svahov6nI v zAiezech v hornin6 ti. 1 a2 4 m2 73,1 0C 58,63 4 285.85

15 )38902112
urstenr pnKopu KomunrKact pnKopovym rypaolem oDjem
n6nosu do 0,3 m3/m m 45,00( 107,29 4 828,05

2 Zakl6dSni 232 412.95

to 174101101
zasyp Jam, sacner ryn neoo Korem oojeKtu sypantnou se
zhutn6nlm m3 99,00c 78,71 T IYZ,ZY

17 >aJ3/345U sterKooisex trakce u-32 178,200 254,26 45 309,13

18 212752213
t rauvoo z orenaznrcn truoeK ptastovycn flextDttntcn u 0o 16u
mm vdetnd lo2e otevienf vfkop m 330,00c 246,33 81 288,90

19 /661 1 ZZSU truDKa drenaznt textahl Ppeute D 760 mm m 363,000 127,93 46 438,59

20 21314111 1

znzenr vrslvy z geotexilte v rovtne neDo ve sKtonu 0o 1:b s
do3m m2 915,00C 23,97 21 932,55

)vJ1 1 Z50U georcxuile newana @orypropyten) t K-NQN I Ex t1J zuU m2 1 006,500 29,46 29 651,49

4 Vodorovn6 konstrukce 292 634,45

22 18899521 2

D+M PieloZka sd6lovacich kabel0 Telefonoca 02 dle vfkazu
vfm6r PD pieloZky viz. piiloha Kp 1.00c 272 400,04 272 400,0A

23 592277310 Zlabovka betonovd 30/20/80 30x20x8 cm kus 227,250 54.69 12 428,30

24 )351 121 1 1

Osazenlpiikopov6ho 2labu do betonu tl 100 mm z
betonovlich tvSrnic 5 300 mm m 45.00c 173,47 7 806,1

5 Komunikace 1 985 047,84

z5 119001202 D+M Vfmdna neUnosnfch zemin tl vrstvy 300 mm m2 916,00C 198,74 182 045,84

zo 567551 1 1 1

KecyKlace podKladu za studena na miste SROSIVI -

rozpojenl a reprofilace tl 350 mm plochy do 1000 m2 m2 289,000 117 ,97 34 093,33

27 1 0zc5uu ?mutze aslatrcva (Dat. luuu t) <g I092,000 24,15 195 421 ,80
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)c
K6d poloZky Popis MJ

MnoZstvi
celkem

Cena
jednotkov6 Cena celkem

Hmotnost
celkem

1 4 A 8

Spoffeba; 0,2 - 0,3 kg/m2

28 585221 530 cement struskopoftlandsk'! CEM IUB-M 32.5 R bal, 8,092 2 902.50 23 487,03
29 563441 550 SErkodft frakce 0-22 20,230 283,80 5 741 ,27

30 )97221551 Vodorovn6 doprava suti ze sypklch materi6l0 do 1 km 463,818 18 4s0,6€

31 )97221559
Piiplatek ZKD 1 km u vodorovn6 dopravy suti ze sypklch
materi6l[r 2 319,090 10,71 24 837,4a

5Z )97221611
Nakl6d6ni suti na dopravnl prostiedky pro vodorovnou
qooravu 463,818 140.0€ 64 976,2e

564952111 mm m2 961,800 240,34 231 159,01

34 564952111
Podklad z mechanicky zpevndn6ho kameniva MZK tl 150
mm - 2. vrstva m2 961,800 240,34 231 159,01

35 5731 11111
Postiik Zivi6nf infiltradni s posypem z asfaltu mno2stvi 0,60
kglm2 m2 1 200,000 19,2C 23 040.0c

573211111 Postiik 2ivi6nf spojovacl z asfaltu v mnoZstvl do 0,70 kg/m2 m2 1 200,000 tJ,/: 16 548,0C

37 577134111
Asfaltovf beton vrstva obrusnd (ABS) ti. I tl 40 mm 5 do 3 m
z nemodifikovan6ho asfaltu m2 1 200,000 271.2C 325 440,0C

38 6AAl A4.l ,t 4

Asfalto4i beton vrstva podkladniACP 16 (obalovan6
kamenivo OKS) tl 70 mm 5 do 3 m m2 1 260,000 352 4e 444 099,6C

915491211
usazenr vodicino prouzKu z betonovlich desek do
betonov6ho lo2e tl do 100 mm 5 prou2ku 250 mm m 660,000 90,9C 59 994,0C

40 c9z1 /4930 )etonova pridlazba 5OOx250x 1 OO (us 693,000 134,70 93 347,10

41 91 97351 1 3 Rez6ni stdvajlciho Zivien6ho krytu hl do 150 mm n 38 000 108 5€ 4125.2t
42 5991 41 vyprnent spar mezr 0ilct ztvtcnou zaltvKou 't] 69,000 102,64 7 082,1e

Trubni vedeni 98 483,34

43 831 2631 95 D+M Ziizeni kanalizadnI piipojky DN 150 'Yl 12,500 3 732,07 46 650,88

44

935111111
5Z Osazen i Stdrbinoveho Zlabu ze 2b. 'Y] 6,000 72,61 435,6€

45 935114121
Sterbinovy odvodriovaci betonov! 2lab 450x500 mm bez
vnitiniho spedu se z6kladem n 6 000 3 517,54 21 105,24

46 895941'111 D+ M kompletni vsakovaci jimky (us 1.000 15 974,00 15 974,0C

47 8993321 1 1

Vyskove Uprava ulieniho vstupu nebo vpusti do 200 mm
sniZenim nebo zvfSenlm poklopu (us 12,00( 1 10? 4',1 14 317,56

Ostatni konstrukce a price-bou16ni 219 091.84

48 914111111
Mont62 svisl6 dopravnf znaeky do velikosti '1 m2 objimkami
na sloupek nebo konzolu (us 2,00( 180,74 361,48

49 914511111
uontaz sroupKu oopravntcn znaceK detKy do 3,5 m s
retonovym z5kladem (us 2,00( 222,03 444,06

50 404440490 .naika dopravni svislS reflexni AL kus 2,000 1 988,75 3 977,50

51 404452300 sloupek Zn 70 - 350 Rus 2,000 543,95 1 087,90

52 7491 01 650 ,atka betonova KUS 2,000 318,20 636,40

53 915111111 Ziizenl piechodn6ho dopravnlho znadeni sou 1.00c 35 000,00 35 000,00

54

96104411
oprv 3prava napojen i st6vajicich sjezd0 sou 3,00c 5 487,00 16 461,00

55 981011111 3eodetick6 zam6ienI skutedn6ho provedeni stavby KS 1.00c 24 000,00 24 000,00

56 3810111169e r'ytyCeni sitl a prostorov6 polohy stavby KS 1,00c 20 000,00 20 000,00
98777erze Jokumentace skuteeneho oroveden i sou 1,00c 15 000,00 15 000,00

58 )97221845

roplatek za ulo2enI odpadu z asfaltov]ich povrch0 na
;klSdce (skl6dkovne) t 74,00c 175,60 12 994,40

)7909711 JoolateK za sKladKu - ostatni zemtna t YJO,ZJL 95,20 89 129,10

50 631.09

OU )98223011 riesun hmot pro pozemnI komunikace s krytem dl62d6nfm t 109,00c .t E7 6? 17 170,77

61 )98225111

rresun hmot pro pozemnl komunikace a letiSt6 s krytem
Zrvrdn!m t 589,921 56,72 33 460,32

Celkem
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SILMEX s.r.o.
Pra2sk6 tf. 495/58, 370 04 Cesk6 Bud6jovice

Zdpis v OR u Krajskeho soudu v deskfch Bud6jovicir:h, oddll C, vlozka 18337

eeske Buddjovice, PraZsk6 t, 495/58, PSe 320 04
489 51 081

c2489 51 081

GE Money Bank, a.s.
6.U. 51 3709584/0600

tel.lfax:+ 420 321 7 1 2 832
e-mail: info@silmex.cz

c

cesrruE pnoHLASENI

Spolednost: SILMEX s.r,o.
Sidlo:
te:
Dtd:

tCo:489s'1oB'l
DIC: C248951081

regishovand obchodnim rejstiikem Krajsk6ho soudu v eeskfch Buddiovicich, oddil C, vloZka 18337

zastoupen6: Ing. Milanem Stdrbou, na zAkladd pln6 moci
nar,24.7J974, bytem Prokopa Velikeho 365, 280 02 Kolin lll,

uchazed o veiejnou zakhzku:

,,Rekonstrukce mistni komunikace k mateiskl Skole DoubravCice"

prohlaSuje,

Ze pro tuto veiejnou zakhzku nehodl6 v dobd sestaveni nabidky vyuZit 26dn6 subdodavatele k pln6ni
verejne zakdzky,

V Kollnd dne 12,8.2014

Sftfid€ff s,;r,0. G

Pra2sl<6 ti, 4.95i58
370 04 Cesk6

Ing. Milan SterOa

na z6klad6 pln6 moci

-J3-



0bchodnI flrma:

se sidlem:

tco:
Dt0:

Registrovan6:

Zastoupen6:

SILMEX s.r.o.

Ceske Bud6jovice, PraZskS tf.495/58, PSC 320 04

489 51 081

c248951081

obchodnim rejstiikem Krajskeho soudu v C. Buddjovicich, oddilC, vloika 18337

Ing. FrantiSkem FrySem, jednatelem

nar, 16.4. 1963, bytem Jindiichiv Hradec lll, Pod Vrchy 142

ud6luje timto

lng. Mifanovi$t6rbovi, nar. 24.7.1974, bytem Prokopa velikeho 36b,280 02 Kolin lll.

plnou moc

V Ceskfch Bud6jovicich dne 27. kvdtna 2014

Zmocnitel:

Tuto plnou moc piijimdm:

Zmocn6nec:

lng.

Ing. Milan Stdrba





















































M6stsk9 uiad Gesky Brod
namdstf Husovo 70, 282 U, eesky Brod

odbor dopravy a obecnf Zivnostensky rtiad
Pracovi\td: Lpatro budovy ip. 56,nam. Arnoita z Pardubic

i.i. : vrucg 32trl t2or3 I oDtKa
ij.: MUCB SPIS 33836/2012
Opr6vn6n6 riiedni osoba: Katrno5ka
Tel.:321 612 196
Fax:321 612 203 frto nicc

ROZH
SIA VEBN|

Mdstsklf riiad desky Brod, odbor dopravy a OZ
40 odst. I zhkona (,. I3lI997 Sb., o pozemnich komunikacich, ve zndni pozddj5ich piedpisri (d5le jen

,,zhkon o pozemnich komunikacich"), a speciSlni stavebni riiad piislu5n! podle $ 16 odst' 1 a $ 40

odst. 4 pism. a) zilkona o pozemnich komunikacich a $ 15 odst, I zhkona (). 18312006 Sb., o fzemnim
plSnov6ni a stavebni i6du (stavebni zhkon), ve zndni pozddj5ich piedpisri (d6lejen ,,stavebni zilkon")

ve stavebnimiizeni piezkoumal podle $ 109 aL.114 stavebniho z6kona Lhdost o stavebni povoleni,

kterou dne 31. 12.2012 podala:

Obec Doubraviice, Doubraviic e 94,282 01 deskf Brod, IdO 00235369

(d61e jen ,,stavebnik"), anazlkladd tohoto piezkoum6ni:

I. Vydivd podle g 115 stavebniho zilkona a $ 5 a 6 vyhl65ky (,.52612006 Sb., kterou se prov6ddji

ndkter6 ustanoveni stavebnilro zhkonave vdcech stavebniho i6du

stavebni Povoleni
na stavbu

,,stavebni rfipraly mistni komunikace na pozemcich parc.i. 99lll,99ll2'1002,307/16 obec

Doubraviicet'

na pozemku p.(,. 99 | I I,99 | 12, 1002,3 07 I | 6 v katastr6lnim izemi Doubravdice

Stavba obsahuje :

Stavebni ripravy mistni komunikace ve dvou risecich o d6lce 1, riseku l79,62m,Siice 4,5m'Trase B

d6lce 747,iIm, Siice 3,5m, kterf bude uZiv5na jako jednosmdrn6. Povrch komunikace bude z asfaltu,

lemovSn betonoqfm p6skem, vjezdy budou ze zlmkove dlai:by. De5t'ov6 vody budou zasakov6ny po

obou stran6ch komunikace v zelenich ploch6ch

II. Pro provedeni stavby se stanovi tyto podminky:
l) Stavba bude provedena podle projektov6 dokumentace ovdien6 ve stavebnim iizeni.
piipadn6 zmlny nesmi byt piovedeny bez piedchoziho povoleni speci6lniho stavebniho iriadu.

Projektovou do'kumentaci stavby ,,Stavebni irpraly mistni komunikace na pozemcich parc'd. 99111',

ggIl7, 1002,307116 obec Doubravdice" vypracoval Ing. Jiii Pol6dek, autorizovany inZenfr pro

dopravni stavby Cfatf 0701367.
2) Stavebnik oznfumi silnidnimu spr6vnimu riiadu termin zah|jeni stavby.

3i Kontrolni prohlidky stavby budou probihat v rozsahu piedloZendho plSnu kontrolnich prohlidek:

a) Pii zahfjeni stavby pii pievzeti pozemkri dotdenlich stavbou

b) z6vdredn6 kontrolni prohlidka pied vydanim kolaudadniho souhlasu
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4) Pii stavbd budou dodrZena ustanoveni vyhlS5ky d. I3lll998 Sb., o obecnfch technickych

poLadavcich na v'-fstavbu a piislu5n6 technick6 normy. Pii prov6ddni stavby je nutno dodrZovat

piedpisy tykajici s e bezpedno sti pr6ce a technicklf ch zai izeni -

5) Ffi piovadCnistavby budou zaji5tdna opatieni, kter6vyloudi znedi5t'ov6ni okolni silnidni sitd

staveliStni dopravou atimiohroZov6ni bezpednosti silnidniho provozu. V pifpadd jak6hokoli

znedi5tdli silnic, zejmdnapii nepiizniqich (de5tivfch) klimatic\fch podmink6ch, bude neprodlend

zaj i5tdna odista komunikaci.
6) Siavbu bude prov6ddt fyzickh nebo pr6vnickd osoba opr6vndn6 kprovdddni stavebnich nebo

mont6Znich praci jako piedmEtu sv6 dinnosti podle zvl6Stnich piedpisfi.
j) Speci6lnimu stavebnimu riiadu bude ozn6men nfnev a sidlo stavebniho podnikatele, kten-i bude

stavbu prov6ddt.
8) pied zihaienim stavby musi stavebnik zajistit v1'rydeni prostorov6 polohy stavby odbornd

zprisobillimi osobami. Vjsledky vytydeni musi blit ov6ieny fiednd opr6vndnym zemdmdiickym

inZenlfrem' 
crarrohninh nrcci hrrrinrr rn,frrF.env veKker6 ir v6dEni stavebnichg) Pied zah6jenim stavebnich praci budou vytydeny ve5ker6 inZenlfrskd sitE. Pii pro

praci v biizkosti inZenyrs\fch siti zajisti stavebnik splndni podminek, stanovenych dotdenymi

spr6vci tdchto siti k zaji5tdni jejich bezpedn6ho a plynuldho provozu. Vyskytnou-li se pii
piov6ddni stavby v projektu nezakreslena, musi b;it dal5i prov6d6ni Stavby piizprisobeno

skutedn6mu stavu za dozoru piislu5nfch spr6vct. :

10) Pokud stavebni pr6ce budou probihat v ochrannlfch p6smech nadzemniho di podzemniho vedeni,

musi stavebnik pied zahfrjenim praci poLildat o souhlas piislu5n6ho provozovatele.

11) Pii pracich bude dodrZena CSN pro soubdh a KiZeni siti.

l2) Na stavbd bude veden stavebni denik, do ndhoZbudou prov6ddny zdpisy o stavbd

t:j VeSter"; stavebni materiSl bude po celou dobu stavby skfadovin.na vlastnim pozemku stavebnika.

14) yied zihflenim praci bude poZ6d6n Odbor doprary aOZU MdU iesky Brod o zmdnu ripravy

dopravniho piipojen( a stanoveni mistni irpravy dopravniho znadeni.

15) pii prov6ddni stavby bude dodrZeno vy'jSdieni Ustavu archeologickd pamStkov6 pdde stiednich

iech ze dne 5. I1r2013 pod(:j.277612013
1. Ve smyslu ustanoven i zikona { 20187 Sb. ve znEni zhkona (,. 242192 Sb. o st6tni pamStkov6 p6di

bude nutnlf z1kladni vyzkum provedenf odbornou orgatizaci. Skr.-frvku ornice a vSechny zemni prirce

spojen6 s plochou stavenistd le tieba od jejich zahhjeni sledovat, kresebnd, fotograficky a pisemnd

dokumentovat odbornou orginizaci. Mimo t5rto pr6ce je nutnd prov6st dal5i qizkum v piipad6, kdy

budou, sk{Fykou nebo jinym z6sahem do terdnu, naruSeny archeologick6 situace. Archeologic\i

vyzkum vyvolany ,"-ni-i pracemi je hrazen investorem. Je nutn6 na ndj v dostatedn6m dasov6m

piedstihu tzaviit smlouvu s opr6vndnou organizaci.

2.Sddleni terminu stavby nejpozddji v prfibdhu st rvebniho iizeni'
3.Ohl6seni vsech zemnich piaci, ud.tne piipravy staveni5td, tii ljdny pied jejich realizaci. Dohled pii

sk{vce ornice, Po jejim bdstranEni provedeni archeologickdho vyzkumu, na kteqf teprve navffie

stavebni dinnost. Nutn)t dal$i archeologiclo-i vlzkum bude probihat v klimaticky vhodn6m obdobi.

4.Pisemn6 potvrzeni o provedeni qizkumu bude soud6sti kolaudadniho rozhodnuti'

l6) Pii prov6ddni stavby-bude dodrZeno vy'jAdieni spolednosti CEZ Distribuce,' a.s. ze dne L8.01 .2013

pod dj.0100183s94
V majetku spolednosti CBZ Uistribuce, a.s. se ve V6mi uvedendm zhimovdm

zas ahuj e o chrannjzm p Ssmem ener get ickd zai izeni ty pu :

Podzemni sit6, Nadzemni sit6, Stanice

izemi nach6zi nebo

V piipad6 podzemnich energetic(ich zaiizenije povinnosti stavebnika pied zapo(etim

dtrn6ct dni piedem poLhdat o vy{ideni prostiednictvimZhkaznickd linky 840 840 840,
zemnich praci

kter5 je V6m k

dispozici 24hodin denn6, I dniv tydnu.
Energetick6 zaiizenije chr6ndno ochrannym pSsmem podle $ 46 zilkona(,.45812000 Sb. (energeticla-i

z6kon) v platn6m zndni nebo technickfmi normami, zejmena PNE 33 3301 a CSN EN 50423-1"
piibliZnj prfibdh tras zasil6me v piiloze, piidemZ v trase kabelov6ho vedeni mriZe byt uloZeno ndkolik

kabehi.
V piipadd, Le tvaLovanh akce nebo dinnost zashhne do ochranndho pSsma nadzemnich vedeni, nebo

traiosianic, popi. bude po vytydeni zji5tdno, Le zasahuie do ochranndho p6sma podzemnich vedeni, je

nutn6 pisemnd poL,6dat o souhlas s dinnosti v ochrann6m p6smu (formul6i je_ k dispozici na

www.cezdistribuce.cz v d6sti Formul6ie /Cinnost v ochrannych p6smech, kontaktni ridaje pro pod6ni
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VaSi Z6dosti naleznete v zdpati). Upozoriujeme Viis rovndZ, Le v zhjmovem tnemi se mtZe nachfnet
energetickd zaiizenL kter6 neni v rnajetku spolednosti eEz nistribuce, a.s.
Pokud dojde k obnaZeni kabelov6ho vedeni nebo k po5kozeni energetickdho zaiizeni,kontaktujte
prosim na5i Poruchovou linku 840 850 860, kter6je V6m k dispozici 24hodindennd, 7 dniv t'-iatru.
lD Pfi prov6ddni stavby budou dodrZeny podminky Telef6nica 02 CzechRepublic a.s. praha ze dne

18.'7.20\3 pod dj. 620575113
Dojde ke stietu se siti elektroniclqfch komunikacf (d6le jen SEK) spolednosti Telefonica, jejiL
existence a poloha je zakreslena v piiloZenem vyiezulvliezech z irdelovd mapy SEK spolednosti
Telef6nica.
Ochrannd p6smo SEK je vsouladu sustanovenim $ 102 zhkona (,. 12712005 Sb., o
elektronickych komunikacich a o zmdn6 ndkterlfch souvisejicich z6konri stanoveno rozsahem
1,5m po stranSch krajniho vedeni SEK a neni v piiloZendrn vyiezu ztdelove mapy SEK
spolednosti Telefonica vyznadeno (d6le jen Ochrann6 p6smo)
1) Vyj6dieni je platn6 pouze v zdjmovdrn tnemi urden6 a r,yznadend Ladatelem, jakoL ipro drivod
vyd6ni Vyj 6dieni stanovenf ladatelem v Z6dosti.
Vyj6dieni pozbyv| platnosti uplynutim doby platnosti v tomto vyjSdieni uvedend, zmdnou
rozsahu z6jmov6ho izemi di zmdnou drivodu vydhni VyjSdieni uvedendho v Z6dosti nebo
nesplndnim povinnosti stavebnika dle bodu 2 tohoto Vyj6dieni, to v5e v z6vislosti na tom, kter6
ze skutednosti rozhodn6 pro pozbyti platnosti tohoto VyjSdieni nastane nejdiive.
2) Stavebnik, nebojim pov6iendtieti osoba,je povinen bezzbytedndho odkladu pot6, kdy zjistil,
Ze jeho zhmdr, pro kteqf podal shora oznadenou Z6dost, je v kolizi se SEK a nebo zasahuje do
Ochrann6ho p6sma SEK, nejpozddji v5ak pied podStkem zpracov6nf projektovd dokumentace
stavby, kter6 koliduje se SEK a nebo zasahuje do Ochranndho p6sma SEK, vyzvat spolednost
Telef6nica ke stanoveni konkr6tnich podminek ochrany SEK, piipadnd k pieloZeni SEK a to
v pracovni dtty od 8.00 do 15.00, prostiednictvim zamdstnance spolednosti Telef6nica
povdieneho ochranou sitd - Petr V6la (tel.:602 354 4234, e-mail: vala.petr@ telefonica.com (d6le
jen POS).
3) PieloZeni SEK zajistijeji vlastnik, spolednost Telef6nica. Stavebnik, kteqi vyvolat piekl6dku
SEKje dle ustanoveni $ 104 odst. 16 z|konaE.I2712005 Sb., o elektronic(iich komunikacich a o
zmdnd ndktenich souvisejicich z6kont povinen uhradit spolednosti Telef6nica veskerd nriklady na
nezbytnd irpravy dotdendho irseku SEK, a to na frovni st6vajiciho technick6ho ie5eni.
4) Pro ridely pieloZeni SEK dle bodu (3) tohoto Vyj6dieni je stavebnik povinen uzaviit se

spolednosti Telef6nica Smlouvu o realizaci piekl6dky SEK.
5) Bez ohledu na v5echna shora v tomto Vyj6dieni uvedend skutednosti je stavebnik, nebo jirn
povdien6 tieti osoba povinen iidit se V5eobecnymi podminkami ochrany SEK spolednosti
Telef6nica, kter6 jsou nedilnou soud6sti tohoto Vyj6dieni.

,6) Spolednost Telef6nica prohla5uj e, Le Ladateli byty pro jim urdend avyznadenl zhjmove uzemi
poslg,tnuty ve5ker6 dostupn6 informace o SEK.
7) Zadateli pieyzetim tohoto Vyj6dieni vznik| povinnost poskltnutd informace a data vyuLit
pouze k ridelu,'pro ktery mu byla tato poslqrtnuta. Zadatel neni opr6vn6n poskytnut6 informace a
data rozmnoloval, roz5iiovat, pronajimat, prijdovat di jinak uLivat bez souhlasu spolednosti
Telef6nica. V piipadd poruSeni tdchto povinnosti vznikne Ladateli odpov6dnost vyplyvajici
z platny ch pie dp i s ri, zejmena p ie dp i s ri prSv a autors kdho.
V piipadE dotaZri.k Vyj6dieni lze kontaktovat spolednost Telef6nica na asistendni lince 14111

18) Pfi prov6dEni stavby budou dodrZeny podminky Telef6nica 02 Czech Republic a.s. Praha ze dne
18.10.2013 pod dj. VE I30r22rr

- Komunikace, chodniky, parkovaci st6nf, vjezdy, zpevndnd polochy: Kabelov6 trasy nesmi b1t
umistEny ve vozovce, obsluZnd komunikaci (mimo mist kolmdho kiiZeni), kabelov6 spojky nesmi
bjt umist6ny ve vozovce, obsluZnd komunikaci, vjezdu nebo pod parkovacim st6nim, piipadnl;i
chodnik nebo zpevndn6 plochy nad trasami SEK poZaduji prov6st s rozebiratelnlim povrchem
(napi. zSmkov| dlaLba). Kabely musi byt za obrubniky, nezabetonovSny, v piedepsandm kry,ti,
nesmi bft umistEny pod6lnd pod obrubnikem nebo odvodiovacim Llabem. V mistech kiiZeni
s vozovkou nebo obsluZnou komunikaci (pokud jiL tato ochrana provedena neni) poZaduj i prov6st
ochranu kabelt uloZenim do dElenlfch chr6nidek o110 nebo betonovych kor'-ftek sviky a

piiloZenim rezervni chr6nidlcy o110 s vidky s piesahem 0,5 - 1 m na kaZdou stran (v chr6nidce
musi bjt zatahovaci lanko), piipadnfm zahloubenim a obetonov6nim.V prostorech vjezdri nebo
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- pod parkovacim stinim (pokudjiZ tato ochrana provedena neni) poZaduji prov6st ochranu kabeli
uloZenfm do ddlenych chr6nidek o110 nebo betonovych ko4itekiviky spiesahem 0,5 - I m na
kaZdou stranu, piipadnfm zahloubenim a obetonov6nim. Pokud bude krytivedeni SEK vdtsi neZ
0,60 m, poZaduji pouze zaloLenirezervni chrrinidky o110 s vfdky s piesahem 0,5 - 1 m na kaZdou
stranu (v chr6nidce musi byt zatahovaci lanko). Dopravni znatenipoZaduji umistit v dostatednd
vzddlenosti od zaiizeni SEK. NN,\IN,VO vedeni (vdetnd skiini,stoZ6rti a dal5ich zaiizeni) a
inZenlfrskd sitd ek a d y
vedeni SEK dle ov6 rip i,
a tak, aby p6sm sdElov h
kiileni poZaduji uloZit (umistit) NN,VN,VO vedeni a inZenyrsk6 sitd pod vedenim SEI( pii
dodrZeni qf5e uveden6 normy. Upozoriuji, Ze projektant rudi zejmdna za iddnotr ochranu
sddlovacich vedeni a zaiizeni pied ru5iq;imi a nebezpednymi vlivy trojflzouj,ch vedeni \rN, V\,\l
a ZVN (CSN 332160). Vpiipadd, Ze max.doporuden6 hodnoty budou piekrodeny, je tieba
dostatednou ochranu zaiizeni SEK projednat se mnoujako z6stupcem spolednosti Telef6nica
Czech Republic, a.s.povdien;iim ochranou sit6, pied vyd6nim spr6vniho rozhodnuti. piipadnd jin6
kolize SEK se stavbou budou ies5eny se mnou na mistd stavby. Upozorfluji, Ze v souiadu
sustanovenim $ 104 odst. 16 zhkona (,. 12712005 Sb. ve5kerd n6klady spojen6 spiekl6dkou
zaiizeni SEK a jejich ochranou pied po5kozenim nese stavebnik, ktery je vyvolal. Zalceslenit
poloha nezamdienych zalizeni SEK je pouze brientadni, skutednou polohu je nutn6 piedem
vltydit.

- Vynucen6 piekl6dka zaiizeni SEK bude iesena samostatnym projektem a realizovhna nasi
spolednosti Telef6nica Czech Republic, a.s.,\ynucen6 piekl6dka zaiizeni SEK bude zapracovhna
do PD stavby. Konkrdtni zprisob ieseni r,ynucend pieklidlqy, vdetnd schv6leni PD a podepsrini
piislu5n;fch smluv, bude prokazatelnd projedn6n se zamdstnancem na5i spolednosti Luddk Tome5,
tel.271462279,602136 836, email : ludek.tomes@lelefonica.com pied vyd6nim spr6vniho

EK bude provedena s ohledem na podminky ochrany SEK
o existenci SEK, d6le s ohledem na iSN 736005 (prostorov6
i) a CSN 332160 (ochrana sddlovacich vedeni azaiizenipied,

ru5ivymi a nebezpednfmi vlivy trojffzovych vedeni \rN, V\Atr a ZVN) tak, aby novou polohou
zaiieni SEK nebyla naru5ena ochrann6 p6sma ostatnich provozovatehi inZ. Siti. Vynucen6
piekl6dka musi blit provedena v koordinaci s vystavbou ostatnfch inZenyrs\ich siti pied
dokondenim definitivnich povrchri. Upozoniuji, Ze v souladu s ustanovenim $ 104 odst. 16 zhkona
(,.12712005 Sb. ve5kerd n6klady spojend spiekl6dkou zaiizeni SEK ajejich ochranou pied
po5kozenim nese stavebnik, ktery piekl6dku vyvolal.

- ZahSjeni dinnosti je stavebnik povinen pisemnd ozn6mit md, jako zSstupce spolednosti Telef6nica
Czech Republic, a.s. povEiendho ochranou sitd na email: vala.petr@telefonica.com nebo po5tou na
adresu podatelny: Telef6nica Czech Republic, a.s.,Petr Vrila, Ochrana sitd Praha, PO BOX 1

K417, OlSansk6 268116, 130 34 Praha 3. Oznfimeni bude obsahovat dj. piislu5n;ich r,1'j6dieni o
existenci SEK a zflkladni irdaje o stavbd (nhzev stavby, investor, zhotovitel, kontakt na
stavbyvedoucfho, termin realizace, koordinadni situace stavby). V prrib6hu stavby je stavebnik
povinnen mE piizvat ke kontrole pied zhhozem odkryqich tras nebo zaiizeni SEK a ke kontrole
provedeni ochqany zaiizeni SEK, o kter6 bude proveden z6pis do stavebniho deniku. AZ po
uddleni souhlairi j e moLne provdst zhhoz. Termin mi stavebnik oznhmi mi:n. 2 dny piedem na vySe
uvedeny kontakt. .

- Pied dokondenim stavby je stavebnik povinen piedat zilWes proveden6 ochrany zaiizeni SEK
vdetnd geodetick6ho zam6ieni na email: vala.petr@telefonica.com nebo po5tou na adresu
podatelny: Telef6nica Czech Republic, a.s.,Petr Viila, Ochrana sitd Praha, PO BOX I K417,
Ol5ansk6 268116.130 34 Praha 3.

VySe uveden6 dodatedn6 podmfnky ochrany zaiizeni SEK budou zapracovdny do PD stavby. Ostatni
podminky ochrany zaiizeti SEK spolednosti Telef6nica Czech Republic, a. s. jsou stanoveny ve
vy'j6dieni o existenci SEK dj. 01,95705_12 a tyto dodatedn6 podmfnky ochrany zaiizeni SEK jsou
nedilnou soudSsti tohoto r,1,'j 6dieni.

19) Pii prov6ddni stavby bude dodrZeno vyjadieni KSUS Stiedodeskdho kraje ,p.o. ze dne 7. 10.

2013 pod i,j. 45S4|I3/KSUS/KHT/I(UK
1) Realizaci stavby nesmi dojit ke zhorieni v odvodndni silnice II|II3.
2) Vlikopovy materiill nesmi b;it uklSd6n na vozovku.



)-

3) V rnistd styku se silnici IUll3 bude sp6ra proiiznuta a r,yplndna trvale pruZnou z6livkou.
4) Po ukondeni stavby bude okolni terdn uveden do privodniho stavu.
5) Pied zahhjenim stavebnich praci v silnidnim pozemku dojde k protokoliirnimu pied6ni pozemku,
po skondeni stavebnich praci v silnidnim pozemku bude dotdenL thst pozemku protokol6rnE pied6na
zpdt KSUS SK.
6) Podminkou vstupu do silnidniho pozemku bude souhlasn6 stanovisko policie en nt Kolin a
povoleni zvlS5tniho uLivini silnice, vydand Odborem dopravy MdU iesky Brod.

20) Pii provdddni stavby bude dodrZeno vy'j6dieniHzs Sti.kraje rizemni odbor Kolin ze dne 9.10.2013
Pod d j.: KO-865 -2120 1 3/PD
PiistupovS komunikace, kterS bude navrZena jako jednopruhov| Qeden jizdnf pruh), bude mit zaji5tdno
projektov'-fm ie5enim zilkaz odstaveni a parkov6ni vozidel, bude-li vice pruhfi, bede tento zhkaz
zaji5tdn alespoi na jednom jizdnim pruhu ((,1. 12.2.3 CSN 73 0802 PoLhmi bezpednost staveb -
Nevlirobni objekty).

2I) Pii prov6ddni stavby bude dodrZeno r,1,'j6dieniOZPaZ MdU Cesky Brod ze dne 2.10. 2013 pod
dj. MUCB 2624212013
Z hlediska ochrany piirody (ryiizuje: Ing. Vodidka Rostislav, tel.: 32I 612 I8I): bez piipominek
Z hlediska nakl6dfni s odpady (vyiizuje: Tudimov6Ilona, tel.: 321 612182):
Ve smyslu zdkona d.185/01 Sb., o odpadech a o zm6nd ndkterych dal5ich zhkoni, ve zndni pozddjSich
piedpisri ldiie jen zilkon o odpadech/, nemdme nimitek.
Pied vydSnim kolaudadnfho souhlasu (v piipad6, Ze souhlas nebude tryd|vhn, nejpozddji do 30ti dnri

ocl ukondeni akce) piedloZit MEU iesklii Brod, Odboru ZpZ doklady o zneskodndni odpadfi vznikllch
stavebni dinnosti., vydan6 opr6vndnou osobou ve smyslu zfrkona o odpadech $ 4, odst. 1, pisrn. y.
Pozn.: (vice info. www.cesbrod.czl Uiad/Odbory/Odbor Zivotniho prostiedi a

zemdd6lstvi/Dokumenty ke staLenil FormulSie ke staZeni - Odpady a ovzdtSil
Nakl6d6ni s odpady- poZadavky na investora ).
Z hlediska ochrany ovzdu5i (vyiizuje: TudimovS llona, tel.: 32I 612lB2):
Ve smyslu zdkona (,. 20112012 Sb., o ochran6 ovzdu5i (z6kon o ochrand ovzduii), nemime nimitek.
Investor - dodavatel provede piirealizaci akce pii postupech, kter6 mohou vyvolat zvy5enou prafnost
takov6 technick6 opatieni, aby nedoch|zelo k obtdZov6ni obyvatel vn65enim znedi5t'ujicich l6tek do

ovzdu5i (napi. ridrZbu piistupoqich komunikaci, zlr;r6pdni, zaji5t6ni sypkfch materi6lfi pii pieprav6,

eventuelnd pii jeho skladovAni, apod.).
Pozn.: (vice info. www.cesbrod.czl Uiad/Odbory/Odbor Zivotniho prostiedi a zemdddlstvi

/Dokumenty ke staZeni/ Formul6ie ke staZeni - Odpady a ovzdu5i/ Ochrana ovzdu5i - poZadavky na

investora),
Z hlediska vodniho hospoddistvi (r,yiizuje: Ing. Lenka RabovS, tel.:321 612 185):

Z hlediska zdkona 6, 2541200I Sb., o vodSch a o zmdnd ndkterych zilkoni (vodni zdkon), ve zndni

pozddj5ich piedpisri vyd6v6me jako dotdenyf org6n toto zhvaznd stanovisko dle $ 149 odst, 1 spr6vniho

i6du:je vystavba uveden6 stavby moLn6.
Vodopr6vni riiad upozorduje, Le stavby (v souladu s $ 5odst.3 vodniho zhkona a vyhl65ky 26812009 o

technickych poZadavcich na stavby), z nichZ, odt6kaji povrchov6 vody, vznikl6 dopadem

atmosferickych srdZek (d6le jen "sr5Zkov6 vody"), musi mit zaji5tdno jejich odv6ddni, pokud nejsou

srriZkovd vody zadrLov6ny pro dal5f vyfiiti. Znedi5t6ni tdchto vod zhvadni'mi l5tkami nebo jejich

nadmdrnd mnoZswi se ieSi vhodnjm technic(fm opatienim. Odv6ddni sr6Zkovych vod se zajiSfuje

piednostnE zasakov6nim. Nenili moZn6 zasakovfini, zaji5t'uje se jejich odv6dEni do povrchovych vod,

pokud nelze srhLkovd vody odv6ddt samostatnd, odv6di sejednotnou kanalizaci.
Z hlediska ochrany ZPF (tfiizuje: Ing. Krdmov6 Ludmila, tel.:321 612 184):

i6st stavby je navrhov6nanapozemnich komunikacich n|leLejicich k zemdd6lsk6mu pridnimu fondu

(d6le jen ZPF), ale pozemky jsou rideloqimi plochami u objektu a zaiizeni obdansk6 vybavenosti. K
odndti pridy ze ZPF v tomto piipad6, podle $ 9 odst. 2 pism. a) (bod 3) zhkona t,. n4lf992 Sb., o

ochrand ZPF, ve zndni pozddj5ich piedpisri, neni tieba souhlasu org6nu ochrany ZPF. Dle $ 10 odst. 3

Vyhl6$ky Ministerstva Zivotniho prostiedi (). I3lI994 Sb., ze dne 29.12.1993, kterou se upravuji

ndkter6 podrobnosti ochrany ZPF, jde-Ii o odndti pridy ze ZPF,k ndmuZ neni tieba souhlasu org6nu

ochrany ZPF, pakse skryvka kulturnich vrstev pridy na odnimanlfch ploch6ch a jejich umistdni stanovi

v fzemnim a stavebnim iizeni. Doporu5en6 mocnost skrjvky je 0,2 m.

Z hlediska stitni sprdvy lesri (vyiizuje: Nov6k Josef, tel.: 32I 612 183): bez piipominek
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22) Po skondenf stavby poLhdh investor o kolaudadni souhlas. z1dost o tyd.6nikol. souhlasu stavebnikpod6 na formulSii dle r'yhl5Sky Ministerstva pro mishri rozvoj d. 52612006 sb., kterou se provdddjindkterii ustanoveni stavebniho zilkonave vdceCh stavebniho r6du. K Lldostise pripoji piilohy uvedendv d6sti B piilohy d. 5 k tdto vyhldsce.

Udastnici iizeni:
obec Doubravdice, Doubravdice 94, zg20l ies\i Brod, Iio 00235369

OdrivodnEni:

Dne,31' 12'2012 podal stavebnik Z6dost o vydSni stavebniho povoleni na r.^-ide uvedenou stavbu,
uvedenym dnem bylo zah|jeno stavebni iizeni.
Souhlas se stavbou obecndho stavebniho riiadu byl r,yd6n dne 9.1.2013
Silnidni spriivni ]flad oznilmil zahfijeni stavebniho iizeni znhmym ridastnikrim iizeni a dotdenym
org6nrim' Silnidni spr6vni riiad podle ustanoveni $ 112 odst. 2 stavebnih o z1konaupustil od ohled6'i
na mistd a ristniho jedn6ni, protoZe mu pomdry staveni5td byly dobie zn6my a Lid.ost poskytovala
dostatedn6 podklady pro posouzeni stavby, a stanovil, Ze ve it.it6 do 15 dnu oo dorudeni tohoto
oznhmeni mohou ridastnici iizeniuplatnit sv6 n6mitky a dotden6 orgilny svd stanoviska.
Silnidni spr6vni riiad v proveden6m stavebnim iizeni piezkoumal piedloZenou Ltdost z hledisek
uvedenfchv$ lll stavebniho zikona,projednaljisridastniky iizenias dotden;fmi orgdny azjistil,Lejejim uskutedndnim nebo uZfv5nim nejsou ohroZeny ziljmy chr6ndn6 stavebnim zrlkonem, ir.apiryvydanymi k jeho provedeni a zvl6stnfmi piedpisy.

Projektov6 dokumentace stavby spliuje obecn6 technickd poZadavky na stavby a podminky rizemniho
rozhodnuti o umistdni stavby. Silnidni spr6vnf riiad v prribdhu iizeni neshleal arivoOy, kter6 by
brrinily povoleni stavby.

Stanoviska sdElili:

Y:9u_ut"h.:ologickd pamritkovd pdde stiednich iech ze dne 5 . tI . Z0I3 pod d j .: 277 6/2013
CEZ Distribucq, a.s. ze dne I8.l .2013 pod dj.: 01001g3594
CEZICT Services, a.s. ze dne 18.7. ZOII pod,d,j.:0200125640
RWE Distribudni sluZby, s.r.o. ze dne 18.7.2013 pod dj.: 5000914233
Telef6nica 02 Czech Republic a.s. ze dne 18.7.2013, pod (,j.:620575113 a ze dne 1g.10.2013 pod
i,.i.: YE130l22ll
tlPC ieskS republika, s.r.o. ze dne 26.7 ,2013, pod d j. lgg5l13
KSUS Stiedodeskdho kraje, p.o' ze dne 7.10.2013 pod (, j.: 45B4|\3IIGUS/I(HT/KIIK
fZS Sti. kraje, Uzemni piacovi5td Kolin,zedne q.iO.ZO1i poa d.i.: KO-865 -Zl2II3tpD
fraj;\i hygienick6 stanice Praha Uo Kolin ze dne l,t0.20i3,poi e.1.' KHSSC 45861/20t3
MdU ces(i Brod odbor LPaz ze dne 10.10.2013 pod dj.:MUCB 26242/2013

Speci6lni stavebni ,riiad zajistil vzhjemny soulad piedloZenych stanovisek dotdenych org6nri
vyLadovanych zvl65tnimi piedpisy, zabezpedil plndni poZadavkri vlastnikri siti technick6iro r,yba:veni
k napojeni na nd a t4to stanoviska a poLadavky zahrnul do podminek rozhodnuti.

Speci6lni stavebni riiad rozhodl, jak je uvedeno ve q;iroku rozhodnuti, zapouLitiustanoveni prdvnich
piedpisri ve vyroku uvedenfch.

Udastnici iizeni - dal5i dotden6 osoby:

KSUS Stiedodeskdho kraje, p.o., TJ Sokol Doubravdice, R.M. s.r.o., Ing. Otto Pades, Miroslav H6jek,
Ivana Such5, Ing. Dalibor Pades, Tom65 Pades, Romana Padesov6, Ing. Ivan Mares,Ing. Jiii Mare5,
Milan Fafejta, Hana FafejtovS, Ing, Kateiina HudcovS, Jan Hudec, Peti Hudec, Jiii Makovec,Tom6i
Vandk, Ren6ta Fialov6, Franti5ek Dobe5, Ilona Dobe5ov6, Zdendk Chroust, Jana Chroustov6,Milan
Doskodil, Irena Doskodilov5, Helena Kiedkov6, Jan Vandura, Jana Vandurov6, Josef Rajm, Irma
Rajmov6, Tom65 Picl, GabrielaPiclov6, Josef Havlik,Ing. Lenka Jizovil,Pavel Kasik



/-

Yypoiildfini s n6vrhy a ndmitkami ridashrikri:
o Udastnici neuplatnili n6vrhy a ndmitky.

vypoiddSni s vy'jddienfmi irdastnikri k podkladrim rozhodnuti:o Udastnfci se k podkladrim rozhodnuti nevyj6diili.

Pouienf riiastnfkri: Proti tomuto rozhodnuti lze pod,at odvol6ni do 15-ti dnri ode dne dorudeni
11, Praha 5, 150 21, pod6nim udinEqim u zdej5iho
sti Husovo 70, Ces(i Brod, 2g2 01.Odvol6ni se

stejnopis zristal spr6vnimu org6nu a aby kaLdy

org6n na nSklady ridastnika 
otiebnli podet stejnopisri, vyhotovi je spr6vni

odvol6nim lze napadnout vyrokovou d6st rozhodnuti, jednotliv,y vfrok nebo jeho vedlej5i ustanoveni.
Odvol6ni jen proti odrivodndni rozhodnuti je nepiipustn6.

Po- dni nabyti pr6vnf moci stavebniho povoleni speci6lnf stavebnf riiad zaile stavebnfkovi jedlo
vyhotovenf ov6iend projektovd dokumentace a Stitek obsahujici identifikadni ridaje o povolend stavb6.

byr zahhjena, dokud stavebni povoleni nenabude prilvni moci. Stavebni povoleni
$ 115 odst. 4 stavebniho zhkona platnosti, jestliZe stavba nebyla zahhjenado 2 let ode

o pr6vni moci.

/
Jiif Katrno5ka

opr6vndn6 iriedni osoba

Toto rozhodnuti:mu$f bft vyvd5eno po dobu 15 dnri

Sejmuto dne 2+ t,2- '13

Razftko org6nu , ktgty potvrzuje vyvdSeni a sejmuti

f:

Poplatek:
Spr6vni poplatek podle z5kona 6. 63412004 Sb., o spr6vnich poplatcich, ve zndnipozddj5ich piedpisri,
poloZky 17 odst. 1 pism. i) ve vysi 3.000,- Kd, byl zaplacen dne 3 l .12.2013.

Obdrii:
Udastnici (dodejky)
Obec Doubravdice. Doubravdice 94
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Ceskf Brod,,2g2 01
280 \2,IDDS: hhcai8e
280 \2,IDDS: dz4aa73
DS: 2drai5u

.p. 3/448,praha 10, 100 00
6ho 7899, pardubice 3, 530 03

- Smichov

\239/lg, 142 00 praha
39/tB, t42 00 praha

574, 56102 Dolni Doubroui
Budy, 2BS 06 Slzava

2031/7, 149 00 praha _ Chodov
0l BZany

0 10 Liberec

inohrady

63 Kostelec nad iernVmi Lesv

FrantisekDobes,pekirensk6rllloT;,'ft ,o%o'iilt^ff#if
Ilona Dobe.ov6, pekdrensk:i I rcqti,' l-+t- O0 praha _ Michle
?:::*Chrousr, Kytinsk6 1188/1, ioz oopraha _ HostivaiJana Uhroustovii. Kr.tinsk' 1 1gB/1, 102 00 praha _ HostivaiMilan Doskodil, bouUraveic 

" ne,'isi 0i Cesky Brod
ce I J 6, 282 0l Ceslgi Brod
e l58, 282 0I Ces(i Brod
140 00 praha 4 _ Michle

JoserRajm,renikovsk6362/6:"/:?eiltitfJliirt j;ff 
,".1".Irma Rajmov6, Jenikovsk6 362i66,2s0 o i ia.rr" - N""i"rra!.r"Tomri5 Picl, Doubravdice 202,2g2 Oi b".fq, n.oO

Gabriela piclovii, Doubravdic e zOZ, )gi-Ii e.rfq, n.oAJosefHavlik, Komenskdho 319, +Sg 0ii"r""
fne !33ta-Li zov6, R,.N6mcov6 nai e, i; sRudnd
Pavel Kasik, Na Strbni 7631,250 SS ilbkovice

Spr6vci inZ. siti:
.s., Tepl 02sluzby, 

,Fimo,602 o
ech Rep praha 3, 13 g4
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