
 

Příloha č. 8 ke Smlouvě  

 

pro stavbu : Projektová dokumentace – Nová retenční nádrž na ČOV + ČKV Sever, 

letiště Praha Ruzyně 

 

Položky, které požaduje Objednatel zahrnout do výkazu výměr Projektové 

dokumentace 

 

1.  Prohlídka + fotodokumentace stavu dotčených a okolních prostor-pokud stavbou dojde ke zhoršení 

jejich stavu, budou tyto bezplatně opraveny, sledování budov a stávajících objektů v průběhu stavby a 

vlivu stavby na ně v tištěné (svázané) a digitální formě – členění dohodnout s objednatelem 

2.  Označení stavby – billboard 

3.  Energie pro potřeby stavby, PD staveništní přípojky elektro + revize staveništního rozvaděče a 

přípojky  

4.  Ostraha staveniště 

5.  Činnost geodeta,  geologa a hydrogeologa při stavbě, ověření tras podzemních vedení sondami 

6.  Náklady spojené s provozem letiště (školení, povolení vstupu a vjezdu, zvýšené nároky na 

bezpečnost) 

7.  Provoz investora - práce za provozu stávající ČOV + ČKV Sever 

8.  Dočasné přeložky technických zařízení včetně zajištění jejich funkčnosti 

9.  Součinnost při provádění okolních staveb  

10.  Vypracování technologických postupů 

11. Náklady na bezpečnost práce a technických zařízení, školení, značení v souladu BOZP (šrafování, 

tabulky, požární dokumentace) 

12. Náklady spojené s plněním požadavků vyplývajících z SOD na realizaci stavby v souladu 

s vnitřními předpisy letiště a pokyny objednatele po dobu realizace stavby 

13. Uživatelské programové vybavení, vizualizace softwaru 

14.  Zkušební provoz, včetně vybavení provozu zásobami (chemikálie atd.) včetně dokumentace 

potřebné pro uvedení do zkušebního provozu 

15. Náklady spojené s uváděním technologií do zkušebního provozu, včetně nutných provizorních 

rozvodů a provozů, do předání dokončeného díla 

16. Náklady na zajištění provozu nových objektů i stávající ČOV + ČKV během stavby a s tím 

související provozní, havarijní, protipovodňové, požární a jiné řády a předpisy pro celou ČOV + ČKV 

a jejich odsouhlasení Objednatelem a správními orgány, včetně zkušebního provozu stavby 

zhotovitelem po dobu 24 měsíců a po zkušebním provozu 

17. Náklady spojené s vyřízením požadavků orgánů a organizací před započetím stavby, včetně 

požadavků vzniklých v průběhu stavby, spojené se zkušebním provozem i uvedením do trvalého 

provozu 

18. Náklady spojené s výměnou provozních kapalin a s plněním předepsaných servisních podmínek po 

dobu výstavby, ve zkušebním provozu a před konečným předáním díla po ukončení zkušebního 

provozu 

19. Komplexní a technologické zkoušky dle příslušných norem a dle obecných technických specifikací 

a zápisů ve stavebních denících 



20. Provozní vlivy – úklid všech ploch dotčených stavbou, minimalizace prašnosti, vliv provozu 

stávající ČOV+ČKV 

21.  Geodetické zaměření (3x), včetně geometrického plánu (6x) v tištěné a digitální formě 

 

22. Dokumentace skutečného provedení (jednotlivé výkresy označeny a podepsány projektantem), dle 

SoD , závěrečná zpráva, atesty, certifikáty, prohl.o shodě, měřící protokoly, zkoušky, zaškolení 

obsluhy, návody, revize, revizní knihy, kamerové zkoušky kanalizace, zkoušky hutnění, zkoušky 

vodotěsnosti, technologická schémata,  atd. 

 

23. Konečná faktura stavby v digitální podobě ( Exel ), včetně čísla klasifikce SKP u položek které 

jsou samostatnými movitými věcmi dle Zákona č. 586/1992 Sb. o daních z příjmu  

 

24.  Geodetické zaměření a geodetická dokumentace skutečného provedení budou vypracovány dle 

„Metodického postupu“, který bude zhotoviteli stavby předán objednatelem 

 

 


