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PŘÍKAZNÍ SMLOUVA
Číslo Příkazníka: 11376_01

uzavřená dle H lavy II. Díl 5. O ddíl 1§ 2430 a násl. zákona č. 89/2012 Sb.. občansky zákon ík.
v p latném  znění

I. Smluvní strany
1.1 Příkazce:
Severočeská vodárenská spo lečnost a.s.
Přítkovská 1689, 41550
zapsaná u Kra jského soudu v Ústí n.L., oddíl B, v ložka  466 
Zastoupená ve věcech sm luvních: Ing. Martin Matzek, ředitel ORI 
Zástupce pro věci techn ické ................................. 
IČ: 49099469 
DIČ: C Z49099469
Bankovní spojení: Kom erční banka, a.s., č. ú.: 711620257/0100

1.2 Příkazník:
S everočeské vodovody a kanalizace, a.s.
Přítkovská 1689, 41550 Teplice
zapsaná u Kra jského soudu v Ústí n.L., oddíl B, v ložka  465
Zastoupená ve věcech sm luvních: Ing. Václav Fridrich, ředitel vodohospodářského rozvoje a investic  
Zástupce pro věci technické:............................... 
IČ: 49099451 
DIČ: CZ49099451
Bankovní spojení: Kom erční banka, a.s., č. ú.: 3507501/0100

II. Předmět plnění:
2.1 P říkazník se zavazuje, že v rozsahu dohodnutém  v té to sm louvě a za podm ínek v ní uvedených 

za jistí a vykoná pro Příkazce práce, výkony a s lužby spojené s:
inženýrskou činností (dá le je  IČ) ve výkonových fázích 1.- 3. (dle p latného sazebníku U nika) a 

pro jektovou činností (dále jen  PČ) ve výkonových fázích 1 . - 4 . , (d le p latného sazebníku Unika), 
obo jí na stavbě:

MO 026 047, Meziboří, Okružní, od nám. 8. května - rekonstrukce
vodovodu a kanalizace

2.2 Pro jektová dokum entace (dále jen PD) bude vypracována v šesti tištěných orig iná ln ích 
vyhotoveních. Položkový rozpočet a výkaz vým ěr bude vypracován ve jednom  vyhotovení a 
uložen v paré č.1. Bezprostředně po dopracování PD, případně bezprostředně po p ísem ném  
převzetí dopracované PD, předá Příkazník Příkazci kom pletní paré č.1. Současně bude Příkazci 
předána kom pletní PD v e lektron ické podobě na CD /D VD (techn ické zprávy a výkresy ve form átu 
*.pdf, rozpočet, souhrnný rozpočet (bez IČ, PČ a rezervy) a výkaz vým ěr/soup is prací ve  fo rm átu  
*.pdf, *.x ls a *.kza).

2.3 P říkazník zapracu je  do PD podm ínky dané stavebním  povo lením  form ou dodatku nebo zm ěny 
PD včetně aktua lizovaného rozpočtu, souhrnného rozpočtu (bez IČ, PČ a rezervy)a  výkazu 
vým ěr.

2.4 P ředm ětem  této sm louvy není závazek P říkazníka uzavřít jm énem  Příkazce a na je h o  účet 
ja kouko liv  sm louvu či ob jednávku na realizaci.
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2.5 Příkazník je  povinen pln it příkaz poctivě a pečlivě podle svých schopností. Je povinen přitom  
použít každého prostředku, které ho vyžaduje  povaha obstarávané záležitosti, ja kož  i takového, 
který se shoduje  s vůlí Příkazce.

2.6 Od pokynů Příkazce se P říkazník m ůže odchýlit jen  tehdy, pokud je  to nezbytné v zá jm u Příkazce 
a nem ůže-li včas obdržet jeho  souhlas; jinak  odpovídá za škodu.

2.7 Příkazník je  povinen upozorn it Příkazce na je ho  zře jm ě nesprávné pokyny, takový pokyn je  
povinen sp ln it jen tehdy, když na něm Příkazce bude přes upozornění trvat.

2.8 Příkazník je  povinen přenechat Příkazci veškerý užitek z obstarané záležitosti.

III. Čas plnění:
3.1 Zahájení č innosti Příkazníka je  bezprostředně po podpisu té to sm louvy. Další průběh p říp ravy 

obsahuje níže uvedená tabulka. Náplň a rozsah výkonových fází PČ a IČ, viz příloha č. 2.

3.2 Za jiš tění IČ a PČ pro územ ní řízení

3.3 Za jiš tění IČ a PČ pro stavební řízení 
(v podrobnostech DPS)

3.4 P lnění nad rám ec sazebníku Unika

Výk. fáze
PČ

Term ín
Výk.
fáze

IČ
Term ín

1+2 1+2

3+4

PD včetně 
rozpočtu 

bez
posouzení

29.2.2020 3 31 .5 .2020

IV. Odměna Příkazníka:
4.1 O dm ěna za splnění předm ětu sm louvy je  stanovena dohodou sm luvních stran ve sm yslu  

V yh lášky č. 526/1990 Sb., a byla vypočtena dle p latného sazebníku Unika. Započita te lné  nák lady 
jsou  dle IZ ve výši 6 823 000,- (SO +IO +PS+VR N).

4.2 O dm ěna Příkazníka za PČ bude po slevě 5%  činit: 445 4 0 0 ,-Kč (bez DPH).
4.3  O dm ěna Příkazníka za IČ bude po slevě 5%  činit: 61 900,- Kč (bez DPH).

V. Financování a placení:

5.1 Úplata dle bodu 3.2

5.2 Úplata dle bodu 3.3

5.2 Úplata dle bodu 3.4 
Celkem :

Výk. fáze PČ - cena Výk. fáze IČ - cena
1+2 1+2
70%
30%
3+4 445 400,- 3 61 900,-
70% 311 800,-
30% 133 600,-

445 400,- 61 900,-
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5.4 Dnem  písem ného odevzdání a převzetí PD se Příkazce stává vlastn íkem  PD a to je jí lis tinné  i 
e lektronické části. Tento den je  dnem  dílčího zdan ite lného plnění ve sm yslu Zákona č. 235 /2004  
Sb. o DPH a dnem  vzniku práva to to  dílčí plnění fakturovat. Příkazník vystaví do 15 dnů od 
tohoto data daňový doklad na 70%  sjednané ceny. Dílo je  považováno za dokončené dnem  
vydání přís lušného správního rozhodnutí k PD přís lušným  úřadem  tak, aby m ohl pokračovat da lší 
stupeň IČ, PČ, případně realizace stavby, a je  to zároveň den vzniku práva faktu rova t zbýva jíc í 
d ílčí část plnění ve výši zbylých 30%  sjednané ceny. Do 15 dnů od tohoto  dne bude Příkazníkem  
vystaven na toto dílčí zdan ite lné plnění daňový doklad. Součástí předávané dokum entace  bude 
rozpočet, souhrnný rozpočet a výkaz vým ěr /soupis prací. P říkazník zpracu je  záp is o posouzení 
PD ve spolupráci s Příkazcem  do 21 dnů od předložení PD. Součástí toho to  zápisu budou 
případné připom ínky Příkazce.

5.5 Fakturace IČ a PČ bude v term ínech dle čl. 3 a cenách dle čl. 5 a to do 15 dnů po up lynutí 
term ínů a splnění předm ětu plnění. Sp la tnost všech fak tu r je  30 dní.

5.6 Příkazce se zavazuje, že za vykonané práce a č innosti zaplatí úplatu ve výši s jednané v té to 
sm louvě.

5.7 V  případě nesp lnění dohodnutého rozsahu IČ a PČ porušením  povinností P říkazníka 
vyplývajících mu z té to sm louvy je  Příkazce oprávněn požadovat slevu z dohodnuté částky, 
případně pozastavit adekvátní částku až do výše 90%  faktu rované částky, přičem ž pozastávka  
bude uvolněna do 15 dnů po splnění dohodnuté činnosti na žádost Příkazníka.

5.8 V  uvedené odm ěně Příkazníka nejsou zahrnuty práce, výkony a pop latky nad rám ec sazebníku 
Unika. Zajištění těchto  prací, budou-li vyžadovány Příkazníkem , bude Příkazci přeúčtováno d le 
skutečného plnění. Veškeré práce ob jednané dle tohoto bodu, je jichž  hodnota v každém  
jednotlivém  případě přesahuje 10 000 ,-Kč, m usí být předem  odsouhlaseny zástupcem  Příkazce 
pro věci technické.

5.9 V  případě, že dojde k odstoupení od té to  sm louvy ze strany Příkazce, bude Příkazník fak tu rova t 
práce provedené ke dni písem ného odstoupení od této sm louvy.

5.10 P latební doklady budou adresovány a doručovány na Severočeskou vodárenskou spo lečnost 
a.s. se sídlem  P řítkovská 1689, 415 50 Tep lice  a budou m ít náležitosti podle příslušných předpisů 
(zákon č. 235/2004 Sb. ve znění pozdějších předpisů), tzn.:

•  označení faktu ry a je jí číslo
•  název a sídlo Příkazníka a Příkazce
• bankovní spojení P říkazníka a Příkazce
• IČ a DIČ Příkazníka a Příkazce
•  předm ět sm louvy (název a číslo stavby) a čís lo  sm louvy (Příkazce)
•  cenu díla, fakturovanou částku bez DPH a s DPH, bez pozastávky a s pozastávkou + přílohy
•  datum  zdan ite lného plnění a datum  splatnosti
•  razítko a podpis Příkazníka

Nebude-li m ít p latební doklad přís lušné náležitosti, je  Příkazce oprávněn doklad vrátit, an iž by 
běžela lhůta splatnosti.

VI. Sankční opatření:
6.1 V  případě prodlení P říkazníka s časem  plnění zaviněním  Příkazníka zavazu je  se tento uhrad it 

Příkazci sm luvní pokutu ve výši 0,5 % z ceny za každý započatý týden prodlení. Tato sankce 
bude uplatněna form ou snížení odm ěny Příkazníka. Sankční opatření se vztahují i na d ílč í 
te rm íny v této sm louvě uvedené.

6.2 V  případě prodlení Příkazce s úhradou faktu r je  tento povinen zap la tit Příkazníkovi úrok z 
prodlení ve výši 0,05 % z výše faktu ry  za každý den prodlení.

6.3 Při za jišťování správních rozhodnutí vydávaných v souvislosti s plněním  závazků se m ohou 
vyskytnout překážky vzniklé  z důvodů neležících na straně Příkazníka, např. ne jasnosti ve 
vlastn ických vztazích k dotčeným  pozem kům , nesouhlas m ajite le pozem ku s věcným  břem enem , 
nedodržování lhůt správních orgánů daných správním  řádem, nečinnost orgánů státní správy, 
občanskoprávní nám itky řešené soudem , odvo lání proti rozhodnutím  postrádající právní podklad
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apod. Tyto okolnosti m ohou m ít negativní v liv  na získání správních rozhodnutí. O  těchto  
skutečnostech bude Příkazník Příkazce neprod leně in form ovat a společně rozhodnou o dalším  
postupu. V  těchto případech nebude uplatněno snížení odm ěny Příkazníka ve sm yslu výše 
uvedeného ustanovení.

6.4 Pokud se při realizaci akce vyskytnou vícepráce zapříč iněné vadou PD, za kterou se považuje i 
nezapracování podm ínek ze správních rozhodnutí, p řipom ínek ve vyjádření účastníků řízení a 
stanovisek orgánů státn í správy a tyto vady budou m ít v liv na zvýšení ceny díla, zavazu je  se 
P říkazník za jišťu jíc í projektovou přípravu akce uhradit Příkazci 10% vzniklých vícenákladů do 
padesáti procent m axim ální výše plnění dle této sm louvy. V  případě z jiš tění vad PD v průběhu 
realizace se P říkazník za jišťu jíc í projektovou přípravu zavazu je  bezúpla tně a bez zbytečného 
prodlení vadu PD opravit. T ím to ustanovením  není n ikterak dotčeno právo Příkazce na náhradu 
škody vzniklé  č inností Příkazníka.

6.5 V  případě porušení povinností Příkazníka uvedených v té to sm louvě se s jednává sm luvní pokuta 
ve výši 1.000,- Kč za každé jednotlivé  porušení a to i opakovaně.

6.6 Zap lacením  jakéko li sm luvní pokuty či sankce dle této sm louvy není n ikterak dotčeno právo 
sm luvních stran na náhradu škody vzn ik lé  v souvislosti s plněním  dle té to sm louvy.

VII. Součinnost Příkazce s Příkazníkem:
7.1 Dojde-li v jakéko li fázi pro jektové přípravy či inženýrské činnosti k navýšení ceny budoucí stavby 

je  Příkazník povinen o té to skutečnosti neprod leně in form ovat Příkazce a na jeho  pokyn 
zpracova t zm ěnu IZ. Povinnost Příkazníka dle předchozí věty se vztahu je  též na případy, kdy 
do jde k podstatné zm ěně techn ického řešení či rozsahu budoucí stavby než bylo uvedeno v IZ. 
Zpracovávání a pro jednávání zm ěn IZ se řídí závazným  předpisem  PP 33 Příkazce. Zpracováním  
a projednáním  zm ěny IZ se nem ění odm ěna Příkazníka dohodnutá v čl. 4.2, ve výjim ečných 
případech, především  pokud zm ěna byla vyvolána Příkazcem , m ůže být cena upravena 
dodatkem .

7.2 P říkazník se zavazu je  organ izovat výrobní výbory a posouzení PD s tím, že na tato jednán í bude 
min. s týdenním  předstihem  zván zástupce Příkazce pro věci technické. Příkazník je  povinen 
organ izovat vždy a lespoň vstupní výrobní výbor a posouzení PD před je jím  předáním  Příkazci d le  
čl. 5.4 této sm louvy. Povinnost svo la t výrobní výbor se též vztahu je  na případy uvedené v čl. 7.1. 
Příkazce má právo kdykoli v průběhu přípravy PD dát pokyn Příkazníkovi svolat m im ořádný 
výrobní výbor a to vždy, jsou-li k tom u dostatečně závažné důvody.

7.3 P říkazník se zavazu je  předávat Příkazci bezprostředně po obdržení kopie všech dokum entů 
týkajících se přípravy stavby (ze jm éna záp isy z výrobních výborů, PD, vy jádření účastníků řízení, 
správní rozhodnutí). O statní doklady pouze na vyžádání Příkazce. Výše uvedené doklady 
předává Příkazník Příkazci v e lektron ické podobě. Totéž se týká Příkazce.

7.4 O becně je  po Příkazníkovi požadováno všechny dokum enty opa třit čís lem  stavby.
7.5 P říkazník na pokyn Příkazce za jistí prodloužení p latnosti veškerých vydaných rozhodnutí nebo 

vyjádření dle čl. 3.3. té to  sm louvy. Cenu Příkazce odsouhlasí na základě ka lku lace zpracované 
Příkazníkem .
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Vlil. Záruky:
8.1 P říkazník přejím á za IČ v rozsahu dle té to sm louvy záruku na dobu 36 m ěsíců. Tato doba počíná 

dnem  vydání posledního ze správních rozhodnutí či jiného  dokladu, který Příkazce opravňu je  
rea lizovat stavbu.

8.2 P říkazník nese časově neom ezenou záruku za PD a odpovídá za je jí správnost, úp lnost a 
provedite lnost. Tato  záruka počíná dnem  písem ného předání PD Příkazci. P říkazník dále ručí za 
to, že dílo bude provozuschopné a bude m ít požadované vlastnosti při dodržení navržených 
param etrů. Záruka dle tohoto odstavce se nevztahuje na případy, kdy v průběhu času došlo 
k zásadní zm ěně techn ických norem  a/nebo zákonů, kterým i se Příkazník řídil v době zpracování 
PD, a na případy, kdy nastaly nepředvída te lné události, které v době zpracování PD nem ohl 
P říkazník předvídat.
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IX. Účinnost smlouvy a registr smluv
9.1 V  souladu s povinnostm i vyp lýva jíc ím i ze zákona č. 340/2015, o zv láštn ích podm ínkách účinnosti 

některých sm luv, uveře jňování těchto sm luv a o registru sm luv (dále jen  „zákon o registru sm luv“) 
se sm luvní strany dohodly, že příkazce zašle  v souladu s § 5 zákona o registru sm luv nejpozději 
do 30 dní od podpisu té to  sm louvy je jí znění příslušném u správci registru sm luv k uveřejnění. 
P říkazník může sm louvu zveře jn it za předpokladu, že příkazci um ožní plnění práv a povinností 
dle následu jícího odstavce.

9.2 Sm luvní strany se dohodly, že při zveře jnění znění sm louvy nebudou v souladu s § 3 odst. 1 
zákona o registru sm luv uveře jňovat in form ace, které nelze poskytnout při postupu podle 
předpisů upravujících svobodný přístup k in form acím , ze jm éna osobní údaje a obchodního 
ta jem ství. Tyto údaje budou při zveře jnění sm louvy podléhat anonym izaci.

9.3 Sm louva je  účinná dnem  zveře jnění v registru sm luv.
9.4 V  případě změny, dop lnění či zrušení té to sm louvy dodatkem  dle postupu uvedeného v čl. X. platí 

povinnosti uvedené v tom to  článku pro zveře jnění takového dodatku obdobně.
9.5 K ustanovení tohoto č lánku se nepřihlíží, pokud sm louva nesp lňu je nutné podm ínky pro 

uveře jnění v registru sm luv dle zákona o registru sm luv. V  takovém  případě nabývá sm louva 
účinnosti dnem  podpisu obou sm luvních stran.

CES...................................
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X. Ochrana osobních údajů
10.1 Sm luvní strany berou na vědom í, že každá z nich m ůže v roli správce zpracováva t osobní 

údaje fyzických osob vystupu jících na straně druhé sm luvní strany (iden tifikační a kontaktní 
údaje) a případně dalších osob zapojených na plnění této Sm louvy jakožto  sub jektů  údajů, a to 
pro následu jící účely:

10.1.1 uzavírání a p lnění Sm louvy;
10.1.2 vnitřní adm in istra tivn í potřeby správce;
10.1.3 ochrana m ajetku a osob správce;
10.1.4 ochrana právních nároků správce;
10.1.5 tvorba sta tis tik  a evidencí správce;
10.1.6 plnění zákonných povinností správce.

10.2 Právním i základy pro zpracování osobních údajů dle výše uvedených účelů jsou:
10.2.1 oprávněný zájem  správce na plnění uzavřených sm luv (pro účel dle bodu 10.1.1 

výše);
10.2.2 oprávněný zájem  správce na evidenci uzavřených sm luv (pro účel dle bodu 10.1.2 

výše), ochraně je ho  m ajetku, zam ěstnanců a tře tích osob (pro účel dle bodu 10.1.3 
výše), ochraně právních nároků správce (pro účel d le  bodu 10.1.4 výše) a na tvorbě 
statistik a ev idencí správce (pro účel dle bodu 10.1.5 výše);

10.2.3 plnění zákonných povinností správce, ze jm éna z ob lasti daňové a účetní (pro účel dle 
bodu 10.1.6 výše).

10.3 O sobní údaje budou zpracovávány pro účel d le  bodu 10.1.1 výše po dobu účinnosti Sm louvy, pro 
účely dle bodů 10.2.1 až 10.5.1 výše po dobu nejdéle 16 let po ukončení účinnosti Sm louvy a pro 
účel d le bodu 10.1.6 výše po dobu plnění přís lušných zákonných povinností.

10.4 S ubjekty údajů jsou oprávněny:
10.4.1 požadovat přístup k jeho  osobním  údajům;
10.4.2 požadovat opravu, dop lnění či vým az osobních údajů;
10.4.3 požadovat om ezení zpracování osobních údajů;
10.4.4 požadovat vysvětlení zpracování osobních údajů;
10.4.5 vznést nám itku proti zpracování osobních údajů;
10.4.6 využít práva na přenosite lnost osobních údajů; a
10.4.7 využít práva podat stížnost proti zpracování osobních údajů k Úřadu pro ochranu 

osobních údajů.
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XI. Závěrečná ustanovení:

11.1 Součástí této sm louvy je  plná m oc Příkazníkovi, Výklad pojmů a S truktu ra PD.
11.2 Příkazník je  oprávněn pověřovat dílčím i pracovním i úkoly ostatní pracovníky Příkazníka.
11.3 Příkazník bude při plnění té to sm louvy využíva t podzhotovite le  A Z  Consult, spol. s r.o.
11.4 Tato sm louva je  vyhotovena ve 4 vyhotoveních, z n ichž všechna m ají ste jnou platnost. Každá ze 

sm luvních stran obdrží dvě vyhotovení.
11.5 Sm luvní strany si jsou  vědom y povinnosti uveře jnění té to  sm louvy dle zákona č. 340/2015 Sb., o 

registru sm luv. Sm luvní strany dále prohlašují, že identifikace sm luvních stran a dále sm luvn í 
ujednání obsažená v čl. III. týka jíc í se času plnění, v čl. IV. týka jíc í se odm ěny příkazníka, v čl. 
V. týka jíc í se financování a placení, v čl. VI. týka jíc í se sankčních opatření, v čl. VII. týka jíc í se 
součinnosti příkazce s příkazníkem , v čl. V lil.  týka jíc í se záruky a závěrečná ustanovení v čl XI. 
jsou  předm ětem  obchodního tajem ství.

11.6 M ěnit a dop lňovat tu to sm louvu lze pouze písem ně oboustranně potvrzeným i dodatky. D odatek 
m ůže před lož it k terákoliv sm luvn í strana. Druhá strana zau jm e stanovisko do 21 dnů po obdržen í 
sm luvního dodatku.

V  Tep lic ích dne : 2 6 '11 " 2019
Severočeská vodárenská společnost a.s. 

.....................................................

Severočeská vodárenská spo lečnost a.s. 
Příkazce

IngrV áclav-E rid fieh rfecíite l ~~ 
vodohospodářského rozvoje a investic 

Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. 
Příkazník

Přílohy: č.1 -  P lná m oc
č.2 -  Výklad pojmů 
č.3 -  S truktu ra PD
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Příloha č. 1

r

PLNA MOC
Severočeská vodárenská spo lečnost a.s. 

Přítkovská 1689  
415 50 Tep lice  
IČ: 49099469

uděluje Plnou m oc

společnosti: S everočeské vodovody a kanalizace, a. s. IČ: 49099451

se sídlem : Přítkovská, 1689, 415 50 Tep lice

na dobu od 1 .1 2 .2 0 1 9  do 3 1 .1 2 .2 0 2 1

k zastupován í spo lečnosti Severočeská vodárenská spo lečnost a.s. ve věcech

„MO 026 047, Meziboří, Okružní, od nám. 8. května - rekonstrukce vodovodu a
kanalizace“,

a to ze jm éna k výkonu investorsko-inženýrské č innosti uvedené stavby, tj. ke všem  činnostem  
souvise jících s předpro jektovou a projektovou přípravou, získáním  správních rozhodnutí, je dnán ím  a 
úředním i výkony s orgány státn í správy a sam osprávy, organizacem i, koord inátory BO ZP a 
soukrom ým i osobam i dotčeným i výstavbou.

Tato plná m oc opravňu je  zm ocněnce k tomu, aby jm énem  Severočeské vodárenské spo lečnosti a. s. 
jedna l ve výše uvedených věcech, ve kterých je  oprávněn též přijím at doručované písem nosti.

Tato  plná m oc neopravňu je  k uzavírání za Severočeskou vodárenskou spo lečnost a. s. sm luv o dílo, 
sm luv o věcném  břem eni, ani sm luv o sm louvách budoucích.

Zm ocněnec je  dále oprávněn zm ocn it k výkonu této činnosti, v plné moci uvedené, další osoby z řad 
svých zam ěstnanců.

......................................................................
..................................................... 

. . . . . . . ............. ... ........ . ............... ... ..

Ing. Martin Matzek, ředitel ORI 
Severočeská vodárenská spo lečnost a.s.

Plnou m oc v ce lém  rozsahu přijím ám .

Příkazník

Ing. Václav Fridrich, ředitel vodohospodářského Ral 

V Teplicích dne 2 6 -11- 2019
Verze 1.1
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Příloha č. 2

Výklad pojm ů

1. Sp lněním  PČ dle výk. fáze č. 1 se rozum í zabezpečení průzkum ů potřebných pro vypracování 
dokum entace a zabezpečení výběru staveniště.

2. Sp lněním  PČ dle výk. fáze č. 2 se rozum í vypracování pro jektové dokum entace pro rozhodnutí 
o um ístění stavby nebo zařízení (DUR) dle přílohy č. 4 vyh lášky č. 503/2006 Sb., o podrobně jš í 
úpravě územ ního řízení, veře jnoprávní sm louvy a územ ního opatření. Náplň jedno tlivých  částí 
bude v přim ěřeném  rozsahu podle potřeby a charakteru stavby.

3. Sp lněním  PČ dle výk. fáze č. 3 se rozum í vypracování p ro jektové dokum entace pro s tavební 
řízení (DSP) dle vyh lášky č. 62/2013 Sb., o dokum entaci staveb, včetně oceněného výkazu 
vým ěr /  soup is prací. Náplň jednotlivých  částí bude v přim ěřeném  rozsahu podle po třeby a 
charakteru stavby. Sp lněním  term ínu PČ dle čl. 3.3 se rozum í předání PD v e lek tron ické  podobě 
a jednom  písem ném  vyhotovení Příkazci (zástupci pro věci techn ické) s tím, že do 21 dnů od 
tohoto  data bude Příkazníkem  vyhotoven záp is o posouzení PD, kde budou zachyceny případné 
připom ínky Příkazce.

4. Sp lněním  PČ dle výk. fáze č. 4 se rozum í vypracování p ro jektové dokum entace pro p rovádění 
stavby (DPS) dle vyh lášky č. 62/2013 Sb., o dokum entaci staveb, včetně rozpočtu, souh rnného 
rozpočtu (bez IČ, PČ a rezervy) a oceněného výkazu vým ěr /  soup is prací. Náplň je dno tlivých  
částí bude v přim ěřeném  rozsahu podle potřeby a charakteru stavby. Kom pletní pro jektová  
dokum entace bude zároveň předána v e lektron ické podobě ve form átu *.pdf, výkaz vým ěr / 
soup is prací a rozpočet ve form átu *.pdf, *.xls a *.kza), v potřebném  počtu vyho toven í pro 
za jiš těn í výběru zhotovite le. Při sestavování rozpočtů budou dodrženy předané požadavky na 
stavbu rozpočtů pro rám cové sm louvy. Zároveň bude pro jektová dokum entace zpracována  
v souladu s vyhláškou č. 230/2012. Sp lněním  term ínu PČ dle čl. 3.3 se rozum í předání PD 
v e lektron ické podobě a jednom  písem ném  vyhotovení Příkazci (zástupci pro věci techn ické) 
s tím , že do 21 dnů od tohoto data bude Příkazníkem  vyhotoven zápis o posouzení PD, kde 
budou zachyceny případné připom ínky Příkazce.

5. Sp lněním  IČ dle výk. fáze 1 se rozum í obstarání vstupních údajů pro lokalizaci stavby, souč innost 
s pro jektantem  při výběru staveniště.

6. Sp lněním  IČ dle výk. fáze č. 2 se rozum í spolupráce s pro jektan tem  při zpracování DUR, účast 
na výrobních výborech, vypracování a podání návrhu na vydání územ ního rozhodnutí, příp. 
územ ního souhlasu, dle přílohy č. 4 vyh lášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územ ního 
řízení, veře jnoprávní sm louvy a územ ního opatření včetně vydán í územ ního rozhod nutí (ÚR), 
příp. územ ního souhlasu a jeh o  udržování v platnosti. Splněním  term ínu IČ dle čl. 3.2 se 
rozum í předání kom pletn í dokladové části (vyjádření, povolení, rozhodnutí a další re levantn í 
doklady),

7. Sp lněním  IČ dle výk. fáze č. 3 se rozum í spolupráce s pro jektantem  při zpracování DSP, účast na 
výrobních výborech, vypracování a podání návrhu na vydání s tavebního(ích) povo len í (SP) dle 
vyh lášky č. 503/2006 Sb., včetně vyd án í s tavebního(ích) povolen í (SP). Za splnění výk. fáze  č. 
3 lze považovat i kladné vyjádření přís lušného stavebního úřadu k ohlášení d robné stavby, 
včetně případů, kdy stavební úřad do 40 dnů ode dne podání žádosti neza reagu je .-S p lněn ím  
term ínu IČ dle čl. 3.3 se rozum í předání kom pletn í dok ladové části (vyjádření, povolení, 
rozhodnutí a další re levantn í doklady potřebné pro realizaci stavby), případně předání upravené 
PD včetně rozpočtu.
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Dle vyh l.499/2006 Sb. o dokum entaci staveb -  dle zněn í 62/13 Sb.
Č íslo přílohy Obsah dop oručené m ěřítko

A Průvodní zpráva _

B Souhrnná technická zpráva -

B P 1 Požárně bezpečnostní řešení _

B P 2 Plán BOZP _
B P 3 Inženýrsko-geo log ický průzkum _

C 1 Situace širších vztahů dle rozsahu

Situační výkres širších vztahů („C .1“ dle vyh l.č .499/2006 Sb.) bude vyhotoven na v m ěřítku 1:1 000 až 
1:10 000 (dle rozsahu stavby a vhodnosti zobrazení). O bsahovat bude zákres rozsahu stavby (kanalizace 
červeně, vodovod m odře) s napojením  na stáva jíc í in frastrukturu (stáva jící kana lizace hnědě, stáva jíc í 
vodovod zeleně). Rozsah stavby bude dop lněn o popis základních kapacit stavby a vyznačeny budou 
význam né části stavby. S ituační výkres širších vztahů bude zpracován na podkladě z m apového zdro je  
M APY.C Z se zákresem  do ZÁKLA D N Í ULIČNÍ MAPY; případně m ůže být doplněn zákresem  rozsahu 
stavby v leteckém  sním ku řešeného územ í (ve vhodném  m ěřítku); a to v souladu s licenčním i podm ínkam i 
m apových podkladů (tj. s uvedením  zdro je a copyrightu  na základě zvo leného m apového podkladu) v 
aktuálním  znění.

C 2 Celkový s ituační výkres 1:1000
C 3 Koordinační s ituační výkres 1:1000
C 4 Katastrá lní s ituační výkres 1:1000
C 5 1 Situace obnovy dotčených povrchů 1:1000
C 5 2 Situace kácení zeleně 1:1000
C 5 3 Situace provádění stavby 1:1000
C 5 4 Situace návrhu DIO 1:1000
D D okum entace objektů a těch. a technol. zařízen í -

D 1 Dokum entace stavebního  nebo inženýrského objektu _

D 1 1 10 01 ... - Kanalizace - s toková s íť (S O  01 ....) _

D 1 1 1 Technická zpráva _

D 1 1 2 1 Podrobná s ituace č.1 1:500
D 1 1 2 2 Podrobná s ituace č.2 1:500
D 1 1 2 3 Podrobná s ituace č.3 1:500
D 1 1 3 1 Podélný profil - S toka A 1:500/100
D 1 1 3 2 Podélný profil - S toka B 1:500/100
D 1 1 3 3 Podélný profil - Výtlak 1:500/100
D 1 1 4 1 Vzorové příčné řezy u ložení potrubí 1:25
D 1 1 4 2 Vzorové řešení revizní šachty 1:25
D 1 1 4 3 V zorové řešení odbočky z kan.stoky 1:25
D 1 1 4 4 V zorové řešení spád išťové šachty 1:25
D 1 1 4 5 V zorové řešení odka lení výtlaku 1:25
D 1 1 4 6 Vzorové řešení odvzdušnění výtlaku 1:25
D 1 1 5 1 O dlehčovací kom ora 1:25

Verze 1.1
Příkazní smlouva (ORI) 9



CES...................................
ČÍSLO STAVBY MO 026 047

D 1 1 5 2 Čerpací stanice odpadních vod - s tavební část 1:25
D 1 1 5 3 Výustn í ob jekt 1:25
D 1 1 5 4 1:25
D 1 1 6 Vytyčovací prvky stavby _
D 1 2 10 02 .... - Vodovod  -  s íť  (SO 02 ....)
D 1 2 1 Technická zpráva
D 1 2 2 1 Podrobná situace č.1 1:500
D 1 2 2 2 Podrobná situace č.2 1:500
D 1 2 2 3 Podrobná situace č.3 1:500
D 1 2 3 1 Podélný profil - vod.řad A 1:500/100
D 1 2 3 2 Podélný profil - vod.řad B 1:500/100
D 1 2 3 3 Podélný profil - vod.řad C 1:500/100
D 1 2 4 1 Vzorové příčné řezy uložení potrubí 1:25
D 1 2 4 2 V zorové řešení odvzdušnění 1:25
D 1 2 4 3 V zorové řešení odka len í 1:25
D 1 2 4 4 Vzorové řešení nadzem ního hydrantu 1:25
D 1 2 4 5 Vzorové řešení odbočky z vod.řadu 1:25
D 1 2 5 1 Čerpací stanice (ATS) - stavební část 1:25
D 1 2 5 2 Redukční vodom ěrná šachta 1:25
D 1 2 5 3
D 1 2 6 1 K ladečské schém a - vodovod _

D 1 2 6 2 Kladečské schém a - provizorní vodovod _
D 1 2 7 Vytyčovací prvky stavby
D 2 D okum entace technických a technologických zařízen í
D 2 1 PS 01.1 - Č erpací stan ice  odpadních vod
D 2 1 1 Technická zpráva _
D 2 1 2 Čerpací stanice - technolog ická část 1:25
D 2 1 3
D 2 2 PS 02.1 - Č erpací stan ice (ATS) _
D 2 2 1 Technická zpráva _
D 2 2 2 Čerpací stanice (ATS) - technolog ická část 1:25
D 2 2 3 _
D 2 3 PS 01.2 - E lektro instalace a přípojka NN ČSO V
D 2 4 PS 01.2 - E lektro instalace a přípojka NN pro ATS
E Dokladová část
E 1 Závazná stanoviska, rozhodnutí, vy jádření DODD
E 2 Stanoviska v lastn íků veře jné dopr. a těch. Infrastruktury
E 3
F Rozpočtová část (d le vyhl. 169/2016 Sb.)
F 1 Rozpočet stavby
F 2 Soupis prací
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