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KUPNÍSMLOUVA 

Níže uvedeného dne, měsíce a roku 

Město Pacov 
Se sídlem: nám. Svobody 320, 395 01 Pacov 
ıčoz 00248789 
Dıčz cZ002489 
zastoupená: Ing. Lukáš Vlček starosta, 

- dále jako prodávající

a 

E.0N Distribuce, a.s. 
se sídlem: 

ˇ 

F.A. Gerstnera 2151/6, České Budějovice 7, 370 01 České Budějovice 
ıčoz 28085400 
Dıčz CZ28085400 
zapsána: v OR vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích, spisová Značka B 1772 
zastoupená: Lenka Lexová, vedoucí Správa majetku 

Helena Doleželová, správce majetkových smluv 
bankovní spojení: Komerční banka a.s., pobočka České Budějovice 
číslo účtu: 27-9426120297/0100 

- dále jako kupující 

uzavírají dle ustanovení § 2079 a násl. Zákona Č. 89/2012 Sb., občanský zákoník v platném Znění tuto kupní smlouvu: 

ČLÁNEK I. - Předmět Smlouvy 
Prodávající je vlastníkem plynárenského zařízení, které vybudoval na své náklady dle územního rozhodnutí, které 
dne 17.2.2016 vydal Městský úřad Pacov pod č.j.: MP/02102/2016/Výst/Kl a užívá na základě kolaudačního 
souhlasu, který dne 27.6.2019 vydal Městský úřad Pacov pod č.j. MP/08002/2019/Výst/KI. 

Toto plynárenské zařízení je přesně Specifikováno V Revizní zprávě ze dne 19.6.2018 a Zápisu o předání a převzetí 
stavby ze dne 21.6.2018, ve kterém je plynárenské zařízení (dále jen Stavba) označené takto: 

Prodloužení STL plynovodu a přípojka, ul. Malovcova, Pacov 
- STL plynovod: LPE D90 138,4 m 

- STL přípojka: LPE D32 8,3 m(1kS) 

Územní rozhodnutí, kolaudační souhlas, revizní zpráva a zápis O předání a převzetí stavby, která je nedílnou součástí 
této smlouvy. 

ČLÁNEK Il. - Pııoııšv vůLE 
Prodávající touto smlouvou prodává předmět prodeje uvedený v čl. I. této smlouvy kupujícímu a kupující tento 
předmět prodeje do svého výlučného vlastnictví kupuje a přejímá. 

ČLÁNEK III. - KUPNÍ CENA A ZPŮSOB ÚHRADY 
Smluvní strany se v souladu S příslušnými ustanoveními zák. č. 526/1990 Sb. O cenách v platném znění pozdějších 
předpisů a v souladu s ustanovením §39 odst. 2 Zákona č. 128/2000 Sb., O obcích ve Znění pozdějších předpisů 
dohodly na kupní ceně za předmět prodeje takto: 

Cena celkem: 499.890,- Kč (slovy: čtyřistadevadesátdevěttisícosmsetdevadesát korun českých).



Kupní cena je uvedena bez DPH, které bude stanoveno v zákonné výši. Prodávající se v případě, že je plátce DPH, 
jako poskytovatel zdanitelného plnění, zavazuje, že povinnosti plynoucí mu ze zákona O DPH V platném znění bude 
plnit řádně a včas. Zejména se zavazuje, že nebude úmyslně vystavovat kupujícího riziku plnění Z titulu ručení za 
nezaplacenou daň dle § 109 zákona o DPH. Pokud okolnosti budou nasvědčovat tomu, že by kupujícímu mohla ve 
vztahu ke zdanitelným plněním poskytnutým prodávajícím na základě této smlouvy vzniknout ručitelská povinnost 
ve smyslu § 109 zákona č. 235/2004 Sb., o dani Z přidané hodnoty v platném znění, vyhrazuje si kupující právo 
uhradit daň Z těchto Zdanitelných plnění místně příslušnému Správci daně prodávajícího postupem podle § 109a 
téhož Zákona. Prodávajícímu bude O tuto daň snížena úhrada. Uplatnění tohoto postupu úhrady daně se kupující 
zavazuje prodávajícímu řádně a včas oznámit, a to nejpozději do 14 dnů od provedení úhrady daně. 

Sjednanou kupní cenu za předmět prodeje je kupující povinen zaplatit prodávajícímu na základě daňového dokladu 
-faktury vystavené po podpisu této smlouvy prodávajícím se splatností 21 dní, která bude kupujícímu doručena na 
adresu: E.ON Distribuce Faktury, P. O. Box 13, Sazečská 9, 225 13 Praha. Datum uskutečnění zdanitelného plněníje 
den převzetí předmětu smlouvy. 

Ujednání týkající se DPH'a zákona O dani Z přidané hodnoty jsou platná pouze v případě, kdy je prodávající plátcem 
DPH. 

ČLÁNEK IV. - DOBA A MÍSTO PLNÉNÍ 

Prodávající předal a kupující převzal předmět prodeje, tj. výše uvedené zařízení dnem podpisu této smlouvy 
v Pacově. 

ČLÁNEK V. - NABYTÍ VLASTNICKÉHO PRÁVA A NEBEZPEČÍ ŠKODY NA PŘEDMETU PLNÉNÍ 

Kupující nabývá vlastnického práva k předmětu prodeje a nese nebezpečí škody na výše uvedeném plynárenském 
zařízení dnem jeho převzetí, tedy dnem podpisu této smlouvy. 

ČLÁNEK VI. - DOKLADY vZTAHuıící SE K PŘEDMETU PRODEJE 

Dokumentace související s předmětem prodeje: 

vv 
- Geodetické zamerení 
- Územní rozhodnutí, které dne 17.2.2016 vydal Městský úřad Pacov pod č.j.: MP/02102/2016/Výst/KI 
- Kolaudační souhlas, který dne 27.6.2019 vydal Městský úřad Pacov pod č.j. MP/08002/2019/Výst/Kl 
- Revizní zpráva ze dne 19.6.2018 
- Zápis o předání a převzetí stavby ze dne 21.6.2018 

ČLÁNEK VII. - OSTATNÍ UIEDNÁNÍ 
1. Prodávající seznámil kupujícího S technickým stavem výše uvedeného plynárenského zařízení, což tímto kupující 

potvrzuje a prohlašuje, že technický stav je dobrý a neshledal na něm žádné vady. 

2. Prodávající prohlašuje, že na předmětu prodeje neváznou žádné dluhy a práva třetích osob, zejména zástavní 
práva či jiné právní závady, ani nehrozí žádná soudní či jiná obdobná řízení, která by mohla omezit či ohrozit jeho 
dispoziční právo, a že kupující žádné závazky vůči třetím osobám spojené S předmětem prodeje nepřejímá. 
Pokud se toto prohlášení prodávajícího ukáže nepravdivým, odpovídá prodávající kupujícímu za škodu tím 
způsobenou. 

3. Smluvní strany prohlašují, že tato smlouva není uzavírána za přítomnosti obou smluvních stran, platí, že smlouva 
nebude uzavřena, pokud ji kterákoliv smluvní strana podepíše sjakoukoliv změnou či odchylkou, byť 
nepodstatnou, nebo dodatkem, ledaže druhá smluvní strana takovou změnu či odchylku nebo dodatek následně 
schválí. 

4. Smluvní strany prohlašují, že smlouva představuje úplnou dohodu o veškerých jejich náležitostech a neexistují 
náležitosti, které by smluvní Strany neujednaly.



ČLÁNEK VIII. - DOLOŽKA VE SMYSLU ZÁKONA Č. 128/2000 SB., V PLATNÉM ZNĚNÍ 
Prodej za podmínek v této smlouvě uvedených byl schválen Zastupitelstvem obce dne 16.12.2019 usnesením 
c 2019/05/19. 

ČLÁNEK IX. - ZÁVĚREČNĂ USTANOVENÍ 
Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv 
dle § 6 Odst. 1 zákona Č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto 
smluv a O registru smluv (zákon O registru smluv). Smluvní Strany se dohodly, že prodávající zajistí uveřejnění 
této Smlouvy v registru smluv dle § 6 Odst. 1 Zákona O registru smluv, a to nejpozději do 1 měsíce od uzavření 
této smlouvy. Prodávající se zavazuje zaslat kupujícímu potvrzení o řádném Zveřejnění této smlouvy. 

Práva a povinnosti Ztéto smlouvy vyplývající přechází vplném rozsahu na případné právní nástupce obou 
smluvních stran. 

Smluvní Strany prohlašují, že tato smlouva byla uzavřena svobodně, nikoliv v tísni a za nápadně nevýhodných 
podmínek. Smluvní strany si prostudovaly text smlouvy, nemají vůči němu žádných výhrad a na důkaz svého 
souhlasu připojuji své podpisy. 

Tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, Z nichž prodávající obdrží dvě vyhotovení a kupující obdrží 
také dvě vyhotovení. 

V Pacově dne: V Brně dne Z 

Prodávající: Kupující: 02 '10' 2020 

Město Pacov Lenka Lexová 
lng. Lukáš Vlček vedoucí Správa majetku 

Starosta 

'ŘP 'Ť 47') 

Helena Doleželová 
správce majetkových smluv 

E.oN Dıxırihuøı, 0.5- 

F A. Gerstnera 2151/6 
370 49 Cenu Bıdııovicı 015
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tel. 5654551 l I, fax. 565455133, e-mail: stavurad@nıestopaco\ˇ.cz 

ODBOR \\STA\ BY 
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NÁí\1ĚSTíSv‹›BoDY 1,395 01 PACOV " ~"L" 'A 'hm  
C" 

.JI M P/O2 102/20 1 ó/vyxı/KI 
SpíS.Zn.: Výst./00495/.'20l6/Kl 

Pacov. dne l7.2.20l(› V_\“říZuje:

Město Pacov, nám. Svobody č.p. 320, 395 0] Pacov 

ROZHODNUTÍ 
ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ 

Výroková část: 
Městský úřad Pacov. odbor \-'_\Í‹ˇSta\fˇby, jako Stavební úřad příSluŠn_\'~' podle § 13 odst. l písın. c) Zákona 183/2006 Sb.. o územním plánování a stavebním řadu (Stavební zákon). ve '/.nění pozdějších předpisu (dále jen "Stavební Zákon"). \› úzenınínı řízení posoudíl podle §84 až 9! Stavebního Zákona žádost o vydání rozhodnutí O uıııístění Stavby nebo Zařízení (dálejen "rozhodnutí o umístění Stavb_\- ˇ' ). kterou dne I2.l.20l6 podalo Město Pacov. IČO 00248789. nám. Svobody č.p. 320. 395 01 Pacov. které zastupuje p. místostarosta Tomáš Kocour (dálcjcn "Ž/.adatcl"). a na základě tohoto posouzení: 

I. \"_\ˇdává podle § 79 a 92 Stavebního zákona a § 9 vyhlášky Č. 503/2006 Sb.. o podrobnější íıpravć tˇı'/.emního rozlıodování. územního opatření a Stavebního řádu 
rozhodnutí O umístění stavby 

MĚSTO PACOV _ NOVOSTAVBA DOMU SOCIÁLNÍCH SLU7Ť.F.B V PACOVÉ _ ı›ŘíSˇı`AvnA 
(dálcjen "Stavba") na pozemku St. p. 2029 (Zastavěná plocha a nádvoří). parc. Č. 377/I (ostatní plocha). parc. č. 377./3 (ostatní plocha). parc. Č.. 377./4 (ostatní plocha). parc. č. 377/6 (ostatní plocha). parc. Č. 402/I (ostatní plocha). parc. Č. 402./4 (ostatní plocha). parc. č. 2596 (ostatní plocha). V katastralníııı uzemi Pacov. 

Drulı a účel umisťované stavby: občanská \*yba\~“enOSt 
- Sociální Služby - kolektivııí bydlení pro seniory 

Umístění stavby na pozemku: 
- Objekt s‹ı‹.'iáIııı'cIı služızb : bude umístěn na Svażité par.č. 402/l. 377/3 k.ú. Pacovjedııá se o objekt tvaru L. S ranıeny O délkách 75 x 51 ın,jížní Stěna bude umístěna ve vzdáleností 3.00 ın od hranice par.č. 4()2.“'30. 402/l k.ú. Pacov, objekt má tří a dvě nadzemní podlaží pobytová a jedno p‹›dlażí podzemní Servisní. toto podzemní podlaží se nachází pouze pod dvoupodlažní částí. jedná se O přístavbu ke sta\-ajícíımı domu Seniorù. Severní lasádouje k přilehlé komunikaci. 

\ Západní částí se Stačí do zahrad) \ˇ půdorysnć stopě písmena L. objekt bude mít plochou střechu. Střecha nad 2. NP částečné poclıozí. fasáda bude rozčlenèně prúběžııýıni pásy stropních desek a \““)'plní t\-`arO\-'ek Z lisovaného Skla. fasády otočené do zahrady budou doplněny Zalamovanýmí lodżíemi. Součástíjsoujednoduché Slunolamy. hlavní' vstupje orientován k Severu 
\= přínıé ııávazııostí na parkovací plochy. na základě dendrologíckého posudku bude provedena úprava Zeleně, budovajc ııavrženajako beZbarie'ro\'á. objekt bude Založen kombinované na základové desce a na krátkých \ˇrtan)'-ach pílotách. objekt je doplněn dvojicí anglickýclı dvorkfı - po dobu \_\"Sta\-'by bude vypuštěn Stávající rybník, přepad bude \~ˇ_\“ˇmènën a přeloŽen_ na návodııí Straně bude posílen hydroizolační Systém. pod objektem a kolem něj bude proveden drcnáżní systéın. V Zadní ćásti parcely nad objektem je umístěna pergola S opěrnou zdí.



l\'l|'v'^(l2ltl2z'2ÍJl(V\lý›l=”Kl Stt. 2 

Vvtapěııí - kondenzační kotle o celkovènı výkonu l66 kW. 
'l`l.lV - pıˇímoolıřevné 7.áSobııík)' - celkový objeın 736 l 

dopravně napojen na přílehlou komunikaci ul. Malovcova a přilehloıı komunikaci Dlouhá. Z této 
ulice bude umožněn vjezd do dvorní části, odkud bude také Zásobovzín 

v‹ 
objekt bude ııapojen na distribuční Sıt NN / li.0N Distribuce a.S./ 
Spojrıvııdkrčelıˇ s požárııínı sclı‹›ılištčın - Spoj ovací krček propojí všechna výše položená podlaží 
stávajícího domu a nove' navržené budovy od l.NP._ náhrada za Stávající požární Schodiště 
T erasıı před jı'deIııou v I.N. P. se zasłřešeııíııı 
Pergola S Opěrımıı zılı' - v Severozápadní částí parcely ve vzdálenosti cca 15. 30 m od navrženého 
objektu 
Hřiště -jedná se úpravu stávající Zatravněné plochy 
Přı'pOjI{ı': 

Vodovodní - v délce cca l l. 00 m Zakončeııá v l.PP v nice ve Zdí chodby vodomčrnou sestavou. 
přípojka bude napojena na Stávající vodovodní řad vedený v ul. Malovcova. napojení bude 
provedeno vsazením odbočky na Stávajícím řadu. potrubí bude uloženo na pískovém lożi tl. IOO 
nıın a obsypáno pískem 200 mm, S krytím min. l. 30 ııı. 
plynovodní - přípojka bude napojena na prodloužený STL plynovod v ııl. Malovcova 
v křižovatce ulic Malovcova a Dlouhá. přípojka bude ukončena na hranicí par.č. 377/6 k.t'ı. 
Pacov. délka cca l, 00 m, 
splašková kanalizace - přípojka bude napojena na pıˇ`clož.ce Stávající splaškové kanalizace. délka 
cca 5. 00 m ve Sklomı 3%. bude ukončena šachtou v krytem parkovacím stání l.N.P. 

deŠt`ová kanalizace ~ dešťové vody budou odvádèny ze střech objektů. Zpevnèııýclı ploch a 
odtoku Z upı`żıvo\ aného stávajícího r_vbníka. pro napojení do prodlouženého vedení dešt`ovc' 
kanalizace v ul. Malovcova budou vybudováııy dve přípojky. jedna 7. parkoviště. druhá 
Z vlastního objektu a Zpevııěnýclı ploch a bude zakončena přípojkovou šachtou na po'/.cmku 
Stavby. v místě napojení bude vybudována revi7.ní Šachta 
elektro NN - distribuční kabel)-' Ze Stávající trafostanice budou pı"eloŽen)=. na přeloženćnı 
distribučním kabelu bude umístěna přípojková Skříň - projektová dokumentace bude zpracována 
BON. a.S. Distribuce 
Přelozˇkıı: 

Splaškova kanalizace - je navržena v celkove délce cca 80. 30 ın ze šachty Šl umístěné na 
Stávajícím potrubí do šachty S5 - Stá\-ˇající šachta na Stoce vedené v ul. Malovcova. na trascjsou 
navržené lomové šachty S2. S4 a S3. do které bude napojena přípojka splaškové kanalizace 
objektu, potrubí bude uloženo v pískovem lożi tl. l00 ınm. obsypáno pískem vc výšce 200 mm. 
revizní šachty budou betonové o průměru l m. 
technické vody do areálu spol. S.r.o. J. llradecký, Pacov- ve výclıodııíın okraji pozemku 
Severním Směrem a dále do ıníst v trase nově navrženého chodníku před objektem v nl. 
Malovcova 
Sdělovací kabel 02 ~ napojení bude realizováııo odbočkou Ze _~`,távajícílıo píˇclożeného 
telekoınunikacnílıo vedení v ul. l\ˇlalovcova. přípojka povede kolmo na Stávající vedeni smerem 
k objektu do suterénu. kde bude zakončen v účastııíckćın rozvadečí. který bude umístěn 
v technické místností slaboproudých rozvodů v l PP 
P(ırk0vacı'.$`!‹íııı' - dopravně napojen na přilehlou komunikaci ul. Maloveova. celko\}'-' počet 
parkovacích míst 20. Z toho 2 pro osob)-ˇ S omezenou schopností pohybu a orientace, povrch 
parkoviště bude tvořen betonovou dlažbou. Z vjezdu do areálu mezi Stávající budovou a 
navrlıovaným objektem bude přístupná plocha pro Zásobování objektu a další 3 parkovací místa 
C Iırırlník podél ul. M‹ıluvc‹›v(ı - Šířka - l. 75 m od křižovatky hvlalovcova. KotlářSka.V)Ť`Stavni a 

Stávajícím chodníkem podél domu Sociálních Služeb 
Vııitrmıreıílové cIı0rIııı'l‹_v a cesty- betonová dlažba. 
Prodloužení dešťırvé kuımlizrıce - v ul. Malovcova na úroveň křižovatky 5 ul. \/'ýstavní 
(napojeno na plánovanou dešt`ovotı kanalizací - úzeınní rozhodnutí ze dne 29.7.2014. Sp.Zn: 
Výst/00039/2014/Kl, č._i.: MP/087IS/2014/\/ýst/Kl)



. 

(zn. MP/02 ı‹›2.“ˇ2(›ıó‹'v>=-flıv-kı ur. 3 

- Prürllvužem'p1ı'ıı0vodu PEII90 - v křižovatce ulic Malovcova a Dlouhá bııde ııapojena ııa 
stávající plynovod. celková délka cca l32 ın 

Určení prostorového řešení stavby: 
Zastavěná plocha celkem 2 036 In: 
počet pokojů 50 
max. počet ul>ytovaných 100 osob 
celkem podlažní plochy 5 448 mí 
celkový obestavěný prostor l8 451 ınì 

Vymezení území dotčeného vlivy stavby. 
0 St. p. 2029 (Zastavěná plocha a nádvoří), parc. č. 377/l (ostatní plocha)„ paı`c. C`. 377/3 (ostatní 

plocha). parc. Č. 377/4 (ostatní plocha). parc. Č. 377/6 (ostatní plocha), parc. č. 402/1 (ostatní plocha). 
parc. Č. 402/4 (ostatní plocha), parc. č. 2596 (ostatní plocha) v katastıˇálnírn území Pacov. 

Il. 

l. 

'U 

Stanoví podmínky pro umístění stavby: 
Stavba bude umístěna v souladu S grafickou přílolıou rozhodnutí. která obsahuje výkres současného 
stavu území v měřítku katastrální mapy se Zakreslením stavebního pozemku. požadovaným 
umístěním Stavby, S vyznačením vazeb a vlivů na okolí. Zejména vzdáleností od hranic pozemku a 
sousedních staveb. 
Pro umístèni Stavby a pro zpracovaní projektové dokumentace ke stavebnímu řízení budou 
respektována Stanoviska, Závazné posudky a vyjádření účastníkíı řízení. Zejména pak: 

11/ (/2 C`z€'‹'Iı Republic u.s.. Za Brııııılovkoıı 266/2, Pralm 4 ze dne 22. 10.2014, zıı.: POS- 704626/14- 
P.“

I před vydáním Stavebnílıo povolení bude uzavřena Smlouva o provedení vynucene' překládky 
h/ K rťıjská Iı_ı`gieııicI‹a' stťuıice Kraje V_v.s`0čiıı‹ı se sı'(Il‹.'m v Jihlavě, územııı'pr‹ıcı›vì.\ˇ`tě Pel/ıřimı›ı'. 
Pražslćá 127 ze ılne 1 7.6.2014 č. j.: KHSW09921/2014/PE/EPID/Dı-'ııř 

v dalším Stupııi PD bude doložeııa výměna vzduchu u navı`hovanýclı prostor S ohledem na jejich 
využití 

c/ I/'ODAK Humpolec .s`.r.0.. Pražskťí 544 ze dne 16.5.2013, j. č. : C/244/13/899 
ı`o'ekto\-'á dokuınentace ke Stavebnínıu řízení bude obsahovat řesné v ~“t Včení \-'odovodních a J ) 

kanalizačních řadů včetně přípojek na místě samém. což po objednání zajistí provozní Středisko 
v Pacovč. 

Il/ Koordiııowmć sl‹uu›vı`sk0 Mčsłskćlıo úřadu Pacov ze dm* 10. 6.2014, zıı. .ˇ MP/05988/2014/02 
:u úsek vOdnı'I7‹'› /1‹›sp(›a'á›=.s`1\ˇi 
ínženýrský objekt 107 přeložka splaškové kanalizaceje vodním dílem a k vydání Stavebního 
povoleníje příslušný vodoprávní úıˇad 
sanace stávajícího rybníku bude projednána S vodoprávnim úřadem 
:a uchı'uıIu př1'r(ıd_\' (1 krq)'in_v 
k navrhovanému kácení dřevinje třeba povolení ke kácení dřevin ve smyslu § 8 Zákona Č. 
l I4/1992 Sb.. O ochraně přírody a krajiny ve znění pozdějších předpisu 
vypouštění r)v'bní‹':ku před zahájením prací není možné provést v prubehu období rozmnožování 
obojživelníků - tj. od l.3 do 31.76 
Zu úsek pumáľ/‹(›\v`é péče 
Zemní práce jsou stavebnici povinni oznámitjiž od doby přípravy Stavby Archeologickemu 
ústavu AV CR v Praze nebo v Brně 
:u Odbor dopruvj-` 
příslušným speciálním stavebním úřadem pros tavb_v pozemních komunikací /parkoviště/je MěÚ 
Pacov. odbor dopravy. Projektová dokumentace stavby kc stavebnímu řízení musí být zpracována 
projektantem Se zaměřením na dopravní Stavby v souladu S vyhl.č. 398/2009 Sb.. O obecných 
technickýclı požadavcích Zabezpečujících be7.baı“íérové užívání staveb

A
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' E ON Serıfisııı' S. r. 0., F.A. Gersmera 2151/63, České Bıırlčjovice ze 18. 1.2016 zn.: M18416-1609801 
v zájmovém úzeıní se nachází: 
podzemní vedení VN, 
distribuční trafostanicc VN/NN 
podzemní vedení NN 
ke stavbě a činnosti v ochranných pásmech /dáleje OP/ nadzeınního vedení VN. VVN, 
podzemního vedení nebo elektrických Stanicje investor povinen zajistit si písemný Souhlas ve 
smyslu § 46 odst. 1 l zákona Č. 458/2000 Sb.. o podmínkách podnikání a výkonu Státní správy 
ke stavbě a činnosti V ochranných pásmech /dále jen OP/ plynárenského Zařízení a ke stavbě 
v bezpečnostních pásmech/ dále jen BP/ vysokotlakých plynárenských zařízeních je investor 
povinen Zajistit si písemný Souhlas ve Sınyslu § 68 odst. 4 a § 69 odst. 3 zákona č. 458/2000 Sb., O podmínkách podnikání a výkomı státııí Správy v energetických odvětvích. v platném znění E ON Česká r_epııbIik‹ı s.r.n., U e1ı'ktrárıı_ı-ˇ 1226, Pelhřimov ze dne 22.1.2016 
investor Stavby písemně požádá O přeložení stávajících kabelů NN. které budou dotčeny 
uvedenou stavbou 
bııde upravena příjezdové komunikace ke stávající trafostanici Pacov. Úvoz 2 Z ul. Barvířská 

g/ E ON Česká republiku S. r. 0., F.,4. Gerstnerıı 2151/6, České Bııılějovice ze ılne 15.2.2016 , zn. 2016/06 
ke stavbě STL plynovodu bude použito potrubí d 90 x 5.2 PE 100. SDR 17.6. přípojka Z potrubí d 
32x3. PE l0().SDR ll 
napojení nově v_vbudo\v'ane'ho plynovodu se Stávající ocel. plynovodem bude provedeno pomocí 
pıˇˇechodovćlıo kusu ocel/IPE DN 80/d 90. Stávající pl_vnovod bude při propojí Zabalonován. 
na pozemky dotčené stavbou musí být písemné Soulılasy vlastníků. případně uzavřeny snılouvy o 
budoucích smlouvách na zřízení věcného břemene 
pri kı"ıˇżeııí potrubí S kanalizačními Šachtaıni musí být mezi povrchem šachty a krajem potrubí 
min. vzdálenost 500 mm /v případě. že toto nebude možné dodržet. Musí být ııa STL plynovodu 
ochranná trubka - vzdálenost mezi povrchem šachty a krajem ochranné trubky musí být ıniıı. 150 mm/ 
ıniıı. krytí pl_vnovodu bude od rostlélıo terénu l nı 

potrubí v rýze min. šířky 60 cın musí být podsypáno pískem tl. 10 cm. obsyp êı zásyp pískem nad 
potrubím \›_vŠky 20 cm, nad pískem bude 20 cm prosátć zeminy či na ııí bude uložena \'ystı“azııa 
perforovaná folie /prosátou Zeıninu lze nahradit pískem/ obsyp a “/.ásyp musi být zhutnčn. či to 
před uložen íın folie 
signalizační vodič 0 průřezu 4 nımz bude vyvedeıı do poklopu na konci prodloužcneho Sˇll, 
plynovodu d90 a dále bude vyvcdeıı do pilíře k llUP. Konce Signalízačnílıo vodiče budou 
opatřeny autosvorkami. Spoje Sigııalizačního vodiče musí být letovány a nıusí být izolovány 
SmrŠt`Ovací páskou. V místě propojc bude signalizační vodič navařcn na stávající ocel. Plynovod 
a nad propojem bude vodič vyvedcıı do středního poklopu 
výkresy skutečného provedeııí budou prováděny současně se stavbou. kde budou Zaclıyccııy 
všechny prvky /' příslušenství/ na plynovodu. jako ochranné trubky. chráničky. čiclıačky apod. 
před vytíštčııíın konečné verze GZ zajistí dodavatel porovnání \~ˇýkı“esü skutečného provedení 
S geodetickým Zaměřeníın. aby tyto dokumenty byly shodné 
ve výkresech skutečného provedení bude u\ edeno krytí plynovodu po cca I0 m /kóta vztažená 
k upravenému terénu/ 
propoj na stáxajicí plynovod bude možné uskutečnit až po předání dokladové ćásti či po 
provedené přejímce /Zástupce E.ON CR. s.r.o. bude u přejíınky jako účastník řízení/ 
při budování STL plynovodu a při každé pokládce musí být přítomen technický dozor investora 
s oprávněním dozorovat v_\'ˇstavbu plynovodu. 
při stavebních pracích budou respektována a dodržována ochranııá pásma stávajícílıo í budoucího STL Ivnovodu dle Ener etického Zákona Č. 458/2000 Sb.. v latném Znění. 8
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0 Stavba bude provedena na náklady investora a po dokončení stavby ınusí být odd. Rozvoje a 
výstavby plynu uzavřena smlouva ııa provozování ějiná ~- např. na budouci odkup 
plynárenskćlıo zařízení/  

lı/ 02 Czech Repııhlilry a.s. Za Bruııılovkau 266/2 Praha 4 ze (Inc 22.10.2014, POS- 704626/14-lłyr, ze 
(Inc 6.5.2013, č.j.: 5 73 726/13

V 

0 realizace stavby-'je podmíněna překládkou trasy SEK 
0 nejpozději před vydáním Stavebního povolení bude uzavřena smlouva O provedení vynuceııé 

překládky 

3. Při lıranice par.‹`:. 402/'25 a 402/1 k.ú. Pacov bude technicky umožněn vjezd . 

4. Projektová dokunıentace pro stavební povolení bude obsahovat náhradní zbudování provizorııí 
únikové cesty, která bude sloužit po časově omezenou dobu v_vsta\'by›ˇ. 

vn Účastııíci řízení n_a nez se vztahuje rozhodnutí správního orgánu: 
Město Pacov, nám. Svobody č.p. 320. 395 (11 Pacov 

Odůvodnění: 
Dne 12.1.2016 podal Žadatel žádost o vydání rozhodnutí O umístění stavby. 
Stavební úřad oznámil zahájení územního řízení známým účastııíkúm řízení a dotčeným orgánúın. 
Současně nařídil ústní jednání Spojené sohledánínı na místě na den 17.2.2016, ojchoż výsledkıı byl 
sepsán protokol. 

Stavební úřad \' provedeném úzcınníın řízení přezkoıııııal předloženou Žádost. projednal ji S účastníky 
řízení a dotčenýnıi orgány' a zjistil. že jejíın uskutečněním nejsou ohroženy zájmy chráněné stavebním 
zákonem. předpisy' vydany'-'mi kjeho provedení a zvláštními předpisy. Umístění stavby je v souladu su 
schválenou úzeınııě plánovací dokumentací a vyhovuje obecným požadavkům na výstavbu. řešené 
pozeıııky se nachází v zastavěné části obce, funkční využití plochy pro bydlení kolektivní. jedná se o 
území pro bytové 8 integrované domy S přípustnýııı využitím pro Sociální služby. Zdravotııictví. 
ubytování. stravování a občanskou vybaveııost. V sousedství se nachází Stávající budov_v domova 
sociálııíclı služeb Pacov a nižší zástavby rodinnými a řadovýmí domy. Stavební pozenıek je v Sotıčasnosti 
nezastavěn. nachází Sc Zde menší vodní plocha a objekt trafostanice. které budou zachovány. Na 
pozemcích se nenachází Žádné kulturní památky a do řešenèho úzeıní nezasahuje památková Zona ani 
památková rezervace. Stavba bude mít ıniniınálııí vliv na okolní stavby a pozeıııky, vy' razné Zlepšení bude 
dosaženo v oblasti silničního provozu. zejména pak pěších. Stavba nebude mít \'1i\-ˇ na odtokové poměry 
\ˇ úzeıní. princip odvodnění stávajícíclı komunikací zůstane zachován. 
Stanoviska sdělili: 
- J. Hradecký s.r.o., Pacov. Sadová 300. Pacov ze dne 18.5.2015 
- 02 Czech republic a.S.. za Brumlovkou 266/2. Praha 4 ze dne 22.10.2014. zıı.: POS-704626/'14-Pyr 
- Krajský úřad Kraje Vysočina, Odbor životního prostředí a zcmč-dělství. Žižkova 57. .lihlava ze dne 

13.10.2014 č.j.: KU.1l 67721/2014. UZP 129/2014 GO 
- Městský úřad Pacov. odbor dopravy, nám. Svobody 1 ze dne l,4.2015. Sp.Z.n.: O[).()2792/2015/Pa. ze 

dne 24.9.2014. sp.zn.: OD.094-45/2014/Pa 
- Krajská Správa a údržba silnic Vysočiny. Teclıniclco-Správní odd. Pelhřimov. Myslotínská 1887 ze 

dne 25.9.2014, zıı.: 25380/2014 
- Hasičská Záclıranný sbor Kraje \/ysočiııa. územní odbor Pellıříınov. Požárnická 1240 ze dne 

18.7.2014, č.j.: HSJ1-3415-2/PE-2014 
- Krajská hygienická stanice Kraje Vysočina se sídlem v Jihlavě. územní pracoviště Pelhřimov. 

Pražská 127 ze dne 17.6.2014 č.j.: KHSV/09921/2014./PE/EPID/Dvoř 
~ VODAK Humpolec s.r.o., Pražská 544 ze dne 16.5.2013,j.č.: C/244/13.‹'899 
- Koordinované Stanovisko Městského úřadu Pacov ze dne 10.6.2014, zıı.: 1\/IP/'05988/201-1/02 
- E.ON Servisní S.ı`.o.. F.A. Gerstnera 2151/63, České Budejovice Ze 18.1.2016 Zn.: Ml8416-1609801 
- E.ON Česká republika s.r.o._ U elektrámy 1226. Pelhřimov ze dne 22.1.2016
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- 02 Czech Republiky a.S. Za Bı`uınlo\=kou 266/2 Praha 4 Ze dııe 22.10.2014. POS-704626/l~'l-P)'r. Ze dne 6.5.2013, č._i.: 573726/l3 
- EĹON Česká republika S.r.o.. F.A. Gerstnera 215 l/6. České Budějovice ze dne l5.2.20l6 . Zn. 2016/06 

Stavební úřad zajistil vzájemný Soulad předložených závazných stanovisek dotčených orgánů \“yžadovan_\'-ˇclı zvláštními předpisy a Zalırnul je do podıııínek rozhodnutí 
Stavební úıˇ`ad roZhodl,jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí. Za použití ustanovení právních předpisů ve výrokıı uvedených. 

Účastníci řízení - další dotčené Osoby: E.ON Distribuce. a.s.. Česká telekomunikační infrastruktura a.S.. Krajská Správa a údržba silnic 

 PACOVSKÉ STROJÍRNY, a.S.. 
Vypořádání S návrhy a náınitkami účastníků: 
- Účastníci neuplatnili návı`h_v a námitky. 
Vypořádání S vyjádřeními účastníků k podkladůın rozhodnutí: 
- Účastníci se k podkladůın rozlıodnutí ııevyjádřili. 
Poučení účastníků: 
Proti tomuto rozhodnutí Sc lze odvolat do 15 dnů ode dne jeho oznámení k odboru územního plaııováni a Stavebního řádu Krajského úřad Kraje Vysočiııa podáním u zdejšího správního orgánu. 
Odvolání se podává S potřebným počtem Stejnopisů tak. aby jeden Stejnopis Zůstal správnímu orgánu a aby každý účastník dostal jeden stejııopis. Nepodá-li účastııík potřebný počet Stejnopisů, vylıotoví je Správní orgán na náklady účastníka. Odvoláním lze napadnout výrokovou část rozhodnutí. jedııotliv_\'~' výrok nebojeho vedlejší ustanovení. Odvoláníjen proti odůvodnění rozhodnutíje nepřipustné. 
Stavební úřad po dni nabytí príıvní ınoci územního rozlıodnutí doručí žadateli Stejnopis písemného vylıotovení úzeınııího rozhodnutí opatřený dolożkou právní ınoci Spolu S ověřenou grafickou přílohou. Stejnopis písemného vyhotovení územního rozhodnutí opatřený doložkou právní ınoci doručí také místně příslušnému obecnímu úřadu. pokud není stavebním úřadem. a jde-li o Stavby podle § IS nebo 16 Stavcbnílıo Zákona. také Stavebníınu úřadu příslušnému k povolení Stavby. 
Rozhodnutí má podle §93 odst. l Stavebního Zákona platnost 2 roky. Podmínky rozhodnuti O umístění Stavby platí po dobu trvání Stavby či Zařízení. nedošlo-li Z povahy věci k jejich konzumaci. 

ve

Poplatek: 
Správní poplatek podle Zákona č. 634/200-4 Sb.. O správních poplatcíclı se nevyměřu_ie. 

Obdrží: 
mu'rIı0\`aIeIé (smvebnı'Iı') 
Město Pacov, lDDS: xbtbhcm 

účıısmı'ci územnílıo řízení 
E.0N Distribuce, a.S.. IDDSZ nf5dxbu 
Ceská telekomunikační infi`aStı`ul~;tura a.S.. IDDS: qa7-1251 
Kraj V_\;`Sočina. zastoupená Krajskou Správou a údržbou silnic \/ySočiııˇ\j, příspěvková organizace. IDDSZ
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PACOVSKÉ STROJÍRNY, as.. ıDDSz xvmjáv 

dotčené orgány
v x 8 Hasičský Záchranný sbor Kraje Vysočina, úzeınní odbor Pc1hrımo\ lDDS ııtdaa7v 

Krajská hygienická stanice Kraje Vysočina se sldleın v Jılılave uzemnı pracovıste Pelhrımov lDDS 
sfˇ3iu8q 
Městský úřad Pacov, odbor životního pı`ostředi a paıııátlxove pece lDDS \btbhun 
Městský úřad Pacov. odbor dopravy. lDDS: xbtbhcm 
Policie České ı`epublik_v, Krajské ředitelství policie Kraje V\ socınnı U7emnı odborPcl1nımo\ [)opra\ nı 
inspektorát. Pražská č.p. 1738. 393 01 Pelhřimov 
Krajský úřad Kraje Vysočina, odbor životního prostředı a żeınedelstvı lDDS 1xsab3eu 

usmıııı' 
E.ON Servisní. s.r.o.. lDDS: fdbdvmf 
VODAK Humpolec. s.r.o., lDDS: b2jciij 
Lesotech s.r.o.. lDDS: k4fiaulı
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j;ìŤ2“; MÉSTSı§Ý ÚŘAD PACOV 
z - 

Ä-in 
ODBOR VYSTAVBY 

~- N.-íMÉS1`iSvoıšODv 1.39501 P/\cov 
lcl. 565455111. fax. 565455133. e-mail: stavurad@ıneS!opacov.cz 

CJ. MP/08002/2019/v>'-SI/KI 
SpiS.7.n.: Výst./07281/2019/K1 Pacov, dne 27.6.2019 
Vyřizuje: 

Mčslo Pacov, nám. Svobody č.p. 320, 395 01 Pacov 

KOLAUDAČNÍ SOUHLAS 
S UŽÍVÁNÍM STAVBY 

Městský úřad Pacov. odbor v_\'ˇStavby. jako Stavební úřad příslušný podle § 13 odst. 1 písın. e] Zákona 
183/2006 Sb., O územníııı plíıııováııí a stavebním řádu (Stavební Zákon). ve Zııční pozdějších předpisů 
(dále jen "stzı\=ební Zı'ıkon"). píezkouınnl podle § 122 Stêıvebııílıo Zákona žádost O kolaudační Souhlas. 
kterou dnc 12.6.2019 podalo Město Pacov, lČ() 00248789. nám. Svobody č.p. 320, 395 01 Pacov, 
které zasłupııjc lng. Lukáš Vlček, stıırostzı nıëslżı (dále jen "SIavcbník"). a na základě tohoto 
přczkoııınaııí vydá\'ı'ı podle §l22 odSt.3 Sıavebnílıo zákonu Zı §l8i \')~ˇlılíıŠl\_v Č. 503/2006 Sb.. 0 
podrobnější ıˇıpravě uzenıního ı`o7.Iıodování. územního opaıřeııí a Sıavebnilıo řádu 

kolżıııdační Souhlas. 
k\eı`_\" je dokladem o povoleııćııı ùC:elu ıı7ˇ.ívL'uıí Stavby 

h'ı_ÉSTo ı*ACov - N‹›voSTAvıšA DOMU SoCıÁLNiCıı Sı.użí:n v PA(`ovıˇ‹: - 

ı›ıııS'rx\vnA 

(dále jen "Slavba") na pozemku St. p, 2029, 2487. 2486 v kžııastıťılııím úzeıní Pacov dle gconıctrickćlıo 
plánu Č. 1919-193.-'2(1l8. 

V_\ıneZení účelu ııžívžıııí S1ıı\›b)': obččıııslážı \“)`bćıvenoSt 
- Pí`íSta\-'ha domu Sociálníclı Služeb obszılıujíeí 50 d\'oulı'ıžko\ˇýc|ı pokojů včctııč sociálního. 

zpolcćenskćho ıı lcclınickćlıo Zázeıııí 
- 'l`eı`ćnní ıı Sadová úpı'zıv_\“ na parc. Č. 402/40. 377/9. 2596/6, 2596/7. 2782. 402/40. 402/1. 377/8 vše 

k.ı'ı. Pacov, dle výše uvedeného geoıııeıríclxćlıo plánu 
- Prodloužení S'l`L pl)“novodnílıo řadu Pl-Ld9() \ˇ ul. Ma|o\ emu pzıı“c.Č. 2596/1k.Ú. Pacov dle výše 

u\ edenélıo gcoıncıríckého plánu 
- Pl) nmodní pıˇ`ípo_jl\ıı na pzu`e.Č. 2596/1. 2596/6. 377/9. 377/6. 402.-'40 vše lx.ı'ı. Pacox dle výše 

u\-ˇedenèlıo geoınelrickélıo plánu 
- \ˇ'odo\›odní přípojka nn pzu`e.č. 377/9. 377.6. 402./40 vše k.\'ı. Pacov. dle výše uvedeného 

geOınetı`ickćlıo plánu 

Zž'ıvčı`cčıız'ı kontrolní pmlılídka byla provedena dne 25.6.2019 (úterý) S tímıo výsledkeını 
- B_\“lzı pı“o\edeııa lxonlrola dokončene Stavby provedené podle Stavebního p0\olcní SpíS.zn. 

\")'SI./02-17l/2016/Kl ze dne 28.4.2016. C`._i.: Mp/'04966/'2()l6/Výsl/K1. úzeınnílıo rozlıodnutí ze dne 
17.2.2016. Sp.7.n.: V3'-'Sl/00-195/2(116/K1. č.j.: MP/02102/2016/Výsl/K1 a Oxˇčřeııé projektové 
dokuınenızıce. Dne 1.6.2018 Č.j.: MP/059~l3/2018/-'Výst/K1 byla provcdcııa kontrolní prohlídka. kde 
b_\“lzı odsoulılaseny. po předclıozíın souhlasu doıčeııýclı oı`gz'ıııù. nepodstatné odclıylky, které byly



(tj rxıv.-‹ı.\š‹›‹ı2v'2‹› ı \›'\'y->“ı.'Kı .flnz 2 

“/.zıkı`‹:SIcıı)' do Skııxcčııćlıo pı`O\'cdcní Sıa\`b_\v'. Kolčıudııčııı' SOu1ı1aS_\_ˇ \“odopı`ávııího ı'ııˇ`Zıdu zı odboru 
dopı`ıı\“)-` h)'1_\“ přcdložcııy. Ohccııć požzıılaxfky na \ˇýSuı\'bıı byly dodržcny. 

Od ůvod nčn 
Dne 12.6.2019 podzd Slavebııík żádosl O kolaudační Souhlas na stavbu S předpokládaııýııı dokončcııím 6/2019. Stııvchııí úıˇ`ad pro\“cd1 dne 25.6.2019 (ťılerýì Zá\›ˇěı`cčııoıı konlrolnı' prohlídku Stavby, při které podle § 122 odst. 3 Stııvcbnílıo Zžıkončı ııezjísıil Zá\-“žıdy bıťuıícíjejíınıı bczpcčııćımı užívání ani rozpor se 
7,č'ı\-“aZıı\ˇ‹`ıııi sIaııO\'iSk\' dolčťııýclı oı“‹›ánı'ı k užívání Sıavbv a Shledal též. že Skutečné provecleııı' Stavby a 
jeji ııžívžıııí ncbudc oIıı`oŽo\`žıı Život zı \=‹:i`cjııé Zdra\“ı'. živo! zı ZdrZı\~'ı' Z\“Íıˇ`čı1. bczpečııost zınc-:bo Životní 
pı`oSIı"cd í . 

Stavební úřad proto \')“dı\1 koizıudačııi Souhlas S użívžınim Slčıvby 
Slzıııo\'íSka sdělili: 

- 
` 

11žıSiC`S1x`)'“ /.ž'ıc1ıı`flıııı)'“ Sbor Krčıjc Vysočiıızı. ıˇızcınııí odbor 1'c11ıí`imo\'. Požż'ıı`ııická 12-'10 Zc dno 
7.6.2019. č.j.: 115.11-2621-2/P1;`-201*) 

~ Kı`a_iS1\'á 1ı_\ˇgicnic1\':'ı Slzınice 1\'ı`žı_ic vysoćiıia se sídlem \ .Iih1a\-'è. úzcıııní prčıcovištć Pcllıřiıııov. 
Pı`ZıŽS1\'žˇı 127 ZC dııc 1-12.219. Č.j.: K1“1S\//27848/21118/P‹:/EPID/11zıb 

- Koordino\'zmé 7.á\ˇ:ı7.ııć Stııııo\ˇiS1xo ı\1čSıSkéh0 ı'ıı"adu Pacov. nám. Svobody 1 ze dne 28.5.2010 Zn.: MP/05361)/2019/02 
- ı\'1ćS1Sk)' ı'ıí`u(1 Pacov. odbor živolııílıo prostředí za pžııııátkové péče. níuıı. Svobody I ze dnc 27.6.2019. 

Sp.zn.: 06669/2019 
- MčSıS1\“_\'“ úřad Pacov. odbor doprzıv). náııı. S\obod_\«' 1 ze dnc 26.6.2019, ć.j.: ı\1P/07917/2019/OD/Pu. 

sp./ıı.: OI)/(16671)/2010/Pzı 

Poučení: 

.\'u \ˇ_\ dı'ı\áııı' lxˇolııudzxćnílıo Souhlzısu Sc podle § 122 odsl. -ˇ1 Slmclıııílıo Zákoıızx nc\Zızı1ıu_ií ćzisli druhá zı 
ıřcıi Spı`;'ı\ ního ı"íıdu. Kolzıudaćııí Souhlas |7.c přczkoııııızıı \“ pı"cLkuınnćııı rízení. které 17.0 Zzıhzijit do 1 roku ode dııc. kd_\“ Souhiııs nzıbyl pı`:i\'|ıíc|ı ťıčiııkıı. 1(o7.|ıodııuıi ve věci \ˇ pí`c7.1\“umném řízení \“ pı`\“m'm stupni nelze \ˇ)`džıı po ııplyııutí 15 ıııćsícíı odc dne. kdy Soulılııs nzıb_\I pı';'ı\'n ich účiııkú. K přczkıııııııćııııı ıˇ`ı'zcní_ie 
pıˇ`ı'›IııŠıı_\'“ Spı'z'ı\ní orgzìıı ıızıdí`ı'7un)ˇˇ nlııvcbııíııııı úřadu. k[cı“_\" Souhlas vydal. 
Souhlzıs ııab)'“\ˇz'ı |)ı`ávníc1ı (ıćiııkù dnem dorućuní Sla\/ebníkoví. 

)

()bdı"ıˇ.i: 

ııčı\“ı`1ıo\ııtc1ć (Staı\*cl`›ııÍ1x) 

Mèsıo Pacm. IDDSZ xbıblıcın
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VI Zpráva o revizi plynového Zaľızení 1814. 
Dle TPG 702 01, 704 01. ČSN EN I2 007-1.2. I2327. 

Datum provedení revize: 19.6. 2018.
L 

Název a Sídlo organizace/označení provozu. objektu. apod./ 

Novostavba domova sociálních služeb v Pacovč ul. Malovcova Í

1 invesıorz Město Pacov. Zastoupené ľ\/íèlıř Pacov. náměstí Svobod) I. 395 OI Pacov 

Budoucí pro\›“oZOvaIćI E ON Distribuce a.S.. České Budějovice. 

Jméno Žı přijıncní rcx iznıˇho technika cvidcnčnıˇ Číslo osvědčení: 

Jiří Koubík revize ošvèdćcııi C. 9388 6 l5'R-PZ-c.c.l`.g _ uprzivnčnı' C. 3030 2 Il) PZ-R- a.b.c.c.f.g 

Druh rex i/cz výclıoıí 

vr 
()/vııžıćcııı' rť\ido\oııııełıo zzıřıˇreııi: STL [)|yI10VOd V D 90 2] I X pľlpüjka D 32 

v ul. Malovcova Pacov. 

Druh zařízení: 

/.žı prmoćoxaıclc >‹: /LˇıC`aStniI: Spržna Sítě p|_\n li on. 

(clkmć zlıodnocťní ıařízcnız Rcvidované zařízení je schopné be'ı.pečnćh‹› pro\ ozu. Zá\ad)` ncbránící 
hczpcčnèmu provozu uvedené ve stati ..(`" odsiranil v ııavržených termínech. 

/prčnżı obsalıujc 2 stran). 

\' Tzáhnn- únø ı‹›.‹›_ 2018. 

R‹›/dùlmˇıııˇkz 2x proxo/o\aıcl 
l\ /holoviıcl 
!\ rx-\ i/nıˇ ıcchııik

Podpin zı otisk rıı/ı'[l\;ı rcx i/ního h.`chnik;ı 
ľølc (»‹›35‹ı‹›837
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Novostavba domova socıalnich slużeb v Pacovè, IO15 Prodloužení STL plyn. v ulıcı Malovcova 

Názęvsıavhy 
Ň "_" ' Ý ' _ ' _ D' 4 '_' W" ' ” ' ' 

. MÉ§to__Pacov, Zastoupené MěÚ Paoovì náměstí Svobody 1: 01 Pacovw _ _ _ 7 Investor 

19.6. 2018 21.6. 2018 I _ I _ _ . . Datum zahájení pře-ilmaclho řízen-' Datum ukončení piejlmacítıo řízení 

Popis stavby 

'V 25 Délky plynovoduz D 90 - 138,4 m Qoikz: 1 ks D 32 - 8,3 nı pro Iıovostavbu donınva 

VHS Stavby a.s Na Hranícı 14 586 01 Jihlava 
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Cislojednflcı 

'ze dne 17.2. 2018 .SÚ Pacov 
Dne Vydal 

Další ujednání 
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E.0N Distribuce, a 5. 
F.A Geıstııera 2151/0 
Ceské Budějovice 7 
370 01 Ceflhê snzıènøvıze 

It- żsoaslćoo 
DIC CZ78085400 

Spolecnost 10 zapsána 
v obchodním rejstříku 
vedeném ıı |f.ra|sl‹ého soudu 
v Ceských Buděiovíclch. 
oddíl B. vložka 1772 

Korespondentnì aďesa 
E.0N Distribuce, ı.s. 
F A Gerstnera 2151/6 
370 oı Cesxè anđèınvnøe 

lnlormšce rlsłáte talć- na 
www eonoısrrıbuce cz 
mfu@eov“~ cz 

TM íıìınľkıì Iıııl d 
800 77 '33 21'
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Odchylky od projektu 

nejsou 

Soupis vad a nedodèlků 

1) Nejsou dokončeny Zemní práce 
2) Není odsouhlasené GZ stavby plynovodu a přípojky 
Dohoda o opatřeních a lhůtách k odstranění nedodělkú a vad 
termín do kolaùdace 

._._ _ o .A _ 
_ K? Přibližně náklady stavby 

Záruční doba / Dodavatel 
Mn.-náž P7 

Ť > 7 _ 
`W‹Šo nzèflťcúìíoz 21 

_' 
Upravy povrchů 

36 mèsícıl I; do 21 6 2021 Osm'-n maıcnal 
za møsizú ‹á|‹- dızúnvaıeıü a výr0bcn'.›_ 1; ačz I/1 6 2020 Za vady ručí investor a dodavatel společné a neıoıdilné. 

Za Investora 

I _ 

[meno a pfljrne 

místostarosta
I . _ 

IFuııľcc 

Za Zhotovitele 

Tomáš Kocour 
'ıv 

_VHS stavby as Na Hranıcı 14 586 O1 Jıhlava 
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stavbyvedoucí 
I hżˇıkıı* 
ř':ıdD'S / fırıëř ın.`ıı5*a 
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ON Česká republika,s.r.o. 
„- 

Ostatní účastníci řízení 

subdodavatel plynovoouI
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