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Smlouva o dílo č. 2021.09708
mWto Cheb
Faktwační adresa: náměstí Krále Jiřího z Poděbred 1/14, 350 20 Cheb
IČO: 00263979
DIČ: CZ 00253970
z06toUpBné 6t0řo$tw Mgr. Antoninem jalovcem
ve věcech téchnlckých Ing. Věrou Tom8ovolj
Tel: e-mall: dá!e jen .objednotd")
Admo m0nláže/Umí8tenĹ 8tavby: Koželubká 1802/19-21, 350 02 Cheb

8

Moderní o,r,o.
8c ddlem jjrbká 855/19, 702 00 Ostravo - Morav6ká Odrava
IČO : 07264071, DIČ: CZ072H071
zapsaná v obchodním vedeném u Krajgkého 6oUd|j v OBtravě, oddíl C, vložka 75163
zastoupenó 6po|ečno8tj Ing. jo8efem SHwkou

(dále jen xhotovltd')
uz8vlr81( řl(Ž0 uvedenóho dne, mědce a roku tuto

SMLOUVU O DÍLO
NA ZHOTOVENÍ MONTOVANÉ STAVBY

dle § 2586 odd. 1 8 nósl, zákona č. 89/2012 Sb., občemký zákoník
(dále jen ,Bm|o|jva")

1. Předmět 8m|ouvy
· 1,1, Předmětem této m(ouvy jo záväzok zhotovltele dle Mže uvedených podmín@k & uvodeném termínu

provó8t pro obj®natele dllo spočlvajlcl v montáži montované Btgvby, dle 8peclnk uvedoných v
dík jako pHlohy č, 1 8 nabídm zhotovltele jako pHlohy č. 2, jenž noh nedllné součásti této 8m|ouvy joko
pHloha č, 1 8 přlloha č. 2,

· 1,2, Dílo bude provedeno v termínu uvedeném v článku 2. této smlouvy
2. Čas, místo a předání plnění
· 2,1, Zhotovltel z8vbzuj0 pmvégt d(lo sped¶kovmé v či, 1 této smbuvy 8 pNloze č. 1 k této mlouvě do

31. 8. 2021 8 za podmlnok dále 8t8novených touto smhuvou.

· 2,2. Dob& swnotné montáže bude ČInit 4 až 48 hod zhotovitd se z0v&zljjc prOvést dHo no mlot6 určenó
objodn0te|em, konkrétnó na adme: Kože|(jž$ká 1802/19·21, 350 02 Cheb,

· 2,3, Zhotovitel si vyhrazuje právo, vzNedem k mčn(mu (jbdob( a v ZáVN(OBti na pov6trno8tnl¢h
podmlnkhch a po dohodO 8é Ukazn(kom prodloužit tormln pIňÓn( d(la, Po předénl a převzetí dlla bude
vyhotoven pFedóvacl protokol ve dvou (2) vyhotovon(ch, kteró budou podopúny oběmo smluvMml
stran8mi každá ze 8m|uvnlch 8třän ObdrŽl PO jodnom (l) vyhotoven( protokolu. Protokol budo Qbsohov8t
pHpadný 8oUpjs zjištôných vad & rMod6lkU, kter6 nebráni řádnómu už(ván1 díla, 8 dohodnutými |hůt&m|
p'o jejich obgahljj0·li d(lo ZAvUné vAdy či vady, které bréni řádnému älván( dlla, objedndd
tyto vady uvede do pr0dável¢iho protokolu protokol stvrdí avým podpisom. Odmltm-li v rozporu 8 touto
smlouvou Či v rozporu s právnlm předpisem objednatel dílo převzít, má 8é za to, že dllo bylo přQcjáňo
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převzato ďomžlkem jeho dokončen(, Pro odm(tnut1 podpisu plbd6voc(ho protokdu z9 dřeny objednetde
pldl totéž

3. Cena a zpŮ8ob zaplacení
q 3.1, Cene ze provedení dllá:

Bez DPH: 238 400 Kč,
DPH: 50 064 Kč
CeMm: 288 464 Kč.

c) 3,2. Jednotlivé položky ceny jBoU rozepUny v nabídce zhotovitele, jež Noří ngd(|noU této
Mouvy jako příloha č. 2,

c) 3,3. Nárok zhotovitde na zeplacenl důo vznlké okomžlkem předáni díla objednotdi ze 6trany

, zhotovite|g.q 3,5. Ccm dlle b(jd6 splatné oproti dllo převodem na Ukkdě daňového doklMu řlB účet
0,6. ve lhůtě 3 pracovních dnů od přodánl a převzetl

dllo,
d 3A Pokud při provédění pkdmětu smbuvy vy6kytne potřeb8 provedení dMšich pmd, které

nemohly být předvldány, nebo kter6 6í objednatel přeje n8d rámec 8jedr)aného rozwhu prováděných
prací, bude o nich uzavřen pkemný dodatek k této smbuvě, v němž se vymezí jejich rozsah, doba
provedení a jejich cena,

o 3.7, Smluvní strany se dálo výMovně dohodly ň8 výhmdě vlastMckého práva vd prospěch zhotovitele,
8 to t8k, že vkgtnické právo k dĹ|U přbcházf ze zhotovltek na objednatde až okamž|kgm úplného
zapkcenl ceny dlla dle této 8m|ouvy. Ne|jhradl-|| objodnatd kteroukoliv část ceny dh fádně včas,
je zhotovltd počlrmje 15, dnem prodlonl obj®mte1e oprávněn dílo demontov8t & odvézt z
plnění,

4. Osoby oprávněné k Jednání ve věcech mluvních a technických
· 4.1, Za zhotovltek j8olj oprévněni k jedMM technických a mluvMoh:
· 4.1,1, p,
· 4,1,2, p,
· 4,2, Za objedndele ]0 oprávněne k jednánf vb věcech 6mhjvn{¢h:
· 4.3, Ing. Věm Tomsová
· 4.3,1, - Za objednatele je oprávněn k jodnánf ve věcech technických:
· 4.3.2,
5. Práva a povlnnostl objUnatde
· 5.1. Objgdn8te| je povInen mlt veäkerou 8tav0bně právni dokumntad d% platných pNdpIsů davebnfho

pmv8, tak aby bylo možné provést montóž v určeném termínu, Nebude-h objedmtel touto dokumentmi
dIspomvM, neodpovldá zhotovitel z8 Jokékoúv poruWď 8tovebne-pmvn(ch předpků,

· 5.2, 0b]ednotd je povInen m vNstnl Mklady zhotovení 8t8vebn(ho podkladu, který jo pře8nó
8peoi¶kovén včetně rozměrů v pNIozo č, 3, jenž tvoří nedňmu 8oUu8t této smlouvy. StovebM podklad
mus( být ze strony objedmte% zhotoven bez v&d mdodMků dle platných st8vebrd¢h norem. V pF(pedě,
že stavbe nebude redizovám ne z6kMové která mud být zhotovem dle technk:k6 dokumenlam
pNdoM nebo zadané zhotovitelem objednateH v pHbze č, 3, je' objednatel povinen g| vyžQcM
u zhotovitdo výkres přosného rozmlstónl záklodových petěk pro zhotovované dllo, Bez záklocbv6 desky
pHpadně základových patek mn( montáž pr¢dmětu dlla možná 8 zhotovitd 86 z důvodu pmdleri(
objednotde nemůže ocitnout v prodloM s provUenlm dh,

· 5.3. Objednatd je pHpadnó povinen zojMt no vlmtnl nákkdy i zábor vořejného prostmmlvl m dobu
montéže, a to v pNpMD, že záboru bude potřeba k řédnému provodenl d(la budo Nk
dohodrlUto se zhotovitdem,
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· 5.4. V pfipadě nesplnčni kteréhokoliv z Wše uvedených bodů v tomto článku nebo jiného důvodu, jenž
zapHčini prodlenl zhQtoveni díle vinou objednatde, platl, že cbjednatel je ve stavu n8přjpraveno8t| pro
zhotovení dllo a nese ve6kerou odpovědnost za Gkody vzniklé z důvodu takového prodlení.

· 5,5. 1.1, V pHpadě nepřipravemsti objednatele a tedy nemožnoú Bestavenl stgvby zaviněné
objednatdem, je objednatd povinen hradit zhotovitdí náklady na převoz ve výši 15 KČ/km, nákleidy ne
lj8k|adnění ve výši 150 Kč/den, 8 manipukčnl poplatek ve výši (počet lidi) 4 x 200 KČ x 5 hodin ň8 cestě
tom i zpět, na koždou cestu. Pokud se z důvodu stavební nepřipravenosti objednatel rozhodne, že netrv6
ne mont9ži devby na 8jednané místo, ale provede si montAž po ukončení stavebnl pHpraveĹĹosti s6m, ne
svou Qdpovědnogt a no své náklady, pak mohou Bm|uvní draný toto uvéSt v předávadm protQko|u a
zhotovKel doži předmět d(la na místo určené objednotdem. V takovém případě se dílo považuje z8
zhotovené a předené objednatdi okamžikem složenl předmětu dĹ|B na mkto určené objednatelem, q to
bez vod b nHodělků. Pokud rovněž v tomto přip%ě montáže Bvépomocľ objednetdem dojde ke škodám
no předmětu dl|8, zd tekovéto v8dy dík nenese zhotovitel žádnou odpovědnost a nóplatl ani sjednaná
záruka

· 5.6, V příp8dě jokéhokdiv prodlení a nepřipravgnostl ze strany objedn8te|e se lhůta pro zhotoveni dílo
prodWžuje q dobu, po nlž nebyl objednatel připroven,

· 5.7. Objednatel Jb oprávněn přijmout dllo j 6 drobnými vadgmí a nedodělky nebrén(c1 řádnému užív4ni
díla. N8op8k objednotd je oprévněn odmltnout převzetí dlb pouze v pflpadě zévažných vm 0 nedodělků,
které brénl řádnému UžĹvónĹ díla V tokovém př|pgdě objednaW důvody odmltnutl převzetí díla písemně
8dě|( zhotoviteli, a to nejpozději do pěti (5) precovnlch dnů od pUvodnlho termínu předání dlla

· 5,8. Obje'dnotel mé právo no od8toupeni od 6mloljvy, jestliže věc bude mít neod8trenlte|né vMy, které
brónl jejlmu řódnému užlvánl, to i po termlnu pro zhotoveni d(lo e neod8trgněn( těchto vod ze 6tř0ňý
zhotovltde 8ňĹ v přiměřené lhůtě poté.

· SA Pokud 80 objednatel rozhodne, že netrvá ne montáží 8tevby na sjednené mkto, 8ié provode sl
montáž Um, na svou odpovědnost a no Bvé nóklody, pU mohou smluvM strany toto uvéd v předávaclm
protokdu 8 zhotovltel doži předmět d(la na místo určenô objednatelem, V takovém příp8dě se dlb
pov8žUj0 zhotovené a předgné objednateli ok8mžik0m dožení předmětu dlla na m(do určené
objednatdem, 8 to bez v8d 8 nedodělků, pokud rovněž v tomto pFtpadě montážg 8vépomoc(
objedmtdem dojde ke škodám na předmětu dňa ze Wkovéto vMy dňa nerme zhotovitel ž6dnou
odpovědnoM a neplatí ani sjednaná zór(jk8.

6, Práva a pov|nnost| zhotovltde
· 6.1, Zhotovltd je povinen provést d(lo no svŮj Mklod, y1a wé nebezpeč( 8 8 potřebnou péči dle požBd8vků

smluvených s objednatdem, 8 to vše v ujednonó lhůtě m(Mě, výma Ukonů k nimž je podle této 8mlo|jvy
povlnon objednatel.

· 6.2. Zhotovltel ríjčl ze kvMtu jlm provedmého d(|8 po dobu 24 měslců od pŕedán( díle objedn8vgtdi,
· G.3, Zhotovltel je povInen vMy odstmnit ve lhůtě 30 dnů od oznémenl vady objednote%m.
· 6,4, Zhotovltel 8c z8\/8zljjě vést $t8vobn( donlk dle § 157 néd. zákon 183/2006 Sb,, vb znění pozdě]šlch

předpkíj, stavebn(ho Zákon& přllohy č. 5 vyhlášky č. 499/2006 $b., o dokumentaci Moveb 8 po dokončord
mQntážg jedon průpis tohoto stavebn(ho denlku předat obj®dnMe|i, Zejména je pok zhotovitd ve
$t&vobn(m den(ku povinen uvádět den provádónl dllo, čas, poč&8(, počet pr0covniků, použité zaNzenl,
průběh montáža použitý mateňél ddšl podstotnô okolnosti, Dojde-li v průběhu montáže k jakýmkoliv
od¢hylkém od léto 8jednané smlouvy, ze)mém pok k odehyIkám od spocKikme dlla, je nezbytné, oby tyto
byly zochycony rovněZ ve vedeném stavobMm den(ku.
6,5. Zhotovitel neručí za možné netěsnosti, vznikl6 mezi montovanou 8tAvbou 0 Mavebnlm podk|&dgm
z&př(činóným nerovr\o$t( $t8\/0bn(hQ podk|ed\j.

· 6.6. Materiál dodaný zhotovitelem je do dQby jeho zabudován( a předáni dlla objednateli, majetkem
zhotoviteN objednatel zodpov(dä ze jeho zabezpeč·en( PľOti odcIzenl.
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7. Smluvní pokuty
· 7,1, V přtpadě prodleM znotovjte|e s prov«jenlm důo je zhotovitel povinen zaplatit objednatell smluvn( '

pokutu ve výši 0,2 % z ceny dňo z8 každý z8pQčatý den prodlení. je-li všek v prodlenl objednatel, nemůže
se zhotovitel Qcitňout v prodlenl.

· 7,2, V případě prodlenl zhotovitele 6 od6tranenľm vady d||a ktert bráni řádnému užíván( d(k, je zhotovitel
povinen zaplatit objednateli 8m|ljvn{ pokutu ve výEi 0,02 % z ceny dlla za každý započatý den prodlenl.

· 7,3, pro případ prodlenl se 8pjněnlm peněžitého záwzku ze Wany objednatele, 8é stanovu)e mluvní
úrok z prodknl vb výši 0,2 % z celkové čádky za koždý den prodknf. '

· 7,4. Smluvní pokuty 0 8m|uvnl úroky z prodknl jsou do třlcetl (30) dnů od jejich ljp|etněn{,
Zhotovitel dává výdovný souhks objedndeli k eventuálním provedenl vz¢jemného zápočtu vyměřené
8m|uvnl pokuty proti zhotovitelem Up|atňov8né ceně za prov%on1 dlla.

· 7,5, Vedk smluvnl pokuty e úroků z prodknl, má objedmtd l zhotovitel prévo na náhradu škody v plné
výši.

8. Další ujednání
· 8.1, V přlpadě, že některá soUČÓM dlb nebude pŕe8ne speclňkovám ve 8m|o|jvě ani v některé z příloh,

řídl se zhotovitel dle obvyklých pravidel technických norem pro srovmtelné dílo.
· 8,2, VeCkgrá Bdě|enl v 8oUVi$|O8ti 6ě vznikem, změmu zánikem Uvazku plynwclho z této Mouvy

mud být foľ7nu|ován0 p(88mně 8 podepun8 osobou oprávněnou jednat Jménem pNslušné strany
0 na adre$y smluvnlch uveden( v hkvlčce této 6m|ouvy, ,,

· 8.3, Obě smluvnl strony jBoU povinny mjktit příjem poŠtovních zósúek doručov8ných na odresy uvedené '
v hlevičce této 8m|ouvy,

· &4. Ostotnf sděleni týkejlcl se plnění zévazku z této mlouvy mohou být člněno pMmně, tdefonicky
nebo prostředky dcktronlcké kommlkece.

· 8,5, Strany si nepřeji, aby md ránwc výdovných Ustgnoven( této smbuvy by|8 jakékoliv právo
e povinnodl dovozovány z do88vadnl či budoud praxe zavedené mezi či zvyk|ogt|
mchovávaných obecně či v odvětvl týkajlclm se předmětu plněni této smlowy, ledaže je ve Mouvě
výdovně sjednáno jinak, Vedle 8hor0 uvedeného Bi potvrzujl, že si Mj8olj vědomy žádných do8ljd
mezi nimi zavedených obchodnlch zvyk|ogt( ČI pr8xe, Vygkytnou-|l 8ě okolnoú, ktoré 10dnomu nebo
oběma smluvn(m 8tr&nám čätečně nebo úplně znemožní plnění jejich povirmoMl podle Smlouvy, J8ou
povinni se o tom bez zbytdného prodlenl Informovat & Bpolečně podnlknout kroky k jejich překonénl,
Nesplněnl této povinnosti zakládá nárok m náhmdu §kody pro Mranu, které 80 poru@nl mlouvy v tomto
bodě nedopusth,

9. Závěrečná ustanovenl
· 9.1. Veškeré změny 8 doplňky jednotlivých U8tanoven( této 8mlo(jvy mohou být provedeny pouze formou

č|s|ov8nóho pMmného dodMku pod®p8&ného oběma smluvn(m1 stmnwmi,
· 9.2, Smlowe $0 tldl platným právním řádem Českó republlky, př0d6vš(m zákonem č, 89/2012 Sb,

občanský zákon(k.
· 9,3. Vyskytne4i se ve vztahu zMoženém touto smlouvou jakýkoliv mezlnárodn( prvek, sjednávajl smWvnl

strány, že právšm rozhodným pro vztohy \/zn|k8]lc( z této $m|owy a s ni so(jví$b1ĺc( j8 právo
· 9,4, Vyskytm-li 89 ve vztahu založeném touto 8m|oljvou jakýko|iv mezlnärodM prvok, či jde-li o vztsh

mezi podnikstdí, &jednávaj( smluvnl střeny, že véšker6 spory vznikejlcí z tOto smlouvy 0 v soL|vi6lo8ti 8 ní
budou rozhďovány obecnými 8oljdy Českó wpubliky se sldlem v OstravO, tedy Okrosnhn 8oUdem
v O$tr&vä, rmbo Krajdcým soudem v Odrovť,

· 9,5, Smlouva je vyhotovem ve dvou (2) odginélech, kdy každá ze sten obdľží po jednom (i).
· 9.6. Účastnld si smlowu přečotli, jejím na důkaz s®ho ji pod0p|s|jjl.
· 9.7, Smlouva $c stává platnou podpisem obou stran. Tato smlouva nabývá účlnnosti nejdříve dnem

pmtřednlcNlm smluv dle zákona č, 340/2015 Sb,, o zvldštn(ch podm(nkäch účinnosti
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některých mluv, uvdejňovánl těchto 8mluv o regktru 8m|uv (zákon o regidru mluv), ve znění
pQzdejš(¢h pfedpků, Ob)ednatd se zavazuje reallzovat zveřejněnl této 8mlouvy v předmětném regldřu v
sodadu 8 uvedeným zákonem.

· 0,& Tato 8m|ouva je (jz&vřen& v $oU|&d|j s ustmoveMm článku lV. od8t. 1 pl8m. d) $mčrn|c$ č. 7/2021
o zadávání veřejných zakázek m6stem Cheb a pr6vnickými osobami zřlzenými zsloženými městem
Cheb, její uzavřeni bylo schvá|erlQ města CMbu dne 1. 6. 2021, číslo Upisu 22/21, b® 7

· 9A NedHnou součéd( této smlouvy jsou tyto přílohy:

PHloha č, 1 - přesná 8pBclfikace dlla.
Přl|oh8 č. 2 - cenová mbldka ob88hUjicí jednotllvé položky d(la
PHIoM č, 3 - požadwky na davebn( připravenobt objedmtde, zejmém pBk ne zhotovení st0vebnlho
podkladu (zákkdové desky nebo zák/Mových pcilek) a zajištěni potřebného (autojeřábU-pj8tÍ pro
betonovou garéž),
PNloha č, 4 8tavby 6 umktěnfm doplňků sdavebnfch otvorů.

V OMrově dne 17.06,2021

objednatd

š>gí6"%\
" ' 4f

0
5

zhotovltel

l
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l Příloha Č.1
Speclflkace: Č.CN 2021.0970.B
Montovan9 garáž pro 2 Mni
výrobce střešní krytiny: Budmaxmetd
Rozrňér objektu: 2x2900 x 5000
Doplňky:
· Montovaná goréž pro 2 dání (1koj

o · pultové dřeeha
o zadní 6tmng
q · zetepkná

'o · barw fmdy - Světle šedá
c) · b8rv8 Uky - Anlmdt
q · borva střechy - PMcOvÓ 1002

· Sekčnt vrata (2kb)
O · 2500x2126mm
ej · Hommnn RenoMetic

' d · vzor: Woodgmin M
q · barva: Bílé

· Pohon prážovýoh vrat (2k6)
,o · ProMatic

· okapový 6y8tém (1k6)
o · b8rva: Antrmlt (RAL 7016)

· Nouzové otevlrónf sekčnlch vmt (1k6)

Poznómky:
'Dálkový ovladač (pokud/g d pohon součásti dňa): Iks
'Okap " svod (pokud je součäs1/ díla), je ukončen na spádové straně kolenem 67°
'Bočnl ocelové dveře (pokudjsou součásti díla) - umlstěnl pantů: Vpravo l Vlevo
°Vent/lačn/ mř/žka je součást/ díla pokud je stavba zateplená

Moderní Garáže Lř.o,
J|r6kÓ 855/19

V Ostravě dne 17,06,2021

q

objgdmtd l zhotovilel

, ..
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CENOVÁ NABÍDKA
CN 2021.09708

(08. 06, 2021)

Montovaná garáž pro 2 stání
2x2900 X 5000

Pultová střecha, zateplená

Cenová nabídka pro:
Město Che-b | lokalita: Cheb
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Cenová nabídka CN 2021.0970B obsahuje:

Ix Montovaná garáž
pro 2 stání

153 000 KČ

2x Sekční garážová
vrata (2500x2125mm,
Hormann RenoMatic, vzor:
Woodgrain M, barva: Bílá)

2x Pohon garážových
vrat (ProMatic)

9 900 KČ

19 500 Kč

D
lx okapový systém
(barva: Antracit (RAL 7016))

lx Nouzové otevIránI
sekčních vrat

2 900 Kč l 200 Kč

.

.

X
4 500 taž ;j.g Duc) 'KĹŽ
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l podrobný rozpis cenové nabídky CN 2021.09708:

položka pnčet cena 7íj 'kus s:leviš cena celkc'm
Montovaná garáž pro 2 stánúpultová střecha, spád zadní strana, zaredená, barva fasády - lx 153 000 Kč 153 000 KČ
Světle šedá, barva atiky - Antracit, barva střechy - Pisková 1002)
SekČní garážová vrata(2500x2125mm, Horn'iann RenoMatic, vzor: Woodgrain M, barva: Bilá) 2x 19 500 KČ 39 000 KČ
Pohon garážových vrat(ProMatic) 2x 9 900 KČ 19 800 KČ
okapový systém(barva: Antracit (RAL 7016)) lx 2 900 KČ 2 900 Kč
Nouzové otevíráni sekčních vrat lx l 200 KČ l 200 KČ
Doprava garáZe lx 4 500 KČ 4 500 KČ
Montáž garáže lx 18 00Q KČ 18 000 KČ

nabídka bez DPH celkem
nabídka s DPH celkem

základ 238 400,00 Kč
DPH 21 %

výše dph 50 064,00 kč
ceklem s DPH 288 464,00 KČ

238 400,00 KČ
288 464,00 KČ

Termin plnění díla:
Termin realizace: do 31.8.202 l.
(Vzhledem k ročnímu období, si po dohodě se zákazníkem vymezujeme právo prodloužlt tern)ín plnění díla v závislosti na
povětrnostních podmínkách). Doba montážě: 24-48hod.

Platební podmľnky:Doplatek celkove částky při předáni díla.
Záručn| podmínky díla:
Zhotovitel ručí za kvalitu jÍm provedaného díla po dobu 24 měsíců od data předání díla oblednavateH.
LhŮta odstranění vad do 30dnů.

Ostatní:
Tato cenová nabídka je platná 7 dnů od data odesKnI.
V případě, že nabídka obsahuje montáž naší firmou, pak v nabídce účtujeme u všech položek 15% nebo 21% DPH a to dle zákona o
dph č. 235/2004 Sb., ktetý tyto režin)y upravuje.

(Fotografie pQužité v nabídce, jsou pouze i/ustrativn/ a mohou se dle skutečnosti lišit)

Zákazník: Dodavatel:

Město Cheb

Cheb

.

. i

J

Cenovou nabídku
pro Vás vypracoval:

Moderní Garáže s.r.o.
jirská 855/19, 702 00 Ostrava

lČ: 07264071
DIČ: CZ07264071

info@moclernigarÁze.cz
www,mpdprniga'amcz
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Reza-a'
VNĚJŠÍ TERÉN

ŽB ZÁKLADOVÁ DESKA +
KARI SÍŤ oko 100/100/6

PODLAHA GARÁŽE —ŠTÉRKOP|SKOVÝ PODSYP
"' MIN. 300mm

CD
" ·" l +1 s\t,

, 'i' , ¢\. ' · . . ť . . ,' · l, . . ' · · (=k:
LC) " J

DÉKLA, ŠI'ŘKA- DLE TYPIJ CARÁŽE

LEGENDA
m BET3N C20/25

HORNÍ PLOCHY ZÁKLADŮ JSOU VE STEJNÉ ÚROVN1 S TOLERANCI 10mm
TOLERANCE 1Omm SE VYROVNÁVÁ PŘI OSAZENI GARÁZE REKT|F]KACNIM| PODLOŽKAMI
PŘEDPOKLÁDANÁ ÚNOSNOST ZÁKLADOVÉ SPÁRY 25OkPo PO PROVEDENI VÝKOPŮ JE NUTNÉ POSOUDIT
ÚNOSNOST A DLE VÝSLEDKU PROVÉST ODPOV|DAJÍCĹ OPATŘENÍ
ZEMNiCĹ PÁSEK FeZn 30/4 SE POLOŽ| DO VÝKOPU PŘED BETONÁŽI,
V OZNAČENÝCH M(STECH SE VYVEDE Im NAD TERÉN
NEZAMRZNA HLOUBKA ZALOŽENÍ Im LZE UPRAVIT V ZÁVISLOSTI NA TEPLOTNÍ OBLASTI
V PŘÍPADĚ VÝSKYTU PODZEMNÍ VODY NAD ZÁKLADOVOU SPÁROU SE PROVEDE OPATŘENÍ

KRLSLIL - PROJEKTANT : ZODP, PROJEKTANT :
Moderní Garáže s.r.o.

.:iz°""'-"°""" OBEC:- - """" "
INVESTOR · ...
NÁZEV AKCE ' FORMÁT l IM

DATUM t 01/2012
GARÁŽ ÚČEL OHLÁŠEN{STAVBY

VI

CIS.7AKAZKY 01/LN12012

°"^' 'Ý""' ZÁKLADOVÁ DESKA měřI':Š0 čí'-«' 03

ĹÍ
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