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Příloha č. 1 - Podrobná specifikace předmětu plnění

Technický dozor investora bude zajišťovat zejména následující činnosti:

o kontrolovat, zda je stavba prováděna v souladu se zadáním stavby (zejména smlouvou o dílo), 

technickými a právními normami,

o průběžně kontrolovat zda jsou práce prováděny řádně, zejména, zda jsou zachovány veškeré 

předepsané postupy, zkoušky a revize, zda je práce prováděna náležitě kvalifikovanými a 

odpovědnými osobami apod.,

o kontrolovat provedené práce, které budou dalším postupem zakryty,

o kontrolovat zda práce probíhají v souladu s věcným a finančním harmonogramem prací 

uvedeným ve smlouvě, zda zejména není ohroženo zdárné plnění lhůt uvedených v 

harmonogramu,

o Kontrolovat, připomínkovat a schvalovat TePř a KZP; kontrolovat a schvalovat doklady materiálů 

a výrobků zabudovaných do stavby,

o přebírat, kontrolovat a připomínkovat žádosti Zhotovitele o schválení subdodavatelů a 

doporučovat Pověřené osobě příslušná stanoviska,

o kontrolovat věcnou správnost zjišťovacích protokolů o provedených pracích a soupisu 

provedených prací a následně jejich odsouhlasení,

o kontrolovat dopravně inženýrských opatření,

o kontrolovat dodržování stanovené pracovní doby,

o kontrolovat vedení stavebního deníku, pravidelně se do stavebního deníku vyjádřit ke kvalitě 

provedených prací,

o upozorňovat na zjištěné nedostatky a navrhovat Pověřené osobě nápravná opatření,

o organizovat a řídit kontrolní dny,

o kontrolovat zhotovitele stavby při provádění předepsaných zkoušek a revizí,

o předkládat objednateli návrh na změny oproti zadání stavby, a to bezodkladně, kdy se o nutnosti 

provedení změn doví,

o kontrolovat a připomínkovat změny během výstavby (ZBV) a předkládat „vyjádření TDI“ 

k jednotlivým změnám před udělením pokynu k provedení prací,

o kontrolovat dodržování předpisů na úseku životního prostředí a odpadového hospodářství,

o Kontrolovat kompletnost a úplnost závěrečné zprávy zhotovitele včetně kontroly správnosti 

vyhodnocení provedených zkoušek,

o na výzvu objednatele se účastnit veškerých jednání státních orgánů,

o je povinen prostudovat projektovou dokumentaci stavby ve všech stupních. TDI odsouhlasí 

realizační dokumentaci stavby a předá ke schválení objednateli stavby,
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o po dokončení stavby zkontrolovat dokumentaci skutečného provedení stavby vč. zaměření 
skutečného stavu.

BOZP činnosti koordinátora během výstavby / fáze realizace stavby:

o vypracování plánu BOZP
o projednání a stanovení změn v podmínkách výstavby z hlediska BOZP se zapracováním do 

Plánu BOZP,
o koordinace zhotovitelů při přijímání opatření k zajištění BOZP s cílem chránit zdraví všech 

fyzických osob zúčastněných na stavbě. Na základě vlastních poznatků z kontrolní činnosti 
stavby a na žádost zhotovitelů doporučovat technická řešení k zajištění BOZP s uplatněním 
při pracovních a technologických postupech a následně se zapracováním do Plánu BOZP,

o plánování bezpečného provádění prací, které se s ohledem na věcné a časové vazby při 
realizaci stavby uskuteční současně nebo budou na sebe bezprostředně navazovat,

o spolupráce se zhotovitelem při stanovení času k bezpečnému provádění prací,
o kontrola provádění prací na staveništi se zaměřením na dodržování plánu BOZP a zjišťování zda 

jsou dodržovány požadavky na BOZP s upozorněním na zjištěné nedostatky a vyžadování bez 
zbytečného odkladu zjednání nápravy, kontroluje zabezpečení obvodu staveniště s cílem 
zamezit vstupu nepovolaným osobám,

o spolupráce se zástupci zaměstnanců, s odborovou organizací a fyzickou osobou provádějící 
technický dozor,

o účast při inspekcích stavby oblastním inspektorátem práce případně prohlídky stavby 
stavebním úřadem,

o organizace kontrolních dnů zaměřených na kontrolu dodržování Plánu BOZP a zajištění účasti 
všech zhotovitelů stavby,

o účastní se šetření pracovních úrazů a závažných kritických událostí s ohrožením BOZP fyzických 
osob,

o zpracování výsledků kontrol a měsíční předkládání výsledků zadavateli stavby včetně 
navržených opatření,

o provedení vyhodnocení stavby po stránce BOZP po ukončení výstavby,
o ohlášení zahájení prací na OIP.

Zajištění PKO provedené korozním inženýrem s oprávněním IWE. Bude obsahovat zmapování 
stávajícího stavu MZ a ZS- rozsah opravy, účast při opravách, vypracování závěrečné zprávy a rodných 
listů, popřípadě dalších dokumentů.

Výkon funkce na výše uvedené stavbě bude probíhat dle Metodického pokynu MD ČR - Výkon 
stavebního dozoru na stavbách pozemních komunikací MD-OPK č.j. 254/06-120-RS/2 ze dne 
26.4.2006 s účinností od 1.5.2006 ve znění Dodatku č. 1MD-OSI, č.j. 999/09-910-IPK/l ze dne 
17.12.2009 s účinností od 1.1.2010 v platném znění + změna Metodického pokynu č.l a č.2. 
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