„iggçOMM
,*iEBSqYY

dilo
Smlouva
Smlouva oo dílo
Usti nad
nad Labem“
Labem"
„Havarijní
oprava Střechy
stiechy vv Ústí
,,Havarijni oprava

Kód
Kod Zakázky
zakAzky objednatele:
objed natele:

Regč.
Reg.c. Smlouvy
smlouvy Zhotovitele:
zhotovitele:

vlzl22l46

V/Z /2 2 /46

číslo
clslo Smlouvy:
smlouvy: 35/2016
35/2016
Objednatel:
Oblednatel:

pro Silniční
Centrum
Centrum služeb
slu2eb pro
silnicni
dopravu,
dopravu, S.p.o.
s.p.o.

Zhotovitel:
Zhotovitel

IMPERCOMM,
Spol. Ss r.
IMPERCOMM, spol.
r. o.
o.

1

ČI.
Smluvní Strany
dl. 1.
1. Smluvni
strany
1.1.
1
.1 . Objednatel
Objednatel i
Název
Ndzev aa adresa
adresa
:

IČO:
reo:

DIC:
Dle:
Bankovní
Bankovni Spoje
spojen
cislo účtu:
ridtu:
Cislo
pro
Zástupce
26stupce pro
věci
smluvní:
vdci smluvni:
pro
Zástupce
Zdstupce pro
věciobchodnr
v6ci obchodni:

Centrum
pro
Centrum služeb
sluZeb pro
silniční
silnidni dopravu,
dopravu, s.p.o.
s.p.o.
nábř.
n5bi. L.
L. Svobody
Svobody

1222/12,
'1222112,
11015
1 'l0 15 Praha
Praha 1,
1,

70898219
70898219

CZ70898219
c2708982'.t9
Mgr.
Mgr. Dalibor
Dalibor Sadovský,
Sadovskf,
ředitel
ieditel

1.2
Zhotovitelí
1.2 Zhotovitel:
Název
adresa
N6zev aa adresa

ıcoz
tdo:

DIČI
Dte :
Bankovní
Bankovni Spojení
spojeni
cisıø účtu;
ridtu:
Cislo
pro věci
Zástupce pro
Zdstupce
v6ci
smluvní
smluvnl
Zástupce
pro věci
v6ci
Zestupce pro
Obchodnk
obchodni:

IMPERCOMM,
IMPERCOMM, Spol.
spol.
ss r.o.
r,o,
Trojská 79114,
79/14, Praha
Trojski
Praha 8,
8,
PSC
182 00
00
PSC 182

49448479
49446479

CZ49446479
cz49446479
Komerční
Kome16ni banka,
a.s.
banka, a.s.
107-1448730217/0100
107 -14487302',t7 t0100
Ing.
lng. Miroslav
Miroslav Urbanec,
Urbanec,
jednatel
jednatel
lng.
Urbanec
lng. Miroslav
Miroslav Urbanec

pro v6ci
věci
Zástupce
Zastupce pro

Telefon:
Telefon
E-mail:
E-mail:

technické:
technicke:
Telefon:
Telefonl
E-mail
E-mail

'1.3.
jen Smlouva)
(dále jen
ve smyslu
2586 aa
smyslu §$ 2586
smlouva) ve
dilo (d6le
1.3. Objednatel
Objednatel aa Zhotovitel
zhotovitel uzavírají
uzaviraji smlouvu
smlouvu oo dílo

piedpisu (dále
(dale Jen
Jen
pozd6j5ich předpisu
ve Znění
Sb., ob6anskli'
Občanský Zákoník
zn6ni pozdějších
násl4
Č. 89/2012
z5konik ve
z6kona a.
8912012 Sb.,
nesl. Zákona
dílo
prov6st na
náklad aa riziko
riziko dilo
na svuj
svij ndklad
zhotovitel Zavazuje
zavazuje provést
„občanský
kterou se
se Zhotovitel
z6konik"), kterou
,,obianskf Zákoník')
pievzit aa
dilo převzít
a Objednatel
piedat Objednateli
zavazuie toto
toto dílo
objednatel se
se Zavazuje
objednateli a
dle
toto předat
dle této
teto smlouvy
smlouvy aa toto
podmínek dále
díla Za
zaplatit
za podminek
d6le uvedených.
uvedenlch.
zaplatit cenu
cenu dila

CI.
Ct. 22 Předmět
Piedm6t dila
dita

Objektu administrativníıbudovy
pldstd na
je havarijní
adm injstrativn i. budovy
na objektu
havarijni Oprava
oprava střešního
stfesniho pláště
2.14
Piedm6tem díla
dila je
2.1 . Předmětem
nad
Churchilla
t.p. 1344/2.
134412, Usti
Usti nad
ulice
Winstona
pracovi5t6 Usti
nad Labem,
Labem, ulice Winstona Churchilla čp.
CSPSD
Usti nad
CSPSD pracoviště
Labem.
Labem.

-

-

podle:
provedeno podle:
Dílo
bude Zhotovitelem
zhotovitelem provedeno
Dilo bude
této
smlouvy,
t6to smlouvy.
(soud6sti výběrového
iizeni)
vlib6rov6ho řízení)
vymdr (součástí
prtvodni technické
vikazu výměr
pruvodni
technicke Zprávy
zprevy aa výkazu
nabídky
nabidky Zhotovitele
zhotovitele
doporučených).
pr5vnich předpisů
piedpisir aa ČSN
platnlCh právních
CSN (Závazných
platných
lzavaznlich iidoporudenlich).

a ve
ve
pro výběr
Zprávě pro
vib6r Zhotovitele
zhotovitele a
je uveden
privodni technicke
v pruvodni
technick6 zpr6v6
uveden v
2.2
rozsah díla
dila je
Podrobny rozsah
2.2 Podrobný
pro
Zhotovitele
výběr
řízení pro vfb6r zhotovitele
v!'b6rov6ho iizeni
dokumentfr výběrového
které byly
byly součástí
sou6astl dokumentu
výkazu výměr,
vlim6r, kte16
vlikazu
pro realizaci
realizaci díla4
jsou Zavazným
dila.
podkladem pro
zdvaznlm podkladem
piilohu této
smlouvy aa jsou
a které
díla
kter6 tvoří
tvoii přílohu
t6to smlouvy
dila a

ptn6ni
ČI.
Cas plnění
Cl. 33 Čas

podpisu této
neipozd6ji
smlouvy, nejpozději
po podpisu
t6to smlouvy,
praci Zhotovitele:
neprodlen6 po
zhotovitele: neprodleně
3.1
stavebnich prací
Zah6)eni stavebních
3.1 Zahájení
do
1
týdne.
však
do
1
vsak
tyidne.
praci.
od zahájení
zahajeni prací.
pied5 dílo
m6sic[r Od
do: 22 měsicu
dilo Objednateli
objednateli do:
3.2 Zhotovitel
Zhotovitel dokončí
dokon6i aa předá
3.2

2

k.

Cena za
za dílo
dilo
ČI.
Cl. 44 Cena
piedlo2en6ho
zhotovitelem předloženého
stran dle
dle Zhotovitelem
smluvnich stran
dohodou smluvních
za dílo
dilo se
se stanoví
stanovi dohodou
4.1
4.1 Cena
Cena Za
vdetn6 DPH
DPH
K6, cena
cena včetně
454.595,-- Kč,
DPH, DPH
DPH 454.595,-Kt, bez
bez DPH,
2.164 737,= Kč
rozpočtu
tini 2.164.737,“
rozpodtu aa činí
této
dle
díla
je
t6to
rozsah
rozsah
dila
dle
na
sjednaný
na
slednanli
maximální
je
cenou
cena
cenou
maxim5lni
Kč.
Tato
Tato
cena
2.619.332,“
Kd.
2.619.332,-poloZkovli
položkový
která
obsahuje
je
piiloze
kter5
obsahuie
smlouvy.
v
příloze
obsažena
v
smlouvy,
díla
je
obsaZena
ceny
Smlouvy.
Specifikace ceny dila
smlouvy. Specifikace
vfkaz výměr.
vym6r.
dila rozpočet
rozpocet díla
- výkaz

provedeni díla
jsou zahrnuty
v cel6m
dila vcelěm
na provedení
zahrnuty náklady
naklady na
cen6 jsou
smluvni ceně
4.2
Ve výše
vliSe uvedené
uveden6 smluvní
4.2 Ve
polo2ky:
jedn6
položky:
o
tyto
Zejména
o
tyto
jedná
se
jako2
provedenim
zejm6na
díla,
se
neklady ss provedením dila,
rozsahu,
rozsahu, jakož ii náklady
dl. 22 této
t6to smlouvy.
smlouvy.
dle čl.
- Plnění
Pln6ni zhotovitele
zhotovitele dle
jeho zaměstnance,
piipadne subdodavatele
iizeni stavby,
stavby,
subdodavatele aa řízení
na jeho
zam6stnance, případné
zhotovitele na
- Náklady
Neklady Zhotovitele
pracovnik0 Zhotovitele
zhotovitele
vybaveni pracovníků
- Veškeré
Ve5ker6 vybavení
pro Zkoušky
m6ieni dle
dle
(vt. zařízení
zkouSky aa měření
pracovnim Zařízením
zaiizeni pro
-. pracovním
zaiizenim (vč.

-

-

-

smlouvy)
smlouvY)
prostfedky.
pom0ckami aa ochrannými
pracovnim nářadím,
ochrannlmi prostředky.
n5iadim, pomůckami
o pracovním
pomocnyi aa spotřební
hmoty.
materi6l aa hmoty.
Materiál,
spotiebni materiál
l\ilateridl, pomocný
piesunu hmot.
prostiedky, včetně
hmot.
dopravy aa přesunu
v6etnd dopravy
mechanizace aa transportní
transportni prostředky,
Veškerá
Veskere mechanizace
na
Skládku.
skladku.
materiálu
materi6lu
na
a
likvidovaného
Uložení
sut6 a likvidovan6ho
Ulo2eni sutě
stravov6ni.
pracovniki zhotovitele,
ubytov6ni, stravování.
zhotovitele, ubytováni,
vlilohy pracovníků
Veškeré
cestovni výlohy
VeSker6 cestovní
pro převzetí
pievzeti díla
dlla
protokoly nezbytně
nezbytn6 pro
revizni zprávy
zprAvy aa protokoly
zkoudky, revizní
Atestace,
Atestace, certifikáty.
certifikaty, Zkoušky,
objednatelem.
objednatelem.
prov5d6nou zhotovitelem
zhotovitelem
manipulaci prováděnou
rizika spojená
spojenA ss dopravou
dopravou aa manipulací
Veškeré
n6klady aa rizika
VeSkere náklady
Zhotovitele.
pom0ckami
a
Zařízením
a
zaiizenim
zhotovitele.
pomůckami
ss materiály,
materi6ly,
provedeni díla
zhotovitele.
potiebn6 kk řádnému
ze strany
strany zhotovitele.
dila ze
polo2ky aa výkony
i6dn6mu provedení
Další
vlkony potřebné
DalSi položky

.

pisemn6ho
prov6d6ny ani
zapodaty bez
bez písemného
piedmdtu díla
ani Započaty
dila nebudou
nebudou prováděny
4.3
zm6ny aa doplňky
dopliky předmětu
43 Žádné
ledne Změny
nebude
nebo
termínu
nebude
ceny
na
Změnu
poZadavek
nebo
terminu
na
zm6nu
ceny
ani
požadavek
žádný
nárok
a
pokynu
n6rok
ani
objednatele
pokynu objednatele a 26dnf
pokyn
pokyn
tento
Současně
a
nebude-li
pokyn
sou6asn6
tento
vydán
pokyn
pisemn!
a
nebude-li
písemný
vyd6n
platnf, nebude-li
takovli
platný,
nebude-li kk němu
n6mu takový
Smlouvy.
potvrzen
dodatkem smlouvy.
naslednd potvrzen dodatkem
smluvnich stran
stran aa následně
oceněn
dohodou smluvních
ocen6n dohodou

placeni
ČI.
Cl. 5.
5. Způsob
Zptisob placení

faktur -prov6d6t formou
m6sidnich faktur
formou dílčích
dildich měsíčních
zhotovitel provádět
dila bude
bude Zhotovitel
5.1.
ceny díla
5.1 . Vyúčtování
Vyirdtov6ni ceny
po
je Zhotovitel
v2dy po
vystavit vždy
zhotovitel oprávněn
opr6vn6n vystavit
daiovf doklad
doklad je
daňového
dokladu. Tento
Tento daňový
dahoveho dokladu.
bude
soupis
Tento
praci
bude
objednatelem.
prací
provedenfch
Tento
soupis
provedených
objednatelem.
skutečně
soupisu
odsouhlasení
soupisu
skutedn6
odsouhlaseni
jen
je Zhotovitel
vy06tovat cenu
cenu díla
dila jen
pr0b6hu realizace
opr6vn6n vyůčtovat
piilohou faktury.
zhotovitel Oprávněn
V průběhu
realizace díla
dila je
přílohou
faktury. V
po
až
vyůčtovat
opr6vn6n vyuotovat aZ po
bude Zhotovitel
zhotovitel oprávněn
6est ceny
ceny dila
dila bude
do
9Oo/o, zbývající
zbyvajici část
do rozsahu
rozsahu 90%,
souladu ss touto
touto Smlouvou.
smlouvou.
vad aa nedodělků
nedoddlkt vv souladu
úplném
dila bez
bez vad
[pln6m dokončení
dokon6enl díla
jsou
jak jsou
dokladu tak,
tak, jak
dahov6ho aa účetního
tdetniho dokladu
vSechny náležitostí
n6leZitosti daňového
5.2.
obsahovat všechny
5.2. Faktura
Faktura bude
bude obsahovat
pozddjSich
pozdějších
ve
znění
piidan6 hodnoty,
hodnoty, ve zn6ni
dani Zz přidané
stanoveny
e. 235/2004
23512004 Sb.,
Sb., oo dani
z6konem c.
stanoveny Zákonem
piedpisrir.
předpisu,

dani
dle Zákona
z6kona oo dani
daiov6ho dokladu
dokladu dle
piipad6, že
n6le2itosti daňového
5.3
Ze faktura
faktura nebude
nebude obsahovat
obsahovat náležitosti
5.3 V
V případě,
(piilohy)
smlouvou
doklady
(přílohy)
pfiloZeny řádné
smlouvou
fAdn6 doklady
nebudou přiloženy
Zpřidané
hodnoty nebo
nebo kní
k ni nebudou
z piidane hodnoty
po2adovat vystavení
i6dn6
je objednatel
vystaveni řádně
vratit Zhotoviteli
zhotoviteli aa požadovat
opr6vn6n jiji vrátit
vyžadované`
vyZadovane, je
objednatel Oprávněn
jeji splatnosti
faktury
opraven6, doplněné
doplndn6 faktury
pieruSuje lhůta
doruienim opravené,
faktury.
lh0ta její
splatnosti aa doručením
Tim se
se přerušuje
faktury. Tím
pracovnich
do 77 pracovních
faktury uplatní
uplatni objednatel
objednatel do
Vr5ceni faktury
začne
nov6 lhůta
lhita splatnosti.
splatnosti. Vrácení
zadne běžet
b6Zet nová
od
Zhotovitele.
faktury
ode
dne
doručení
od
zhotovitele.
dnů
dnil ode dne doru6eni faktury
jejich doručení
objednateli.
jsou splatné
dne jejich
dorudeni objednatelí.
kalendainich dnů
dn0 ode
ode dne
5.4
ve lhůtě
lh&t6 30
30 kalendářních
5.4 Faktury
Faktury jsou
splatn6 ve

z ti6tu
d6stky zůčtu
je považována
pova2ov6na Za
fakturovan6 částky
dnem odepsání
odepsdni fakturované
5.5
za uhrazenou
uhrazenou dnem
5.5 Faktura
Faktura je
objednatele.
objednatele.
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/,

ČI.
Cl. 66 Dokumentace
Dokumentace

piedii zhotoviteli
6.1
pied Zahájením
6.1 Objednatel
Objednatel předá
podklady nutně
zhotoviteli před
zah6jenim Stavby
stavby veškeré
ve5ker6 podklady
nutn6 kk řádněmu
i6dn6mu
provedeni díla.
provedení
dila.

pii předání
pfed6ni díla
6.2
6.2 Zhotovitel
Zhotovitel při
pfed6 objednateli
dila objednateli
objednateli předá
objednateli dokumentaci
dokumentaci skutečného
skuteineho
provedeni Stavby.
provedení
stavby.

6.4
Zhotovitel bude
6.4 Zhotovitel
pozadavky objednatele
bude respektovat
respektovat požadavky
praci Oproti
piedan6
objednatele na
na Změnu
zm,5nu prací
oproti předaně
podminek dohodnutých
jejich provádění.
dokumentaci
dokumentaci Za
za podmínek
prov6d6ni. Tyto
dohodnutlich ohledně
ohledn6 jejich
Tyto Změny
zm6ny budou
budou
potvrzeny dodatkem
potvrzeny
dodatkem této
t6to smlouvy.
smlouvy.
ČI.
pii provádění
el. 77 Staveníště
Stavenistd aa závazky
prov6ddni Stavby
z|vazky při
stavby

piedS Objednatel
7.1
7.1 Staveníště
Staveni5t6 předá
objednatel Zhotoviteli
zhotoviteli zápisem
zApisem ve
ve Stavebnim
stavebnim deníku
deniku ke
ke dni
dni Zahájení
zahdjeni
poskytne zhotoviteli
Stavby.
stavby. Objednatel
Objednatel poskytne
piipojeni na
zhotoviteli na
piipojku
na staveništi
stavenisti připojení
vodovodní
na vodovodni přípojku aa na
na
piipojku elektrické
přípojku
elektrick6 energie.
energie. Náklady
Ndklady na
na spotřebu
spotiebu vody
pro účely
vody aa elektřiny
elektiiny pro
idely stavby
stavby nese
nese
zhotovitel.
zhotovitel.

7.2
7.2 Zhotovitel
piipadn6 povolení
Zhotovilel si
povoleni kzáboru
si Zajisti
zajisti případně
prostranstvI před
k z6boru prostranství
pied domem
pro umístění
domem pro
umist6ni
jlne účely
piipadn6 pro
pro jině
kontejneru,
kontejneru, případně
potfeb, bude-li
ridely dle
dle Svých
sv11,ch potřeb,
bude-li to
to nutně.
nutn6.

i

jsou povinní
7.3
7.3 Pracovníci
Pracovnlci zhotovitele
povinni udržovat
zhotovitele jsou
pracovisti i vv prostorách
prostorach staveniště
udr2ovat na
na pracovišti
staveni5t6
piedanyich Zařízení
po
předaných
zaiizeni čistotu
poiadek, bez
distotu aa pořádek,
bez hromadění
hromad6ni Odpadù
odpadt aa Zbytkú
zbytkt materiálu.
materidlu. Po
prov6d6ni
je
dobu
praci
provádění
dobu
prací aa dodávek
povinen provádět
dod5vek je zhotovitel
zhotovitel povinen
proveddt řádný
iddnli úklid
riklid Staveníště,
stavenrst6,
odstraňovat
piebytedn6 překážky,
odstrariovat všechny
piek62ky, skladovat
vSechny přebytečné
prostfedky
skladovat aa manipulovat
manipulovat se
se svými
svymi prostředky
aa uskladněným
uskladn6nim materiálem
materi5lem tak,
provdd6ni prací
je
tak, aby
aby nepřekážely.
nepiekS2ely. Při
praci aa dodávek
Pfi provádění
dod6vek je
povinen odstraňovat
Zhotovitel
zhotovitel povinen
pravideln6 Ze
odstrariovat pravidelně
ze staveniště
staveniSt6 veškerý
veSkerli staveništní
stavenistni rum,
rum,
Odpadky
odpadky aa dočasné
do6asn6 konstrukce,
konstrukce, kterých
pii provádění
prov6ddni díla
kterfch při
neni nezbytně
dila není
nezbytn6 třeba.
tieba.
Zhotovitel
Zhotovitel se
zavazuje udržovat
prichodn6 aa čistě
piistupov6 komunikace
se Zavazuje
udrZovat volně,
voln6, prúchodně
dist6 přístupové
komunikace ke
ke

staveništi.
staveniSti. Běžně
862n6 odstraňovat
odstrarlovat Znečištění
zne6iSt6ni komunikací
komunikaci Způsobené
zp0sobene transportními
transportnimi aa
mechanizaćními
prostiedky Zhotovitele,
popf. nahradit
mechanizadnimi prostředky
zhotovitele, popř.
nahradit sankce
sankce účtovaně
Lldtovan6 Objednateli
ob.jednateli
piislu5nll'mi orgány.
příslušnými
org6ny.

podpisu předávacího
Ke
pieddvaclho protokolu
protokolu díla
Ke dni
dni podpisu
piebytecne
dila odstraní
odstrani Zhotovitel
zhotovitel veškeré
veSkere přebytečně
výrobky,
v17robky, nástroje,
nestroje, stavební
stavebni techniku
techniku aa vybavení,
vybaveni, kterých
provad6ni
nebude
třeba
k
kterych nebude tfeba k provádění

praci souvisejících
Zbývajících
piipadnfch drobných
zbivajicich prací
souvisejicich ss odstraňováním
odstrairovanim případných
drobnlch vad
vad aa nedodělkú.
nedod6lku.
Odstraní
Odstrani také
veSkerf odpad
tak6 veškerý
odpad aa Zbytky
zbytky materiálu
pro
materi6lU aa Zanechá
zaneche dílo
dilo čisté
6ist6 aa vhodně
vhodn6 pro
užívání
uZiv6ni objednatelem.
objednatelem.
piedanych ploch,
Ostrahu
ploch, Zařízení
Ostrahu předaných
zaiizeni Staveníště
stavenistd aa staveniště
staveni5t6 si
si Zajišťuje
zajiSt'uje Zhotovitel.
zhotovitel.

7.4
7 4 Na
Na stavbě
stavb6 zastupuje
zastupuje Zhotovitele:

pechdiek
0.n"t,".nl
lng. Stanislav
lir",.,rv Pecháček

Na
Na stavbě
stavb6 Zastupuje
zastupuje objednatele:

:t"".*i;,
0 technický
nabídek)
nabidek)

po vyhodnocení
dozor
(bude doplněno
dozor investora:
investora: (bude
doprneno po
vyhodnocen i

prohlaSuje, že
7.5
7.5 Zhotovitel
Zhotovitel prohlašuje,
2e Se
mist6 samém
se na
na místě
sam6m dostatečně
dostatedn6 seznámil
sezn6mil se
se staveništěm
stavenistem aa
jakoZ
jin!mi
piirodnimi
piedpoklady
provedeni
důležitými
přírodními
a
technickými
předpoklady
pro
pro
provedení
díla,
jakož
i S jinými
dile2itfmi
a technickimi
dila,
je
podminkami,
existujícími
pokud je to
pro splnění
existujicimi nebo
nebo očekávatelnými
o6ekavatelnimi podmínkami, pokud
to pro
spln6nl účelu
06elu smlouvy
smlouvy aa
podminek rozhodující
Smluvních
smluvnich podmínek
rozhodujici aa dúležítě.
dile2it6.

is

proviidi dílo
7.6
7.6 Zhotovitel
Zhotovitel provádí
na svě
dilo na
sv6 nebezpečí
nebezpe6i aa nese
nese ii nebezpečí
nebezpe6i škody
Skody na
na Zhotovovaně
zhotovovan6 věci,
v6ci,
piidemZ si
podrobn6j5i
přičemž
smluvní
strany
dohodly
podminky
si smluvni strany dohodly tyto
tyto podrobnější podmínky ohledně
ohlednd odpovědnosti
odpov6dnosti Za
za
vzniklé
vznikle škody:
Skody:

je povinen
jeho pracovníci
7.6.1
povinen Zajistit
pracovnici dodržovali
7.6.1 Zhotovitel
Zhotovitel je
zajistit aby
aby jeho
dodr2ovali Stavebně
stavebn6 technicke
technick6
jakoZ
protipo26rni
bezpečnostní,
protipožární
piedpisy,
pr6ce,
a
ekologické
předpisy.
jakož
í
předpisy
bezpečnosti
bezpe6nostni,
a ekologick6
ipiedpisy bezpe6nosti práce,

4

/

Za nedodržení
nedodrzeni
platn6 předpisy
piedpisy Související
dila. Za
pr6ce aa další
souvisejici se
se Zhotovením
zhotovenim dila.
hygieny
dalsi platné
hygieny práce
jeho
Zhotovitel.
Odpovědnost
pracovniky,
zhotovitel.
nese
piedpis[r
jeho
pracovníky,
předpisů
nese
odpov6dnost
těchto
t6chto

r6mci díla
dila od
od
plnou Zodpovědnost
materi6ly, Objekty
objekty vv rámci
piebir6 plnou
za dílo,
dilo, materiály`
zodpov6dnost Za
7.6.2
Zhotovitel přebírá
7 .6.2 Zhotovitel
jako Objekty
piedane mu
objednatelem
mu objednatelem
podpisu Smlouvy
zaiizeni předaně
stejn6 jako
ob.jekty aa Zařízení
okamžiku
smlouvy stejně
okam2jku podpisu
jejich převzetí
pievzeti objednatelem,
2e
tim že
jejich předání
objednatelem, ss tim
pieddni až
do Okamžiku
okam2iku jejich
a2 do
od
od okamžiku
okam2iku jejich
na
objednatele
objednatele
Zhotovitele
Ze
piech6zi
zhotovitele
na
přechází
ze
na
díle
plati, že
Skod aa Ztrát
ztr5t na dile
platí,
rizika škod
2e veškerá
veiker6 rizika

plnou
nese plnou
vSak dále
d6le nese
Zhotovitel však
pievzeti celého
celeho díla
dila objednatelem.
objednatelem. Zhotovitel
okamžikem
okamZikem převzetí
dle
nedod6lk& dle
jsou Spojené
vad aa nedodělku
odstran6nim vad
ktere jsou
spojen6 Ss odstraněním
dila. které
Zodpovědnost
za ty
ty části
d6sti díla,
zodpov6dnost za
během
zhotovitele
pln6nim
povinnosti
b6hem
povinností
zhotovitele
s
plněním
spojeny
s
budou
těch,
které
kter6
budou
spoleny
a
t6ch,
12
Smlouvy
čl.
12
a
61.
smlouvy
Záruční
zdrudni doby.
doby.

jako Objektech
jeho částech
stejn6 jako
objektech aa
d6stech stejné
na díle,
dile, jeho
piipad6 jakékoli
rijmy nebo
nebo škody
Skody na
7.6.3
7.6.3 VV případě
lak6koli újmy

ni dle
dle článku
dl5nku
niZ Za
za ní
b6hem doby,
doby, vv níž
piedanlch Zhotoviteli
zhotoviteli objednatelem,
objednatelem, během
Zařízenich
zaiizenich předaných
dùvodù
Z
vzniklých
z
dtvodtt
škod
vzniklfch
s
výjimkou
vlijimkou
Skod
zhotovitel,
s
nese
Zodpovědnost
zhotovitel,
7.6.2
7.6.2 nese zodpov6dnost
na
nebo nahradí
nahradi na
odstrani nebo
Skody odstraní
uveden6 Škody
zhotovltel uvedené
Zpùsobených
objednatelem, Zhotovitel
zpusobenfch objednatelem,
nebo
nebo
objednatelem
piipad6 škod
zp[rsobenfch objednatelem
vzniklich Zz dùvodù
dfrvodr] Způsobených
V případě
Skod vzniklých
vlastní
neklady. V
vlastni náklady.
jeho Žádost
26dost
na jeho
jeho viny`
Skody Objednateli
objednateli na
uveden6 Škody
zavazuje uvedené
Zz jeho
viny, se
se Zhotovitel
zhotovitel Zavazuje
smlouv6 aa
teto smlouvě
dodatku kk této
piidem2 výše
bude vyčíslena
vydislena vv dodatku
vf5e nákladů
n6klad[r bude
odstranit,
odstranit, přičemž
uhradit.
v1i5i Zhotoviteli
zhotoviteli uhradit.
dohodnut6 výši
n6klady vv dohodnuté
Objednatel
se Zavazuje
zavazuje tyto
tyto náklady
objednatel se

nutn6
prov6st veškeré
ktere budou
budou nutné
potfeby Zavazuje
zkouiky, které
piipad6 potřeby
ve6ker6 Zkoušky,
zavazuje provést
7.7
se vv případě
7.7 Zhotovitel
Zhotovitel se
prokazani funkčnosti
dila.
bezvadnosti díla.
kk prokázání
funkdnosti aa bezvadnosti

praci
či.
Zakn;vani praci
Cl. 88 Zakrýváni

nepiistupnfmi,
pracovnim postupu
postupu Zakryty
se stanou
stanou nepřístupnými,
nebo se
zakryty nebo
dal5im pracovním
Práce,
Pr6ce, které
kter6 budou
budou vv dalším
piedem
pracovni
dny
pracovní
dva
dny předem
objednateli
zhotovitele. oznámenou
oznimenou objednateli dva
prov6ii Objednatel
na výzvu
vlizvu zhotovitele.
prověří
objednatel na

potvrzeno, že
Ze jiJi
objednatelem potvrzeno,
deniku, kde
kde bylo
bylo objednatelem
ve Stavebním
uvedenou ve
stavebnim deníku,
nebo
ve stejně
stejn6 lhùtě
lhdrt6 uvedenou
nebo ve
pr6ce,
je povinen
povinen na
odkryit práce,
Zadost objednatele
objednatele odkrýt
na žádost
neudin[, je
tak Zhotovitel
zhotovitel neučiní,
vzal
na vědomi.
v6domi. Pokud
Pokud tak
vzal na
objednatel kk
n6klad. Jestliže
JestliZe se
se objednatel
na svůj
sv0j náklad.
nepiistupnlimi, na
nebo se
se staly
staly nepřístupnými,
které
byly Zakryty
zakryty nebo
kter6 byly
i6dn6
tomu řádně
adkoliv byl
byl kk tomu
lh0t6 nedostavi,
nedostavi, ačkoliv
prov6ieni prací
praci ve
terminu nebo
nebo lhůtě
ve stanoveném
stanoven6m terminu
prověření
pozaduje.
Zjistipožaduje.
takové
odkrytí
pokud
Zjistipokud
je
odkryti
odkrytí`
dodatečného
takove
náklady
povinen hradit
hradit naklady dodate6neho odkryti,
vyzván,
vyzvAn, je povinen
nese
náklady
vadné,
provedeny
nese
ndklady
zřejmě
provedeny
pr6ce
ziejm6
vadnd,
pii dodatečněm
Ze práce byly
byly
odkryti, že
lili se
vSak při
dodate6n6m odkrytí,
se však
provede Zápis
deniku.
provriieni praci
praci se
do stavebního
stavebniho deníku.
z6pis do
se provede
zhotovitel. O
O prověření
dodatečného
odkryti Zhotovitel.
dodatedn6ho odkrytí
praci před
pied
pokud to
kontrola prací
pr6ce tak,
mo2n6, aby
aby kontrola
to bude
bude možné,
tak, pokud
Zhotovitel
organizovat práce
Zhotovitel bude
bude organizovat
pravidelnfch kontrolních
provedena vv rámci
kontrolnich dnů.
dn&.
r6mci pravidelných
Zakrytím
zakrytim mohla
mohla být
byt provedena

ČI.
Stavebni deník
denik
Cl. 99 Stavební

(SD). DO
Do deníku
se Zapisují
zapisuji
pfevzeti staveniště
denik (SD).
deniku se
stavebni deník
vede ode
ode dne
dne převzetí
stavenist6 stavební
9.1
Zhotovitel vede
9.1 Zhotovitel
údaje
o
časovém
jedná
O
(Zejména
se
pro
pln6ni
(zejm6na
o
fdaje
o
dasov6m
smlouvy
se
pro
plnění
rozhodně
smlouvy
skutečnosti
rozhodn6
všechny
vsechny skute6nosti
iednd
jejich jakosti
jakosti apod).
postupu prací
praci aa jejich
apod.).
postupu

piistupn!. Povinnost
Povinnost
na stavbě
trvale přístupný.
pracovnI doby
denik na
stavbd trvale
musi být
bft stavební
stavebni deník
9.2
B6hem pracovní
doby musí
9.2 Během
posledni
pievzeti díla,
pied6ni aa převzetí
dnem odstranění
odstran6ni posledni
dila, resp.
resp. dnem
dnem předání
denik končí
kondi dnem
vést
v6st stavební
stavebni deník
pii přejímce.
piejimce.
zjiSt6ne při
vady
vady aa nedodělku
nedodElku Zjíštěně
pr[rpisnem formuláři
piedti5t6nem prüpisněm
formulSii ss čislovanými
6islovanlimi
je veden
na předtišténém
zpisobem na
9.3
veden obvyklým
obvyklj,m způsobem
9.3 Deník
Denik je
stranami.
stranami.

dozor Objednatele.
objednatele
technicky dozor
prov6di zástupce
na stavbě
stavb6 aa technický
z5stupce Zhotovitele
zhotovitele na
9.4
9.4 Zápisy
Z5pisy do
do deníku
deniku provádí

5

,r

praci
ČI.
Cl. 10
10 Zastavení
Zastaveni prací

je oprávněn
jej Zhotovitel
Objednatel
prdce na
pokud jej
provadi vv rozporu
Objednatel je
opr6vn6n Zastavit
zastavit práce
na díle,
dile, pokud
zhotovitel provádí
rozporu se
se

smlouvou,
prdvnimi předpisy
smlouvou, či
6i Obecně
obecn6 Závaznýmí
piedpisy aa normami.
zAvaznymi právními
normami.
ČI.
Cl. 11
povinnosti ajeho
11 Porušení
Poru5eni smluvních
smluvnich povinností
a jeho následky
nisledky

'1
11.1
1.'1 Jestliže
je povinen
Jestli2e Zhotovitel
zhotovitei nedodrži
nedodr2i Závazné
zAvaznb termíny
ve smyslu
povinen
terminy ve
smyslu čl.
61. 3
3 této
t6to smlouvy,
smlouvy, je
Zaplatit
pokutu ve
zaplatit objednateli
objednateli smluvní
smluvnl pokutu
ve výši
vyii 0,2%
0}% zz celkové
celkov6 smluvní
smluvni ceny
ceny aa to
to Za
za každý
kazdi
prodleni. Této
den
povinnosti se
pouze
piipad6,
den prodlení.
T6to své
prokA2e,
může
sv6 povinností
miZe
zprostit
Zprostit
pouze
v
se
v případě, že prokáže, že
2e
prodleni byl
vznik
vznik prodlení
byl Způsobem
zp[rsobem vyšší
vySSi mocí.
moci.

ie

jeji část
11.2 Jestliže
Jestli2e objednatel
objednatel nezaplatí
nezaplatI smluvní
smluvni cenu,
cenu, resp.
resp. její
aast ve
ve sjednaném
sjednan6m termínu
terminu
splatnosti.
splatnosti, Zavazuje
zavazuje se
prodleni vv Zákonné
se zaplatit
zaplatit Zhotoviteli
zhotoviteli úrok
rirok Zz prodlení
z5konn6 výši.
vyiSi.

jakoukoliv lhůtu
11.3 Jestliže
Jestlize Zhotovitel
zhotovitel nedodrži
nedodrZi jakoukoliv
lhttu vzájemně
vz6jemn6 sjednanou
sjednanou na
na odstranění
odstrandnl vad
vad aa
piejlmac[m protokolu,
nedodělků
nedod6lk0 vv přejímacím
protokolu, Zaplatí
piipad
každý
zaplati Objednateli
objednateli Za
případ
nedodržení
za kaldy
nedodrZenl této
teto
prodleni smluvní
lhůty
lh0ty aa den
pokutu ve
den prodlení
smluvni pokutu
plati pro
pro prodlení
prodleni
ve výši
vlSi 3000,3000,- Kč.
Kd. Totéž
ToteZ platí
Zhotovitele
zhotovitele ss odstraněním
odstran6nlm vad
vad reklamovaných
reklamovanfch vv záruční
zdru6nl době.
dob6.

11.4 Jestliže
Jestli2e Zhotovitel
zhotovitel nevyklidí
nevyklidi staveniště
po odstranění
staveniSte ve
ve lhůtě
lhrltd do
do 10ti
1Oti dnů
dnrj po
odstran6ni vad
vad aa
nedodělků
nedod6lkfr Zjištěných
pfi přejímce,
piejimce, pokud
zjiSt6nfch při
pokud se
jinak, Zavazuje
se strany
strany nedohodnou
nedohodnou jinak,
zavazuje se
se
Zhotovitel
zhotovitel Zaplatit
zaplatit objednateli
objednateli smluvní
pokutu Za
smluvni pokutu
piekrodeni této
za každý
kazdi den
den překročení
t6to lhůty
lhity ve
ve výši
visj
1000,1000,- Kč.
Kd.

11.5 Veškeré
pokuty dle
Ve5ker6 smluvní
smluvni pokuty
jsou splatné
dle tohoto
tohoto článku
dl6nku smlouvy
smlouvy jsou
splatn6 do
21 dnů
do 21
dnU od
od vystaveni
vystaveni
piisluSn6 penalizační
příslušné
penaliza6ni faktury
je Započit
faktury aa Objednatel
objednatel je
jakekoliv
opr6vn6n je
proti úhradě
zapodit proti
[hrad6 jakékoliv
1e oprávněn
části
ddsti ceny
ceny díla.
dila.

pilpad6, že
11.6 V
provAddni stavby
V případě,
Ze objednateli
objednateli Zz titulu
piidin na
titulu provádění
stavby aa Zz příčin
na straně
strand Zhotovitele
zhotovitele bude
bude
pokuta
jind
uložena
ulo2ena pokuta nebo
nebo jiná sankce
sankce Ze
ze strany
slrany veřejnoprávních
veiejnoprdvnich orgánů
orgSnu zhotovitel
zhotovitel se
se
Zavazuje
zavazu)e tyto
tyto sankce
sankce uhradit
uhradit Objednateli.
objednateli.

piipad6, že
11.7 V
V případě,
Ze Zhotovitel
ptn6nim kterékoliv
zhotovitel bude
ve Zpoždění
povinnosti oo
bude ve
zpoLddni ss plněním
kter6koliv smluvní
smluvni povinnosti
jak
více
vice jak 22 měsíce,
pr6vo uplatnit
m6sice, má
m6 objednatel
prdva dle
objednatel právo
uplatnit svá
sv6 práva
dle čl.
61. 13
13 smlouvy.
smlouvy.
pokuty není
Sjednáním
prSvo na
Sjedndnim smluvní
smluvni pokuty
neni dotčeno
dotieno právo
na náhradu
ndhradu škody.
Skody.

čı.
it. 12
12 Předáni
PiedAni dila,
dila, Odpovědnøst
Odpovddnost za
vady
za vady

jednenl oo převzetí
12.1
12.1 Zhotovitel
pievzeti díla
Zhotovilel svolá
svol6 jednání
dila Zápisem
zdpisem ve
ve SD
SD aa oznámením
ozndmenim objednateli
objednateli
piedem. Objednatel
nejméně
nejm6n6 55 dnů
dnir předem.
pfizvat
Objednatel může
mrirZe kk jednání
dalsi účastníky.
ridastniky. Výsledek
Vj,sledek
ledndni přizvat další
piejimky bude
přejímky
protokole, který
bude Zaznamenán
zaznamenan v protokole,
podepiSe Zhotovitel
kterli podepíše
zhotovitel aa objednatel.
objednatel.
piejiman6 části
Jestliže
JestliZe přejímané
disti díla
dila maji
maji ojedinělé
ojedin6le drobné
drobn6 vady
vady nebo
nebo ojedinělé
ojedin616 drobné
drobn6
jinfmi nebrání
nedodělky,
nedod6lky, které
kter6 Samy
samy Oo sobě
sob6 ani
ani ve
ve spojení
spojeni ss jinými
nebr6ni standardnímu
standardnlmu užívání
u2ivani
jeho části,
dila
dila nebo
nebo jeho
m02e objednatel
pievzit. Termíny
ddsti, může
objednatel takovou
takovou část
d6st díla
dila převzít.
Terminy kk odstranění
odstrandni
vad
vad aa nedodělků
protokolu oo přejímce.
piejimce. V
nedod6lkrli budou
budou dohodnuty
pilpad6, že
dohodnuty vv protokolu
V případě,
Ze objednatel
ob1ednatel
jeho část
Odmítne
pievzit, musí
odmltne Dílo
Dilo nebo
nebo jeho
prod převzetí
pievzeti odmítá
65st převzít,
musl uvést
uvest důvody,
dtrvody, proč
odmitd aa
podminky, při
jeho část
pii jejichž
podmínky,
pievezme.
spln6ni dílo,
dilo, resp.
resp. jeho
ddst převezme.
.iejichZ splnění

v

prib6hu prací
praci nebo
12.2
pfed termínem
piedSni aa převzetí
12.2 V
V průběhu
pfevzeti díla
piede
nebo nejpozději
nejpozddli 10
10 dnů
dni před
terminem předání
dila předá
jsou
Zhotovitel
(dle toho,
zhotovitel objednateli
objednateli následující
n6sledujicl doklady
doklady (dle
kter6 Ztěchto
toho, které
z t6chto dokladu
dokladu jsou
pflpadd relevantní):
vv daném
dan6m konkrétním
konkr6tnim případě
relevantni):
a)
a)
b)
b)
c)
c)

revizní
revizni Zprávy
zprAvy
poZdrni atesty
požární
atesty
Záruční
z6rudni listy
listy všech
v5ech Zabudovaných
zabudovanlch Zařízení,
zaiizeni, materiálů
materi5kji aa výrobků
vfrobk[r
d)
prohla6eni
d) atesty
atesty výrobců
vli robc0 na
na dodané
dodan6 materiály,
materidly, výrobky
vlrobky aa Zařízení,
zaiizeni, včetně
v6etn6 prohlášení
výrobce
vyi robce o
o shodě
shod6

6

/.

dokumentaci.
dodavatelskou dokumentaci.
e)
obvyklou dodavatelskou
ostatni další
dalSi Obvyklou
e) ostatní

povinen dílo
dilo
neni Objednatel
objednatel povinen
pied6ni této
zhotovitelem Objednateli
objednateli není
Bez
t6to dokumentace
dokumentace Zhotovitelem
Bez předání
jednotliv6 části
pfevzit.
nebo
aasti převzít.
nebo jednotlivé

let
dob6 55 let
z6rudni době
ve sjednané
sjednane Záruční
budou zjištěny
zji5t6ny ve
vady dila,
dila, které
kte16 budou
za vady
12.3
odpovidd Za
12.3 Zhotovitel
Zhotovitel Odpovídá
Objednatelem.
převzetí
pfevzeti
a
ob.,ednatelem.
Zhotovitelem
piedani
a
a
předání
jeho
zhotovitelem
dokončení
a
řádného
dokondeni
dne
jeho
ode
i5dneho
ode dne
plati vv rozsahu
jsou součástí
zSruky
rozsahu Záruky
piedm6ty, které
soucasti díla,
dila, plati
kte16 jsou
Záruční
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náklad
na
svuj
a
zodpov6dnost
je povinen
povinen takovéto
odstranit na svtj n5klad
takov6to vady
vady odstranit
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smluvni strany
15.2
sporu se
15.2 V
V případě
pr5vo
obrátit
Se
právo
se na
na
stran
má
obr6tit
Ze
smluvních
md
každá
ze
smluvnich
stran
jedndni
dosaženo,
Shody
ka2d6
nebude
jednání nebude shody dosa2eno,
piisluSni
příslušný soud.
soud.

jsou možné
po vzájemné
dohodd obou
obou
vzeJemn6 dohodě
mo2n6 po
smlouv6 jsou
dophiky ktéto
kt6to smlouvě
15.3
zm6ny aa doplňky
15.3 Veškeré
VeSker6 změny
pisemnou.
formou písemnou.
to výhradně
vfhradn6 formou
smluvních
stran, aa to
smluvnich stran,
(v pořadí
pofadi Závaznosti):
z6vaznosti):
iidit (v
budou řídit
ob6 smluvní
smluvni strany
strany budou
smlouvy se
se obě
15.4
Pii realizaci
realizaci této
t6to Smlouvy
15.4 Při

.
.
o

0
0
o

(v6etn6 případných
piipadnlch uzavřených
dodatki)
uzavienfch dodatku)
Smlouvou
Smlouvou (včetně
řízení
výběrového
iizeni
vfb6roveho
Dokumenty
Dokumenty
Nabidkou
zhotovitele
Nabidkou Zhotovitele

po
strana obdrží
obddi po
nich2 každá
ka2d6 smluvní
smluvni strana
ve dvou
dvou stejnopisech,
stejnopisech, zz nichž
15,5
se vyhotovuje
vyhotovuje ve
15.5 Smlouva
Smlouva se
platnost.
jednom, aa Obě
vyhotoveni mají
majI stejnou
stejnou platnost.
jednom.
ob6 vyhotovení

'15.6 Smlouva
platnost dnem
podpisu obou
stran.
obou smluvních
smluvnich stran.
dnem podpisu
15.6
vstupuje vv platnost
Smlouva vstupuje
jsou:
smlouvy jsou:
15.7
sou66sti této
t6to smlouvy
15.7 Nedílnou
Nedilnou součásti

.
.

ı
ı

pro výběr
(pr0vodni technická
vfb6r Zhotovitele)
zhotovitele)
zprAva pro
Technická
technicka Zpráva
dila (pruvodní
Technick5 specifikace
specifikace díla
Oceněný
vlkaz výměr
vfm6r
Ocen6n! výkaz

2LT ,C/L.
V
V Praze
Praze dne:
dne 41;“.
?.)o/G
/c,. L

V
14. 9.
9. 2016
2016
V Praze
Praze dne:
dne: 14.

Za
Za Objednatele:
objednatele

Za
zhotovitele
Za Zhotovitele:

SLUzEB
® cENTRuM
CENTR UM sLużEB

DoPRAvu
SILNI eNl DOPRAVU
PRO
P RO sıLNıČNI

15 Praha
Praha 11
110
1'10 15

13
13

ředitel
ieditel

or Sadovskli,

lng.
lng. lr ros av
jednatel
jednatel

r anec

I

/.

Oblekt
Objekt

Stavba
Stav b a
Varianta
Va ria n ta

Projektant
Prolektant

projektˇ
štiaccťatel
Zpiacovalel prolektu
Objednatel
Oblednatel
Dodavatel
Dodavate

POLOŽKOVÝ
nozpoeer
PoLoZKovY ROZPOČET

CSPSD
Administrativní
budova CSPSD
Adm inistrativni budova
Usti
nad Labem
Labem
Usli nad

plaSt6
Rekonstrukce
stiesniho pláště
Rekonstru kce Střešního

R
price ceken“
ll c'aˇce
celkem
R lf

ů
[,4 dooavky
dodavkv celkem
celkem
N lvt
ZRN
Ztl N celkem
ce kem

HZS
I.IZS

ZRN+HZS
ZRN+HZS

Zest
nlklady+HZS
ZRNlost ršklady-ˇHZS

Vypracoval
Vypracova I

Náklady
na mj,
m.l
Ndklady na
Typ
Typ rozpočtu
rozpodtu

pro Silniční
s.p.o.
Centrum Služeb
silnieni dopravu!
dopravu, S.p.o
sluzeb pro
Centrum

pro Silniční
Centrum
dopravu, S.p.o.
s.p.o
sluzeb pro
s lniani dopravu,
Centrum Služeb

11

2164
737
2164 737

Zaka'zkove
dis o
Zakdzkove číslo

Počet
listtr
Poaet listů

-

ROZPOCTOVE
NAKLADY
ROZPOETOVE NAKLADY

Ostatní
neklady
Ostatni rozpočtové
rozpoetov6 náklady

pod m inky
87
virobn I podminky
87 247
247 Ztlżene
Ztizene výrobní

39
18'1
39 181

28
28 130
100 Presun
PFesun staveorzlcn
kapacit
stavebnich kapacšt

19
19 590
590

11 843
ptrrazka
843 692
692 Oborová
Oborova _onrażka

0

58
771
58 771

O0 Mırnostavenıätní
doprava
l\4rmostaveniStni doprava

78
78 352
342

11 959
959 038
Za iizen i Stavenlštè
staven iStd
038 Zarlzenı'
Provoz
Provoz investora
investora

Za
Za Zhotovitele
zhotovitele

ˇ
Jmeno
ng. lvllroslav
[4iroslav Urbanec
Urbanec
Jm6no : lngA

I

Datum
Datum V

`
Datum
24 8. 2016
Datum .24.
2016

Podpis

Podpis

Zakíao
pro DPH
Zdklad pro
DPI-I
DPH
DP I-]

Zaklad
pro DPH
Zd klad pro
DPH

CENA
CENA ZA
ZA OBJEKT
OBJEKT CELKEM
CELKEM

O

(lCD)
O0 Kompletačni
Kompletacni činnost
einnost (ıčD)

11 959
Ostatníi naklady
959 038
038 Ostatn
neklady neuvedené
neuvedene
2z 164
ta4 737
tJt Ostatní
neklady celkem
Ostatnl naklady
celkem

JmenoV
Jmeno

DPH
DPI-]

Počet
Poaet Jednotek
lednotek

plech. krytina
Falcovaná
TiZn
Fa lcova na plech.
krytina TiZn

Základní
rozpodtov6 náklady
naklady
Ze4adni rozpočtové
Z
PSV celkem
celkem
Z PSV

Memà
[i]6rni Jednotka
iednotka

t--

Rczpočtoval
Rozpoatoval

HSV
HSV celkem
celkem

JKSO
JKSO
SKP
SKP

./"
21,0
21 ,0 C/z21%0
21 0 0/0

0,0
00 %
%
0.0
0.0 0/0
Yo

Q9 795
795

00

Za
Za objednatele
objed natele

205
205 699
699

Jmeno
J meno
Datum;
Datu m
o

is

2164
.737 Kč
2 164 737
Ke
454
454 595
595 Kč
Kd
00Ka
Kč

O0Ka
Kč

22 619
619 332
332 Kč
Kd

Poznámka
Pozn6mka

programem BUILDpOwer,
a.s
Zpracováno
BUlLDpower, ©
@ RTS,
RTS, as.
Zpracovano programem

Strana
Strana 1T

Objekt
O
bl ekt

Stavba
Stavba .

b u dova CSPSD
CSPSD
Administrativní
Admin istrativni budova
p laSte
Rekonstrukce
Reko n stru kce střešního
stieS n iho pláště

Usti
nad Labť
Lab( 916/31
916/31
Usti nad
plech. krytina
krytina TiZn
TiZn
Falcovana
Falcovane plech.

DILU
STAVEBNICH DILU
REKAPITULACE
REKAPITULACE STAVEBNICH
94
94

99
762
762
784
764

785
765
783
783

799
M21
M21

Stavební
Stavebn i dil
dil
Lešení
LeSeni aa Stavební
stavebni výtahy
vlitahy

HSV
HSV
67
67 200
200
20 047
20
047

piesun hmot
Stavenístni
SlavenrStnl přesun
hmot
Konstrukce
Konstrukce tesarske
lesafske
Konstrukce
Konstrukce kiempiřske
klempifske

00
00

Krytıny
Krytiny tvroˇe
tvrde
Nátěry
Ndtdry

pfipomoce
Ostatníslavebni připomoce
Ostatni - stavební
Eiektroínontaże
EleklromonlaZe

CELKEM
CELKEIM OBJEKT
OBJEKT

00
O0

00
0
0
87
87 247
247

PSV

00

Dodávka
Dodevka

00
356
356 400
400
979
979 262
262

225
225 080
080
42
42 900
900
240
240 050
050

00
11 843
843 692
692

VEDLEJSI
VEDLEJSi ROZPOCTOVE
NAKLADY
ROZPOETOVE NAKLADY

Název
Nazev VRN
VRN

podm inky
Ztíżene
vyrobni podminky
ZtiZene výrobní

pfireZka
Ooorovà
Oborova přirážka
Přesun
stavebních
Pfesun stavebnich kapacit
kapaclt
Mimostaveništní
l\4imostaveniStni doprava
doprava
Zařízení
Zaf izen i staveniště
staveniSte
Provoz
Provoz :nvestora
rnvestora
Kømpıeračnr
(ıČD)1
Hom pteta en i ćnnnøst
ci n no
Rezerva rozpočtu
Rezerva
rozpodtu
CELKEM
CELKEM VRN
VRN

stlfo

programem BUILDpower,
Zpracováno
RTS, 8.5.
a.s
zpracoveno programem
BUlLDpower, ©
O RTS,

Kč
KE

O0

00
O0

O0
O0

00l

O0

O0

'k

00

00

00
O0
00

00
00
00

00
00

O0
28
28 100
100
28100
28 100

00
00

00

% ~ Základna
zekladna
11 959
959 038
038
0,0
1
959
00
1 959 038
038
'1
1,0
11 959
959 038
038
,0
3,0
11 959
959 038
3,0
038
410
11 959
4A
959 038
038
00
11 959
00
959 038
038
0,5
t1 959
0,5
959 038
038
0,0
11 959
00
959 038
038

2.0
20

Montáž
MontSZ

HZS
HZS

00

00
00
00

00
O0

0
0

00
00
00

O0

Kč
Kd

39181
39 181

0c
19
19 590
590

58
771
58 771

78
78 362
362

0

9I795
795

O0

205
699
205 699

Strana
Strana 1

Položkovy'
PoloikovV rozgočet
rozpodet
Objekt;
O bjekt
Stavba
Stavba

Administrativní
bu dova CSPSD
CSPSD
Administrativni budova
pl65t6
Rekonstrukce
stiesn ih o pláště
Rekonstru kce střešního

Usti
Usti nad
nad Labem
Labem
plech. krytina
Falcovaná
Faicovan6 plech,
krytina TiZn
TiZn

polozky
po ozky
P.ˇ.
Číslo
Název
P.a
disio položky
N6zev položky
Díl:
Lešení
D il: 94
94
Le5en i aa Stavební
stavebni výtahy
v tah
1

941941051R00

941941391R00
941911391R00

2

941941851R00
911941851R00

33

Celkem
Celkem Za
za
Díl:
Dil 99
99
4I
998009194R00
-q98009r94RC0
Celkem
Celkem Za
za

Díl:
D il: 762

podlahami,S 1,5 m,l-l10
Montáž
Montez lešení
leseni leh
leh řad
iad.ss podlaham:.Š.1.5
m, H'10 m
m
pou2ti lešení
po1.1051
Příplatek
Piipiatek Za
za każdý
kaidi měsíc
mdsic poużıtí
leSeni kk pol.1051

m2
n12

m2
n2

podlahami,S 1.5 m,H
Demontáž
Demont6Z lešení
leSeni lehřads
leh.iad.s podlaharni.Š.1,5
m H 10
10 m
m

94
94 Lešení
Leieni aa Stavební
stavebni výtahy
vytahy
Staveništní
iesu n hmot
StaveniStni přesun
hmot

Přesun
Piesun hmot
hmot za
leseni
za samostatne
samoslatne budované
buoovan6 lešení

I

pFesun hmot
99
99 Staveništní
Staveniitni přesun
hmot

1

Konstrukce
Ko n stru kce tesařské
tesa is ke

762341210R00
762341210R00

prkna hrubá
Montáž
[,4on162 bedneni
bedn6ni střech
stiech rovných,
rovnych, prkna
hrube na
fa sraz
sraz

m2
m2

7

1623422a4RAA
7623422010200

8

TBZBQEOOCRCC

Montáž
Mont62 lát`ovaˇní
atoveni střech.
stlech, svisle.
svis16 vzdálenost
vzddlenost 100
100 cm
cm

m2
m2

762341811ROO
76234181 1R00

Celkem
Celkem Za
za

Díl:
Dit: 764
764
9

7542'1203R00
76421 1203R00

10
10

764223220R00
16422322ARaA

11
ll

764252203R00
764252203R00

12
'2

764259211R00
7 6425921 l RaA

prken hrubých
Demontáž
Dcrnonr,i bednění
bedn6ni střech
stiech rovných
rovnych Zz prken
hrubrich

Krytina
hladk6 Zz TíZn
Krytina hladká
TiZn svítku
svitk! 570mm
va dodávky
670mm vtˇ:
dodSvky materiálu
materiilu Ý+
15%.
15o/o na
na faıc
lalc

plechu Zz materiálu
Dodávka
Doddvka aa montáž
monti2 násadovèho
nasadoveho plechu
materi6lu TíZn
TiZn

zf

Žlabový
plechu pr
pr 100
Zlabovi odtok
odtok Zz TíZn
TiZn plechu
1OO

15
r5

-roltaz stiesnrno vylezu
7 6429'23ARa0
764291230ROO
Dodávka
viezu 60'60
60'60
lDooavt a aa montáž střešního

764291228R00
764291228R00

14
14

16
r6

1i
1×'

I

18
t8

76429225aRaA
754292250R00

764395000R00

998764101ROO
998764101R00

979011111R00
97901111 1R00

19
19

Celkem
Celkem Za
za

Díl:
Dir 765
765

765331120R00
765331 I20R00

20
2A

21
21

71239“72s
7 12391 17 2RZ1

22

Lemováni
plechLr r.5.400mm
Lemoveni komínù
kominLj Zz TiZn
TiZn plechu
r S.400mm

SpoJovací
prostiedky pro
pro klempířské
Spolovaci prostředky
prdce
klempiiske práce
Přesun
hmot
pro
pro
Piesun hmol
klempířské
klempifsk6 konstr..
konstr., výšky
viSky do
m
do 66 m
Svisla
Svsl6 doprava
doprava suti
suti aa vybour
vybour hmot
hmol za
za 2.NP
1.PP
2 NP aa 1.PP

Pıkv'
Povlakov6

in stiech
r' do 1“
ˇıvn'1
krylina
10', NAIP piitavenim
Im 1 Vrstva
vrstva -,

Í'55331661R00
765331661R00

24

T55901131R00

Celkem
Celkent Za
za

Diız
Dir: 783
25
25

783782205R00
7337622!^5RCC

Celkem
Celkem Za
za
Díl:
Dil: 799
799
I

Z:
26 7990002
7990002

27 731411271R00
73T 41 127T R00

28
28 953761131ROO
953761 131R00

29
762088116R00
29 752088116R00
30 7993,520R

79931520R
31
31 79931520R

Celkem
Celkem za
za

Díl:
Dit M21
M21

M2'`
t !12'

Celkem
Celkem Za
za

podsliesni paropropustna
Folie
paropropustnd napřJUTADACl-l
Folie podstřešní
napI.JUTADACH 135
135 na
na
bednění
bedndni

765
765 Krytiny
Krytiny tvrdé
tvrdo

Nátěry
Net6

Nátěr
Net6r tesařských
palubky 2x
tesaiskich konstrukcí
konstrukci palubky
2x

783
783 Nátěry
Natd
Ostatní
Ostatni

Oprava
Oprava aa úprava
iprava komıntl
komin0

Prùchodka
pro stk.
Pr0chodka střešní
stiesni pro
Srk stř`
sti Ss oloveným
o ovdninr límcem
limcem

Odvetraní
Odvelrdni troupami
PVC
troubarni PVC

ptov )zoni plachtou
plachtou 15×20m,vČ.Odstranëni
Zakrýváni
Zakr:1v ari provízorní
1 5x20m,vd.odstran6ni
pozednic, atık`
lckální opravy
Stavebni piipomoce,lok6lni
opravy říms`
fims, pozedníc.
atlk
Stavebníˇpřípomoce
konstrukcnı
detaıly
konslrukanidetaily

Výměna
VYm6na krovu
krovu

799
799 Ostatní
Ostatni

Elektromontáže
Elektro mo ntaZe

Demontáž
Demonta2 aa montáž
rronte: hromosvodove
hromosvodov6 soustavy
va revize
revize
souslavy vc

M21
M21 E/ektromontáže
ElektromontdZe

programem BUILDpOwer,
Zpracováno
Tptacovano programem
BulLDpower, ©
O RTS,
RTS, a.s.
a.s

39
39 000,00
000 c0
15
15 600.00
600,00

m
nt

92.00
92 Aa

11 390.00
390 00

127
127 880,00
880,00

500
500

550,00
550,00

700
700 OO
00
57000
870 00
44 95000
950 00

bm
DM

5300
53,00

ks
ks
m

200
204

44 000,00
000,00

100
100

99 50000
500.00

400
400

1200
12 AO

9.25
I,26

552

11 520
620 00
00

z2 00000
000.00

11 20000
200 00

13
13 200,00
200,00

356
400 ,00
356 400,00

(54
64 350.00
350 00

33 500,00
500 00
4511000
46 1 10,00

I

19
80000
r
800,00
86 00000
000,00

19
19 44000
440,00

g9 50000
500 00
18
18 517,70
517,10
56 624,00
624 00

979
979 261,70
261,70

m2
n2

39000
390 00

31500
315,00

122
122 35000
850,00

m2
ff2

25.00
25 00

230.00
230 00

55 750,00
750 00

360,00

9 000,00
23
23 520,00
524 AA

25.00
25 aA

m

112,00
11,2.04

21000
210 00

m2
n2

390,00
390 00

164,00
r64 00

m2
n2

I

40 c0
40.00

288
288 60000
600,00

655
655 540,00
540.C0

m2

Větrací
Valraci mřížka
mii2ka Šířky
gari:e -- 6,5bm
Siiky 52
52 mm
rnrn vč
vd garáže
6,5bm

100.00
100,00

20
20 046,50
045 60

20 046,60
046,60
20

11 460,00
460 00

11700
11700

1

vcetne
vdetna dodávky
dodevky např
napl Elastodek
Elastodek

37000
370 00

67
200,00
67 200,00

449,00
449 00

1t

Folie
pod íalcovanou
F6le -- např.
napi. JUTADREN
JUTADREN -- pod
falcovanou krytinu
krytinu
Povlakova
Povlakov6 krytina
piitavenim 11 vrstva
krytina střech
stlech do
10", NAlP
do 10°
NAIP přítavením
vrstva ~-

70000
780 00

15
16 00000
000 00

m2
n2

ks

764
764 Konstrukce
Konstrukce klempířské
klempiisk6
Krytiny
K
lrl tvrdé
tvrde

11 85000
850 00

24
2/, OOO
000 00
4;

27
27 20000
200 AA

13
13 200,00
200 00

ks
ks

plechu, rs
Úżlabí
UZlabizZ 'l'íZn
TiZn plechu`
rS 660
660 mm
mm

712341559R23
712341559RZ3
vâevnżèìıøaúšxy
etne dodivky Šasxıtrššìsgoít
napi Brlagrt ŠásNílnìgyrçšznÍ
S 45 s posypem
'/a

23
23

32
32

I

1004
10 84

cena
lvlJ
cena // MJ

1,00
100

kus
kus

plechu TıZn
Oplechování
niroZizz plechu
TiZn 550mm
Oplechovani narożí
550mm

75,00
75 00

8500
85 00

5000
s0,00

390.00
390.00

m

piech! rs.
Zlaby
Z)aby zaatikove
zaallko\e z TíZh
Zt, plechu
r S 1780mm
178omm

cena
lvlJ
cena // MJ

32000
320 00

39000
390 00

ks
ks

762
7 62 Konstrukce
Konstru kce tesarˇské
fesaiskd
Konstrukce
kle m iiske
Ko n stru kcc klempířské

764291221R00
761,29r221R00

I

m2
n2

Spojovací
prostiedky pro
pro tesařske
prdce
SpoJovaci aa ochranné
ochrann6 prostředky
tesaiske práce

13
r3

320,00

32000
320 00

m2
t1l2

55

66

množství
mnoZslvi

MJ
l\rlJ

I

780.00i
780,00

55.00
s5 0c

9 000.00

63
63 960,00
960 00

225
225 080,00
080,00

42
42 900,00
900,00

42
42 900,00
900,00

1.00
1,00

45
45 000.00
000,00

m
m

2,00
200

11 250,00
250 00

77 000,00
000,0c
22 500,00
500 00

Soubor
souboa

1 ,00
1'00

125 00000

125
125 00000
000,00

soubor
souit 0t

1,00
1,00

Soubor
soubor

2,00
200

kus

3.00
300

kus
kus

Lks
ks

l

1,001
100

33 500,00
500 00

11 850,00
850 00

55
55 000.00
000 00

28
100 00
28 100,00

45
45 000,00
000,0c

55 550,00
550,00

55
55 00000
000,00

240
240 050,00
050,00

28
28 100,00
100,00

28 100,00
100,00
23
Strana
Strana 11

Průvodní
zprhva
Prfivodni Zpráva
budovy
pli5t6 na
administrativni budovy
na Objektu
objektu administrativní
Rekonstrukce
str=e5niho pláště
Rekonstrukce Střešniho
pracoviSt6 Usti
nad Labem
Labem
CSPSD
Usti nad
CSPSD pracoviště

A.
zprhva
A. Průvodní
Privodni zpráva

stavbr
A)
A) Identifikace
ldentifl kace stavby

pracovista Ústí
ljstf
CSPSD pracoviště
budovy ČSPSD
pkistE na
administrativni budovy
na objektu
objektu administrativní
stiesniho pláště
Rekonstmkce
Rekonslukce střešního
nad
Labem.
nad Labem.

Labem
nad Labem
lr34412, Ústí
Ustf nad
i.p. 1344/2.
Adresa: Ulice
Winstona Churchilla
Churchilla č.p.
Adresa:
Ulice Winstona
714871
Katastr:
Katastr: usn'
Usti nad
nad Labem
Labem 774871
1831 aa 1832/3
pan; l83l
1832/3
Č.
e. par.:

Majitel
Maiitel nemovitosti
nemovitosti
Ceski republika.
lepuhlikl
pod Stavbou
opravtz Stat
Srat Česká
č. parc.
pozemku i.
parc. 1831
183 | pod
stavbou určenou
urdenou kk Opravě
Vlastník
Vlastnik pozemku
republika.
pozemkLt č.
parc. 1831
183 I - Stat
Stdt Česká
i-eskri republika.
Vlastník
134412 na
na pozemku
e. parc.
Vlastnik Stavby
stavby č.p.
d.p. 1344/2
Stát
Česká
republika.
lcpublika.
1832/3
okolo
stavby'
parc.
Strit
eeskd
pozemku
č.
parc.
pozemku
1832/3
okolo
stavbl
Vlastník
Vlastnik
d.
Právo
maietke nr státu
stdtu
Prdvo hospodaření
hosp odaieni ss majetkem
l0 00
00 Praha
Praha 1.
I
1222112. 1I 10
Ludvika Svobody
Svobod) 1222/12.
plo Silniční
Nribie2i Ludvíka
Centrum
silnidni dopravu,
dopravu. Nábřeží
Centrunr Služeb
sluZeb pro
Investor
lnvestor
Praha 1.
I
I0 00
00 Praha
l222i12. 1I 10
pro Silniční
NiibieTi Ludvíka
Ludvika Svobody
Svobod1 1222/12.
dopravu. Nábřeží
Centrum
silnidni dopravu.
Centrum služeb
sluZeb pro
Stavby
avbv
Základní
Zdkladni charakteristika
charaktcristika st
dlcnitou
podsklepen6ho objektu
ob.iektu ss členitou
dtyipodla2niho podsklcpeného
O
zkolaudovanou
stavbu Čtyřpodlažniho
Jedná
Jednd se
se o zkolaudovanou Stavbu
pod Svažitým
rovind pod
svaZitim
na rovině
konstrukci. na
ddstednd krovovou
krovovou konstrukcí.
Střechou
destednE rovnou
rovnou aa částečně
stiechou částečně
je
1832/3
je
č.
parc.
parc.
1832/3
pozemek
pozemek
d.
Oploceny'
Střed.
nad
Labem
pozemkem v
v Ústí
Usti nad Labem Stfcd. Oplocenli
Ozeleněným
ozelendnym pozemkem
vjezd ii vstup
funkenivjezd
vstup
Churchilla. odkudje
odkudje funkční
piimo zz veřejně
komunikace Winstona
Winstona Churchilla.
přístupný
pifstupny přímo
veiejnd komunikace
je
objektu
1831.
Střecha
č.
parc.
parc.
Stiecha
ob.iektu.ie
pozctnku d.
183
na pozemku
nachdzi na
kk objektu.
Samotny Objekt
objekt Se
se nachází
ob.iektu. Samotný
Cilrsti střechy
stiechl' jsou
Vodorovnd časti
zdklopu. Vodorovnć
na dřevěném
dievdndm záklopu.
provedena
z asfhltovlich Šindelů
Sindclt na
provedena Zasfaltových
.isou

-

l.

Zz asfaltové
aslhltovd lepenky.
lepenky.

ll)
B)

izcmi
Dosavadní
Dosavadni vvużití
vvuZiti aa Zastavěnost
zasta vEnost území

(.p. 1344/2
parc.d. 1831
pozem ku parc.č.
I 83 I
na pozemku
134412 SituOvanou
situovanou na
CSPSD č.p.
budovu CSPSD
.ledna
o obdélnikovou
obdilnikovou budovu
Jednd Se
se O
parku Ss letním
blízkosti parku
letnfm
bezprostiednf blizkosti
nad Labem
Labem 774871.
774871,vv bezprostřední
vv katastrálním
uzemi Ústi
Usti nad
katastr6lnim uzemi
Se
okolo
budovy
se
pozemku
pozemku
budovy
okolním
okolo
je
Na
nad
Labem.
jehoZ
Na
okolnim
Ústí
nad
Labem.
je
město
mEsto Usti
kinem.
vlastnik
kinem. jehož vlastník
\`I
2016)
a
r.
a
rekonstrukce
r.2016)
(předmět
(piedmEt
rekonstrukcc
parkovdni vozidel
vozidcl
plochy pro
pro parkování
nacházejí
zpevnEnd plochy
nachineji Zpevněne'
rocc 2012.
201 2.
piedmCtenl .stavebních
Liprav vv roce
stavebnich uprav
které byly
byly předmětem
KB BLOK.
BLOK. kter6
opěrné zdi
zdi KB
Ozeleněné
d6sti opdrne
ozelenEnd části
javoty
(Acer
platanoides,
platanoides,
(Acer
javory
jsou
vzrostle
vzrostle
dva
dominantní
jsou
pozemku
pozemku
dva
dominantni
svažitého
horní
časti
V
horni
dristi
svaZitdho
V
nenachirrze.ii.
jinak se
vzrostld dřeviny
dieviny nenachı'ızejí.
pozcmku žádné
Z6dni další
dalSi vzrostlé
se na
na pozemku
pseudoplatan us). jinak
Acer pseudoplatanus).
Acer
pravddpodobnd zz 20.
let 19.
19. století.
stoleti.
20. let
Objektje
Objekt je pravděpodobně

Kapac itn i údaje
[rdaie
C) Kapacitní
C)

piesahu Střechy)
(bez přesahu
sti'ech1')
x 25m
25nr (bez
Rozměry
objektu: 19.1m
I 9,1nr x
Rozmdry objektu:
plocha objektu:
470m2
Zastavěná
objektu: 470m2
Zastavdnii plocha
16m
cca l6nr
celkenr cca
fasáda). výška
vlSka objektu
objektu celkem
(nad ÚT
tJT -- tasdda.l.
l2m (nad
Konstrukční
vliSka Objektu:
objektu: cca
cca 12m
Konstrukdni výška
7.000 m3
m3
prostor objektu:
cca 7.000
Obestavěny
objektu: cca
Obestav6n;i prostor

infrastrukturu
technickou infrastrukturu
na dopravní
dopravni aa technickou
D) Napojení
Naooienina
D)

W. Churchilla.
Churchilla.
komunikaci W.
na veřejnou
veiejnou komunikaci
piimo napojen
vjezdem na
napojen vjezdem
parc. 1832/3je
1832/3je přímo
Pozemek
Pozemek č.
d. parc.
kanalizace
plyn.
plyn,
kanalizace
deSt'ovti.
piipojky: voda,
voda,
je vv současné
na přípojky:
dobE napojen
napojen na
soudasn6 době
Objekt
Objekt je
- dešťová.
splašková.
elektro.
splaSkov6. elektro.

B.

zpriva
Souhrnná
tcchnick[ Zpráva
Sou h rn n:'r technická

praci
nivrh prováděných
Ibnis Obiektu
obi ektu aa návrh
oroviiddnVch prací
A) Popis
A)

je nutné
co nejdříve
nejdiive
navrZeny objekt,
objekt, co
nutn6 navržený
krytiny je
stavu střešní
stfesni krytiny
Vzhledem
havarijnimu Stavu
Vzhledem kk havarijnímu
v
Ústí
nad
CSPSD
areálu
uzaviendho aredlu CSPSD v Usti nad
oplocendho uzavřeného
naltzit uprostřed
uprostied oploceného
sanovat.
se nalézá
sanovat. Objekt
Objekt Se
V bezprostřední
bezprostiednf
lokalitE V
vyiznamnd kulturní
kulrurni lokalitě.
ve významné
centru města.
mEsta. ve
Labem.
Labem. Situovaného
situovandho vv centru
vEdeckii
objektyjako Severočeská
Severodeskii vědecká
kulturniobjektyjako
se nacházejí
nachiizeji kulturní
popisovand vily
vily CSPSD
CSPSD Se
blízkosti
blizkosti popisované
kino
Letní
kino
Směrem),
Severním
Letni
(vedle.
(vedle,
smdrem),
ZUŠ
směrem),
severnim
ZUS
západním
(naproti.
(naproti.
ziipadnfm
smdrem),
knihovna
knihovna
vily CSPSD)
CSPSD)
piirodniho parku
parku vv Sousedství
sousedstvi vily
(soudristi přírodního
nad Labem
Labem (Součástí
kulturního
Usti nad
kulturnfho střediska
stiediska Ústí
ulicí).
S
Bratislavskou
ulicf).
na
křižovatce
Uižnč.
aa katolický
kostel (jiZnE, na kiiZovatce s Bratislavskou
katolick)i kostel

-

je 500
500 - 650mm.
650mm,
zdiva je
obvodovdho Zdiva
je zděný.
vill'je
zddn!. tl.
tl. nosného
nosndho Obvodového
Podsklepený
objekt, vily
Podsklepeny objekt,
podlaZije vyvýšeno
vyviSeno
Prvni nadzemní
nadzemni podlažíje
400 500mm.
dievdny. První
500nrrn. Krovje
Krovje dřevěný.
vnitřních
zdi400
vnitfnich nosných
nosnych zdí
1,5m.
terdnu Oo cca
cca l,5m.
sniZen oproti
oproti terénu
nad
cca 2m.
2m, suterén
suterdn Snížen
nad terén
terdn oo cca

vody kk
plynu. Rozvody
Rozvody teplé
tepld vody
je napojen
elektro, plynu.
piipojku vody,
vody, kanalizace.
kanalizace, elektro.
Dům
na přípojku
Drim je
napojen na
jsou litinové
jsou ocelové,
litinovd
radiritory jsou
podlaZi jsou
sttivajici radiátory
jednotlivlm radiátorůnı
l,ySiich podlaží
ocelov6, Stávající
jednotlivým
vs vyšších
radidtortm ve
Žebrové.
Zebrovd.

je provedena
provedena
Kryina je
je členitá.
krovov6. Krytina
rovnd aa částečně
destednc krovová.
diistednd rovná
Střecha
objcktu je
dlenit6, částečně
Stiecha Objektu
jsou
Z
asfaltové
jsou
části
Střechy
z
asfaltov6
Vodorovné
stiechy
ziiklopu. Vodorovn6 dristi
zasfaltovych
na dřevěném
dt'evdndtn záklopu.
z asfaltovych Šindelů
Sindeli na
pro
pro potřeby
potfeby CSPSD
soc. Zázemí
z6zemi pro
CSPSD aa Soc.
nachdze.ii kanceláře
kanceliiie pro
lepenky.
V objektu
objektu se
se nacházejí
lepenky. V
pracovniky.
administrativní
adm in istlativn i pracovníky.

Li faY
B) Návrh
Niivrh stavebních
stav n ich úprav
B)

jeho špatný
zal|kl,ni
je jeho
stav aa Zejména
zeimdna Zate'kání
technickli Stav
pki5td je
Spatny technicky'
Důvodem
stfesniho pláště
Drivodem rekonstrukce
rekonstrukce střešního
jednotlivych podlaŽích
podlazich není
neni řešena.
ieSena.
prostor vily
vily vv jednotlivých
do
vnitfnfch prostor
objektu. Rekonstrukce
Rekonstrukce vnitřních
do objektu.
zůstane
stiivaj ici.
zristane Stávající.
ale
jako dvojitá.
novim Záklopem.
ziiklopem, ale
provEfAvan6, Ss novým
povaZovdna jako
dvojitri. provětrávaná.
Konstrukce
Konstrukce střechy
stfechy je
.ie považována
je
terasa. která
kter6 je
plechu TiZn.
TiZn. Vodorovná
Vodorovna terasa.
provedena Zz falcovaného
falcovandho plechu
Střešní
krytina by
by byla
byla provedena
stiesnf krytina
vjbEru investora.
investora.
folie dle výběru
provedena Zz asfaltové
lepenky či
ii fólie
asfaltov6 lepenky
součástí
stiechy by
by byla
byla provedena
soudiisti Střechy
- dle
d6le
objektu aa dále
na střeše
stiese objektu
soustavv na
hromosvodnd Soustavy
je demontáž
nov6 montáž
mont6z hromosvodné
pracije
dernontdz aa nová
Součástí
Souiiisti prací
Z
TiZn.
te'ż
Zlabi teZ. zTiZn.
vodorovnych dešťových
deSfovjch Žlabů
provedení
provedcni nových
novych vodorovných

-

prfizkum dřevěné
dievdnd
provdst mykologický
mykologickj průzkum
moZnd provést
nebylo možné
Z
stavu nebylo
havarijniho Stavu
Z důvodu
dfrvodu havarijního
stavby.
v
průběhu
prribdhu
řešeno
v
stavbyBude
Společnosti.
ieSeno
Bude
Odbornou
krovu
střechyı
spolednosti.
odbornou
konstrukce
konstrukce krovu stiechy

C.
C. Fotodokumentace
Fotodokumentace

Obr. d.
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pohled na stiechu

I
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kry4ina
Obr.
d.2 degradovani krytina
Obr. č.2
- dééradovaﬁá
v“

;

Obr. d.3

-

vylez na stiechu
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Obr. d. 4

-

deSt'ovf svod

Csoa
.

.-

ČSOB
CSOe Pojišťovna,
eoli5t'ovna, a.
a. s.,
s., člen
dlen holdingu
holdingu ČSOB
dSOB

PojiSt'ovna

ČsuB PoJ'i Šťovna
»av

pfedm6sti, Masarykovo
Se
se sídlem
sidlem Pardubice,
Pardubice, Zelené
Zelene předměstí,
l\.4asarykovo náměstí
n6mdsti

čp.
ap. 1458,
1458, PSČ
PSe 532
18
532 18

IČO:
le o: 45534306,
45534306, DIČ:
Drc: CZ45534306
C245534306
Zapsan6 vv obchodním
Zapsaná
obchodnim rejstříku
rejstiiku uu Krajského
Krajsk6ho soudu
soudu Hradec
Hradec
Králové,
Krelove, oddíl
oddil B,
B, vložka
vlozka 567
567
jen „pojistitel“)
(dele také
(dále
tak6 jen
,,pojistitel")

pojistn6 smlouvy
smlouvy
Potvrzení
Potvrzeni oo uzavření
uzavieni pojistné

. ss rr . oo .

pojistenym: IMPERCOMM,
potvrzuje, že
pojistnlkem aa současně
spol .
IMPERCOMM, Spol
Ze Ss pojistníkem
soucasne pojištěným:
Pojistitel
Pojistitel potvrzuje,

Kobylisy

'l82OO, Praha
podnikani: Trojská
Praha 88 sídlo/místo
f rojske 79/14,
79114, 18200I
sidlo/misto podnikání:
- Kobylisy

IČO:49446479
tC):$lqAqtg

Praze oddíl
C, vložka
vlozka 108569
108569
Zápis
zapis vv Obchodním
obchodnim rejstříku:
relSiflku: vedeném
vedenem MS
l\4S vv Praze
oddil C,
pojistnou Smlouvu
dne
smlouvu Č.:
e.: 8058086814
8058086814
dne 12.10.2014
12.10.2014 uzavřel
uzavfel pojistnou

je sjednáno
Pojištění
Pojist6ni je
rozsahu:
sjednino vv rozsahu:

pojistoni: Pojištění
1)
ze vztahu
vztahu
1) Druh
Druh pojištění:
Poji5t6ni odpovědnosti
odpov6dnosti za
za újmu
fimu zz činnosti
dinnosti aa ze

podminkami - obecná
pojistn)rmi podmínkami2014 aa VPP
VPP OC
OC2014
VPP ODP
ODP 2014
2014
Pojištění
obecne část
6est VPP
Pojisteni se
fidi Všeobecnými
Vseob_ecnymi pojistnými
se řídí

pojistneho plnění/
plneni / pojistná
pojistna částka:
Kd
Sjednaný
ddstka: 10.000
10.000 000,000,- Kč
Sjednanli limit
limit pojistného

plneni:
poji5t6ni/0zemnirozsah
rozsah
Místo
Misto pojištění/územní

poji5ten6ho na
pojistnem plnění:
Spoluúčast
na pojistném
SpoluUaast pojištěného

10000,10.000,- Kč
Ke

Česká
republika
eesk6 republika

pojiSteni: Pojištění
vyrobku
2)
za újmu
[jmu způsobenou
zptsobenou vadou
vadou výrobku
2) Druh
Druh pojištění:
Pojist6ni odpovědnosti
odpov6dnosti Za

VPP ODP
pojistnymi podmínkamipodminkami - obecná
OC 2014
2014 aaVPP
OOP 2014
2014
Všeobecnými pojistnými
Pojištění
obecna část
east VPP
VPP OC
Pojisteni se
se řídí
fidiVseobecnymi

pojistneho plnění
pln6ni// pojistná
pojlstna Částka:
10.000 000,Kd
Sjednaný
limit pojistného
eastka: 10.000
000,- Kč
Sjednany limit

plneni:

pojistn6m plnění:
pojisteneho na
Spoluúčast
SpoluUcast pojištěného
na pojistném

rozsah

pojisteni/uzemni rozsah
Místo pojištění/územní
Misto

10000,Ke
10.000,- Kč

Česká
eeska republika
republika

pojistnikem byla
pojistitelem aa výše
pofurzeni prokazuje,
prokazuje, že
byla výše
vf5e uvedeného
uveden6ho dne
dne
vf5e uvedeným
uvedenfm pojistníkem
Toto
ie mezi
mezi pojistitelem
Toto potvrzení
poji5t6ni sjednanému
pojistna smlouva.
sjednan6mu výše
vf5e uvedenou
uvedenou
Vzhledem kk tomu,
tomu, že
Ze kk zániku
zeniku pojištění
uzavřena
vyse uvedená
uvedene pojistná
smlouva. Vzhledem
uzaviena výše
pied uplynutím
privnimi předpisy
pfedpisy dojít
pojistnou Smlouvou
dojit ii před
uplynutim
pojistnou
stanovenych obecně
obecn6 závaznými
zavaznymi právními
smlouvou může
mtZe zz dùvodù
d0vodri stanovených
jak6mukoliv
kjakémukoliv
časovému
poji5t6ni
nijak
existenci
pojištění
potvrzeni
k
6asov6mu
toto
potvrzení
poiistn6
nijak
pojistné
doby,
neprokazuje
existenci
sjednané
doby, neprokazuje toto
sjednan6
pojistn6 doby.
okamžiku ze
doby.
ze sjednané
sjednan6 pojistné
okam2iku
V
9.5.2016
V Praze
Praze dne
dne 9.5.2016

podpis osoby
pojistitele, podpis
oprevnEne
datum,
razitka pojistitele,
osoby oprávněné
datum, otisk
otisk razítka
jm6nem pojistitele
jednat jménem
pojistitele
jednat

i,ı

ä
*L

fffl*?-ii,*t*l*
mnm

za ü
"` "ˇ'
grAQ;
i as P.Ovjiacovna
V)
'E

.à3.,-'Lrž`-ﬂıbc-ídìˇ!_7ntf$08
Pj„z ,aJ.ezˇ.-š':‹øv›;.
- 051.253“

