
6, PoVlNNosTlzHoToVlTELE

6.,1 zhotovitel bude provádět dílo v souladu s projektovou dokumentací, stavebním povolením, výhradně

vlastními zaměstnánci, samostatně a odborňě dle obecně závazných předpisů a norem platných v

době prováděnídíla.

6.2 Zhotovitelje povinen vést stavební, resp. montážní deník o průběhu stavebních a montážních prací

tak, jak uréuje stavební zákon č, 1 83/2006 Sb. v rozsahu ust. § 1 57.

6.3 pokud budou při provádění díla zjištěny skryté překážky_ ve smyslu § 552 obchodního zákoníku, je

zhotovitel povinen postupovat ue s1.11y.tu iňcni tonoto'§ ssz o,Z, Je oprávněn přerušit provádění

díla v nezbytném rozsahu, tyto skutečnosti neprooleně-zapsat do stavebního deníku a telefonicky

oznámit objednateli.
objednatel je povinen se do tří dnů od takového oznámení vyjádřit k zápisu zhotovitele, odstranění

zjištěné překážky uuoe oo.1eonatel_neprodleně řešit s projektantem a zhotovitelem stavby,

Na základě dohodnutého řešení .p,i.oúu odstranění překážky předloŽÍ zhotovitel objednateli

dodatek soD, ve kterém bude sjednána dohoda o změně ceny díla a termínu dokončení díla,

Stejný postup prxi'iu órip"Jě předkládaném v ustanovení§ 55,1 obchodního zákoníku,

6.4 zhotovitel se zavazuje zajistit, aby jeho pracovníci na .stavbě 
svým oděním, chováním a

vystupováním nepoškózovali dobré jméno a pověst objednatele,

6.6Zhotovitelsezavazujezachovávatmlčenlivostoúdajích,jeŽjsouobsahemtétosmlouvyodí|o'

6.7 zhotovitel bude provádět veškeré práce v souladu s Technologickým předpisem dodavatele

materiálu.

6.8 Zhotovitel bude na stavbě udžovat pořádek průběžně a po celou dobu ProváděnÍ PracÍ,

6.9 Zhotovitel bere na vědomí, že navržený objem prací odpovídá délce nájmu leŠenÍ, Zhotovite|

nebude pro práce v rozsahu smlouvy o-oiIo a iro požaoovat žádné vícepráce na pronájem lešení,

č. 16/2016NlN/01

6.10 zhotovitel vyzve objednatele ke kontrole prováděných prací minimálně v rozsahu předem

domluvených uzlouých termínů, Jedná se o:

. Kontrola penetrace podkladu

. Přejímka finální povrchové úpravy

7. sPoLUPŮsoBENi oBJEDNATELE

7.1 objednatel předá zhotoviteli staveniště ve stavu způsobilém k provádění prací nezbytných

k realizaci dita, v sou-laáu s podmínkami projektové dokumentace v termínech dle č1,2,

Tato skutečnost bude písemně potvrzena:

- za objednatele: Radim Urbánek
- za zhotovitele: Jindřich Vinzens

pokud bude objednatel v prodlení s předáním staveniště, posouvá se o dobu prodlení termín

nástupu zhotovitele na provedení díla a Í.*i. lJÓ dokončení, Za prodlení při Předání staveniŠtě

se nepovažuj", n"oo.táuí_li se zhotouit"l-r, pi"ižeti stavenlstě ve sjednaném termínu, v takovém

případě se termrn-ái,ru"" nuprooluzuje,á piali pi,vooně sjednané termíny dle bodu č,2 této

smlouvy.
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