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7.3 objednatel se zavazuje řádně a včas provedené dílo od zhotovitele převzít a zaplatit zhotoviteli za

jeho řádné a bezvadné provedení,

7.4 prostoje zaviněné objednatelem, které p.řeruší práce zhotovitele nebo zabránízhotoviteli pokračovat

v díle, jsou n".up*l'tái"tne ao prodlení Ďrňeni díla a o tuto dobu se adekvátně prodlužuje termín

dokončení oira. o,íuoov irro*ňo přerušení prací musí být přesně specifikovány, odsouhlaseny a

zapsány oběma smluvňími stranami ve stavebním, resp. montážním deníku,

7"5 Dohodou smluvních stran zapsanou ve stavebním, resp. montážním deníku je moŽné sjednat

skladové prostory vyhrazené zhotoviteli lnjeonatetem v prostorách bezprostředně souvisejících se

staveništěm,

7,6 objednatel zajisií vyklizení prostoru okolo stavby pro účely montáže lešení, komunikačních prostor,

sXádování máteriáiu. Dále zajistí vyklizení balkonů,

7.7 Objednatel v součinnosti se Zhotovitelem před nástupem. prací vyřeší všechny problémy PD

odkazující se na objednávky prací oo nai"*.o eiin9o19 práce budou oceněny a po odsouhlasení

ceny búdou jako příioha tétó smlouvy jednotlivé objednávky prací.

8.1 závazekzhotovitele provést dílo je splněn řádným ukončením, Dílo se pokládá zařádné ukončené,

jestliže při převzetí nebude mít žádné vaov á ňedodělky. nebo jestliže bude mít jen takové drobné

vady a nedodělky, které samy 9 9.obď 
ani ve spóleni slinymi neznemožňují užívání díla

objednatelem uni'n"oiáni převžetí oita á jáno užíváni.invesiorem, Dílo je převzato podptsem

předávacíhoprotokoluzástupciobousmluvníchstran.Vzorpředávacíhoprotokolujenedílnou
součástítétosmlouvy(přílohač'.1).ZhotovitelsezavazujevyzvatobjednatelekpředáníapřevzetÍ
áirá námeno s onipřed'onem přeóánía.převzetířádně ukončeného díla.

Před'ávací protokol jsou oprávněni podepsat:

- zao'bjednatele: Radim Urbánek
- za zhotovitele: Jindřich vinzens

B,2 Součástízápisu o předání a převzetí bude:
_ soupis pripáo-ňn vad a nedodělků s uvedením termínu jejich odstranění

8.3odstraněnívadanedodělkůzřejmýchpřipředání.apřevzetíobjednatel-uplatní-uzhotovitele
v předávacím prototolu. způsob á termin odstranění vad a nedodělků zjištěných při předání díla

OŮde rovněž stanoven v předávacím protokolu,

8.4Vpřípadě,Žeobjednatelodmítned.ílopřevzít,sepíŠÍ,oběstranyzápis,vekterémuvedousvá
stanoviska a ;eliJň oJr:rvodnění a dohodnou si náhradní termín předání.

8.5 Dílo se považuje za předané objednateli zhotovitelem též dnem, kdy se převzetí díla mělo podle

výzvy uskuteenii ái" oo;ódnatel se r< ieňo Órávzetí nedostavil nebo převzetí neoPrávněně odmítl,

8,6 zhotovitelje povinen vyklidit staveniště dle této smlouvy nejpozději ke dni předání a převzetí díla,

nebude-li v piedávacím protokolu stanoveno jinak,

9. ZÁRUKA NA DiLo

9,1 zhotovitel zodpovídá za to, že předmět této smlouvy je provedený podle projektové

dokumentace, podmínek této smlouvy 
" 

)" p" dobu záručnioóov bude mít vlastnosti dohodnuté

v iéto smlouvě.

g,2 Zhotovitel poskytne objednateli na provedené.dílo,.záruku vtrvání 60 měsíců stím, že

záruénídooa po|íná běiet ode dne piedání celého díla investorovi stavby,
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