
SOD Spisový znak: 56.2

Skartačni znakůhůta: WIG

SMLOUVA () nim a SMLOUVA PŘÍKAZNÍ

na zhotovení dokumentace stavby & ínžcnýrs kou činnost s tím související

Cielo SOD zhotovitele: SODt2015-04 islo SOD objednatele: OI-PRISODIUOMGGZOI Squb

Název akce: Chomoutov — vazba na Březen:a c klosterka Or *: 25627

uzavřená mezi níže uvedenými stranami dle 5 253 a násl. zákona č. 897'2012 Sb.,

občanský zákoník ve mění pozdějších předpisů (dále jen občanský zákoník)

]. Smluvní strany

1. Objednatel: Statutární město Olomouc

se sídlem: Horní náměstí 583, 779 11 Olomouc

téžnpňkůlůť“ IČ: 00299308 DIČ: (200299308

Zástupci objednatele

- ve věcech smluvních:

lng. Vladimir M ichaiičke, vedoucí otiboru investic MMO!

tel.: 588 488 690, e- mail: vladimir.michalicka©olomouoeu

_ kontaktni oggha ve věcech technicgg'gh:

lng. Václav Šnajdr, vedoucí oddělení přípravy staveb, odbor investic MMOI

tel.: 588 488 '?00, e- mail: vaclavanajdr©olo mouccu

Ing. Hana Zubalíková, odborný referent odděleni přípravy staveb odborinvestic MMO!

tel: 588 488 T03, c—meil: hanazubalikuva©olonmuccu

Bankovní spojení: Česká spořitelna, ae., pobočka Olomouc,

čislo výdajovcho účtu:—

2. Zhotovitel: HOR - invest s.r.o.

též „příkaz:/1 ik“ se sídlem: Tovární 1129Í4la, 779 00 Olomouc

IČ: 277 79 793 DIČ: (227779793

OR: HOR - invest s.r.o.

Sp. zn.: C 51590 vedená u Krajského soudu v Ostravě

Zástupci zhotovitele

- ve věcech smluvních:

Ing. Michal Horák

m— mil:—
- ve věcech technických:

Hlavni inženýr projektu: (autorizovaná osoba v oboru dopravní stavby, č. autorizace 12003 |6)

Ing. Stanislav Horák

Tek— e-meil:

Hlavni projektant; (autorizovaná osoba v oboru dopravní stavby, č. autorizace 1200316)

lng. Stanislav Horák

Tel:_ e-mail:

Bankovní spojení:_

č.účtu:—

]



II.

Preambule

1. Výše označené smluvní strany výslovně prohlašují, že se dohodly na použití ustanovení 5 1751 a násl. občanského

zákoníku tak, že určují část této smlouvy odkazem na Obchodní podmínky statutámího města Olomouce

pro vypracování projektové dokumentace staveb ze dne 1.7.2014 a (dále také jen „obchodní podmínky“).

Obchodní podmínky jsou přílohou č. 1 této smlouvy, a to pouze v elektronické podobě a jsou kdispozici na

webové stránce objednatele thJ/wwwolomouceu/magistrat/odbory-magistratu/odbor-investic/odbor

2. Smluvní strany konstatuji, že odchylná ujednánív této smlouvě majípřednost před zněnímobchodních podmínek.

III.

Předmět díla

Zhotovitel se na základě ustanovení této smlouvy zavazuje pro objednatele provést projektové práce a nezbytně

navazující inženýrskou činnost pro stavbu „Chomoutov — vazba na Březce, cyklostezka“ v souladu s podmínkami

sjednanými v této smlouvě, požadavky zákona č. 183/2006 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů, vyhlášky

č. 503/2006 o podrobnější úpravě územního řízení, veřejnoprávní smlouvy a územního opatření,ve znění pozdějších

předpisů, podmínkami rozsahu a obsahu projektové dokumentace dle vyhlášky č. 146/2008 Sb., o dokumentaci

dopravních staveb, vyhlášky č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby, Vyhlášky č. 398/2009 Sb., o

obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb, závaznými ČSN a normovými

hodnotami uvedenými v technických předpisech, zákona č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínekbezpečnosti a

ochrany zdraví při práci, ve znění pozdějších předpisů a obchodnímipodmínkami SMOl.

Projektová dokumentace bude řešit nově navrhovanou společnou stezku pro chodce a cyklisty, která bude navazovat na

zrealizovaný projekt in-line stezek Hejčínské louky.

Úsek 1 dle zákresu do katastrální mapy: v 1. úseku navede cyklisty zparkoviště vybudovaného v rámci in-line stezek

Hejčínské louky na stávající cyklostezku, vedoucí podél Moravy pod Čemovírský most — jedná se o propojku okolo

betonárky s režimem stezky pro chodce a cyklisty délky do 100 m vč. řešení křížení s MK prodloužení úl. Jarmily

Glazarové (nutné zlepšit rozhledové poměry) a vč. křížení s 11/446 (střední dělící ostrůvek na rozhraní protisměmých

odbočovacích pruhů) — šířka úseku 3m, povrch asfaltobetonový, příp. dlážděný.

Úsek 11 dle zákresu do katastrální mapy: tento úsek začíná v místě Lazecké střelnice kde se lomí stávající cyklostezka

Hejčínské louky a pokračuje vlevo podél areálu přes obdělávané pole v místech staré polní cesty sevemím směrem

k malé vodní elektrámě na Mlýnském potoce. Zde bude, bude navržena úzká (1,75 — 2 m) dřevěná lávka z lepených

nosníků a za ní se stezka napojí na stávající zpevněnou účelovou komunikaci. Šířka tohoto úseku bude 2,0 — 2,5 to

(podle šířek dotčených parcel), délka cca 1500 m, povrch asfaltobetonový U přípravy tohoto úseku je nutno přizvat

odbomíka na balistiku, aby stanovil podmínky — stavební úpravy pro trasování stezky podél střelnice.

Úsek 111 dle zákresu do katastrální mapy: trasa povede dále doprava přes stávající lávku přes Častavu po účelové

komunikaci, která bude upravena na šířku 3 m s asfaltobetonovým povrchem a její trasování upraveno, tak, aby

odpovídalo majetkoprávním hranicím - až po silnici 11/446. Délka úseku cca 150 m. Po křížení komunikace, kde je

nutné zlepšit rozhledové poměry, bude nově navrženo propojení od silnice 11/446 do satelitní zástavby v délce cca 40m,

šířky 3m, povrch ze zámkové dlažby (pokud by se jednalo o stavbu dočasnou -závisí na majetkoprávním řešení, potom

šířky 2 m a povrch mlatový)

Úsek 1V dle zákresu do katastrální mapy: dalším stavebním úsekem bude hráz mezi rodinnými zahrádkami od silnice

11/446 po napojení na nově vybudovanou komunikaci ke hřoitovu — stezka pro chodce a cyklisty. Šířka bude

minimálních parametrů, povrch mlatový, lokálně nutné břehy zpevnit úhlovými zídkami. Délka cca 200 m.

Úsek lee zákresu do katastrální mapy: poslední úsek — vazba z Chomoutova na Březce — bude napojen na zpevněnou

účelovou komunikaci navazující na místní komunikaci ul. Písečná ve směru k jezerům (k místní části Štěpánova

Březce). Trasování zde bude upraveno s ohledem na hranice soukromých pozemků (přetínat je co nejtěsněji khranici

pozemku) a s ohledem na jednání s jejich majiteli a cyklostezka bude vedena v blízkosti jezera dle podmínek CHKO

Litovelské Pomoraví. Úsek končí napojením na asfaltovou místní komunikaci ve vlastnictví obce Štěpánov lemující

jezero podél severozápadního břehu. Úsekbude šířky 2,00 m, povrch mlatový

Součástí projektové dokumentace bude výškopisné a polohopisné zaměření stávajícího stavu a zjištění vedení

stávajících inženýrských sítí včetně jejich případných přelože k.
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Císlo SOD zhotovitele: Číslo SOD objednatele: OI-PR/SOD/001466/2015/Zub

Název akce: Cho moutov — vazba na Bře zce, c klostezka Org 25627

Zhotovitel projektové dokumentace bude veden snahou a zájmem o maximáhií hospodámost a ekonomickou výhodnost

celkového řešení.

Projektová dokumentace včetně související inženýrské činnosti bude zpracována v následujícím členění:

a) l. Projektová dokumentace stavby přikládaná k žádosti o vydání územního rozhodnutí (DUR).

Rozsah činnostíje uveden ve vyhlášce č. 503/2006 o podrobnějšíúpravě územního řízení, veřejnoprávní

smlouvy a územního opatřeníve znění pozdějších předpisů, ve vyhlášce č. 499/2006 o rozsahu a obsahu

projektové dokumentace staveb ve znění vyhlášky č. 62/2013, jako její přílohy č. 1 a v obchodních podmínkách.

2. Součástí DUR bude propočet nákladů stavby, který bude zpracován po jednotlivých objektech s použitím

aktuálních ceníků URS a reálných cen materiálů. V tištěné podobě bude odevzdán 1 x samostatně.

3. Součástí DUR bude situace s barevným vyznačením majetkoprávních vztahů s vyčíslením požadovaných

záborů jaktrvalých, tak i dočasných a s vyčíslením předpokládané výměry věcných břemen.

4. V katastráhií situaci u každého objektu DUR bude zakreslena trasa všech přeložek a nových inženýrských i

ostatních sítí, včetně vyčís leníjej ich celkové vý měry včetně ochranných pásem

DUR— v dsemné -odobě (te < av 'kres )

Pronočet nákladů v nísemné nodobě

DUR -te< a v 'kres na nosičidat s ».oisema nnroočtemnákladů

Z toho 2 pare budou použita pro územní řízení.

b) Výkon inženýrské činnosti (IČ) v rozsahu potřebném k vydání územního ro zhodnutí a příslušných dalších

ro zhodnutí orgánů státní správy.

V rámci této činnosti zhotovitel na základě samostatné plné moci vystavené objednatelem

— projedná zpracovanou dokumentaci stavby pro vydání územního rozhodnutí s dotčenými orgány státní správy,

organizacemi a dalšími subjekty, jež mohou být dotčeny ve svých právech (včetně souhlasů vlastníků

pozemků a staveb, včetně ochranných pásem, které jsou stavbou dotčeny),

— získá jejich vyjádření a stanoviska jako doklad přikládaný k žádosti o vydání územního rozhodnutí a tato

vyjádření předá společně s předjednanými požadavky a návrhy smluv neprodleně objednateli pro dořešení

majetkoprávních vztahů s vlastníky pozemků,

— zajistí ve stavebním zákonem stanoveném rozsahu podklady a doklady přikládané k žádosti o vydání územního

rozhodnutí,

— v souladu s požadavky stavebního zákona vypracuje a podá žádost o vydání územního rozhodnutí na zákonem

předepsaných formulářích, popř. po žádá o jiná povolení a souhlasy nezbytná k zahájení stavby

— zabezpečí jménemobjednatele veškeré úkony potřebné k vydání územního rozhodnutí

— zabezpečí svolávání pracovních schůzek, alespoň 2 3 x, na kterých bude konzultovat navrhované technické

řešení.

Činnost končí předáním pravomocného územního rozhodnutí.

Dokumentace dle bodu a) tohoto článku smlouvy bude zpracována a předána ve formátu:

Formát výkresů na CD: jedno vyhotovení *.dwg a jedno *.pdfnebo *.jpg,

Formát textů: *.doc,

Formát dokladové části: *.pdf nebo *.jpg.

IV.

Podklady pro vypracování projektové dokumentace

a) Tato smlouva o dílo

b) 1Z 04, zpracovaný RARSM ve 12/2012 — průvodní zpráva, výkres č. B1, B2, B4a, B4b,

c) obchodní podmínky SMOlpro zpracování projektové dokumentace.

V.

Termín plnění
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Císlo SOD zhotovitele: Číslo SOD objednatele: OI-PR/SOD/001466/2015/Zub

Název akce: Cho moutov — vazba na Bře zce, c klostezka Org 25627

1. Zhotovitel se zavazuje realizovat jednotlivé ucelené dílčí části předmětu plnění nejpozději do:

a) Projektová dokumentace pro územní rozhodnutí DUR

se zapracovanýmipodmínkami dotčených orgánů a organizací

a dokladové části do 7.12.2015

b) Pravornocné územní rozhodnutí do 4 měsíců od dořešení

majetkoprávních v ztahů

2. Prodlení zhotovitele s dokončením dílčích částí předmětu plnění dle předchozího odstavce delší jak 30 dnů se

považuje za podstatné porušení této smlouvy, ale pouze v případě, že prodlení zhotovitele nevzniklo z důvodů na

straně objednatele.

Dnemdokončení se rozumí den předání dílčích částípředmětu plněníbezvad objednateli na základě vystaveného a

odsouhlaseného předávacího protokolu.

3. Termín plnění lze překročit pouze za podmínky prokazatelného neplnění povinností dotčených orgánů

a organizací, kterým byla předložena kompletní a projednaná projektová dokumentace kvydání příslušných

povolení či vyjádření, z důvodu nevyřízených majetkoprávních zále žitostí na straně objednatele k termínu podání

žádosti o územní ro zhodnutí nebo stavebního povolení.

VI.

Cena a pl atební podmínky

1. Celková cena předmětu plnění (dále jen cena) byla stanovena výpočtem dle sazebníku Unika a upravena dohodou

smluvních stran na základě nabídky zhotovitele a skládá se z následujících částí:

a) Zaměření a průzkumy:

Cena za část a) bez DPH: 30.000,00 Kč

DPH za část a): 6.300,00 Kč

Cena za část a) s DPH 36.300,00 Kč

b) Projektová dokumentace pro územní rozhodnutí (DUR), včetně dokladové části a propočtu nákladů

Cena za část b) bez DPH: 246.543,00 Kč

DPH za část b): 51.774,03 Kč

Cena za část b) s DPH 298.317,00 Kč

c) V'kon inžen'rské činnosti uroza'ištění ÚR

Cena za část c) bez DPH: 47.718,00 Kč

DPH za část c): 10.020,78 Kč

Cena za část c) s DPH: 57.739,00 Kč

Cena dda za části a) až cg: (pro fakturaci dle platebních podmínek)

Cena celkem be 2 DPH: 324.261,00 Kč

_ 68.095,00 Kč

Cena celkem s DPH: 392.356,00 Kč

2. Tato cena je platná po celou dobu realizace díla a kryje veškeré náklady a poplatky nezbytné k řádnému

a včasnému zhotovení projektové dokumentace a provedení sjednaných inženýrských a dalších činností. Stejně tak

sjednaná cena obsahuje ipředpokládané náklady vzniklé vývojem cen v národním hospodářstvípo dobu zpracování

PD. Na sjednanou cenu nebude mít vliv ani případný nárůst předpokládaných investičních nákladů v přiložené

kalkulaci.

3. Výši nabídkové ceny je možné překročit při změně rozsahu předmětu plnění požadované objednatelem a v případě

změny daňových předpisů majících vliv na cenu díla (zejména změna DPH). Jiné podmínky pro překročení ceny

objednatel nepřipouští.

4. Záloha na cenu se nesjednává.

5. Mezi smluvními stranami je dohodnuta fakturace díla po částech na základě splnění dílčí ucelené části předmětu

díla. Podkladem k platbě části díla je dílčí faktura.

Zhotovitelje oprávněn fakturovat takto:

a) po předáníDUR včetně dokladové části a propočtu nákladů - dle čl. V1, odst. a) a b)

b) po předánípravomocného územního ro zhodnutí - dle čl. V1, odst. c)
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6. Náležitosti daňového dokladu viz oddíl 7 obchodních podmínek SMOl pro vypracování projektové dokumentace

staveb.

7. Faktury budou zasílány na adresu sídla objednatele ve 2 originálech. Objednatel se zavazuje uhradit faktury

převodem na účet zhotovitele ve lhůtě splatnosti do 30 dnů ode dne doručení faktury objednateli. Dnem zaplacení

je odepsání finančních prostředků zúčtu objednatele. Další náležitosti fakturace viz oddíl 7. Platební podmínky

obchodních podmínek.

VII.

Záruční doba

1. Zhotovitel odpovídá za vady díla (předmětu plnění) podle 5 2651 a následujících ustanovení občanského zákoníku

a v souladu s obchodními podmínkami SMOl pro vypracování projektové dokumentace staveb.

2. Záruční doba počne běžet dnempodepsání předávacího protokolu o předáníplněnía trvá po dobu 60 měsíců

ode dne podepsání tohoto předávacího protokolu..

3. V záruční době je zhotovitel povinen neprodleně a na vlastní náklady provést změnu nebo opravu projektové

dokumentace včetně jejího projednání s orgány státní správy, objeví-li se v přípravném období vada či nedodělek.

Termín odstranění vad bude dohodnut v zápise o předání a převzetí předmětu plnění dle odd. V111. Odst. 3 této

smlouvy.

VIII.

Přehled dalších odchylných ujednání

1. Případné dodatečně objednané práce budou kalkulovány stejným způsobemjako původní nabídka.

2. Objednatel požaduje zasílat pozvánky na pracovní schůzky a zápisy z nich na e-mail objednatele:

odborného referenta — hana.zubalikova©olomouceu.

3. Objednatel si vyhrazuje lhůtu na schválení zhotovitelem předávané projektové dokumentace. Zhotovitel předá

projektovou dokumentaci s protokolem kvěcné kontrole a ke schválení v termínu nejméně 10 pracovních dní

před termínem odevzdání dle čl. VI., bod č. 5, pokud bude požadovat úhradu dílčích částí plnění. Objednatel

v termínu do 6 pracovních dní od převzetí je povinen dílo bud“ převzít či se zápisem sepsaných vad a nedodělků

vrátit k dopracování. O předání a převzetí předmětu plnění bude smluvními stranami sepsán zápis. Objednatelova

kontrola se týká prověření, zda projekt je kompletní, nemá zjevné vady a nedostatky. Objednatel však není povinen

přezkoumávat výpočty nebo takové výpočty provádět, zkoumat technická řešení a ani za ně nenese odpovědnost. V

případě skrytých vad nebo technických řešení, která jsou v rozporu s ČSN nebo jinými závaznými předpisy, se

zhotovitel nezbavuje odpovědnosti za škodu či vady PD.

4. Teprve po schválení objednatelemje zhotovitel oprávněn vystavit protokol o předání projektové dokumentace a

fakturu. Dnemdokončenípředmětu plnění (díla) dle této smlouvy je den podepsáníprotokolu o předáníprojektové

doku mentace oběma smluvními stranami.

5. Závazná forma komunikace je doporučený dopis, e-mail potvrzený následným doporučeným dopisem, zápis z

jednání, záznam zjednání potvrzený objednatelem a zhotovitelem a protokol o předání a převzetí. Tyto dokumenty

musíbýt podepsány oprávněnými osobami jednat za objednatele nebo zhotovitele.

6. Veškerá veřejná prohlášení zhotovitele vůči třetím osobám, učiněná nad rámec zmocnění daného touto smlouvou,

která by mohla zakládat právnípovinnosti objednatele, vyžadují objednatelův předchozí písemný souhlas.

7. Smluvními stranami nebyla sjednána žádná další odchylná ujednání od obchodních podmínek.

IX.

Majetkové sankce

1. Pokud bude zhotovitel v prodlení s termínem plnění uvedeném v čl. V. této smlouvy, je oprávněn objednatel

uplatnit u zhotovitele smluvní pokutu ve výši 0,05 % z celkové ceny díla za každý den prodlení a pro každý případ.

2. Vpřípadě, že bude dodatečně qištěna vada projektové dokumentace po jejím předání zhotovitelemi schválením

objednatelem, je oprávněn objednatel uplatnit u zhotovitele sankci ve výši 1.000,- Kč za každý případ. Úhrada

sankce nezbavuje zhotovitele povinnosti vadu odstranit.

3. V případě zvýšení nákladů stavby vlivem vad projektové dokumentace uplatní objednatel sankční ujednání dle čl.

10, část A, bodu 11 obchodních podmínek vystavením samostatné faktury na zhotovitele PD.

4. Pokud zhotovitel neodstraní vady a nedodělky v termínu stanoveném objednatelem, je oprávněn objednatel uplatnit

u zhotovitele smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za každou vadu a každý den prodlení, a to až do doby odstranění

vady. Počátek lhůty pro počítání smluvní pokuty začíná běžet od následujícího dne po dni, kterým mamě uplynula

lhůta pro odstranění vady.

5. Za prodlení s úhradou faktur může zhotovitel uplatnit vůči objednateli úrok z prodlení ve výši 0,05 % z dlužné

částky.

6. Smluvní pokutu zaplatí povinná strana do 30 dní po obdržení jejího vyúčtování. Totéžplatí o úroku z prodlení.
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7. Další ustanoveni sankci víz odd. lOobchodních podminek SMOlpro vypracování projektové dokumentace staveb.

X.

Licenční ujednání

]. Zhotovitel poskytuje objednateli na základě uzavřené smlouvy o dílo výhradní, neomezenou a bezúplatnou

licenci k užití veškerých složek tohoto díla, které budou v souladu s touto smlouvou objednateli předány, ato

všemi způsoby předpokládanými zákonem č. 1217'2000 Sb.. autorský zákon, ve znění pozdějších předpisů a

v rozsahu vyplývajícím z této smlouvy. Zhotovitel poskytuje objednateli rovněž oprávnění k případnému

provedeni úprav a změn dila (např. změna materiálů apod. při zachování hodnoty díla) včetně rozpracování

dita do dalších stupňů projektové dokumentace (Dial-Fa DSP, DPS, realizační dokumentace). Objednatel není

povinen dílo využít.

& Dále zhotovitel poskytuje objednateli oprávnění ke zhotovení stavby dle PD dle této smlouvy a v případě jeji

neaiizace poskytuje také oprávněni provádět na stavbě v budoucnu běžnou údržbu, opravy, výměnu

neíímkěních části stavby, barevné upravy exteriéru a to vše bezdalšího souhlasu zhotovitele, avšak pouze

v míře nezbytně nutné, v souladu s účelem vyplývajícím ze smlouvy a při zachování hodnoty dila.

3. Zhotovitel — autor P[) je povinen se zdržet výkonu práva užít PD v celém jejím rozsahu,

4. Pro případ umrtí či zániku zhotovitele — autora PD nepřechází práva a povinnosti najelío právni nástupce.

5. Objednatel je oprávněn licenci poskytnout třetí osobě na základě podlicenění smlouvy.

XI.

Závěrečná ustanovení

1. Právní vztahy touto smlouvou neupravené, se řídí právním řádem České republiky, zejména občanským zákoníkem

2. Zhotovitel potvrzuje, že se v plném rozsahu seznámil s rozsahem a povahou předmětu plnění, že jsou mu známy

veškeré technické, kvalitativní a jiné nezbytně podmínky k bezchybné realizaci předmětu plnění a že disponuje

takovymi kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou k provedení předmětu plnění potřebné.

3. Změny a doplňky této smlouvy mohou být provedeny na podkladě dohody smluvních stran, a to pouze písemnými

& očísíovanými dodatky, podepsanými oprávněnými zástupci obou smluvních stran, Veškeré dodatky a přílohy

vzniklé po dobu plnění smlouvy se stávajijcjí nedílnou součástí.

4. Objednatel si vyhrazuje právo jednostranně redukce předmětu veřejné zakázky, pokud se mu nepodaří zajistit

finanční prostředky v celém předpokládaném rozsahu. Po kud toto právo uplatní, je zhotovitel povinen na redakci

(snížení rozsahu) předmětu veřejné zakázky přistoupit.

5. Všechny žádosti zhotovitele, které bude odesílat za objednatele na základě plně moci zhotoviteljiným subjektům,

budou obsahovat název akce.

6. Smtuvní strany prohlašuji, že tuto smlouvu uzavírají dobrovolně, srozumitelně, vážně a určitě, prosty omylu

na znamení ěehožpřipojují níže podpisy osob oprávněných jednat jménem či za smluvní strany.

?. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oprávněných zástupců obou smluvních stran.

8. Součástí této smlouvyjsou přílohy:

— č. 1 — Obchodni podminky statutárního města Olomouce pro vypracování projektové dokumentace staveb

zedne 1.7.2014,

Tyto přílohy ke smlouvě jsou pouze v elektronické, nikoliv tištěné podobě a jsou uveřejněny na webových stránkách

objednatele http:,ffwww olormugeug rnagístratggdbog-nnpísnato/od bgr—investic/gdmr

10. Zhotovitel akceptuje obchodni podmínky'objednatele v p lnémro zsahu.

11, Tato smlouvaje vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, z n ichžpo dvou obdrží každá s mluvní strana.

V Olo moucí dne: V Olo mouci dne: 23.6.2015

_ _
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