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SMLOUVA O DÍLO 
č. 127/954439/S954/2018/073/Kou 

Pro projektovou dokumentaci a výkon autorského dozoru

Lesy České republiky, s. p.
IČO: 42196451
DIČ: CZ42196451
Lesy České republiky, s.p.
se sídlem Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové 
IČO: 42196451, DIČ: CZ42196451
zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl AXII, vložka 540 
zastoupený Ing. Tomášem Pospíšilem, pověřeným řízením státního podniku, 
zastoupené na základě pověření dle směrnice 19/2015 Podpisový řád 
vedoucí Správy toků - oblast povodí Vltavy
ve věcech technických jedná: vedoucí ST, číslo telefonu:  e-mail:

, správce toku: , číslo telefonu, e-mail: 
 zastupitelnost:  číslo telefonu:  e-mail:

bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Hradec Králové 
číslo účtu: 
(dále jen „objednatel”)

a

Regioprojekt Brno, s.r.o.
sídlo: U Svitavy 1077/2, 618 00 Brno,
IČO: 00220078 
DIČ: CZ00220078
zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 335,
statutární orgán: , jedantel,
číslo telefonu:  e-mail: 
bankovní spojení: Komerční banka, a.s.
číslo účtu: 
(dále jen „zhotovitel”)

uzavírají a tímto uzavřeli podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v rozhodném 
znění, tuto

smlouvu o dílo

I.
Předmět smlouvy

1. Předmětem této smlouvy jsou závazky zhotovitele:

1.1. Vypracovat pro objednatele na vlastní nebezpečí a odpovědnost projektovou dokumentaci:
Projektová dokumentace pro vydání společného povolení (rozhodnutí o umístění stavby a stavební 

povolení) v podrobnosti pro provádění stavby

„Hladovský potok, ř. km 0,000 - 0,610 - revitalizace”; dále jen „projektová dokumentace”, 
na vodním toku: Hladovský potok číslo hydrologického pořadí: 1-07-04-012,
IDVT: 10250702, ř. km: 0,000 - 0,610, 
katastrální území: Rosička u Deštné (741353)
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vše za podmínek stanovených příslušnými právními předpisy a technickými normami, zadávacím 
řízením, správními akty a touto smlouvou.

1.2. Provádět autorský dozor projektanta nad souladem prováděné stavby s ověřenou (schválenou) 
projektovou dokumentací.

2. Projektová činnost bude provedena podle ustanovení § 159 zákona č. 183/2006 Sb., v účinném znění 
s odpovědností projektanta uvedeným ustanovením upravenou.

3. Rozsah, obsah a postup zpracování projektové dokumentace je dán vyhláškou č. 499/2006 Sb., o 
dokumentaci staveb; vyhláškou č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, 
územního opatření a stavebního řádu; vyhláškou č. 432/2001 Sb., o dokladech žádosti o rozhodnutí 
nebo vyjádření a o náležitostech povolení, souhlasů a vyjádření vodoprávního úřadu; touto smlouvou 
včetně zadávacího listu projekčních prací, který je přílohou č. 1 této smlouvy. Projektová 
dokumentace pro ohlášení a provádění stavby bude zpracována minimálně v rozsahu a obsahu 
dokumentace pro provádění stavby.

4. Projektová dokumentace bude splňovat technické požadavky dle vyhlášky č. 590/2002 Sb., o 
technických požadavcích pro vodní díla a dle vyhlášky č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích 
na stavby.

5. Projektová dokumentace bude zpracována v podrobnostech umožňujících zadání a provádění stavby 
(dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek a dle vyhlášky č. 169/2016 Sb., o 
stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupisu stavebních prací, 
dodávek a služeb s výkazem výměr, v účinných zněních).

6. Nedílnou součástí závazků zhotovitele dle této smlouvy je též zajištění všech podkladů, průzkumů a 
zkoušek potřebných pro zpracování projektové dokumentace v rozsahu nezbytném pro řádnou a 
oprávněnou realizaci stavby. Zejména se jedná o:

- doplnění a aktualizace geodetického zaměření v rozsahu potřebném pro zpracování 
projektu v předepsané podrobnosti, výškopis (BPY) a polohopis (v souřadnicovém 
systému JTSK), vyhotovené geodetické podklady pro projektovou činnost budou předány 
objednateli v elektronické podobě (formáty dxf., dgn.), včetně zřízení a zaměření všech 
bodů, které byly použity pro účely projektování a mohou být využity při vytyčovacích, 
kontrolních a dokumentačních činnostech,

- podklady pro majetkoprávní vypořádání - zpracování geometrického plánu stavby pro 
majetkoprávní vypořádání a jeho potvrzení KU, včetně zajištění rozhodnutí o dělení 
pozemků, případně změny druhu pozemku, před potvrzením KU bude GP předložen 
objednateli ke schválení,

- hydrogeologický prážkům v rámci kterého budou provedeny min. 2 kopané sondy, bude 
obsahovat posouzení hydrogeologických poměrů stanoviště, jednoduchý IGP prážkům a 
pedologický průzkum (zaměřený zejména na určení mocnosti humózních vrstev, 
horninové složení a zrnitostní charakteristiky s ohledem na stabilitu navrhovaných koryt, 
zatřídění hornin z hlediska těžitelnosti),

- základní rozbory výkopků. Zajištění odběru a rozboru dle příslušných norem a platné 
legislativy. Součástí bude rovněž komentář k vyhodnocení testovaného vzorku o 
možnostech nakládání vyplývajících z výsledků rozborů, dále posouzení, zda se jedná o 
odpad či nikoli, případné zatřídění odpadu dle katalogu odpadů a zajištění (vyhotovení) 
základního popisu odpadu v souladu se zákonem č. 185/2009 Sb. o odpadech. V případě, 
že budou překročeny limitní hodnoty testovaných vzorků v základním rozboru, bude 
dohodnut další postup s možností zadání dodatečných rozborů na náklady objednatele 
(množství odebraného vzorku musí umožnit případný dodatečný rozbor, včetně nezbytně 
nutné doby pro archivaci). Rozbor zemin dle vyhlášky č. 294/2005 Sb. o podmínkách 
ukládání odpadů na skládky a jejich využívání na povrchu terénu, příloha č. 10, tabulka č. 
10. 1. a 10.2.

- společné povolení (rozhodnutí o umístění stavby a stavební povolení).

7. Nedílnou součástí závazků zhotovitele dle této smlouvy je rovněž osobní projednání projektované 
stavby se všemi dotčenými vlastníky a uživateli nemovitostí, s dotčenými orgány státní správy, se
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samosprávou, s vlastníky či správci inženýrských sítí a komunikací a s dalšími fyzickými a 
právnickými osobami dotčenými stavbou nebo jejím prováděním, a to včetně vypořádání jejich 
připomínek.

8. Zhotovitel též zajistí veškeré doklady potřebné pro vydání společného povolení (rozhodnutí o 
umístění stavby a stavebního povolení) a pro realizaci stavby.

9. Zhotovitel prohlašuje, že je seznámen se všemi údaji potřebnými pro řádné provedení díla a že se před 
podpisem této smlouvy seznámil s povahou budoucího staveniště.

10. Autorský dozor bude prováděn formou kontrolní činnosti projektanta na stavbě - účasti autorizované 
osoby na stavbě dle potřeb objednatele (zpravidla při kontrolních dnech, kontrolních prohlídkách 
stavby, při předání a převzetí staveniště stavby, při předání a převzetí zhotovené stavby apod.). 
V rámci výkonu autorského dozoru dle této smlouvy bude zhotovitel kontrolovat soulad prováděné 
stavby s jím zhotovenou, ověřenou (schválenou) projektovou dokumentací, se stavebním povolením 
(územním rozhodnutím), jakož i s dalšími právními akty a vyjádřeními, které jsou pro realizaci stavby 
závazné a s nimiž byl objednatelem seznámen nebo s nimiž se seznámil v průběhu realizace této 
smlouvy; zjištění učiněná při této činnosti zhotovitel neprodleně zaznamená ve stavebním deníku, a to 
včetně svých návrhů a požadavků. Zhotovitel se ve stavebním deníku vždy vyjádří ke všem zápisům, 
které mohou mít vliv na shora uvedený soulad, a to formou jejich odsouhlasení, nesouhlasu nebo 
návrhu úprav dalšího postupu. K výkonu činnosti autorského dozoru bude zhotovitel vyzván 
objednatelem, a to alespoň 3 dny předem. Zhotovitel je povinen učinit úkon autorského dozoru v době 
objednatelem stanovené, byl-li k němu dle předchozí věty včas vyzván.

11. Projektová dokumentace bude vyhotovena v množství:
vydání společného povolení (rozhodnutí o umístění stavby a stavební povolení) v podrobnosti pro 
provádění stavby: 6 ks paré,
a 1 x v elektronické podobě (needitovatelné - formát pdf., editovatelné - formát docx. xlsx. dwg. 
dgn.)

II.
Doba plnění

1. Zahájení prací na projektové dokumentaci: po podpisu smlouvy
Dílo (projektová dokumentace) bude provedeno (dokončeno a předáno) nejpozději do:

a) zajištění podkladů pro návrh technického řešení, návrh technického řešení (včetně přesného - 
maximálního rozsahu záborů pozemků), projednání návrhu s vlastníky dočasně dotčených 
pozemků a staveb a zajištění vyjádření vlastníků. Objednateli bude předáno: doplnění 
geodetického zaměření, průzkumy, základní rozbory výkopků dle specifikace níže.

Po předání uvedených podkladů rozhodne objednatel o dalším postupu.
Bude provedeno do 30.11.2018.

b) zpracování geometrického plánu a zajištění jeho potvrzení KU včetně zajištění rozhodnutí o 
dělení pozemků, případně změny druhu pozemku, zpracování dokumentace pro vydání 
společného povolení v podrobnosti pro provádění stavby.

Bude provedeno do 30.04.2019.
c) zajištění společného povolení (rozhodnutí o umístění stavby a stavební povolení).

Bude provedeno do 31.07.2019.

2. Dílo (jeho část) je provedeno, je-li způsobilé sloužit svému účelu a nevykazuje-li vady. Dílo (jeho 
část) má vadu, neodpovídá-li smlouvě. Objednatel není povinen převzít dílo (jeho část) vykazující 
závažné zjevné vady, popřípadě dílo (jeho část) nezpůsobilé sloužit svému účelu. Pokud zhotovitel 
připraví práce k odevzdání před sjednaným termínem, zavazuje se objednatel převzít je i v nabídnuté 
zkrácené lhůtě.
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3. Autorský dozor bude zhotovitelem poskytován od předání a převzetí staveniště stavby, po dobu 
provádění stavby, jež je předmětem projektové dokumentace, a to do okamžiku vydání kolaudačního 
souhlasu, resp. oprávněného zahájení užívání stavby, jež je předmětem projektové dokumentace. 
Není-li kolaudační souhlas požadován, končí činnost autorského dozoru převzetím dokončené stavby 
objednatelem.

III.
Cena za dílo a platební podmínky

1. Za řádně provedené dílo - projektovou dokumentaci dle čl. I. odst. 1.1. této smlouvy náleží zhotoviteli 
cena za dílo v celkové výši 413 000,- Kč bez DPH, slovy ČTYŘI STA TŘINÁCT TISÍC KORUN 
ČESKÝCH bez DPH.

1.1. Z celkové ceny činí cena za dílčí plnění dle čl. II odst. 1:

a) 85 000,- Kč bez DPH
b) 311 000,-. Kč bez DPH
c) 17 000,- Kč bez DPH

1.2. Právo na zaplacení ceny za dílo (dílčí plnění) vzniká zhotoviteli vystavením potvrzení 
objednatele o kontrole provedeného díla (dílčího plnění), které nevykazuje zjevné vady. Uplatní-li 
objednatel v přiměřené lhůtě od převzetí díla v potvrzení o kontrole provedeného díla (dílčího plnění) 
zjevné vady, vzniká zhotoviteli právo na zaplacení ceny díla (dílčího plnění) až po odstranění těchto 
vad.

1.3. V případech, že zhotovitel je plátce DPH, bude k ceně připočtena DPH ve výši dle příslušného 
právního předpisu.
1.4. Uvedená cena za dílo zahrnuje veškeré náklady zhotovitele na provedení díla - projektové 
dokumentace a poskytnutí všech práv a plnění dle této smlouvy, s výjimkou výkonu autorského 
dozoru (cena je stanovena bez autorského dozoru).

2. Za vykonaný autorský dozor se sjednává smluvní cena, a to jako sazba za účast na stavbě. Sazba za 
účast na stavbě činí 4 500,- Kč bez DPH (k této částce bude připočtena DPH ve výši dle příslušného 
právního předpisu - v případě, že je zhotovitel plátce DPH) za jednu účast zhotovitele na stavbě. 
V rámci této sazby je zahrnuta odměna za kontrolní činnost vykonanou zhotovitelem dle čl. I, odst. 10 
v průběhu jednoho kalendářního dne a náhrada veškerých nákladů zhotovitele s takovou činností 
spojených, včetně nákladů na cestovné, stravné a případné ubytování.

3. Zálohy objednatel neposkytuje.

4. Cena za dílo (dílčí plnění) dle odstavce 1 bude zhotoviteli uhrazena na základě řádných daňových 
dokladů (faktur), vystavených zhotovitelem po dokončení díla (jednotlivých dílčích plnění) 
zhotovitelem a jejich převzetí objednatelem, stvrzeným protokoly dle čl. III odst. 1.2 a čl. V. odst. 3 
této smlouvy, a doručených objednateli ve 3 (třech) vyhotoveních na adresu Lesy ČR, s.p., Správa 
toků - oblast povodí Vltavy, Tyršova 1902, 256 01 Benešov.
Dílčími plněními se ve smyslu předchozí věty rozumí členění dle článku II., odst. 1.

5. Cena za řádně vykonaný autorský dozor dle odstavce 2 bude objednatelem zhotoviteli hrazena vždy za 
všechny úkony výkonu autorského dozoru v období jednoho kalendářního měsíce, jež se považují za 
jedno dílčí zdanitelné plnění ve smyslu příslušných právních předpisů, a to na základě faktu 17 
(daňového dokladu) vystaveného zhotovitelem po uplynutí kalendářního měsíce, za nějž cena náleží, 
nejpozději do 15. dne kalendářního měsíce po takovém kalendářním měsíci následujícího, doručeného 
objednateli.

6. Splatnost faktur je 21 dní ode dne jejího doručení smluvní straně.

7. Objednatel je oprávněn zhotovitelem vystavenou fakturu vrátit bez proplacení, jestliže vyúčtování 
nevyhovuje stanoveným požadavkům, zejména pak:

- jestliže faktura neobsahuje všechny náležitosti daňového dokladu nebo náležitosti dle této 
smlouvy,
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- nebyly-li vyúčtované práce provedeny, vykazují-li vady, nebo jsou-li účtovány neoprávněně.

IV.
Další práva a povinnosti smluvních stran

1. Projektovou dokumentaci vypracuje autorizovaná osoba v oboru stavby vodního hospodářství a 
krajinného inženýrství nebo v oboru stavby pro plnění funkcí lesa  ČKAIT č. 
1004754, tel. , e-mail: 

2. Zhotovitel projedná návrh technického řešení stavby na výrobních výborech, které s dostatečným 
předstihem svolá v průběhu zpracování projektové dokumentace, za účasti objednatele a dalších 
zúčastněných stran dotčených stavbou. Zápisy z výrobních výborů budou součástí dokladové části 
projektové dokumentace.

3. Zhotovitel se zavazuje provést odborný výklad v dokumentační komisi objednatele.

3.1. Zhotovitel poskytne pro jednání dokumentační komise, konané v průběhu zpracování PD, 
potřebné podklady (např. fotodokumentaci, textové části a výkresy v elektronické podobě - formát 
pdf) v termínu minimálně 7 dní předem (před konáním DK).

3.2. Zhotovitel PD předloží objednateli pro účely dokumentační komise konané před odevzdáním díla 
2 kompletní paré projektové dokumentace v tištěné podobě a její elektronickou verzi v termínu 
nejpozději 1 měsíc před termínem odevzdání díla (případně dílčího plnění).

3.3. Zápis zjednání dokumentační komise konané před odevzdáním díla bude zhotoviteli zaslán 
nejpozději 7 dní před termínem odevzdání díla (za předpokladu dodržení všech smluvených termínů 
ze strany zhotovitele). Zhotovitel má možnost předložit požadovaný počet paré kompletní projektové 
dokumentace v tištěné podobě a její elektronickou verzi i dříve než ve stanovený termín.

4. Zhotovitel se zúčastní ústního jednání v rámci společného (územního a stavebního) řízení.
5. Nedílnou součástí projektové dokumentace (pro společné řízení a pro provádění stavby) bude soupis 

stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr (slepý rozpočet) a položkový (kontrolní) 
rozpočet s výkazem výměr. Soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr a položkový 
rozpočet budou zpracované dle vyhlášky č. 169/2016 Sb., o stanovení rozsahu dokumentace veřejné 
zakázky na stavební práce a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr. Výkaz 
výměr bude vypracován také samostatně, jako součást každého paré projektové dokumentace, 
přičemž u jednotlivých položek bude vždy uveden způsob a postup výpočtu a jejich popis. Postup 
výpočtu celkové výměry bude uveden s popisem odkazujícím na příslušnou grafickou nebo textovou 
část dokumentace, tak aby umožnil kontrolu celkové výměry.

5.1. Součástí budou zahrnuty i položky vedlejších a ostatních nákladů vyplývající ze zpracované 
projektové dokumentace a z požadavků objednatele jako samostatný stavební objekt (včetně 
případného rozlišení dle charakteru finančních prostředků).

5.2. Pokud budou součástí soupisu prací a položkového rozpočtu stavby stavební práce definované 
„R“ položkou, bude v samostatné příloze provedena kalkulace a rozbor každé takovéto položky.

6. Soupis prací bude stanovovat podrobný popis všech stavebních prací, dodávek či služeb nezbytných 
k úplné realizaci předmětu veřejné zakázky. Položky soupisu prací budou popsány v podrobnostech 
jednoznačně vymezujících obsah požadovaných stavebních prací, dodávek či služeb. Soupis prací 
bude vypracován v aktuální cenové soustavě URS . Elektronická podoba soupisu prací bude splňovat 
požadavky pro zadávání veřejné zakázky ve smyslu zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných 
zakázek.

7. Položkový rozpočet stavby (kontrolní rozpočet), včetně souhrnu a krycího listu bude obsažen v paré č.
1 a 2 projektové dokumentace. Položkový rozpočet stavby bude vypracován v cenové soustavě URS a 
v cenové úrovni platné k termínu odevzdání prací. Bude-li zhotovitel v prodlení s řádným 
dokončením díla a jeho předáním objednateli, předá objednateli řádně dokončené dílo v podobě 
s položkovým rozpočtem vypracovaným v cenové soustavě URS platné ke dni předání řádně 
dokončeného díla objednateli.
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8. Zhotovitel projedná s vlastníky pozemků (staveb), jež mají být stavbou dle projektové dokumentace 
dotčeny, podmínky udělení souhlasu s realizací stavby a zajistí jejich vyjádření v uvedeném směru. 
Výsledky tohoto projednání sdělí objednateli a zároveň mu předá vyjádření dle věty první.

9. Zhotovitel projedná s uživatelem rybářského revíru podmínky, za nichž uživatel rybářského revíru 
provede slovení rybí obsádky v místě stavby, realizované na základě projektové dokumentace 
pořízené dle této smlouvy, včetně pořízení protokolů výsledku slovení (minimálně přehled 
odchycených druhů s počtem odlovených jedinců a určení místa, kam budou přemístěni; pokud bude 
toto místo dodatečně změněno, protokol bude odpovídajícím způsobem doplněn) a zajistí jejich 
vyjádření v uvedeném směni. Výsledky tohoto projednání sdělí objednateli a zároveň mu předá 
vyjádření podepsané uživatelem dle věty první.

10. Projektová dokumentace bude obsahovat (v části Zásady organizace výstavby) posouzení, zda práce a 
činnosti vykonávané na stavbě budou podléhat povinnosti zpracování plánu bezpečnosti a ochrany 
zdraví při práci na staveništi a povinnosti určit potřebný počet koordinátorů bezpečnosti a ochrany 
zdraví při práci (BOZP) ve fázi přípravy díla. Pokud bude nutné určit koordinátora BOZP, objednatel 
jej na vlastní náklady určí a zhotovitel poskytne koordinátorovi potřebnou součinnost.

11. V případě, že při zpracování projektové dokumentace vyplyne, že při stavbě budou prováděny práce a 
činnost vystavující fyzickou osobu zvýšenému ohrožení života nebo poškození zdraví (dle nařízení 
vlády č. 591/2006 Sb. - příloha č. 5) nebo, že bude stavba svým rozsahem podléhat povinnosti 
doručení oznámení o zahájení prací oblastnímu inspektorátu práce, bude součástí projektové 
dokumentace plán bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi. Plán bezpečnosti a ochrany 
zdraví při práci na staveništi bude zpracován koordinátorem dle přílohy č. 6 nařízení vlády č. 
591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na 
staveništích. V takovémto případě bude plán BOZP zpracován na náklady objednatele, zhotovitel 
poskytne potřebnou součinnost.

12. Statické výpočty, hydrotechnické výpočty a výkazy výměr budou vypracovány tak, aby byly 
kontrolovatelné. Vždy bude uveden postup výpočtu a vstupní parametry, u výkazu výměr 
s odkazujícím popisem na příslušnou grafickou nebo textovou část projektové dokumentace.

13. Projekt bude členěn na stavební objekty dle požadavků objednatele a podle charakteru finančních 
prostředků. Všechny stavební objekty budou zatříděny do diuhu a oboiu stavebnictví dle klasifikace 
stavebních objektů.

14. Originály všech dokladů budou součástí paré č. 1 projektové dokumentace.

15. Zhotovitel souhlasí s rozmnožováním projektové dokumentace pro potřeby zajištění přípravy stavby a 
pro zadání a provádění stavby.

č. 127/954439/S954/2018/073/Kou - Hladovský potok 0,000-0,610 PD, AD

V.
Předání a převzetí díla, odpovědnost za vady, záruka za jakost

1. Místem odevzdání díla (dílčího plnění) dle této smlouvy jsou Lesy České republiky, s.p. Správa toků 
- oblast povodí Vltavy

2. Zjistí-li objednatel v rámci kontroly prováděných prací nedostatky, vyzve zhotovitele k jejich 
odstranění. Tím není dotčena lhůta (lhůty) dle čl. II odst. 1 této smlouvy.

3. O předání a převzetí díla (jednotlivých dílčích plnění) bude učiněn datovaný zápis do protokolu a 
potvrzen oběma smluvními stranami. Bude-li dílo vykazovat závažné zjevné vady, popř. nebude-li 
způsobilé sloužit svému účelu, vyznačí objednatel tuto skutečnost do protokolu, popř. do potvrzení o 
kontrole provedeného díla, se specifikací zjištěných vad. V takovém případě se má zato, že k předání 
díla nedošlo.

4. Zhotovitel odpovídá objednateli za správnost, celistvost a úplnost jím zpracované projektové 
dokumentace, za správnost, celistvost, úplnost a bezpečnost stavby provedené podle jím zpracované 
projektové dokumentace a proveditelnost stavby podle této dokumentace, jakož i za technickou 
a ekonomickou úroveň projektu technologického zařízení, včetně vlivů na životní prostředí. Záruku za 
jakost v rozsahu dle předchozí věty zhotovitel objednateli poskytuje na dobu 5 let od vydání
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kolaudačního souhlasu k užívání stavby, jež je předmětem projektové dokumentace zhotovené dle 
této smlouvy, nejdéle však na dobu 10 let od převzetí takové projektové dokumentace objednatelem.

5. Zhotovitel je povinen nejpozději do 14 dnů po obdržení oznámení vady písemně oznámit objednateli, 
zda vadu díla uznává či neuznává. Pokud tak neučiní, platí, že vadu uznává. Neuplatní-li objednatel 
písemně při oznámení vady jiné právo z odpovědnosti za vady, platí, že požaduje odstranění vady. 
Neoznámí-li objednatel písemně zhotoviteli jinak, platí, že objednatel požaduje odstranění vady 
dodáním chybějící věci, je-li možno vadu odstranit dodáním chybějící věci, nebo opravou věci (díla), 
je-li možné vadu odstranit opravou věci (díla). Vadu je zhotovitel povinen odstranit nejpozději do 30 
dnů od jejího oznámení objednatelem, není-li dohodnuto jinak. Uplatní li objednatel u zhotovitele 
právo na přiměřenou slevu z ceny za dílo, je zhotovitel povinen slevu poskytnout (vrátit objednateli 
část již zaplacené ceny za dílo odpovídající výši uplatněné slevy) do 30 dnů od jejího uplatnění.

6. Zhotovitel je povinen vydat objednateli potvrzení o tom, kdy objednatel právo z odpovědnosti za vady 
uplatnil, co je obsahem reklamace a jaký způsob vyřízení reklamace objednatel požaduje, jakož i 
potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace a dále potvrzení o provedení opravy a době jejího 
trvání, případně písemné odůvodnění zamítnutí reklamace.

7. Zhotovitel je povinen nahradit objednateli veškeré náklady, jež objednatel účelně vynaložil 
v souvislosti s uplatněním práva z odpovědnosti za vady a odstraňováním vady. Tuto náhradu 
poskytne zhotovitel na účet objednatele, a to na základě objednatelem řádně vystaveného daňového 
dokladu (faktury), doručeného zhotoviteli, se splatností 21 dnů ode dne doručení. V případě, že 
faktura nebude mít odpovídající náležitosti, je zhotovitel oprávněn zaslat ji ve lhůtě splatnosti zpět 
objednateli k doplnění, aniž se tak dostane do prodlení s platbou; lhůta splatnosti počíná běžet znovu 
od doručení náležitě doplněných či opravených dokladů zhotoviteli.

8. Zhotovitel odpovídá za škody vzniklé v důsledku vad projektové dokumentace.

VI.
Smluvní pokuty

1. V případě prodlení zhotovitele s dokončením a předáním díla (dílčího plnění) dle čl. II. odst. 1 této 
smlouvy zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1 z ceny za dílo (dílčí plnění) bez 
DPH za každý, byť i započatý, den prodlení.

2. V případě porušení povinnosti stanovené čl. IV. odst. 3.2. této smlouvy (zhotovitel nepředloží 
objednateli ve stanoveném termínu dohodnutá paré projektové dokumentace pro účely dokumentační 
komise) je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 2 % z ceny za dílo (dílčí 
plnění) bez DPH.

3. V případě porušení povinnosti stanovené čl. I. odst. 10 této smlouvy zhotovitelem zavazuje se 
zhotovitel zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 5 000,- Kč za každou neúčast autorizované 
osoby na stavbě dle potřeb objednatele.

4. V případě prodlení zhotovitele s odstraněním vady dle čl. V. odst. 5 této smlouvy je zhotovitel 
povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 1 000,- Kč za každý, byť i započatý, den 
prodlení.

5. V případě, že zhotovitel nesplní závazky plynoucí z této smlouvy a dílo či jeho část z důvodů 
spočívajících na jeho straně řádně nedokončí a nepředá objednateli, je povinen, vyjma případů 
uvedených v čl. VII. odst. 2 této smlouvy, zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 25 % z celkové 
částky za dílo bez DPH.

6. Smluvní pokuty mohou být kombinovány (tzn., že uplatnění jedné smluvní pokuty nevylučuje 
souběžné uplatnění jakékoliv jiné smluvní pokuty).

7. Úhradu smluvní pokuty provede zhotovitel na účet objednatele, a to na základě objednatelem řádně 
vystaveného daňového dokladu (faktury), doručeného zhotoviteli, se splatností 21 dnů ode dne jeho 
vystavení. K faktuře musí být přiloženo oznámení o uplatnění smluvní pokuty obsahující popis a 
časové určení události, která v souladu se smlouvou zakládá právo objednatele smluvní pokutu 
požadovat. V případě, že faktura nebude mít odpovídající náležitosti, je zhotovitel oprávněn zaslat ji
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ve lhůtě splatnosti zpět objednateli k doplnění, aniž se tak dostane do prodlení s platbou; lhůta 
splatnosti počíná běžet od doručení náležitě doplněného či opraveného dokladu zhotoviteli.

VII.
Odstoupení od smlouvy

1. Objednatel i zhotovitel jsou oprávněni odstoupit od této smlouvy v případech a za podmínek
stanovených občanským zákoníkem anebo touto smlouvou.

2. Zhotovitel je oprávněn odstoupit od této smlouvy zejména v případě, pokud mu objednatel i přes 
předchozí písemnou výzvu v dodatečné poskytnuté, přiměřené lhůtě neposkytne součinnost nutnou 
pro řádnou realizaci díla dle této smlouvy, anebo pokud je objednatel v prodlení s platbou ceny za dílo 
(dílčí plnění) po dobu delší než jeden měsíc.

3. Objednatel je oprávněn odstoupit od této smlouvy zejména v případě:
- provádění prací v rozporu s touto smlouvou,
- pokud je zhotovitel v úpadku,
- v případě prodlení zhotovitele s dokončením a předáním díla (dílčího plnění) dle čl. II. odst. 1 této 

smlouvy delšího než 2 měsíce,
- jestliže z chování zhotovitele, postupu prací nebo jiných okolností nepochybně vyplývá, že 

povinnost zhotovitele bude porušena způsobem, který zakládá právo objednatele od této smlouvy 
odstoupit.

4. Objednatel je oprávněn od této smlouvy odstoupit (v rozsahu dosud neposkytnutých plnění) rovněž 
v případě, že se nepodaří zajistit uzavření příslušných smluv se všemi vlastníky pozemků, jež mají být 
dotčeny stavbou, jejíž projektová dokumentace má být zhotovena na základě této smlouvy, tak aby 
stavba byla realizována a zůstala ve vlastnictví státu s právem hospodařit obj«^^ple,:i^|ičemž 
objednatel o této skutečnosti písemně informuje zhotovitele nejpozději spoítf š odstoupením. 
V takovém případě náleží zhotoviteli cena za práce skutečně a řádně provedené do okamžiku 
odstoupení; při určení této ceny se vychází z ceny odpovídajícího dílčího plnění dle čl. III. této 
smlouvy.

5. Vzájemná práva a povinnosti smluvních stran se v případě ukončení této smlouvy řídí ustanoveními 
občanského zákoníku, nestanoví-li smlouva něco jiného.

VIII.
Závěrečná ujednání

1. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami. 
V případě, že se na tuto smlouvu vztahuje povinnost uveřejnění prostřednictvím registru smluv dle 
zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto 
smluv a o registru smluv (zákon o registra smluv), v rozhodném znění, a je-li dle uvedeného zákona 
účinnost této smlouvy vázána na její uveřejnění, nabývá tato smlouva účinnosti nejdříve dnem 
uveřejnění.

2. Otázky smluvně neupravené se řeší dle ustanovení občanského zákoníku.

3. Tuto smlouvu je možno měnit pouze oboustranně schválenými písemnými dodatky.
4. O změnách oprávněných osob nebo jejich kontaktních údajů a změnách bankovního spojení se 

smluvní strany bez zbytečného odkladu písemně informují.
5. Smluvní strany prohlašují, že předem souhlasí s možným zpřístupněním či zveřejněním (uveřejněním) 

celé této smlouvy v jejím plném znění.
6. Smluvní strana je povinna upozornit drahou smluvní stranu na takové informace a údaje ve smlouvě, 

které nemohou být zpřístupněny nebo zveřejněny (uveřejněny), neboť ochrana takových informací a 
údajů je vyžadována podle zvláštních právních předpisů.
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7. Smluvní strany níže svým podpisem stvrzují, že v průběhu vyjednávání o této smlouvě vždy jednaly a 
postupovaly čestně a transparentně a současně se zavazují, že takto budou jednat i při plnění této 
smlouvy a veškerých činnostech s ní souvisejících.

Smluvní strany se dále zavazují vždy jednat tak a přijmout taková opatření, aby nedošlo ke vzniku 
důvodného podezření na spáchání trestného činu či k samotnému jeho spáchání (včetně formy 
účastenství), tj. jednat tak aby kterékoli ze smluvních stran nemohla být přičtena odpovědnost podle 
zákona č. 418/2011 Sb., o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim, nebo nevznikla 
trestní odpovědnost fyzických osob (včetně zaměstnanců) podle trestního zákoníku, případně aby 
nebylo zahájeno trestní stíhání proti jakékoliv ze smluvních stran včetně jejích zaměstnanců podle 
platných právních předpisů.

Zhotovitel prohlašuje, že se seznámil se zásadami, hodnotami a cíli Criminal compliance programu 
Lesů České republiky, s.p. (viz www.lesycr.cz) (dále jen „CCP LČR“), zejména s Kodexem CCP 
LČR, Protikorupčním programem LČR a Etickým kodexem zaměstnanců LČR včetně všech jejich 
příloh. Zhotovitel se při plnění této smlouvy zavazuje zásady a hodnoty CCP LČR dodržovat, a to po 
celou dobu jejího trvání, pokud to jejich povaha umožňuje.

Smluvní strany se dále zavazují navzájem si neprodleně oznámit důvodné podezření ohledně 
možného naplnění skutkové podstaty jakéhokoli z trestných činů, zejména trestného činu korupční 
povahy, a to bez ohledu a nad rámec případné zákonné oznamovací povinnosti; obdobné platí ve 
vztahu k jednání, které je v rozporu se zásadami vyjádřenými v tomto článku.

8. Smluvní strany shodně prohlašují, že se řádně seznámily s uvedenými smluvními podmínkami a 
bezvýhradně s nimi souhlasí. Nedílnou závaznou součástí smlouvy jsou i její přílohy.

9. Smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá ze stran obdrží po dvou.

ane . 17. M- .20.1.8 dne

Lesy České republiky, s. p.

Pří ekčních prací spolu s nabídkovým rozpočtem

Zhotovitel
* A /iy o / ze y'o/?/ tyr
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ti ( í i, i' o , i (> 11 es , m , ii iilio loku byl i m .ni "n i , | h< 0'. i byl u| i t o do ln Im bi niku opevněním 
dnu l blahu botonovvini deskou,i Dpi, v, ■ dn> |l n » I i 1 i I) nu v i li - pmlá, došlo/ se
uvolňují, duo je o ,n o 'mi- ,■ m 11 vo mí i | n 1 nu Im,1 m lu il ni m ,i ní <1 olm, p 
/omědblukýeh po Ai z i f i. il m mi ku v Mi I u i1 v- lelku i,i,ii j ■ u n ■ um u' V |m, n
poeomek pníc. d /0()/lh v k. ú Rosičku, Iceiy nyl udiijno v nunulos.íi využívali |uko vonní nnui 
v současné dubě podmáčený o zniosilý souvislým |uiiostem ueudi/ovanýoli tmvin.

i ’ > S nu 11 ’ 'U | h1 , j , , i ’ , ’ ■ ■ i, i i dum,

I n dm, U ni poij Ido i•nd ' vypi.u o\ ui u, 'ulm o zu li .o m "d, u 0o vodního íolai I II,vdovský 
puiok dl, ■ ; 1 1 Cl I ‘0'í tk uyt || v lOntí' ad ,, im ll: lo i • jii u ni plnvontoonóho společného 
povoleni (lo/hodiiiiií o umisíení siavby n stavební povoloní).

V iooo /() li byla na tnulo aámbi zpinoována síudin pmvodilolnosíi, I Vx lim ni byl na základě 
hybtomoi iolouieké analýzy mviíeln ováný lok io/dbleu do li l úsokít. Ilaelvy 1 a 3 mají pialuioky 
ioíozný pmměmý sklon a nachází se na hmniei imu o emi, íeieyinkýeh iypd, kdo se
nepředpokládá píieo/cnó moandiovanl loku, Rovněž jsou vyi. ne -. a úhony. Jako výhodné- se v 
těeliic > ll- i , ít li |i vl využil V lna :iluá!ul nio ln ’ liihe phm . i , i aaini > o, |iodpo|t n od: ||, i mi ií< 11

opevir ní • n, I. dnou slaliili.-ooi dun pasy o : |> piaby Ic pa Ipokl. d, ,n ' km i|K I ' lupni- bud m
iošelty balvannyini skluzy, lit kk-m úseky a.p; vnťny -<,boznm z lomovnno kamene (poti/o v
inr lni 11, k,m je lo nutné) , i , ojíněna Pud , i u:,J l-o- yíu v\ Ivomn poi-uii ii pás jim umo/lioni
i; n dui v I ok by měl v lói bio u-,( i k 11 -u- k I \/i • vi li. ‘ > ll.ul / jo nao|>ak z bledis.kn 
(j<;omoilolopiokólio velmi 'dunlný pio /kiiuěf mvilalizaon vodního lokli i jeho nivy, kde s.e
piodpoklátl;'i nn:;,iidmvánl a unione ul [»ivodiiovýoh ro/Jivu I ’u iijn-I imdi m je: nu: li, ni u1
siávujíolho taň 1 n, ní a vybudováni sl i n ím |:m(ilu ímiyla v no/,' m-viómni íi v , , vln, t u m
(měno nebo víno io/olonnnoii/nionndiujíi;l) kynolou, V sírsíin pnlouiíiu p,a -u -,e piodpoklad;'i 
vybudování několiku lúnl uojvť-iši / nich piuloěněi na leývalóiu olu > nim pnu ml u p -m. ě. /(>()/ IH 
v k. ú. Kosic",ka. /vliisť btidc m-,ouo kainoiiuó opoviioiiI soulniai I Ji ii-.kým polokeui, klený jo ve 
spiávé PVI , A podchyceni mcdlomonich výásztl.
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Icelit líoké řešeni leviínlizaee by melo lospoldovat /.'ivoiy sludie jiiovediíeliiosli ,i /ojn16nh 
doporučeni poskytovatele dotace AOPK ČR, regionální piaeovišló Jižní Čechy, kteié byly 
vzneseny ve vyjádřeni čj OJdbb/.JC/l/ ze A11.'/01/

Nakládání :> přebytečným výkopíumi/omicí:

V lámci stavby vznikne cca 3 (>{)() md výkopku, Iiyln piov< n na iiKmioil pou/ilí jobo části 
(luimó/.ní vistvy) ne okolní zemědělské po/omky O/P Jinduolniv linuli o v, Hmln postupem 
souhlasilo za piedpoldř-idii, /o tloušťka vrstvy omioe budí ■ I, movona pedologickým posudkem. 
Rovně/ bylo dohodnulo s inajorilililii vlastníkem AGRA I )i •Jn,’, a s , panem Kvitákom její pou/ilí 
na po/omky obhospodařovaná loulo znmodolskou spek i luzíí AGRA projevila také /újem o 
výkopok, pokud bude splňoval požadavky pm uložení na oshilní plochu.

Předpokládaný náklad na stavbu: d 1HG íis. Kč bo>. Rfíí (snížený opiotj odhadu sludie
piovodilelnosti kde byl příulpoklud nakladli ve výší M fiu(> tis Kč be/ DPH / důvodu ekonomicky 
výhodnějšího využili piebylečného výkopku)

Postup (íáze) /plánování PIJ:

a) /ajkdi.iií podkladu j)i<> navili technického rosení, návih technického řešeni (včetně
piosného maximálního lo/sahu áboiú pozemku), piojoduúni uávihu s vlas!niky 
dm usne dolcenýeh po/oniku a I ivi I■ a /ujištěni vyjádření vkislnllai. Objednateli bude
předáno. doplněni (jondolického ^<11toďesnI, piís/kumy, /úkladní ro/boiy výkopku dle 
specilikaoo ní/o

I’o předáni uvedených podkladu lo/hodue objednatel o dalším postupu.
Hudo piovedenn do dO.li./Olí!,

b) zpmcování peomoluokého plánu a /ajiškdii jeho polvi/oní KU vnoině /ajišíonl lo/hodnuti 
o děleni pozemku, pi(pudně /měny druhu pozemku, /plánování dokumenlaoe pio vydání 
společného povoleni v podrobnosti pio piovádění stavby.

Bude provedeno do JO.Od.žold.

o) /ajišlění spoločmálio povolení (ro/hodnuU o umístěni stavby a slavebnl povolení).

Bude piovedetio do Ji.OV.vOií).

Koncepi piojektu bude projednán na výiobním výbeiti svolaném pmjeldanlom do: JO dnu od 
podpisu .smlouvy o dílo

Případné návihy /mou (vyplývající /výsledku projednáváni návrhu leoimického řešení) 
objednatelem schváleuélio konceptu budou zhotovitelem /novu přodlo/eny k projednání do 
dokumentační komise objednalele.

Pl) pio vydáni '■poli mého povoleni v podiobnosli pio prováděni stavby bude vyhotoven v šesti 
samoslalnýoh paie ri v jednom vyhotovení v eloklionické (digitální) podobí!

Piojoklová dokumentace bude /piacována jiodle vyhlášky dyb/POOG Kb. v účinném /není a bude
členěna dle přílohy č. l! a přílohy o 13 tálo vyhlášky. Povinné části dokumentace budou 
samostatně oddělitelné.

Piojoklová činnost bude piovádčna dle ustanoveni § 1Í>9 stavebního zákona v účinném zněni
Piojoklová dokumentace bude /piacována v podiobnosíeoh umožňujících zadání veřejné zakázky 
(dle zákona č. I Jd/POKi Sl> , a vyhlášky č 1G0/701G 8I> v účinných zněních).

V rámci /piac.ování výklosové části projektové dokumenlace bude jmiiileřtuté dodi / ována (;K'N 01 
3-1G9 výkleny in/enýiskýoh staveb výkiosy Itydíotécimických a hyiliof znoi gotických slaveb 
Stavební i řisl

Podklady dodané objednatelem:

< Sludie piovedilelnosti „I lladovský |>otok i, km 0,000 0,010'1 zpmcovaná v mce PO 1 /
piojekčnl kanceláří VRV, a s.

<■ aktuální údaji' CIIÍVU) (ničení piohlů, n letě a m-denní vody)

< ijeodelické zamoření (nevedené v rámci studie |)iovoditolnosti 

*■ biologické hodnoceni
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it?ť vo/símnc o tiijVíMíHvky invesíora 

lovené podklady;

kopl,iíiiI es mk :i, I ho nameieni v m/sahu ponebnélu pio /pracováni piojckiu
V p|< (1,'p: ,]|»: j m v ) j i ,1 •• r 1 II, výškopis (Bl ’V'| a poln|m| |- {•< SOtlI adhisi méi n syslí inu .11 ;;K),
vyholí)•/. iiá p cíli ;n I ;■ | odklady pio Idmmu imiiosl budou j-sc’<t my onjcilnnioli 
v ulekli omelu; podobo (ioimáty <lxk, ck;ii ), v< < in. , u, < nl a /umetení všech hodu, kleté 
hyly (ion iív pio m,i Iv pi<>|. Mováni ;i nmlii >i Pyl wimí,/ pii vytyčovacích, konlmlních 
• i dokunu til, i nit h i mimo' k i h

i >k! ‘v i I o / í i ' >líl'c'i, UÍ /picí 'HVI|Í U' clili iiickóho pldoit t utavhy pio 
ll ,1)1 il'('jn. Vlil Vyj ni dl! ,1 jilm | i()h'| clil Kl I, W i lir /. Ij!‘ k (li I O/l lOíll Ulil O děleni
I o i tul o, pojí ■ h u ' 111' 11 \ i li i il iu pí ,‘Miai, j lid ui |>,.ivi.'< min dd) hnilo np píedlo/on
i.bji tlii<il< li I * i I v, h ni

1’rú/kum, v mincí kioiého budou ivovudony min. d I oji, no nondy, , m, i, ný . [nu u i a 
ničeni mocnosti humó/uíoh viclov, hominovó | . >,( a .cmissini ■ I,.-. ! k risk1 y
/.ohlodem na siabililu navi hovaných koiyl, /auid nl Immin / hledí' k , Ir' ik Pne ii 
ídnueástl bude také jednoducho piadolopickó poseio, i,; v in/s..hu p1 <í.< l-,,f m pio tu < 1/
žádosti o vyiinií ze /1 ’I .

I'o/hoi /oinili dle vyhlášky č. Opd/dOOh db. o |indinínkách ukládáni odpudil na skladky a 
jejich využíváni nu puvichll temnil, příloha o, 10, tahiilkn c, 10. i. a 10. d. vonins
/uprucirváni jejich výsledku do projektové dokumeuíaee.

!> Upi es hei ti pa/at ;s V KM (1 l! > , ■<: ‘ 1 h • >'' « c íc :h dl: ; H'l:. N '/ i lú V\íc kV : ke);

loehiiiekú /piúvn, doplněná o le< luilcké i.pei•liik.mo, 

piúvodní /práva,

solili, lina i. i i míchá /|)iávu, w < i m uvi d ul sc/namu dolšeiiých vlnsim/u po/oinkíl a 
slaví b, 1 . z|i mi stavbou duh < uyi li p' . mim e uvedením jejich /áboiú a loimy dotčeni 
(íivaiých i d(,i m.hýeli),

íoíodokuinuníace

přehledná mapo povodí základní vodohospodářská mapa 1 : 00 000 s vy/i mněním 
povodí

|)iehlcdná mapa i . 10 000 s vy/.naeenim Úseků objektů

do|)lnéiií tiydíoleeliliiekyeh výpočtů, /j)U:ie,o'/aných V lumci eludie piovedslcliinaíi o dílci 
hydíolechnické vý|)ocíy souvi1 < ;ml dimoii/ováuím a návdtem eínbiliiy jednotlivých 
luiiu-diulml v/dy budu nm di n podup jednoilivých výpočtů se všemi vslupnlmi 
pammeíiy, jodno/nacný /ávui (shrnutí),

podrobná síIuhc.u,

podélný prolil v celém i uši mém úseku, (pi ipadně u kousli uk.cí u kloiých se io předpokládá, 
pielo/euf diená/nlho pohubl), meiíilm I>urlt> shodné se silu.ael,

íiilcné pioííly ka/dý prolil (vide ohsuliovaí tabulku, vo kleiú íuidou uvedeny údaje 
v-iahujíeí se k navrhovaným o|),ilicním liapi. plochy výkonů, plochy násypu. délky 
svahování; dále budu v jednotlivých příčných piolilei.li o.mečeni břehů, vy.máčeni hladin, 
vy/nnéeití hranic po/emků, průběhu hladin před a |m úpravu upod ),

v/oiové píjené pudily piu kn/dý konkiéínl diuli iiavihovauélm ojmíienl o i konslilikce. 
V/orový piičiiý pmlil bude v/dy obsahoval podrobné popisy, kóty a detaily, lamte 
/ důvodu přehlednosti nebudou obsaženy v pněných pmíilech

výkmsy objektu (mětiilm 1:100)

piovádueí výkiesy jmdiohnosti dui.-lilii konsímkef /cjinóna podchyceni vyústění
meliomcl,

1
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pmváděci výkleny pomocných a docasnýoh knnsímkeí bednění, převádění vody, 
přístupy, nelil mm dřevin a pod.),

< podklady pio vylýooní stavby vylyěovací schéma (v pmlícké i oloklionickó loimo),

'■ kaíasliální snímky,

< siluaco s vlastnickými vztahy situace (návdi) vložená do aldnálníoli podkladu 
vyžádaných u příslušného katashálnilu) úřadu (podklady katastiálníhn úřadu budou plalnó 
ke dni odevzdáni klá), podklady imisi hýl v maximální dostupné kvalito, V piíp >dc , /o 
dojde vpiúběhu /piacování IM) ko /měnám v podkladech poskyiovanýoh katasliáluím 
úmdom, musí hýl na luío skulečnosí objednalo! upozorněn a dálo hudo dohodnul další 
postup, situace hudo ob: choval vymalování zábuiů livalýoh i dot ;r nýoli dle jednotlivých 
vlastníku včetně vloo-ní lahulky /áhoiú, jednotliví vlastníci budou hnievno odlišeni,

" zásady oi(jaui/.nr,o výstavby, véolně situace se zákiosom staveniště, zmizení staveniště 
pilslupťi, skládek, mozideponii, odvodněni, převáděni vody apori ,

"■ technické ohaiakletisliky, popisy a podmínky prováděni stavebních pinči, loeiinolopiokó 
poslupy s odkazy na příslušná předpisy a noímy,

<■ podrobná specifikace navrhovaných inaíeiiálú a konsimkcl včetně stanovení minim/ilnich 
kvalitativních požadavků,

>• zapiaeování spcciíickýcli požadavku vyplývajících / dotačních tiíulii Ol’XP a propočet 
nákladu obvyklých opnlření dle adekvátní výzvy OP/P,

seznam pobiežníku, výpisy dotčených paicel a jojicli vlastníků (piipřtdno i jejích uživalelii) 
s uvedením xáboiil pozemků a způsobu dotčení (využiti) dočasný i tivalý zábor,

•- výkaz výměr (u jednollivýeh položek Inidc vždy uveden způsob a postup výpočtu a jejich 
popis) s odkazujícím popisem nu příslušnou pralinkou nebo textovou část piojeldové
dokumentace, ve kleié bude možné daný výpočet jednoznačně ověřil,

•soupis staveb!lích prací, dodávek a služeb s výkazem výměr (slepý lo/pocol), vědné 
položek vedlejších a ostatních nákladů investora vyplývajících ze /piaeováni piojeldové
dokumentace a pn/.úlovků ohjedualule, soupis pmcí bude vypiacován v cenové soustavě 
Ujdi (oi nov,'i uiovoli platná ke dni řádně dokončeného díla objednateli), eleldionieká 
podoba soupisu piací bude splňoval požadavky pro zadávání veřojné zakázky, 
cinklionícká podoba soupisu Inide zpiacována v olevienóm íoímáíu XI SX,

v případě potřeby použiti položek ni ob: ažonýoh v cenové soustavo ť)RS (izv „IS 
položek) lnulo předložena a objednali lem odsouhlasenu individuální kalkulace a in/lioi 
takovýchto položek,

posouzeni nutnosti vypracováni plánu UO/I' (komentář zda plán liOžP vypmeovávat či 
uevypiacovávnt a uvedeni důvod(i)

«• návrh haimonoyiamu piací,

návrh povodňového plánu,

navili liavaiijiiílio plánu

adovaný obsah dokladové části

zápisy z výiolmích výhoiú (vyprucovunó zhotovitelem, odsouhlasené objednatelem), 

vyjádřeni spiávoťi a vlastníku inžcnýiských síti,

■ vyjádioní a souhlasy ortjánťi a onjamzaci a dotčených lyzických a právnických osob 
(souhlasy budou vyznačeny na samostatném situačním výkresu);

<■ lešení majetkoprávního vypořádání - Zhotovitel projedná s vlastníky a nájemci 
pozemků, jez mají hýl stavbou dle pmjektove dokumentace dočasně dotčeny (přístup, 
me/ideponie, sousední pozemky), podmínky uděleni souhlasu s lealizaoí slavby a zajistí 
jijuli vyjádřeni v uvedeném směni. Výsledky tobolo projednáni sdělí objodnnleli a 
/aiovon mu předá vyjádření dle vety pivní. iivalá slnvba je umístěna na pozemcích ve
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vlastnictví siř) vol >11 i l\. i, popi. nn pozemcích, lálo | it oi jí 11P1 majeíkoplávuí vypořádání z o 
sírany objednatele.

sloni (Visko Správce povodí,

slanovísko obce (zaslupiíelslva obr,o),

kooidinované závazně stanovisko obrn s in/síionou působností,

povolí oi l-í k<n nní dřevin iosIoiigíoIi mimo les, dřeviny ničené ko károu i budou v toiómi 
vy/ii,vt ny ,, /okioslony do somosloloó situace s uvrdonim jejích Inbníkovóho výčtu dle 
iioli lío' li radostí o povoleni ke kde,; ní, pornámlm: n dřevin v ri/ím vlostníelvi musí býl 
k zádesu o povoleni zajištěn soulilos vlastník,-) (užívání pozemků spiáveem u/ivetoisky 
V/ kih),

vynětí, ( /onu (K 1 kého půdního fondu (dále jen /Id ") zajištění podkladů n rozhodnuli 
v připadl nuino' li vynětí,

souhlas omámí nrhmny /Pí- spou/iíim omioe na pozemcích náležejících do /l'l pokud 
bude falde omioe vyučilo,

vyjádření Českého rybářského svaci i,

vyjádřeni uživatele lyháiského levlm,

stanovisko oryámi památkové póre,

doklad o prokazatelném omámeni Archeoloijiokónui úslavu Akademie ved Cl) (pil
provádění pinči na území s archeoloyiokými nálezy),

stanovisko a pojednání s Apeníuiou oelimny pdiody a luajiny Česlu: lepnbliky s ohlodoin 
na soulad záměru s íínanoováním / OP/P,

závoai.' - i.iiiovisko ouj< nu ochrany pdiody k /ásolui tlo VKf’ podle § -i orlsí zákona o 
1 h/ i či o,. p|i ( v helmu m něnl

Výjimka z o záka/d zvláště ohiáněných dluhu lostlin a živočichů podle § !>H zákona e 
i I-1/1 bič Kb., v Účinném zněni pus lyto ditihy: mihule potoční, vydm i lení, skrblic dění,
i ak. i íéul

spolčené povolení (lo/liodmill o umístění stavby a sínvební povolení)

vypůjčováni souhrnu podmínek stanovených pio umístění, povolení o jnuváděni stavby, 
věelné uveílení způsobu jejich vypořádáni,

tú po/íidmdiy:

Ad í P: k na doškách projektu bude kmíne oslnil lích údajů obsahoval (-IIP dotčeného loku,
IDV I ři i km stavby (dle Cl" 1/1),

součástí Id) (v části Zásady oryanizaco výstavby) bude posouzeni plnění povínnoslí 
zadavatele skavby podle zákon.a č dOO/ZOOb ob., v účinném zněni, zda je stavbu mužné
leali/oval I zholovilelcm (napi jedná se o jednoduchou stavbu s nízkou náiočnnrlí na 
knoidinaci, neobsahiliícl žádná toehnoloyieká /ařízenl apod ) a zda bude- stavba svým 
lo/saliem podléhal povinnosti domčeni oz.námonl o /a.hřijeuí piael oblastnímu 
inspektorům práce (celkový plánovaný objem prací a činností bohem ic-alizaco díla 
piesáhue bOO pracovních dm) v přepočtu na jednu fyzickou osobu) ledy zda je milné 
určit kooidínálom bezpečnosti a ocliinny zdiavi při pláci ve fázi přípravy díla,

způsob použiti, využiti a likvidace sedimentu a výkopkú v souladu se zákonem o 
Uib/ZOO I Kb. o odpadech, případné způsob nakládání s odpady (vybotiianý neiienál, 
sedimenl, paie/y, přebytečná a jinak nevyužitelná) zemina apod.) bude vyřešeno v lámoi 
piujektové dokiímenlnci! a to včetně zajištěni splněni vseelt lejjislalivních podmínek s lim 
spjatých (zákon o odpadech, vyhláško c. ZÍM/ZOO.') Cb, a 'MYM?{)()\ Kb., zákon o 
hnojiviM.li, zákon o ocbiauě /Pf a vyul.it kn o používáni sedimontíi na zemědělské pudě 
a další obecně závazné právní pi odpisy, v účinnýi.b zněních) ve spolupiácl 
(součinnosti) s mvestoiem bude pielorováno vybráno ekonomicky a ekolouioky 
nojvhodnější iem ní. Navili využili či uložení odpadu zhotovitel pojedná) svlaslníky a
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nájemci dotčených pozemků (včetně přistupú apod ), Zřijii.ti jejich vyjádřeni (souhlasy) 
včetně podmínek uzavn m smlouvy pro lakové využiti (uložení); výsledky tohoto 
jjiojtíí.Jnéuií sdeli objednali li a zároveň lilii předá vyjádřeni s návihein smlouvy, předem 
objednatelem odsouhlasí nýin, podopsanýrn vlastníkům (případně i nájemcem),

• zhotovitel projedná s uživatelem rybářského levíru podmínky, za nichž uživatel 
rybářského revíru provede sleveni rybí obsádky v mistě stavby, realizované na základě 
piojeldové dokumentace pořízené dle tálo smlouvy, včetně pořizení pmtokolů výsledku 
sloven! (minimálně přehled odchycených diuliú s poetem odlevených jedinců a ničení 
míst,a, kam budou přemístěni; pokud trude loto místo dodatečné změněno, piolokol bude 
odpovídajícím způsobem doplněn) a zajisti jeho vyjádřeni v uvedeném sinem, výsledky 
tohoto projednání sdeli objednateli a zároveň mu předá vyjádření podepsanó uživatelem 
dle věty pivní),

<■ součástí p|) bude návrh plánu kontrolních prohlídek stavby ve vazbě na podstatně fáze 
piovádéni stavby plán kontrolních prohlídek stavby,

projekt tuirlo členěn na stavební objekty dle požadavku inveslnin a podle charaktem
finančních prostředků (provoznl/investičnl), všechny stavební objekty budou zatříděny der
dluhu a oboru stavebnictví dle klasifikace stavebních objektů,

zhotovitel piojedná navili technického řešení stavby na výiobních výboiech, klená svolá 
v piůběltu zpracování piojeldové dokumentace za účasti objodnalele a dalších 
/účastněných stran dotčených stavbou (min 1 VV v každé táži odevzdáni projektu i i 
/áveicčný VV před konáním dokumentační komise), zhotovitelem vypracované zápisy 
z výiohnich výboiii (odsouhlasené ohjednaíelem) budou předány objednateli 
v samostatné dome. navili technického řešeni předkládaný dotčeným osobám, orgánům 
stální spiávy a scmospiávy, bude předem projednán a odsouhlasen objednatelem,

" pro účely konáni výrobních výhniů předloží zhotovitel objednateli potřebné podklady 
v elektronické podobě minimálně 3 dny před konáním výrobního výhniu,

i! piojektant provede odborný výklad v dokumentační komisi objednatele a poskytne 
dokumentační komisi potřebné podklady (napě íntodokumenlaee, textová část a výkresy 
v elektioniekó podobo - íoímáí pdí.) v termínu minimálně / dní přeriem (před konáním 
dokumentační komise),

ziiotovilel předloží objednateli pio řičely dokumentační komise, konané před odevzdáním 
díla 2 kompletní paré piojeldové dokumentace v tištěné podobě a její elektionickou 
podobu, a to nejpozději 1 móde před Iniminem odevzdání díla,

' PO bude předána i v elektioniekó podobo (noudiíovulelné ■■ loimál pdí., edilovalelné 
íonnál ríoo, xls. dwcj. dgn ),

» oiiginály všech dokladu budou součásti paré č. 1 piojeldové dokumentace,

zhotovitel souhlasí $ lozivmožováním tlila pro potřeby zajištění piípmvy stavby a pio 
zadání a lealizaci stavby, zhotoviteli bude zapůjčeny stávající dokumentace stavby a 
doklady související se stavbou,

součástí zadání je í provádění autoiskóho do/om, Idoiý bude piováděn formou kontiolní 
činnosti projcktanla na stavbě ■ účasti autorizované osoby na stavbě dle potřeli 
objednatele (zpravidla při kontrolních dnech, kontrolních piohlldkách stavby, pii předání a 
převzetí zhotovené stavby apod.), v rámci výkonu autorského dozoru lnulo zhotovitel 
kontroloval soulad prováděné stavby sjím zhotovenou ověřenou (schválenou) 
projektovou dokumentaci, se společným povolením, jakož i s dalšími právuimi akty a 
vyjádřeními, Idoré jsou pio lealizaei stavby závazné, předpokládaný rozsah autoiskóho 
dozoru na stavbo ve dnech (dle zadávací dokumentace) zadavatel stanovil pouze pio 
účely hodnoceni nabídkové ceny, přičemž skutečný rozsah piaci bude závislý na jeho 
konkrétních potřebách,

další ujednáni

Objednatel.

Ono:
11) (lil Mi

/hotovilol 1 1 08 2018

(>
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Tento výpis z veřejných rejstříků elektronicky podepsal "ČR - Krajský soud v Brně [IČ 00215724]" dne 2.8.2018 v 09:32:37. 
EPVid:8a3laaTfjlehYkOZlKSH7g

Výpis

z obchodního rejstříku, vedeného 
Krajským soudem v Brně 

oddíl C, vložka 335
Datum vzniku a zápisu: 27. listopadu 1990
Spisová značka: C 335 vedená u Krajského soudu v Brně
Obchodní firma: Regioprojekt Brno, s.r.o.
Sídlo: U Svitavy 1077/2, Černovice, 618 00 Brno
Identifikační číslo: 002 20 078
Právní forma: Společnost s ručením omezeným
Předmět podnikání:

výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona
projektová činnost ve výstavbě
Poskytování služeb v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci

Statutární orgán: 
jednatel:

Ing. PETR MARČÁK, dat. nar. 

Den vzniku funkce: 6. června 2018
Počet členů: 1
Způsob jednání: Jednatel je oprávněn jednat jménem společnosti ve všech věcech samostatně.

Společníci:
Společník: Ing. PETR MARČÁK, dat. nar.

Podíl: Vklad: 100 000,- Kč
Splaceno: 100%
Obchodní podíl: 100%

Základní kapitál: 100 000,- Kč
Ostatní skutečnosti:

Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst.
5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech.
Způsob zřízení: společenskou smlouvou ze dne 23.11.1990 
o založení společnosti s ručením omezeným.

Údaje platné ke dni: 2. srpna 2018 03:37 1/1





Výpis 2; veřejné části Živnostenského rej stříkli
Platnost k 02.08.2018 09:34:16

Obchodní firma: Regioprojekt Brno, s.r.o.
Adresa sídla: U Svitavy 1077/2, 618 00, Brno - Černovice
Identifikační číslo osoby: 00220078
Statutární orgán nebo jeho členové:

Jméno a příjmení:
Vznik funkce: 06.06.2018

Živnostenské oprávnění č.l
Předmět podnikání: Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona
Obory činnosti: Nakládání s odpady (vyjma nebezpečných)

Přípravné a dokončovací stavební práce, specializované stavební činnosti 
Zprostředkování obchodu a služeb
Velkoobchod a maloobchod
Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků
Projektování pozemkových úprav
Příprava a vypracování technických návrhů, grafické a kresličské práce
Služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy 
Mimoškolní výchova a vzdělávání, pořádání kurzů, školení, včetně lektorské činnosti 
Výroba, obchod a služby jinde nezařazené

Drah živnosti: Ohlašovací volná
Vznik oprávnění: 22.12.1993
Doba platnosti oprávnění: na dobu neurčitou
Odpovědný zástupce:

Jméno a příjmení:

Živnostenské oprávnění č.l
Předmět podnikání: Projektová činnost ve výstavbě
Drah živnosti: Ohlašovací vázaná
Vznik oprávnění: 13.08.2009
Doba platnosti oprávnění: na dobu neurčitou
Odpovědný zástupce:

Jméno a příjmení: Ing. Petr Marčák (2)

Živnostenské oprávnění č.3
Předmět podnikání: Poskytování služeb v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci
Drah živnosti: Ohlašovací vázaná
Vznik oprávnění: 24.03.2017
Doba platnosti oprávnění: na dobu neurčitou
Odpovědný zástupce:

Jméno a příjmení: Ing. Michal Doubek (3)

Provozovny k předmětu podnikání číslo 
2. Projektová činnost ve výstavbě 

Název: Regioprojekt Brno, s.r.o.
Adresa: Hrnčířská 573/6, 602 00, Brno - Ponava
Identifikační číslo provozovny: 1003963901 
Zahájení provozování dne: 13.08.2009

ZVW2.8 WEB 0041/032



Seznam zúčastněných osob 
Jméno a příjmení: 
Datum narození: 26.03.1934
Občanství: Česká republika

Jméno a příjmení: 
Datum narození: 07.02.1977
Občanství: Česká republika

Jméno a příjmení: 
Datum narození: 03.02.1979
Občanství: Česká republika

Úřad příslušný podle §71 odst.2 živnostenského zákona: Magistrát města Brna

Ministerstvo průmyslu a obchodu osvědčuje, že údaje uvedené v tomto výpise jsou k datu platnosti výpisu zapsány 
v živnostenském rejstříku.
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číslo y.VLíWs. 

vydané

Českou komorou autorizovaných inženýrů a. techniků 
činných ve -výstavbě 

podle zákona ČNR ě. 360/1992 Sb.

jméno a příjmení

rodné číslo

je

autorizovaným Inženýrem
v oboru

Pvlp/ vnthfího 4ví n fcrnjhniéhn fllniAmýlíNlyí

v/

V seznamu autorizovaných osob vedeném CKAlTje veden pod číslem

1004754
a je oprávněn užívat autorizační razítko, jehož kontrolní otisk

je uveden zde:

A u to r i za ce je u d ě i en a k e d n i 305. 2008

předseda ČKA1T






