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Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu
„Demolice budovy č.p. 6 v obci Veřechov“
podle § 12 zákona o veřejných zakázkách č. 137/2006 Sb. (v platném znění) - veřejná zakázka
malého rozsahu na stavební práce zadávaná dle § 18 obecné výjimky z působnosti zákona v souladu
se směrnicí města Horažďovice č.4/2014 upravující postup při zadávání veřejných zakázek malého
rozsahu.
1.

Zadavatel
Název:
Sídlo:
Zastoupené:
Bankovní spojení:
IČ, DIČ

město Horažďovice
Mírové náměstí 1, 341 01 Horažďovice
Mgr. Karlem Zrůbkem, starostou města
ČS, a.s. Klatovy, č.ú. 27 – 821898399/0800
00255513, CZ00255513

2.

Všeobecné podmínky
2.1. Zadavatel si vyhrazuje právo výběrové řízení zrušit, odmítnout všechny nabídky,
neuzavřít smlouvu se žádným z uchazečů, v průběhu poptávky změnit nebo doplnit její
podmínky a změnit zadávaný rozsah.
2.2. Odevzdáním nabídky nevzniká uchazeči právní nárok na finanční odměnu za vypracování
nabídky.
2.3. Pokud jsou v zadávací dokumentaci (včetně výkazu výměr) uvedeny odkazy na obchodní
firmy, názvy nebo jména a příjmení, specifická označení zboží a služeb, které platí pro
určitou osobu, popřípadě její organizační složku za příznačné, patenty na vynálezy, užitné
vzory, průmyslové vzory, ochranné známky nebo označení původu, zadavatel umožní pro
plnění veřejné zakázky použití i jiných, kvalitativně a technicky obdobných řešení
v souladu s § 44 odst. 11 zákona.

3.

Předmět veřejné zakázky
3.1. Předmětem poptávky je zhotovení díla „Demolice budovy č.p. 6 v obci Veřechov“
spočívající v demolici stávajícího objektu dle projektové dokumentace pro stavební řízení
zpracované Pavlem Matouškem, Dr. Jiřího Fifky 870, Strakonice v dubnu 2014.
3.2. Rozsah díla je specifikován v návrhu smlouvy o dílo, který tvoří přílohu této výzvy.
3.3. Předpokládaná cena zakázky je 450.000 Kč bez DPH.

4.

Obchodní podmínky
4.1. Zadavatel jako součást zadávací dokumentace předkládá Obchodní podmínky, které jsou
v zadávací dokumentaci předloženy formou formuláře smlouvy o dílo (příloha č.2).

5. Doba a místo plnění
5.1. Předpokládaná doba plnění od 22.09.2014 do 20.10.2014.
5.2. Místem plnění: parc. č. st. 21/1 v k. ú. Veřechov.
5.3. Prohlídka místa plnění: dne 03.09.2014 se srazem u vstupu do budovy v 12.30 hod.
6.

Požadavky na prokázání kvalifikace
6.1. Doklad o oprávnění k podnikání – živnostenský list nebo výpis z živnostenského rejstříku
nebo výpis z obchodního rejstříku (pokud je uchazeč zapsán v OR). Zadavatel akceptuje
prokázání oprávnění s předmětem: „provádění staveb, jejich změn a odstraňování“.
6.2. Prokázání splnění základních kvalifikačních předpokladů dle písm. a) až k) čestným
prohlášením – formulář přiložen k doplnění.
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6.3. Doklad osvědčující odbornou způsobilost dodavatele nebo osoby, jejímž prostřednictvím
odbornou způsobilost zabezpečuje – osvědčení dle zákona č. 360/1992 Sb. a prohlášení
této osoby o výkonu odborného vedení příslušné stavby – kopie s předmětem oprávnění
pro pozemní stavby. Smluvní vztah autorizované osoby k dodavateli bude v nabídce
objasněn, pokud toto nebude uvedeno v OR či jiném dokladu
7.

Požadavky na způsob zpracování nabídkové ceny
7.1. Uchazeč doloží nabídkovou cenu oceněním zadávacího výkazu výměr.
7.2. Předložená nabídková cena musí obsahovat veškeré náklady spojené s realizací předmětu
plnění zakázky a bude cenou nejvýše přípustnou.

8.

Požadavky na obsah a způsob zpracování nabídky
8.1. Nabídka bude zpracována v českém jazyce v písemné podobě, podepsaná oprávněným
zástupcem uchazeče.
8.2. Nabídka bude obsahovat
a) krycí list veřejné zakázky - v přiloženém tiskopisu (příloha č. 1) uchazeč doplní
veškeré údaje a podepíše oprávněnou osobou,
b) kopie dokladů prokazujících splnění kvalifikace dle čl. 6. této výzvy,
c) návrh smlouvy o dílo - v přiloženém návrhu smlouvy o dílo (příloha č. 2) uchazeč
doplní údaje o zhotoviteli, cenu za dílo a dobu plnění. Návrh smlouvy podepíše
oprávněná osoba,
d) nabídkový položkový rozpočet - výkaz výměr oceněný položkami podle katalogů
popisů a směrných cen (příloha č. 4).
8.3. Zadavatel nepřipouští variantní řešení.

9.

Způsob a lhůta pro podání nabídek
9.1. Nabídky musí být doručeny zadavateli v uzavřených obálkách označených jménem
uchazeče a nápisem ,,DEMOLICE - NEOTVÍRAT“ na adresu zadavatele nebo osobně
na podatelnu Městského úřadu Horažďovice.
9.2. Lhůta pro podání nabídek končí dne 11.09.2014 ve 12,00 hod.

10. Způsob hodnocení nabídek
10.1. Nabídky, které budou obsahovat všechny požadované náležitosti v předepsaném
rozsahu, bude zadavatel hodnotit podle výše celkové nabídkové ceny (vč. DPH). Jako
nejvýhodnější bude hodnocena nabídka s nejnižší nabídkovou cenou.
11. Lhůta, po kterou jsou uchazeči svými nabídkami vázáni
11.1. Uchazeči jsou vázáni obsahem svých nabídek po dobu 90 kalendářních dnů počínaje
okamžikem uplynutí lhůty pro podání nabídek
12. Zadávací dokumentace
12.1. Zadávací dokumentace obsahuje:
- příloha č. 1 - krycí list veřejné zakázky určený k doplnění údajů uchazečem
- příloha č. 2 - formulář smlouvy o dílo určený k doplnění údajů uchazečem
- příloha č. 3 - technické podmínky: viz. kopie projektové dokumentace
- příloha č. 4 - výkaz výměr
- příloha č. 5 - formulář prohlášení o splnění základních kvalifikačních předpokladů.
12.2. Zadávací dokumentaci lze písemně vyžádat u kontaktní osoby. Dokumentace bude
odeslána nejpozději 3 pracovní den následující po doručení žádosti.
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13. Kontaktní osoba
13.1. Kontaktní osoba: Jitka Vokatá, tel: 371 430 573, vokata@muorazdovice.cz
Ve věcech technických: Michal Rostecký,
tel. 371 430 574 e-mail: rostecky@muhorazdovice.cz
V Horažďovicích dne 28.08.2014

Mgr. Karel Zrůbek v.r.
starosta
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KRYCÍ

LIST

VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU
„Demolice budovy č.p. 6 v obci Veřechov“
Vyplní uchazeč a podepíše osoba, jenž je za organizaci oprávněna jednat.

I. Obchodní jméno, sídlo, IČ ............................................................................................
............................................................................................
............................................................................................
............................................................................................
II. Nabídková cena v Kč
Celková základní cena

Kč

Daň z přidané hodnoty

Kč

CELKOVÁ CENA včetně DPH

Kč

III. Kvalifikace dodavatele

- doklad o oprávnění k podnikání
- prohlášení o splnění základních kvalifikačních předpokladů
- doklad osvědčující odbornou způsobilost
IV. Návrh smlouvy o dílo
- doplněný návrh smlouvy vč. podpisu oprávněné osoby
V. Jiné přílohy
VI. Oceněný položkový rozpočet
VII. Ostatní přílohy
............................................................................................................................................
............................................................................................................................................
............................................................................................................................................
VIII. Prohlášení
Prohlašujeme, že všechny uvedené údaje v nabídce jsou pravdivé, že jsme se seznámili
s podmínkami výzvy a vyjasnili jsme si sporná ustanovení, technické nejasnosti, a že podmínky
výzvy a zadávací dokumentace respektujeme.
Místo:
Datum:
Podpis:

Pavlíčkovo smlouva, aktualizace 15.04.2014

SMLOUVA O DÍLO
uzavřená podle §2586 zákona č. 89/2012 Sb. „občanský zákoník“ na zhotovení stavby

„Demolice budovy č.p.6 v obci Veřechov“
I.Smluvní strany
Objednatel:
se sídlem:
statutární zástupce:
IČ, DIČ:
Bankovní spojení:

město Horažďovice
341 01 Horažďovice, Mírové náměstí 1
Mgr. Karel Zrůbek, starosta města
00255513, CZ00255513
Česká spořitelna a.s., Klatovy, 27-821898399/0800

a
Zhotovitel:

..............................................................................................................................

se sídlem:

..............................................................................................................................

registrován u:

................................................... v .............................................; spis.................

statutární zástupce:

..............................................................................................................................

IČ, DIČ:

..............................................................................................................................

Bankovní spojení:

..............................................................................................................................

II.Předmět plnění
1. Předmětem smlouvy je závazek zhotovitele provést pro objednatele na svůj náklad, na své nebezpečí a
v době sjednané v této smlouvě dílo spočívající ve zhotovení stavby „Demolice budovy č.p.6 v obci
Veřechov“.
2. Místem plnění jsou stavbou dotčené nemovitosti: č.p.6 parc. č. st. 21/1 v k. ú. Veřechov. Objednatel se
stává vlastníkem díla jeho postupným prováděním.
3. Předmět (rozsah) díla je vymezen
a) projektovou dokumentací stavby „Demolice budovy č.p.6 v obci Veřechov“ zpracovanou Pavlem
Matouškem, Dr. Jiřího Fifky 870, s datem 04/2014,
b) nabídkovým položkovým rozpočtem zhotovitele ze dne ....................................,
c) podmínkami stanovenými touto smlouvou o dílo.
4. Součástí předmětu (rozsahu) díla je též:
a) po celou dobu zhotovování stavby zajištění a provedení všech prací a dodávek nezbytných k
provedení díla (stavby), tj. prací a dodávek které nejsou přímo určeny rozsahem stavby, avšak jejich
provedení je pro zhotovení stavby nezbytné (např. VRN/NUS vč. zařízení staveniště, vytýčení
podzemních sítí a zařízení a jejich zajištění po dobu výstavby, dopravní opatření po dobu stavby,
zajištění ochrany apod.),
b) pořízení kompletní dokladové části stavby v trojím vyhotovení v tomto minimálním rozsahu:
c) pořízení kompletní dokladové části stavby v trojím vyhotovení:
- úplný přehled dokladů a dokumentace,
- originál stavebního deníku (pouze v jednom vyhotovení),
- doklady předepsané stavebním povolením a projektovou dokumentací,
- protokol o odborném vedení stavby dle příslušného druhu stavby,
- geodetické práce v rozsahu dle nabídkového rozpočtu,
- osvědčení (atesty) materiálů a výrobků použitých ke zhotovení stavby,
- prokazatelné doklady o likvidaci odpadů vzniklých při provádění stavby,
- ostatní doklady stanovené právními předpisy a technickými normami.
5. Zhotovitel prohlašuje, ze se v plném rozsahu seznámil s rozsahem a povahou díla, ze mu jsou známy
veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci díla a že k provedení díla má
potřebné oprávnění k podnikání a že vedení stavby zajistí osobami odborně způsobilými.
Zhotovitel prohlašuje, že odborně prověřil obsah projektové i technické dokumentace, označuje je za
správné a úplné. Zhotovitel jako odborná osoba prohlašuje, že je schopen a oprávněn dílo za zjištěných
podmínek a podkladů řádně a včas provést podle této smlouvy.
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III. Doba plnění
1. Zhotovitel provede stavbu v celém rozsahu v době
a) předání staveniště, zahájení prací (předpoklad 22.09.2014)

...........................

b) kompletní dokončení díla vč. doložení dokladů a vyklizení staveniště ...........................
(předpoklad 20.10.2014)
2. Dojde-li v důsledku nepředvídatelných okolností k provedení vzájemně odsouhlasených víceprací,
zavazují se obě strany ke stanovení nového termínu a ceny díla.
3. Dílo je provedeno, je-li dokončeno a předáno objednateli včetně všech dokladů nutných pro užívání a
provoz díla. Dílo je dokončeno, je-li zcela hotové, kompletní, bez vad a je-li objednateli předvedena jeho
způsobilost sloužit svému účelu. Má-li být dokončení díla prokázáno provedením ujednaných zkoušek,
považuje se provedení díla za dokončené až úspěšným provedením zkoušek. Provedení zkoušek je
součástí díla a zhotovitel objednatele k účasti na zkouškách včas písemně vyzve. Výsledek zkoušky se
zachytí v zápisu, který objednatel podepíše.
4. Provádí-li zhotovitel dílo přes písemné upozornění objednatele v rozporu s touto smlouvou, nebo bude-li
zhotovitel v prodlení s prováděním díla o více než 10 dní, má objednatel právo od této smlouvy
odstoupit. Odstoupí-li objednatel od této smlouvy, zaniká smlouva od počátku. Je na vůli objednatele,
zda si ponechá částečné dílo, anebo zda jej zhotoviteli vrátí nebo nechá zhotovitelem odstranit. Náklady
na vrácení částečného díla i na jeho odstranění nese zhotovitel. Ponechá-li si objednatel částečné dílo, je
povinen zaplatit zhotoviteli namísto ceny díla pouze hodnotu upotřebitelné části díla, jejíž výši určí
objednatelem přizvaný soudní znalec. Na tuto částku smí objednatel započíst své nároky z této smlouvy
vůči zhotoviteli, zejména nárok na smluvní pokutu, na úrok z prodlení, na náhradu škody a ušlého zisku.
Odstoupení od smlouvy se nedotýká práva na zaplacení smluvní pokuty nebo dospělého úroku z
prodlení, práva na náhradu škody vzniklé z porušení smluvní povinnosti ani ujednání, prorogačního
ujednání, zajištění dluhů, ani jiných ujednání které mají vzhledem ke své povaze zavazovat strany i po
odstoupení od smlouvy. Naplní-li zhotovitel ujednaný důvod pro odstoupení objednatele od této
smlouvy nekvalitním prováděním díla nebo prodlením s jeho dokončením a předáním, vzniká mu
povinnost zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,2 % z celkové ceny díla. Smluvní pokuta se
hradí vedle způsobené škody a bez ohledu na zavinění. Smluvní pokutu nelze snížit rozhodnutím soudu.

IV. Cena a způsob placení
1. Za provedení stavby ve sjednaném rozsahu a za dohodnutých podmínek zaplatí objednatel zhotoviteli
dohodnutou smluvní cenu ve výši ................................ Kč bez DPH.
2. Cena uvedená v předchozím odstavci je cenou pevnou za provedení stavby v dohodnutém rozsahu a za
stanovených podmínek a zahrnuje veškeré náklady a zisk na kompletní zhotovení stavby v rozsahu a za
podmínek daných touto smlouvou o dílo. V ceně jsou zahrnuty i práce a dodávky, které nejsou přímo
určeny rozsahem stavby, avšak jejich provedení je pro zhotovení stavby nezbytné, zejména pak práce a
dodávky specifikované v čl. VI. této smlouvy.
3. Úhrada ceny za dílo: ve splátkách na základě daňového dokladu - faktury. Objednatel hradí jen řádně a
kvalitně provedenou části díla, potvrzenou technickým dozorem objednatele formou odsouhlasení
měsíčního soupisu provedených prací dodávek na každý stavební objekt samostatně. Jiné části díla
objednatel nehradí; nezbytným podkladem pro vystavení faktury zhotovitele je tedy písemně
odsouhlasený měsíční soupis provedených prací dodávek s jejich oceněním a zhotovitel smí fakturovat
pouze práce a ceny v soupisu uvedené. Fakturu, která nebude vystavena oprávněn nebo nebude splňovat
patřičné náležitosti, objednatel neproplatí a vrátí zhotoviteli k doplnění.
4. Faktury zhotovitele musí formou a obsahem odpovídat zákonu o účetnictví, zákonu o dani z přidané
hodnoty (mít náležitosti daňového dokladu) a občanskému zákoníku (mít náležitosti obchodní listiny).
Vedle standardních náležitostí musí obsahovat výši základny podle sazeb DPH, DPH a celkovou částku
DPH nebo označení, že „Daň odvede zákazník“. Nedílnou součástí faktury (její přílohou) musí být
odsouhlasený oceněný soupis provedených prací, dodávek a služeb podle odst. 1 potvrzený technickým
dozorem objednatele.
5. Objednatel uhradí daňový doklad ve lhůtě splatnosti na něm uvedené, nejdříve však 14 dnů od
prokazatelného předání dokladu objednateli.
6. Částka rovnající se 10% ze sjednané ceny celkem slouží jako zádržné, které bude uhrazeno
objednatelem zhotoviteli po řádném dokončení stavby, úplném protokolárním předání a převzetí díla a
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po písemním potvrzení objednatele odstranění veškerých vad a nedodělků.
7. Celková cena může být upravena pokud dojde ke změně rozsahu prací oproti nabídce. Zhotovitel má
právo na zvýšení sjednané ceny, provede-li takové práce, které nemohl při uzavírání smlouvy předvídat,
nebo vícepráce nad rámec předmětu plnění. Zhotovitel je povinen předložit objednateli oznámení o
zvýšení nákladů do 3 dnů od zjištění potřeby jejich provedení, jehož součástí bude přesný rozpočet
nákladů provedení potřebných prací vč. nákladů na dodaný materiál. Tyto práce musí být odsouhlaseny
objednatelem. Zápis včetně podpisu odpovědného pracovníka objednatele musí být uveden ve
stavebním deníku.
8. Dojde-li při realizaci díla k jakýmkoliv změnám, doplňkům nebo rozšíření předmětu díla vyplývajících
z podmínek při provádění díla, z odborných znalostí zhotovitele, z vad projektu stavby či požadavku
objednatele, je zhotovitel povinen provést soupis těchto změn, doplňků nebo rozšíření, ocenit jej podle
odstavce 9 čl. IV. a předložit tento soupis objednateli k odsouhlasení. Teprve po případném
odsouhlasení objednatelem má zhotovitel právo na realizaci těchto změn a na jejich úhradu. Pokud tak
zhotovitel neučiní, má se za to, že práce a dodávky jím realizované byly v předmětu plnění a v jeho ceně
zahrnuty.
9. Jednotkové ceny uvedené v rozpočtech jsou pevné do data ukončení díla a budou jimi oceněny veškeré
případné vícepráce realizované zhotovitelem do data předání dokončené stavby. Vícepráce neobsažené
v položkovém rozpočtu stavby budou oceněny podle Sborníků cen stavebních prací vydaných firmou
URS Praha pro to období, ve kterém mají být vícepráce realizovány.
10. Ve smyslu ustanovení zákona o DPH objednatel před úhradou fakturované částky ověří u správce daně
způsobem umožňujícím dálkový přístup, zda-li zhotovitel není evidován jako nespolehlivým plátce.
Obě smluvní strany se dohodly, že v případě, že zhotovitel bude registrován v registru jako nespolehlivý
plátce nebo zde nebude uveden žádný účet určený ke zveřejnění, uhradí objednatel zhotoviteli pouze
fakturovanou částku bez DPH a DPH uhradí objednatel přímo správci daně.

V. Vady díla a záruka
1. Zhotovitel poskytuje objednateli ode dne převzetí díla záruku na dodané stavební práce v délce 60
měsíců.Dílo musí bezezbytku odpovídat této smlouvě, všem podkladům popisujícím předmět díla,
písemným příkazům objednatele, právním předpisům České republiky a Evropských společenství,
závazným i doporučujícím technickým normám a všeobecným standardům vyžadovaným pro daný typ
díla. Dílo musí být plně funkční a bezezbytku využitelné ke sjednanému účelu i k účelu, pro který se
takové dílo běžně využívá. Dílo musí být prosto právních, funkčních i estetických vad. Jsou-li pro dílo
předepsány výkonnostní nebo jiné provozní limity, musí dílo splňovat i ty. Má-li dílo absolvovat
předepsané zkoušky, musí plně vyhovět i těmto zkouškám. Splnění všech kvalitativních požadavků na
dílo musí zhotovitel objednateli doložit a prokázat; toto plnění je součástí díla.
2. Vady zjištěné v záruční době budou uplatňovány pouze písemně, zhotovitel zaujme stanovisko do 10
pracovních dnů. Uznané reklamace odstraní do 30 dnů od obdržení oznámení reklamační závady.

VI. Podmínky pro provedení díla
1. Zhotovitel zodpovídá za řádné řízení postupu provádění stavebních prací včetně koordinační a
kompletační činnosti, dodržování řádné kvality prací a konstrukcí, dodržování předpisů o bezpečnosti
práce a ochraně zdraví a předpisů požárně bezpečnostních a to v rozsahu a způsobem stanoveným
příslušnými právními předpisy.
2. Zhotovitel se zavazuje, že bude při realizaci stavby respektovat závaznost všech technických norem,
předpisů obecně závazných a technologických a předpisů příslušného výrobce, které se dotýkají
předmětu díla, použije výhradně materiály schválené pro užití v ČR a poskytne objednateli protokoly o
shodě k použitým materiálům a prohlášení o montáži na provedené práce.
3. Zhotovitel provede dílo svými zaměstnanci. Pokud pověří provedením díla nebo části díla jiné osoby
(poddodavatele) musí požádat o souhlas objednatele. Jeho výlučná zodpovědnost vůči objednateli a
řádné provedení díla tím není dotčena.
4. Po celou dobu stavby povede zhotovitel stavební deník dle podmínek a v rozsahu stanoveném obecně
závaznými předpisy.
5. Zhotovitel je povinen po celou dobu zhotovování stavby udržovat na staveništi a v jeho okolí pořádek
(minimálně jednou denně provádět úklid pracemi dotčených prostorů a konstrukcí) a je povinen
průběžně odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho činností a uplatňovat účinná opatření, aby vlivem
provádění stavebních prací nedocházelo k zatěžování okolí prašností, nadměrným hlukem,
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12.

13.
14.

znečisťováním nebo k ohrožování bezpečnosti postupem provádění prací nebo provozem stavebních
mechanizmů. Pokud během realizace díla dojde k poškození stávajících objektů či okolních zařízení
vinou zhotovitele, zavazuje se zhotovitel vše uvést do původního stavu, pokud se smluvní strany
nedohodnou jinak.
Zhotovitel je povinen zabezpečit trvalý a nepřerušený bezpečný přístup a příjezd ke všem stávajícím
objektům v okolí stavby.
Zhotovitel zajistí provedení všech opatření pro zajištění bezpečnosti, ochrany zdraví a požární
bezpečnosti, dále zajištění ochrany díla a uložených materiálů a zařízení proti krádeži, mrazu, sněhu,
dešti a rovněž neprodlené odstranění při nich vzniklých škod do doby předání dokončeného díla
objednateli nebo třetím osobám.
Zhotovitel zajistí vytýčení tras stávajících podzemních vedení před zahájením prací a jejich ochranu po
dobu stavby dle podmínek dotčených správců a vlastníků a po dokončení stavby je písemně předá
příslušenému správci či vlastníkovi.
Stavební suť a odpadový materiál zhotovitel zlikviduje v souladu s platnými zákony a předpisy a uhradí
všechny související náklady a poplatky. Zhotovitel předloží objednateli doklady o likvidaci všech druhů
odpadů v evidenci zpracované dle příslušné prováděcí vyhlášky .
Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla za přítomnosti zhotovitele. Zhotovitel je povinen
neprodleně upozornit objednatele na všechny překážky na straně objednatele bránící včasnému a
kvalitnímu provedení díla se všemi důsledky z toho vyplývajícími.
Objednatel převezme zcela dokončené bezvadné dílo. Objednatel může převzít dokončené dílo i
v případě výskytu drobných vad a nedodělků, které sami o sobě, ani ve spojení s jinými, nebrání
plynulému a bezpečnému užívání díla. Tyto zjevné vady a nedodělky musí být uvedeny v zápise o
předání a převzetí díla se stanoveným termínem jejich odstranění.
Mimo definované činnosti patří do dodávky stavby i následující práce:
- uvedení všech stavbou a staveništěm dotčených povrchů do původního stavu,
- provedení
všech
předepsaných
zkoušek
dle
ČSN
(případně
jiných
norem
vztahujících se k prováděnému dílu včetně pořízení protokolů),
- veškeré potřebné dopravní manipulace včetně dopravy potřebných materiálů a výrobků, odvozu
suti, vybouraných hmot a přebytečné zeminy, zajištění vhodných skládek, jejich úprava a případné
poplatky za uložení na tyto skládky,
- potřebné vybavení zařízení staveniště a jeho ochrana včetně připojení elektrické energie, vody a
kanalizace a úhrady spotřebovaných médií a poplatku za užívání veřejného prostranství,
- vybavení povolení zvláštního užívání na příslušném odboru dopravy a zajištění a umístění dopravní
značení, které bude určeno povolením zvláštního užívání místní komunikace
Ve věcech technických je za objednatele oprávněn jednat: Ing.arch. Michal Rostecký, investiční
technik.
Za zhotovitele je oprávněn jednat:- ve věcech smluvních: .....................................................
- ve věcech technických: .....................................................

VII. Smluvní pokuty
1. Jestliže zhotovitel odevzdá dílo po termínu, zaplatí smluvní pokutu ve výši 0,1 % z celkové základní
ceny díla za každý den prodlení.
2. Pokud objednatel nedodrží termín splatnosti faktur, bude povinen uhradit za každý den prodlení částku
ve výši 0,1 % z dlužné částky.
3. Vady zjištěné při předávacím řízení je zhotovitel povinen odstranit ve lhůtách sjednaných v zápise o
předání a převzetí díla, pokud tak neučiní zaplatí objednateli smluvní pokutu ve výši 2 000,- Kč za
každý den prodlení. Tato pokuta se vztahuje v plné výši na každou jednotlivou vadu. Totéž platí i pro
případ prodlení zhotovitele s odstraněním vad uznaných v rámci reklamace dle části V. bod 2. této
smlouvy.
4. Splatnost smluvních pokut se sjednává na 14 dnů ode dne doručení jejich vyčíslení druhé smluvní
straně.

VIII. Závěrečná ustanovení
1. Smluvní vztahy ve smlouvě neupravené se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku. Právní
vztahy z této smlouvy jsou věcí obchodní. Strany ve smyslu §89a občanského soudního činí řádu
prorogační ujednání a ujednávají tak místní příslušnost obecného soudu objednatele pro všechny soudní
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spory vzniklé z této smlouvy a v souvislosti s ní.
Tato smlouva byla projednána a schválena Radou města na ..... zasedání dne .......................... .
Smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu statutárními zástupci obou smluvních stran.
Může být změněna pouze formou písemných dodatků podepsaných smluvními stranami.
Tato smlouva se zhotovuje ve dvou výtiscích, z nichž jeden obdrží objednatel a jeden zhotovitel.

V Horažďovicích dne ....................................

..........................................................
Mgr. Karel Zrůbek

V .......................................... dne .....................

..........................................................
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A.1 Identifikační údaje
A.1.1 Údaje o stavbě
a. název stavby: Demolice objektu č.p.6 v obci Veřechov
b. místo stavby: Veřechov č.p.6
parc. č.: st. 21/1 v k.ú. Veřechov
okres: Klatovy
kraj: Plzeňský
c. předmět projektové dokumentace: Bourací práce

A.1.2 Údaje o stavebníkovi
a. Jméno, příjmení, adresa: Město Horažďovice, Mírové náměstí 1, 341 01 Horažďovice

A.1.3 Údaje o zpracovateli projektové dokumentace
a. Jméno, příjmení, adresa, IČ: Tato zpráva slouží jako podklad pro stavební řízení a pro
výběrové řízení. Vypracoval Michal Rostecký, Dukelská 481, 386 01 Strakonice

A.2 Seznam vstupních podkladů
Nebyla dochována stávající dokumentace. Rozměry budovy byly přeměřeny na místě.

A.3 Údaje o území
Údaje o území, ve kterém se odstraňovaná stavba nachází:
Pozemek, st. p.č. 21/1 v k.ú. Veřechov, se nachází v centru obce. Stavba stojí na hranici
pozemku p.č.st. 59 ve vlastnictví Milana Janouta, Veřechov 12, 341 01 Horažďovice.
Údaje o ochraně území
Stavba není chráněnou památkou dle právních předpisů např. dle zákona č. 20/1987 Sb., o
státní památkové péči a ani se nenachází v chráněné památkové zóně či rezervaci..
Údaje o splnění požadavků dotčených orgánů
Stavební dokumentace je určena i pro projednání s orgány DOSS a správci sítí. Závazná
stanoviska DOSS jsou uloženy v dokladové části.
S eznam pozemků a staveb dotčených prováděním stavby (podle KN)
řešená stavba- parc. č: st 21/1- zastavěná plocha a nádvoří (slouží i pro skládku materiálů)
okolní pozemky:
-parc. č: st. 59- zastavěná plocha a nádvoří- majitel: Janout Milan, Veřechov 12, Horažďovice
-parc. č. 1543/1- ostatní komunikace- majitel: Město Horažďovice, Mírové náměstí 1,
Horažďovice

A.4 Údaje o stavbě
Druh a účel užívání odstraňované stavby:
Stavba byla využívána jako místní knihovna. V současné době je bez využití.
Údaje o ochraně odstraňované stavby podle jiných právních předpisůStavba není chráněna, není ani nebyla prohlášena kulturní památkou apod.
Údaje o splnění požadavků dotčených orgánů
Stavební dokumentace je určena i pro projednání s orgány DOSS a správci sítí. Závazná
stanoviska DOSS jsou uloženy v dokladové části. Požadavky DOSS budou spleněny.
Stávající kapacity odstraňované stavby
Zastavěná plocha budovy dle čuzk je 308m2, obestavěný prostor budovy je 1694m3.
V objektu se nachází 4 místnosti (zádveří, sklad a dvě hlavní místnosti). V objektu nejsou
umístěny byty, budova sloužila jako občanská vybavenost.
Základní předpoklady pro odstranění stavby
Odstranění stavby bude provedeno v letošním roce. Demolice stavby není členěna na etapy.
Demolice bude prováděna ručně s použitím drobné bourací techniky z důvodu umístění
okolních staveb v blízkosti odstraňované budovy. Postup bouracích prací byl projednán
s majitelem sousední nemovitosti p . Janoutem se závěrem, že s demolicí souhlasí. Při
bourání budovy bude postupováno tak, aby nedošlo k poškození majetku a sousedních
nemovitostí a byl minimalizován negativní vliv na sousední budovy a prostředí.

A.5 Členění odstraňované stavby
Budova není členěna na objekty dle jejího provozu.

B
B.1 Popis území stavby
Charakteristika zastavěného stavebního pozemku
Stavba se nachází v centru obce Veřechov. Stavební parcela č. 21/1 je obdélníková o celkové
ploše 308m2.
Stávající ochranná a bezpečnostní pásma
Stavba se nenachází v žádném ochranném nebo bezpečnostním pásmu.
Poloha vzhledem k záplavovému území, poddolovanému území apod.
Stavba se nenachází v záplavovém území ani aktivní záplavové zóně. Pozemek se nenachází
v poddolované oblasti.
Vliv odstranění stavby na okolní stavby a pozemky, ochrana okolí, vliv stavby na
odtokové poměry území
Navrženými stavebními úpravami nedojde k rozhodujícímu vlivu na životní prostředí. Objekt
není napojen na veřejný rozvod vody, pouze je napojen na rozvod elektrické energie.
Odpadní vody se nevyskytují. Během demolice nedojde ohrožení životního prostředí. Se
vzniklými odpady bude nakládáno přesně podle platné legislativy, zejména pak podle
zákona č. 185/2001 Sb. o odpadech v jeho platném znění. Dle tohoto zákona má původce
odpadu povinnost zařadit vzniklé odpady dle Katalogu odpadů (vyhl. 381/2001 Sb.). Podle
druhu odpadu je pak původce povinen tyto odpady shromažďovat utříděné podle
jednotlivých druhů a kategorií a předat je k jejich dalšímu využití nebo k likvidaci dalším
osobám majícím oprávnění k příslušnému nakládání s odpady.
Odpady vzniklé při výstavbě ( dle Katalogu odpadů ) :
- 150102 plastové obaly
kategorie „O“
- 150104 kovové obaly
kategorie „O“
- 170102 cihly
kategorie „O“
- 170103 tašky a keramické výrobky
kategorie „O“
- 170107 směsi nebo oddělené frakce betonu, cihel, tašek a keramických
výrobků uvedených v 170106
kategorie „O“
- 170201 dřevo
kategorie „O“
- 170203 plasty
kategorie „O“
- 170405 železo a ocel
kategorie „O“
- 170111 kabely neuvedené pod 170410
kategorie „O“
- 170504 zemina a kamení neuvedené po číslem 170503
kategorie „O“
- 170604 izolační materiály neuvedené pod 170601 a 170604
kategorie „O“
technologie výstavby a používání stavebních materiálů budou v co největší míře minimalizovat
vznik těchto odpadů. Vzniklé odpady budou shromažďovány tříděné podle kategorií a dále budou
likvidovány dle platných předpisů v místě obvyklým. Žádné nebezpečné odpady při výstavbě
nevzniknou
- 200301 směsný komunální odpad
kategorie „O“
Znehodnocení kontaminace prostoru stavby látkami škodlivými pro ŽP
Během provádění stavebních prací nedojde ke kontaminaci prostoru s látkami škodlivými pro
ŽP. V budově se tyto látky nevyskytují, konstrukce tyto látky neobsahují.
Požadavky na kácení dřevin
Kácení dřevin není požadováno
Věcné a časové vazby, podmiňující, vyvolané související investice
Stavební objekt není provozně propojen s okolními budovami. Na budově je umístěna siréna,

která bude přemístěna na sousední objekt požární zbrojnice. Demolice budova není
podmíněna jinými stavebními pracemi.

B.2 Celkový popis stavby
Stručný popis stavebních nebo inženýrských objektů a jejich konstrukcí
Stavba je napojena na rozvod elektrické energie. Hlavní elektroměr je umístěn ve výklenku
obvodové zdi. Před zahájením bude požádáno správce sítě o demontáž elektroměru a zrušení
odběrného místa.
Stručný popis technických, nebo technologických zařízení
Tyto zařízení se v objektu nevyskytují.
Výsledky stavebního průzkumu, přítomnost azbestu v budově
Azbest se v budově ani jeho konstrukcích nevyskytuje
Napojení na technickou infrastrukturu
Budova je napojena pouze na rozvod elektrické energie.

B.3 Připojení na technickou infrastrukturu
Napojovací místa technické infrastruktury
Objekt je napojen na elektrickou energii. Hlavní elektroměr je osazen v nice v západní stěně
objektu.
Připojovací rozměry, výkonové kapacity a délky
Kapacity nejsou známy.
Způsob odpojení
Demolice bude oznámena správci el. sítě a dle jeho podmínek a požadavků dojde k odpojení.

B.4 Připojení na technickou infrastrukturu
Terénní úpravy a řešení vegetace po odstranění stavby
Po odstranění stavby dojde k doplnění prostoru zeminou a jejímu srovnání.
Použité vegetační prvky, biotechnická opatření
Na místě bude vysázena travní směs, případně nízké keře, o vysázení vzrostlé zeleně není
uvažováno. Prostor bude komplexně řešen.

B.5 Zásady organizace bouracích prací
Potřeby a spotřeby rozhodujících médií a jejich zajištění
Zázemí staveniště bude napojena na rozvod vody a elektrické energie. Voda i el.energie bude

vedena z objektu hasičské zbojnice ve vlastnictví města Horažďovice. Přívod vody i elektřiny
bude osazen měřením pro určení množství spotřebovaných médií.
Odvodnění staveniště
Vzhledem k malému rozsahu stavby nedojde k řešení odvodnění staveniště, dešťová voda
bude vsakována do okolních pozemků objektu.
Napojení staveniště na stávající dopravní a technickou infrastrukturu
Stavbu lemuje místní komunikace, která bude sloužit i pro přístup k objektu. Během
stavebních prací bude částečně na této komunikaci omezen provoz dle potřeby stavby a dle
potřeby zajištění bezpečnosti na staveništi a v jeho okolí.
Vliv odstraňování stavby na okolí stavby a pozemky
Stavba bude rozebírána ručně s použitím drobné techniky z důvodu minimalizace dopadů na
okolní pozemky a stavby. Demolice řešené budovy nebude mít vliv na stabilitu či funkci
okolních staveb a pozemků. Okolí bouraného objektu bude zajištěno proti vstupu
nepovolaným osobám.
Ochrana okolí staveniště
Okolí bouraného objektu bude zajištěno proti vstupu nepovolaným osobám. Staveniště bude
vyhrazeno páskou s nápisy „zákaz vstupu“. Stavba bude zajištěna proti odlétávání částí
budovy a jejích jednotlivých materiálů a proti znečišťování okolí. V případě zvýšené prašnosti
v okolí budovy dojde ke kropení se snahou tuto prašnost snížit.
Maximální zábory
Vzhledem k malému rozsahu budovy a ručnímu postupnému bourání dojde k minimálnímu
záboru okolních pozemků. Sousední pozemky jsou ve vlastnictví města Horažďovice. Stavba
stojí na hranici pozemku p.č.st. 59 ve vlastnictví Milana Janota, Veřechov 12, 341 01
Horažďovice. Průběh stavby, rozsah záboru pozemku p. Janota bude projednán s majitelem.
Maximální produkované množství a druhy odpadů a emisí při odstraňování stavby
Množství odpadů a sutě je uvedeno v položkovém rozpočtu. Se vzniklými odpady bude
nakládáno přesně podle platné legislativy, zejména pak podle zákona č. 185/2001 Sb. o
odpadech v jeho platném znění. Dle tohoto zákona má původce odpadu povinnost zařadit
vzniklé odpady dle Katalogu odpadů (vyhl. 381/2001 Sb.). Podle druhu odpadu je pak
původce povinen tyto odpady shromažďovat utříděné podle jednotlivých druhů a kategorií a
předat je k jejich dalšímu využití nebo k likvidaci dalším osobám majícím oprávnění
k příslušnému nakládání s odpady.
Odpady vzniklé při výstavbě ( dle Katalogu odpadů ) :
- 150102 plastové obaly
kategorie „O“
- 150104 kovové obaly
kategorie „O“
- 170102 cihly
kategorie „O“
- 170103 tašky a keramické výrobky
kategorie „O“
- 170107 směsi nebo oddělené frakce betonu, cihel, tašek a keramických
výrobků uvedených v 170106
kategorie „O“
- 170201 dřevo
kategorie „O“
- 170203 plasty
kategorie „O“
- 170405 železo a ocel
kategorie „O“
- 170111 kabely neuvedené pod 170410
kategorie „O“
- 170504 zemina a kamení neuvedené po číslem 170503
kategorie „O“
- 170604 izolační materiály neuvedené pod 170601 a 170604
kategorie „O“
technologie výstavby a používání stavebních materiálů budou v co největší míře minimalizovat
vznik těchto odpadů. Vzniklé odpady budou shromažďovány tříděné podle kategorií a dále budou

likvidovány dle platných předpisů v místě obvyklým. Žádné nebezpečné odpady při výstavbě
nevzniknou
- 200301 směsný komunální odpad
kategorie „O“
Ochrana ŽP při odstraňování stavby
Odstraněním stavby nedojde k rozhodujícímu vlivu na životní prostředí, ani nedojde ohrožení
životního prostředí. Se vzniklými odpady bude nakládáno přesně podle platné legislativy,
zejména pak podle zákona č. 185/2001 Sb. o odpadech v jeho platném znění. Dle tohoto
zákona má původce odpadu povinnost zařadit vzniklé odpady dle Katalogu odpadů (vyhl.
381/2001 Sb.). Podle druhu odpadu je pak původce povinen tyto odpady shromažďovat
utříděné podle jednotlivých druhů a kategorií a předat je k jejich dalšímu využití nebo
k likvidaci dalším osobám majícím oprávnění k příslušnému nakládání s odpady.
Zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, posouzení potřeby
koordinátora BOZP
Během užívání stavby nebude nutné přistoupit ke speciálním opatřením spojeným
s bezpečným užíváním. Je nutné se řídit pokyny a návody k užívání jednotlivých do
stavby zabudovaných výrobků a technologií s důrazem na ochranu před úrazem
elektrickým proudem či při manipulaci s otevřeným ohněm či s eventuelním užíváním
tlakových nádob. Při výstavbě bude dodržováno ustanovení vyhlášky ČÚBP a ČBÚ č.
591/2006 Sb. s důrazem na ochranu zdraví a života pracovníků provádějící stavební
práce. Vzhledem k rozsahu prací požadovaném způsobu provádění demolice není
potřeba využívat služeb koordinátora BOZP.
Úpravy pro bezbariérové užívání staveb dotčených odstraněním stavby
Není PD řešeno. Demolice budovy neomezí užívání okolních staveb.
Zásady pro dopravně inženýrská opatření
Není PD řešeno, dojde k částečnému omezení provozu na místní komunikaci probíhající u
objektu. Rozsah omezení bude řešen s dotčenými orgány.
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Popis stavby
Stavba je umístěna v centru obce Veřechov. Budova se nachází na hranici pozemku a
navazují na ni drobné stavby na sousedním pozemku ve vlastnictví p. Janouta.
Jedná se o zděný objekt, zastřešený sedlovou střechou. Na objektu se nachází klasický
dřevěný vázaný krov, krytina je z keramických tašek typu bobrovka. Svislé nosné
konstrukce objektu tvoří zdivo smíšené z plných cihel a kamene na vápenocementovou
maltu či cementovou maltu. Zdivo je narušené vlhkostí a trhlinami. Poškození zdiva
vlhkostí je způsobeno jednak zatékáním dešťových vod do konstrukce zastřešení a
vzlínající vlhkostí ze spodní stavby – nefunkční a chybějící hydroizolace. Trhliny ve zdivu
jsou způsobeny pravděpodobně nedostatečnou hloubkou založení. Dřevěná konstrukce
zastřešení je poškozena hnilobou – vliv zatékání do konstrukce. Povrchové úpravy –
omítky poškozeny zvýšenou vlhkostí, podlaha je také poškozena vlhkostí. Většina
konstrukčních prvků je dožitá a nefunkční.

A.1.2

Ochrana sítí
Stávající budova je připojena na rozvod elektrické energie – vzdušnou přípojkou ze
sousední budovy. Na střeše budovy je instalována siréna, ta bude v rámci stavby přemístěna
na sousední budovu hasičské zbrojnice a zapojena.
Na západní straně je v obvodovém zdivu zabudována elektroměrná skříň – v dostatečném
časovém předstihu dojde k odpojení OM- před zahájením bouracích prací prověřit jejich
odpojení.
V přilehlých pozemcích se dle vyjádření správců sítí nenacházejí žádné podzemní sítě,
v případě že dojde ke zjištění nálezu podzemních sítí bude postupováno dle pokynů jejího
správce.
Při stavbě bude zajištěna ochrana stávajících okolních budov.

A.1.3

Popis prací
Před zahájením bouracích prací dojde k přemístění stávající sirény ze střechy budovy na
sousední budovu hasičské zbrojnice. Z prostoru staveniště budou v rámci demolice
odstraněny téměř veškeré konstrukce stavby – betonové podlahy a základová deska,

A.1.4

betonové základy proložené kamenem, smíšené cihelné zdivo, dřevo, lepenka, cihelné
tašky, zpevněné betonové plochy, atd…. Při demolici bude postupováno tak, aby obvodová
stěna umístěná na hranici pozemku sousedící s p. Janoutem byla zachována. Předpokládaný
ponechaný úsek obvodového zdiva je vyznačen v půdoryse PD. Během demoličních prací
bude na místě rozhodnuto, zda předmětná zeď zůstane zachována nebo bude také
zdemolována. Veškeré materiály je nutné vybourat, roztřídit a nevyužitelný materiál odvést
na povolenou skládku. Zhotovitel stavby zajistí při provádění stavby třídění odpadů jejich
oddělené uložení do připravených kontejnerů a uložení na povolenou skládku. Stavební
odpady budou odváženy na určené příslušné skládky. Dodavatel doloží doklad o uložení
odpadů na skládku příslušné kategorie. S odpady bude nakládáno podle jejich skutečných
vlastností, mimo jiné v souladu s vyhláškou č. 294/05 Sb. Odpady budou tříděny podle
druhů a skutečných vlastností. Přednostně budou využitelné odpady předány k recyklaci
následnému využití. Ze sutě obvodových stěn bude vytříděn kámen a odvezen na skládku
investora do prostorů TS Horažďovice.
Při provádění bouracích prací, nakládání a odvozu suti budou přijata opatření pro snížení
prašnosti a hluku. Bourací práce budou probíhat dle možností ručně či drobnou stavební
technikou to z důvodu minimalizace negativních dopadů na okolí. Po dokončení demolice
bude proveden výkop od sousední budovy hasičské zbrojnice ke kapličce vedoucí přes
místo demolované budovy pro uložení elektrického vedení. Elektrický kabel bude zasekán
do obvodového zdiva hasičské zbrojnice a kapličky, poté dojde k lokální opravě omítky a
novému nátěru. Po pokládce kabelu dojde k označení trasy výstražnou fólií a k zasypání a
zhutnění výkopů. Po dokončení demolice dojde ke kompletnímu urovnání terénu v místě
demolice a uvedení okolí do původního stavu. Zemina pro zasypání výkopů bude přivezena
ze skládky investora, z prostorů TS Horažďovice. Pro urovnání terénu bude navezena nová
zemina a vysázen trávník.
Obvod staveniště bude po dobu provádění bouracích prací vymezen oplocením. Po dobu
bouracích prací bude zabrán pruh přilehlé komunikace na parcele č. 1543/1, zároveň z této
místní komunikace vytvoří příjezd na staveniště. Tento pozemek je v řešeném místě
dostatečně široký, takže nedojde k zastavení provozu na této komunikaci. Z přilehlé místní
komunikace se vytvoří příjezd na staveniště. Po dobu bouracích prací bude zabrán zelený
pruh sousedního pozemku č.p.29 ve vlastnictví p. Janouta. Ohrožený prostor bude vymezen
oplocením výšky 2m s výstražnými tabulkami. Demolice bude probíhat tak aby nedošlo
k poškození okolních pozemků a nemovitostí. V blízkosti demolované budovy se nachází
vzrostlá zeleň, během stavebních prací nesmí být zeleň poškozena či pokácena.
Termíny
Zahájení bouracích prací: září 2014
Doba trvání: předpoklad 1 měsíc

A.1.5

Napojení staveniště na rozvody
Napojovací body elektro a pro vodu jsou v budově sousedního obecní budovy hasičské
zbrojnice.
Způsob napojení po dohodě s investorem.

A.1.6

A.1.7 Celkové provozní řešení
Objekt není v současné době využíván.
A.1.8 Bezbariérové užívání stavby
Není projektem řešeno.
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A.1.9

Bezpečnost při užívání stavby

Při výstavbě bude dodržováno ustanovení vyhlášky ČÚBP a ČBÚ č. 591/2006 Sb. s důrazem na
ochranu zdraví a života pracovníků provádějící stavební práce. Během užívání stavby ani po
skončení stavebních úprav nebude nutné přistoupit ke speciálním opatřením spojeným s bezpečným
užíváním. Je nutné se řídit pokyny a návody k užívání jednotlivých do stavby zabudovaných
výrobků a technologií s důrazem na ochranu před úrazem elektrickým proudem, výbuchem uvnitř
nebo v blízkosti stavby či při manipulaci s otevřeným ohněm či s užíváním tlakových nádob.

A.1.10 Základní charakteristika objektu
a. Stavební řešení- řešený objekt je jednopodlažní obdélníková budova se sedlovou střechou.
Zastřešení tvoří klasický vaznicový krov. Stěny objektu jsou zděné ze smíšeného zdiva. Základy dle
předpokladu budou betonové proložené lomovým kamenem. Rozměry budovy jsou znatelné
z přiložených výkresů.
A.1.11 Přípravné práce
- Před započetím prací dojde k zajištění ochrany a stability stávajících okolních budov.
- Dojde k zajištění konstrukcí, zeleně kolem objektu.
- Bude ohraničeno staveniště dle daných předpisů a požadavků.
- Dojde ke stavbě pomocného lešení.
- Obyvatelé, pracovníci či návštěvníci budou upozorněni na probíhající práce a poučeni o
bezpečnosti při probíhajících stavebních prací.
A.1.12 Požadavky na kontrolu zakrývání konstrukcí
Postup prací bude prováděn v souladu s příslušnými technickými předpisy a technologickými
postupy s respektování technologických přestávek a kontroly zakrývaných konstrukcí – zhotovitel
před zahájením stavebních prací předloží stavebníkovi časový plán těchto kontrol.
A.1.13 Bezpečnost práce
Veškeré pracovní postupy při provádění stavby musí být prováděny v souladu s platnými
bezpečnostními předpisy a za jejich zajištění a dodržování ve všech fázích a po celou dobu
provádění stavby za ně odpovídá zhotovitel stavby.
Při provádění stavby musí být dodržovány veškeré právní předpisy na úseku bezpečnosti práce. Jedná
se zejména o:

Zákon č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci
v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo
poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a
ochrany zdraví při práci)
Nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví
při práci na staveništích
Dále je nutná zvýšená pozornost při pracích v blízkosti nadzemních vedení, zejména při použití
mechanizmů ve výškách větších 3 m. Při stavebních pracích v pásmu podzemního vedení, v pásmu
dálkových kabelů a v pásmu vzdušného vedení je nutné respektovat veškerá příslušná ustanovení,
zejména pokud se jedná o způsob provádění zemních prací a zákaz použití mechanizace, všeobecně
pak zabezpečení vedení a zařízení před poškozením.
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Je nutno zajistit bezpečnost pracovníků při souběžném provádění prací. Pracovníci musí být
prokazatelně seznámeni s nebezpečím, dodavatelské organizace musí uzavřít vzájemné dohody.
Staveniště musí být oploceno do výšky nejméně 1,8 m. Oplocení, které zasahuje do veřejných
komunikací, musí být v noci a za snížené viditelnosti osvětleno výstražným světlem. Na všech
pracovištích a přístupových komunikacích musí být udržován pořádek a zajištěno dostatečné
osvětlení.
Při provádění stavebních prací zajistí jednotliví dodavatelé odborný dohled nad dodržováním
bezpečnostních předpisů, ustanovení platných norem a podmínek z hlediska BOZ a PO.
-pracovníci musí mít potřebnou odbornou a zdravotní způsobilost, musí absolvovat školení BOZ
-pracovníci musí být vybaveny ochrannými pracovními prostředky
-stavbyvedoucí kontroluje stav všech opatření pro BOZ, dodržování všech předpisů
-investor je povinen seznámit před započetím stavby dodavatelské organizace se všemi vedeními,
které by mohly způsobit úraz nebo ohrozit bezpečnost.
Mezi základní povinnosti dodavatele stavebních prací patří:
vést evidenci pracovníků od jejich nástupu do práce až po opuštění pracoviště
vybavit všechny osoby, které vstupují na pracoviště osobními ochrannými pracovními prostředky
seznámit ostatní dodavatele s požadavky bezpečnosti práce
vyškolit pracovníky z předpisů k zajištění bezpečnosti práce a technických zařízení, popřípadě
prakticky zaučit
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FORMÁT:
DATUM:
STUPEŇ:

2 x A4
04/2014
stav. řízení

D.1.

Č. VÝKR.

1:100

MĚŘÍTKO:

IČ: 719 08 277

PAVEL MATOUŠEK
Dr. Jiřího Fifky 870
386 01 Strakonice

ODPOVĚDNÝ PROJEKTANT:

POZNÁMKY:
- výškové kóty jsou vztaženy k čisté podlaze objektu
- demolice bude probíhat dle možností ručně či drobnou demoliční technikou z důvodu minimalizace
negativních dopadů na okolí, sousední objekty nesmí být poškozeny - nutná ochrana
- objekt je napojen pouze na rozvod elektřiny
KRAJ:
Plzeňský

OBEC:
Horažďovice
INVESTOR:
Město Horažďovice, Mírové náměstí 1, 341 01 Horažďovice
PROJEKT:

-na pozemku: parcelní číslo-st. 21/1, v k.ú. Veřechov

DEMOLICE BUDOVY Č.P.6 V OBCI VEŘECHOV
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Příloha – vzor čestného prohlášení

NÁZEV AKCE:

Demolice budovy č.p. 6 v obci Veřechov
ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ
K prokázání splnění základních kvalifikačních předpokladů obdobně dle § 53 odst. (1), písm.
a) až k) zákona č. 137/2006 Sb. zákona o veřejných zakázkách
Jako statutární zástupce
společnosti...................................................................................................................................
se sídlem v ...................................................................................., IČ ........................................
prohlašuji, že právnická osoba, statutární orgán nebo každý člen ze statutárních orgánů:
a) nebyl pravomocně odsouzen pro trestný čin spáchaný ve prospěch organizované
zločinecké skupiny, trestný čin účasti na organizované zločinecké skupině, legalizace
výnosů z trestné činnosti, podílnictví, přijetí úplatku, podplacení, nepřímého
úplatkářství, podvodu, úvěrového podvodu, včetně případů, kdy jde o přípravu nebo
pokus nebo účastenství na takovém trestném činu, nebo došlo k zahlazení odsouzení
za spáchání takového trestného činu; jde-li o právnickou osobu, musí tento předpoklad
splňovat jak tato právnická osoba, tak její statutární orgán nebo každý člen
statutárního orgánu, a je-li statutárním orgánem dodavatele či členem statutárního
orgánu dodavatele právnická osoba, musí tento předpoklad splňovat jak tato právnická
osoba, tak její statutární orgán nebo každý člen statutárního orgánu této právnické
osoby; podává-li nabídku či žádost o účast zahraniční právnická osoba prostřednictvím
své organizační složky, musí předpoklad podle tohoto písmene splňovat vedle
uvedených osob rovněž vedoucí této organizační složky; tento základní kvalifikační
předpoklad musí dodavatel splňovat jak ve vztahu k území České republiky, tak k
zemi svého sídla, místa podnikání či bydliště,
b) nebyl pravomocně odsouzen pro trestný čin, jehož skutková podstata souvisí
s předmětem podnikání dodavatele podle zvláštních právních předpisů nebo došlo k
zahlazení odsouzení za spáchání takového trestného činu; jde-li o právnickou osobu,
musí tuto podmínku splňovat jak tato právnická osoba, tak její statutární orgán nebo
každý člen statutárního orgánu, a je-li statutárním orgánem dodavatele či členem
statutárního orgánu dodavatele právnická osoba, musí tento předpoklad splňovat jak
tato právnická osoba, tak její statutární orgán nebo každý člen statutárního orgánu této
právnické osoby; podává-li nabídku či žádost o účast zahraniční právnická osoba
prostřednictvím své organizační složky, musí předpoklad podle tohoto písmene
splňovat vedle uvedených osob rovněž vedoucí této organizační složky; tento základní
kvalifikační předpoklad musí dodavatel splňovat jak ve vztahu k území České
republiky, tak k zemi svého sídla, místa podnikání či bydliště,
c) v posledních třech letech nenaplnil skutkovou podstatu jednání nekalé soutěže formou
podplácení podle zvláštního právního předpisu,
d) vůči jehož majetku neprobíhá nebo v posledních třech letech neproběhlo insolvenční
řízení, v němž bylo vydáno rozhodnutí o úpadku nebo insolvenční návrh nebyl
zamítnut proto, že majetek nepostačuje k úhradě nákladů insolvenčního řízení, nebo
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e)
f)
g)
h)
i)

j)
k)

nebyl konkurs zrušen proto, že majetek byl zcela nepostačující nebo zavedena nucená
správa podle zvláštních právních předpisů,
není v likvidaci,
nemá v evidenci daní zachyceny daňové nedoplatky, a to jak v České republice, tak
v zemi sídla, místa podnikání či bydliště dodavatele,
nemá nedoplatek na pojistném a na penále na veřejné zdravotní pojištění, a to jak
v České republice, tak v zemi sídla, místa podnikání či bydliště dodavatele,
nemá nedoplatek na pojistném a na penále na sociální zabezpečení a příspěvku na
státní politiku zaměstnanosti, a to jak v České republice, tak v zemi sídla, místa
podnikání či bydliště dodavatele,
nebyl v posledních 3 letech pravomocně disciplinárně potrestán či mu nebylo
pravomocně uloženo kárné opatření podle zvláštních právních předpisů, je-li podle §
54 písm. d) požadováno prokázání odborné způsobilosti podle zvláštních právních
předpisů; pokud dodavatel vykonává tuto činnost prostřednictvím odpovědného
zástupce nebo jiné osoby odpovídající za činnost dodavatele, vztahuje se tento
předpoklad na tyto osoby,
není veden v rejstříku osob se zákazem plnění veřejných zakázek,
nebyla mu v posledních 3 letech pravomocně uložena pokuta za umožnění výkonu
nelegální práce podle zvláštního právního předpisu

V ....................................... dne....................................

Titul, jméno, příjmení, funkce odpovědného zástupce dodavatele, pokud jde o osobu odlišnou
od statutárního orgánu či člena statutárního orgánu
Vlastnoruční podpis

