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|nvestorenJakme záslupce|nvesidÍá
vydálakÓVépotvŽéní'
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do
Ólylicelpéti(45)dnŮpolé'co Óbd'é|poNuen|zAstupcelnv€ s toÍá'pl€ v ed€
záslÚpdéň
na úÓelzhotovteleóástky Vcekovévýš čáslkýpolvŽéné
|nvesloÉ
a uvedeÓév ŽádosuzholÓViteeá1o samoslálnýmD|átbams
váÍiabíiiňsyňbÓleň identifkujldhk'doÚ ]ednollivou
čásl uvo|něného
probé'né
palby' k€ kteÍé
zádŽnéhos 'akfuÍou
se daná óá9|áddného

pÓsloupit
nénlÓpÍávnén
svépÓh|
po|l|édáVék
s Vý]imkou
K€ r é ĎudouM@ ják slo
dva@t(l2O)dnl po spatnosli,upozom
I Zhotovilel
plsemněa posk}4 Úu v takovém
přiÚěřenouhúluknápÍávěkterá
upozoÍněni
(30)dnú
nésml
býlk.álš|
ne' t|icél

14'zMĚNovÉŘ|zENl
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pledjěňodokonÓenlm.
zástupcé
lBv*loÉjéopláVnén
naýhnoÚtzmény
PÍo]eklu
a
lo lomou požadavku
adresovaného
zholovite' abyd|ejehoins|rukoí
vypEcovaa
pledo' návrhzményV p.ípáděžezáslupca|nvestoÉ
poŽaduje
po zholovl€
pledoŽeninávÍhuzměnya násedněse rczhodnezměnunepÍovéděl'
uhÍadl
pÍo]ektÓVé
zhoicvilé|iVŽn
k|énák|adyalo vÓetněnák|ádú
na
sÚŽby
Úzvren|ň dodátkuk téiÓsmlouvéPoŽádu]e. |nvéslo|
zménuPojeklu'smuvn|sřány se zvázujljédnát
f,eplělr'tě aŽ do okamŽiku'
kdy
zňěny
dosáhnou
shodného
slanovskaohedněÍea|izace
navÍhované
zňénu
a nenlpovaŽovánoza
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PoŽaduleJi
záslup.€ nvésbÍa
zňényPrcjeklu'omou po'ádavkuádrcsované|lo
zhÓlovlé de odsl 141 loholo čánku.dodá zholovle zástupci nvegtoÍa
poté.]akmie
bezodk|adně
lo]énožné:
prcVédenl.
144,1 pops náVÍhuzmény
Prc]ektu.
époslÚppř jé]lm
144 2 návlhkáždé
nÚlnémÓdifikace
čáŠl|siáVby
a DokÚňéniáde'
s1áV6j|Ól.h
nebo]inou
úpÍavu
spec'ka@ ceny.casovéhohamÓnÓoÍamu
úpÉvu
tétosmlouvy
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Návrhzměnypňédlo2ený
záslup.i|nwsloÉIentÓbeŽÓdkádné
schvái Ódň|lne
nebosohváls plpomln|€ m i schvál. zástup@ nv€ s loÍanáVÍhzmény'bude
póstÚpoýát
d|eods( 241 létosmouvylak aby došok úpravě
speciíkaÉ@ny
pÓdm|nék
casvélrohamonogÍ.mu
ada|šloh
sm|oÚVý
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prcjeklového
DašipodrbnÓslizhěnového
l|zen]isou
stanovenyv
Melodice
llzeni

zákon o v6řojných
z.kázkách
147

pÓvnnydÓdÉovát
smluvnlsřány]sou
V ÍámciŽfrěnového
íizénJ
Úsb nÓýén
I zákona
č 1372006sb ovele]ných
zakáŽkáchÝ
áktuá|n|m
zněnl

15. oÁ!ŠlPov|NNosŤ|
SMLUVNÍGH
STRAN
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sm|uvn|st.ányjsou VpÍúběhu
Poektu. ledy pň pÍovádén|
Íea|izace
ol]a a
pckýovánl s|užebpoviĎnypostÚpov.tV so0|ádu3 Metodikouprcjéktového
lízení'
k!ďá ]e PtíÓhouč ! lé1osmouvy(dá|ejen MelodikapEjehovéholíz.nÍ) á
ktelá upEvujeorganŽáciPrcjekluvč vymézníprjékloÝýÓh
o|i a základnlch
princpú
@hodovánladá|étéžpÍÓesy llzen|pojekluzhhuíclzéjméná|lzenl
poslupy.
ÍizikřlŽeiiposlupupÍojektu
llzén|p.obémŮ'
akceplaÓni
llzen|kvá|ity
a
prjeklu
spláVudokumenlaé
zholovile|
se dá|ezáVázu]e:
p|Ďén|pod
152.1 poskytoval
€ lélÓsmrouvy
rádné
á Véasze]ménáiepovnén]
15,2l 1

oledáValvéŠkeÍédokuménlÝk.kcéo|ácisézohédněnlfr
lem|nú
slánovených loutÓ sm ouvou pro pledánl dokumentů|nvéstobvi.

1 52 1 . 2 P.edá!at\ pĚdbĚ'1éňLodsoJ||ása1d'e po9lJpLqla1ové1éfo
v MétÓdidepÍojektového
lizenl nás
()

normové
Vzo*y matedá|ú
od Výroboe;

( ) woÍky0sou-|].éiaké)
uvedené
Vzák]adnIdokumentáci]
í l ddš|ýzo.lyd|epo2ádavtlzés[p@ |n!ásloÍa
dé {á1. '.,

15'2l 1 ká2dýVzdekpředanýk př..dběžnému
odsouhasen|
označtd|e
pŮvodu
pouŽtlvPro]eklu
a zámýŠeného
15212

Dlo nebo ]eho óágti pl€ d ávát kákepláčn{pfudedul'é
*
plo pledán|
zoh|ednén|m
lgmlnůŠlanďených
lolto sm|ouvou
podobě áby sp|ňové
y poŽadovaná
akcepláÓnIkrilérá.
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poskýovatsu2byvéslánov€ n ém
@sáhu.t€ . m|néch
á úmvni'

píi poskytován|
1522 postÚpoval
p|nánlpode láto smouvy s odbomoÚpéčl
aap koval prMsy "b€ s t pÍact@ a pouŽlvalne]epŠi
a nejkvaitnéjšl
maleÍiá
y a l€ c hnoogiédÓstupné
ná irhÚVhodných
ňálerá|ů
á !édhno|ogii'
|nves|oÍa
opnénl svých povinnoslipod|e léto sm ÓUvy
aodÚle2týchskÚleónostech
mohÓUm|tv|ivná výkonpÍáVap|nénl
kleÍé
1524 2á]slt aby Gechny osby podí|e]|c|
se na pněnl ieho záVázkůŽ!áo
sm|ouvy k|éÍé
sé budouzdržovalv pÍÓs|rÍáÓhná nemÓvitoslechn€bo ná
pÉdÓvších
práVnlp'€ d pisy obezpéčnÓsh
|nvestoÉ.
dodÉÓVá|y
úéinné
a
@hÍaně
zdÉvlplipÍáca ýeŠkeé
intéÍdlpřédpsy
nvesioÍa
snmŽ nvestor
zholovl€|e pledémobeznámi|
]52 5 ohrántpláVádušéVn|hov|a
]526 UpÓzodovatnvesloÉná mÓŽnéčvhodné
ÉzŠllen|ěizmény
Dlá sužeb
nebo]e]ch s0ÚčáŠliza
využivánl.
úče
€ m ,ejioh epšlho
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na piipadnou
n€ v hodnost
152.7 upozoÍňovat
|nvesloEvodúvodněných
| 5 2 3 7 " ' s | | J ' c n 1 a r ' I o š o v b ý l e d Ó L 1 1 or á L o 1 ! o | 1 ' rď ' '

p|álnýmipÍávnlmipředpsy
nomami
152.9 rea|zovatPÍoieklvsouadusveškérym
á Ýyháškáňia Ódškoddta oc|]Énitnv€ s toÍapled Všémin.áamnebo
zákonůpf€ d pisúĎebo
škodámivznik|ými
z dovoduporušenl
]éký.hko|i

VeŠkercu
dokumentac
ookumenláceobsaŽ€ vn áPí|oz€ é 1 télosm|ouvyobsahuj€
podmlnkách s|avenjšté
É.|nýéslo|
z lská| ná 2ákádá
o podp.VÍchÓVých
slavby. k(é
prúzkumu
stavenŠlě;|nveslorn€ o dpoý|dázňolovtel za úpnoste @|kovou
zhotov|é|nere odpovědnost2a Výkád Vš*h pojmŮ
spévnÓs(létodokuňén|acé
pouŽitýchV dokumenEcipodpov.chot'chpÓdmlnekgláVéniŠté
zholovte| prcVed
jeho
pteduzaví€nlmlélosm ouvyproh|ldkuá prÓzkumslavenŠlěa
okoi zéjm.na:
podmhek;
153 1 Povahy
slav€ n iŠlévč€ l podpovfuhÓÝých
né
1532 hydrc|ogickýchak|imatckýchpodmhek|
pÍovýkona dokonČen|
15'33 É*hu a povahypÍá@á malerá|Únezbytných
slavbya plipadného
odslÍaněníVad
mŮ2enárokovat
15'34 pliŠlupu
kosIav€ n ]štaubylovánlkleÍé
pÍÓpÍoÝ€ d en|stavby
á2e sh|edáŽe]ý! dAnypodmlnkyvhodné
iniomacemiýkajlclm
se
lýá * 2. to Že zhotovitel
d sponujevŠeňnezbytným
mďnýoh lizik nepfudvídalehých
nékádt]á všechdašichÓkÓlnosť klelA by mohy
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nvsiÓÍ.záslupcénÝeslcÍa
á jejirhzáslupcbudoum|tkdykoV pllslup kDl|ua
pÍác|m
ŽholoviE|eá ]aho subdodavaleizho|'Vitezajsll vhodnýzpúsobprc
piislup a konlrc|u Di|a' posk'továných s|uŽeb a pr6cl zholÓv ié|éa ]eho

Vybáv€nl slavenišlěpÓžadÓvanépfu
zhotovile|na sVé nák|adyza,isli véškéÍé
poskl{névhodné!,ybavenlpfu za
nebozáslu pcé nV6to.a n€bo jě]ichdodaválee céná náVrhu slávenŠtěslavba a
veškéÍÉ.
zňény(ÓholoWbáVenlsláv€ n iŠlé
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krky
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stledlna sbýenišliiVoko|stavenjšté
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Žnéčištěnlá
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zajisll.aby em*
Jiné

zňotovitena svév|aglnl
nákady
maximánlpřlpus|né
hodnovslanov€ n éŽákonem
odsťaďjákéko|i
Ódpadyá zbylkÓVémateÍáysouvisejloi
sp.ováděnlfrDl|a
p|něza
z|lolovte|
odpovldá
bezpednostna
slavenršl
č 499/2006
sb Ó
zhotovié|sé
záVdÚ]€ Vést3táVebnldanlk
v$u|adus !,yh|áŠkÓÚ
pledpisú'
od dáia z.hájenlpÉclna
dokumentaci
sláV€ b ve zněnIpozdě]šloh
d€ n lk budepo dobusEvby
slavběaŽ do lpnéhodokončeni
Prjeklu sláVébnl
uloŽen V kan@áli stavbyvedouclho
a budé ptislÚpnýhvestoÍov záslupc
ň9dýmosbá m zhotovte]je povinénzas|al
nv€sIoE a i€i ch pracovnlkúmč pové
kop s|ávébnlhÓdénjkuzáslÚpci ]nvés!ďádo jednoholýdneodedne kdyjej k (oňu
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Že
odchy|ně
od usIanovenis542odst Óbchodilhozákoniku píesskulečnosl
zhotovié|pbvád| s|avbuná nemovlosli |nveslo€ p@vádlzhotovié|slavbu zcé|á
awhladnénasVénák|ady
a Ízko

smlouvu
nadodávku
mďeriáuas!žeb
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nebo
v sÓÚv s ost s pÍÓváděnlmDl|á' klelá by znamena|auděen| práVze 2j štén|
jakéko
pÍávn]cké
pláVo drŽby
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banka) p@Váděl.énÓýě
Finámujlc|
iédhn]cký
dÓzÓÍprvádén|o|á. ze]ména
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podk|ady
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souÓinnÓstá VeškeÉ
p.Ó
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konlÍo
u
a
dále
sé
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umoŽnitdÓhedÚ
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souviseiloioh
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ná požádáni
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a umoŽnlnáp|nén|účeÚ
pÍoÝédén|
iélo sm|ouvy ledy zéjménářáddéa Včasné
slavbý a ládnéa Vóagné

záručn|dobá vziahu]lc|* k Dokumenlaciskonč|up|ynutlm
doby ná klefuUjéláb
p|ynoÚl
po schvá|énl
sm|ouwuzavl€ n á' záÍučnl
dÓbazač|ná
dnemnás|eduj|olm
ookuméniacé'
Ésp jejl čásli|nvestorem.

zholovile|pNkylu]é
záruku'2e káždáčá3tstáVbymá ke dn ]e]ihopředán|funkčnl
v ástn.slj staíovenév télosm|ouvéPředevš|msá zholovlá závázujé.2e s1avb6
budéúpná á ndávádnápo@ou zérurnidobu
kdybudemltv|ashostidohodnuiá
ve sň|ouvě uvédené
v manuáechá iéchnckých
dokumenlacích
k]ednoévým
součás|9m
slavby'popl'v|aslnostiV
pÉxobvyk|é'
a to za podmln€ kglándardního
p|ná|]oprcjéktoEného
pÍovozushvby
stEny sédohÓd|y]
žev přlpadě'nulnoslodslÍaněni
vadyslavbyv záfuón|době
n€se zhotov]lrg|nák|adyspo]enés ods|Éněnlmvady a uvedenlm sláVby do
bezvadnéhoslavu slějná lák ]ákÓ n*e VeškéÍé
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škodŽeiméná
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íoměnák|adú
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neplefuŠéného
ško|y'
ói
Úšépřl]ežilosli
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z|lo|'Ýile sé zavazujepo dobu lNánI záruky nejdé6 vEak do okámŽikuPřédánl
pÍÓVÓŽnl
slavbydo U'|vánl,2.]3lt nézbytná
séfoisné
opálřénlaslužby
spojené
se
séNjsém
é údrŽbou
zal|z€ n llvo|lcích
st.Vbuminimáné
vozsáňu nezkráduil.|m
z á r u ě n l d o b o at é
n chnickouamod|n|žvol.oslěďtozallzenlaloonéVsouádU
s Póvoznl dokumon|áci
d|e odst 33 iélo smloÚVy zholovilépÍovy|ouó€ n í
pmhybnÓstlp@h|aŠu]€že do okamŽikuPledánl slavby do U'|vánl budepÍoÝádén
pÍavidelný
p.dňiňu]ic|
seNig. údr2bá
záfukÚá podhňujldí
nezké@nlmo.án|a
tecňnickéživolnostilechno|aických .e kú lvollc|ch stavbu
přls|ušnými
Bubdodávátei
nebopo dohoděs |nreslorem
sám aisl| pÍovádón|
podmiňujlciho
úkÓnú
údržby
a séfosu
zá|lkuná stavbu
zálučnldÓby
s(ďby' csp lellch]ednol|ivtrh
óásl|']sou
sjédnány
nás|edovné
1661 desét(1o)|elna nosnoukon'lrukciazák|adnové
konst.lkce'fuoíclVÓdG
těŠný
hydrcizo|áčn
I systéÚs podíl slavbý]
p|áŠt
]66'2 d€ s él (10) et ná záslřešen|
a @ry obvodový
budovyvč€ t névýphl
olvoniloholop|áŠlěi
166 3 Ét(5)|etnastrcjnl.
e ektícké
á e|ektÍo.ické
2ál|Žé.lsyslémo
a technÓÓqií;

16,64 Šest(6)měs|ct]nazdrcjeosvél|én|'
16,65 sedm(7) ht ná všechny
oslah| slavebnlVýkony
uveoeno,naK
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po UvedenlsláVby
do plovozuá]é
záručnidoba
začináp|ynoutdnem
násedu]icim
jakéko
píefuŠenáPdy
nadÓbuod oznám
VzáručnlzáVady
pÍoiÓko|árĎé
pledaného
do ]€ ] ||lo p|néňoodst.ánéni
bez vad á nédÓdé|ků
Zrrotovite
em lnvestorovi

Neni.]v této
sm ouvěnebovsu|ádus loutosň|oUVÓJslanovenojinák
]631 z|rÓtÓvrlé|zahájl
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vády kálegoreA 1] Vady kleÍázcea
odslÍ.néd|
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nebopodslálným
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nah|ášeni.
hÓdn od]é]|ho
naháŠen|odstranlnebo
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énáhÍádnl leŠe
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kgtegorie
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od
uŽlván|o||á
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Dobňchoúcé22' dffia 2009

BozEoDNÚTl
Dotřicioúce (dál€ jm ,'stawbniúrád.)'ja}o Ýě@ěj núŠtaě
přislušnýs!!áni o!gá!
s|av€b.i úrřod
poďc $ 13 odí l pim. 3) zá}ona č.183/2006sb.' o li*@lim plámvánía siavebnin ňÁdu(slav.bď
zákon) pro.jed!'l ve spojéoéú
ú.mdn a Šl.veh!ínřjzeni žídos1oÚumi rczhorblti a slavebd
Ákob Dobřicbo'cý
stáveb.íúpŘvY d píshvba !a poecich č'
lovolÚj !a sbybu "zí}l.d
pt., 746||, 14ó/2.147' 74a' 679/6' 762 v Larastl.á.luinúemi Dobíohoú*, L:tqoudne 22' dubm
2009 poddo Město Dobřiohovice, lco 24l 18l. vi1oÝa 61, Doďicnovicq zastouled: iDg Áidou
?ádyšá&ómu' Pod Hafo! 938/60, Pťaůa
9' a na aáuadě toho rydáÝi podI. $ 92 od!t. l a $ ] i 5
odst.1 s'aYeb'ihozátoM
I. úz.DnI

roŽLodtruti

o unístěli

.t.Ýby

škoh Dobřichďicsa - stawbni úpEly a píslavba .a paffiicn
'zíHld
147.743' 619|6'162 \ kď^ýlit|,in úEÍúDolliiohovie

č' pec' 146/|' 746,2,

Popis s..vÚy]
Noj5ÚrŠiDelodsu€p€né křídlÓ školyDa částipozflh ě. prc' 716ll blds o&l.á!ěrc až!o délící
(púvod!ěšiloYou)g|ěnubudory' odsteěn bud. i don€t ško]D,ka
ú!oÉ@lQ .' !aE' 747'
Hlaúi vsÍupdo budo!'yjc uElstětr z ťcnodn] stoy do íově ďislavÓvfuého objď1u v létó drisli
blde objekl dÝoupoďdái. Tí!.dlaáí &í objeku je !ísr.věm piimo ke súqíci lUdově' Nová
čá$ búo9.j€ se slimjicI budovouštol' s!Ójaa v úĎvlj píz.íú i lad sávájíoÍi lová č{6tškoly
Éá taždá s!é 3.hÓďšE. B*b&iéryý Fovoz je řešm unlslěííD Yý1.!\ písfulnýo přimo z pěši
zótry úlie a spojujicivš@hnalodloá'
Píednbnin vsh'p@ do objekD školy(od východ!) budeq'dláŽděnopmslre$l'í přo !ěšIpm !š1up
do školy a sbohaŽdbváni děti' m jihi slteě školy budou plocby zeleně' odróěirúovéabÉcí
ploůy' vělš'ndokm z !'ebcn je sinrová& do bnďo reigD&o paÍcB
objeh bDdg!a!oj.! !a sláEjíoi sltě techdcléboqbávmj' rcvé ploch' budouodmdněnydešťovÓU
do sú€jici sÍokydÓ i€ky. Na Úchotlni stfuě bude objekt ''pojen novou vodovodni
teáli4i
přIpojkoum veř€j.ý řad v u]ici 5. kvěE'a'
č' pe' ó7916bude U!ús1ě!opartÓÝiŠté
pĎ 12 aulombilú' Nároá a chodn]}podél
Na loudb
pekovac]ohn1í bude\rydláždě!po pěŠi'
vš@b!y slavby ludou @istěny tak. ja} je zlfslso
ý sifuÚi r : 500' kďÁ je nedilnou 9učá5tí
dotuatace
ovělÚé
slavsbjúnúřadén'
!rcjgldové
tr. 9tlv. b nI povo|€Ií

L slavba budePrvdfua !od]e Poje}roG 'lo]onenÍ!& oYěienésÍ.vehÍn úladen,klru

rl'!ÉÚva]a safer Báje* aJ.hieki, s'ro., IČ267 79 22ó' se šďen !o.l laddoi l235l4 Prala 5 .
datD 42009' Pnpad!éměny nesníbýt pbvedeny bezpřodcnoziho!Óvolmj st.vebliho úiadu'
2. PúvodJ'lnaodsk]ep€.é liídto b!do!1 b&le dmoloválo' budou odsEojely nětleÉ lenoíé
koNEúcé a wbudovány mvéproshrpynosýnj ýislýnj kolsfiltmi
stáMji.í budov7'
3 . BoÚáDi bude lmvádéno lodle prcjekfu bouaclc! !Écl a danolice zp@oveého ing'eh'
ÁlešeĎMekgú.4/2009

t č'i.\rys.308/09Rzc dne22.6'2009

.

4' Pň bowlch pnclc! n.bude loužito tnavi'r" liáce budou prcvíděny měEn sboŘ dolú
lostrp!ýn fuzbininím !oďaži.
5. Před zhájen]m bowioh pEoi bldou objektyodpojoy od všeobs'ť a 'o7odtl.
6' v2 sdemkujšěDjodst"ňoveé st.vbyvdponoa@éčásliněsÍanudepouá'techmlrgicrj
otoli s1ďby lŇkcn á pŘcheD
losfup' kl€rý budeco nejbé!ězalěžova1
do die 57, stgveÚš.těbúe oplomo pinýB o!lo..!!n do ťše nil 180Ú' ýýjdd Žest'veoišté
květr{ Náll'dli fula s denolow'm Eatqjá]d bldou poúivat ťóu ]nici 5. Laětl4 Rádovo!
a PÉžskoLDoplm rcffil bÍ \€dm ulicl Pal.ckéno.
8' s odladď z dďolice buderÉkládÁíoÝ sÓ!]ádu s9zákonemč' l 852001 sb. o odpadeoh'
Im
Dok]ado Datož€.i s odpadembudellenbŽm te ]ro]oudaciMvb''
9' Pro ŽlízÚj staýdišě budepouŽitp.zmck ě. pec' 7462 a 748.
béhenškolni
] 0. Io celo! dobusiaÝly budes1lwnišlěabezpeěÚo fuk aby.edoŠlot úuÚ žÁLú
d@házty á.l'odců v llici 5- kÝěeB a za í@lou.
] l ' \,lasbio]m n.moýit$ti čp-34' 35' 36' 37' 38 a ]9 Ý llici za šl.olo[ Mjtrín a !ožáE]n vozt]Ú
budez.bÝpeč6 přísfu!3 lhjed I' lmovibsf,m'
2'
] slíÉjÍoísEoDy (h!Íč datslq kŤý lú. !lesáa), ludou !o c.lÓu dobusEvby dfuIedně
oc!td'ěú} pfuti poškoÉni'
BudouspI!ěly podDí.}y z wjlď€IÍ
t' Měšlsléhoúia{bčgmošj@ odúroáÝotlibo!'lstieďZ

Ú2l4a|n0o91rich':

dne l9'5'2oo9 čj' ŽrA{E]IJc-

vody a srň:chya zpměDých ll@n nBj bí v 6 nqvětšiDožíéúířez.satov'ny !a
l ) Dešťoýé
Ylostíln poz€řla a 10m ák]adě bydrcg.olocickéhoposoue máosli asako!ání' snižtové
vody Dusi bý z9satoifuy DÁdlsl.foou lígdilou podzmnl vody' Prokóže]ihydrcesloejclď
posude]qžez9}o\áÚ dsšťoÝ'chÝod zde neol nož!á souilBúúes odvod@ dešťových
vod
slóvaiicíd.šťolék'nďizlce'
odpadlict rcd muď bÍ poj.fuáno se s!Íár^@ tÚ'ý.G
2) ZněněDémáM
3) ze záloE č'2011987sb'' o stállji pmilkoYé !éči($22'odý' 2)' vplr'rd pÓvibo61přenm
oblásil a pfujenlats AEheologiclýn úsÍa@ Av ČRwPra& ýkÓpové prá€ a @o'újt
z{.lnsný lrohologi.hý výzkw.
tr' MěslJkéhoíriaduČmošioe,oh odděIeli rcdl1ho nospodÁhtvlE dne|?,6'2009' éi' ŽP]
MEUc'026652,2009/ t čj' výs' 308/09Rze dle 22.6l009/Kous|
bldou dodržfuyobemézisady ochrey powho!ých a poda@icl vod' staÝebď
]) Při ŠtaÝbé
futedály bldou nHádánylát' a6y ncolmzjly Isalitu poehoťc]n a podzem!ícbvod' v
iludačolD ú&mIúd!fto to]'arebudesk]adovÁ!Úi delonová! loh@odplavitelnýstávcbíi
mle!ií]' teohlita a lÉ1L]škodlitévodÁr (mÉ PHM, olejc)' a to fui É plechodnoudobu
2) PD sIávbÚbudeqlreo!án lovodnóÚ plá! !a dobuýs1avby a'ňedlÓže!!ÓýÓdiovéinu
o!€Ám oboek ověřmí9ulsdu.
3) PÓ dotTněfui sl.Ýby bud€ prc objeh vylmován lovodňÓvý plá! a př€d]oŽen povodnÓvéfou
orgálu oboek o!ěřdí sonladu
taL
4) zpÚ$b zj]oŽenisravbý slarebd konsi]'Lrkcé
objekt! ! poújléeat.iiály nNi bý navTžény
aby by]aajiíěú dÓsEtečnáodolnoí konstrú€ prti púsobai Ýody'
5) v Íístnoýsn' heréjsonpod úmmi Qlm nos.J bý Új přshod!ě skrádovály láA.y škodliv'
o Č€aÚi jiÍtg m připojoesplašlovétealire

blde Í l vodolěsDýpotlop'

k čj'výs'308/09Ru dn. 22'62009
stdÚ€ slč.kÉjez€ dle 28'5'2009ě'j' 72?B.233258/09f]Dl''sve:
[I' (rjské hygienické
žekva]i1adodáv&épitíé
l ' lEipgz&iili á!č4.4éta!4!d.! !!!l!!.g9!bt budgdoloženo,
čáíjvonoÝÓdnfro
fud4 sllňujepoádďky }ý!áškyč.252004 sb''
vodyz konco{é
v datrréoaěíí nikobiologictéutaatele'
žeÝýobekplicháejioi
2' Nq!p!@ j!ÉéG&š!é.Lp!&]!!.p$Eic!9.qÉJ budedoloŽeno'
pii
Že
óĎelujgho
'žiti lcdojdc
do sl'tu s vodou(pieduv.deb]nm 1]]n)
by]ověíÚ'
k nežádoŇíóuov]ihěnl ítnévody. e $ 5 odsl.2 áko.a č'258/200sb', ve aěď
podějšícnpledpiď-

l owe otrÍ susbýa m6i býrú!Ť2edÚ,! dbyqhovova]aBl z bledbkamožsNi'.ál.
jI i 2 b]édskÁ DdN osldd pozadNk'ib plabýcb ťrN d vyo]á4{y N47. R c !| 0 2005sb'
mui abledni! ávěry sbdie do'nfuo osvěleď'
v I'NP mÚí Mělé Ósvár@i qhovoi€| palmelilb sdruž.n&oosvědeíJdle
4' v učebnácn

čsN360020.

5' v ch{'ěnéb !rcston 'Y něgb!álh zŠ(B o1?' B o] 8, B l09' B 214)budeopnimě.ýD
subjehm !ĎYed{o Eěřní @ěléboosvětlenig wýslenb Děřeoi budÓu Dřgdzá}čÉčnou
konřobí úorníďoDs1avbvdoložov I(DosoÚú] B KIBhkÓu hÝqeniclou s1&]ici
sťédoéd€no kaie se sidd v PÉu
pT EButaci dAmibo oM'edi \
7s b.'d*padÚy aiiái
ó' o-*Ú*í
"N".y
"č.ř"
jat s1alovi $ 16 ods' l vyNásry ě' 4102005 sb'
sou]adus Íomovýni pož2davky'
poti
m}ŤŽeúá
v A]oš]ctéEýosudkupístlvby záuadli
dodržem
ukovÁ
olaťÉď
7' BudÓu
$ o y ln|E 5' |sďo oobiichoviÉ Ž!fuÓve é6 bs' KÍ|Ú sMidE. Z 6mv A(o\ .
{i!sti} loofl]fut. M@bo|e/y1I , J46 o l HoĎd!1'y Tin' \ dLb. u .009, md 2l c' PJ).00
a úfŽe.á Y poNdk! ''optiúaj'a@ doby dozýrta liíslavby Ž' afuj štoly dic 5.kYétra
Á].Bt&]rúzdt.4
Dobřiobďie..4Ía@eéb
t'g. Kďlen ŠlajdM z nmy Á(oN.
Mdzbolézy31, 346 01 EolšovskýTýn' v květúu2009'pod ák'č' P45.09'
8. !Ed3E@!pú@!a!!!!!u!Lstavw
!d! pÍoved$olonElln] nčlcnl dobydÓ4uku
v ppsiorá.h uěsbÚ posMwých Ý lhĎ1iokésbdii' ve sn'sltr 5 10 odsr 5 naízgd vlády
č' l48D006 sb. výslédla úĚřÚJ budotrÉedložDyk posoWi ná KJajskoubygiaickÓu
!6nici sd€iioě€skjho LTaj€ s sídlm v PM'
9. Údidové &oDoly b€z !ři@a!&o větráíIbudouodvělróly nueÉ 1.]qabybyly do&žÚy
peEElr' uýedené
v !řÍ]o2 ě' 3 ryblÁšlc,č'410Ž005 sb.
N. Hsičská\o Žécbm.'no sboroslřdočeskénokaje, kŘjskj iedilelstýí'z. dn. 15.kváM 2009
č'i'IiSKL.53.381/xL2009|
1' Reslekrovt poádavky poŽáměbalefuostrlho lÉšmi(d]ilejeDPBR)' z!rcoveé Jmd
D'anoš€n. kleÉtvoříneililnousoÚú'stprcjettovédokmmfue
řiu Ú budouzisfipci
2' Nejpozdějipí toliili ávěEčDékonÍolď probídly (!opi obdobhéno
ve.fÉ
pol@jici
sprÓě''požjně
dok]9d}
Ó
L'Ee
sř.dočes|é|
HZs
liedlr'.Óy
És|Lšne
'leůnickycovllsbosll !'moki
qe
heÍÍ
opod.oa
Dd|eriJn:yíémů
4Eovel PBR
v' Úsrad mleologicté pmíltové pťieíiednioh Č*! Z dne29'42009' čj' 1248/2009|
t' ve snvslu ulelove,í 2jkfia č'20Á? sb' vézněoi zákrM ě' 242?]' sb. budenu1nýzáuadd
{ýzl@ pÚvedaý odbonou olgmizaol' strývku omie a všechnyz.mi p.áce slojfté
s pleno! sl.veništějeóeba odjéjichanájeni detova( k€sgbně' fotoedfick' á pisem!ě
do}@éítovatodbomouotgúizÚi' Mibo !1o práceje lul!é prdÁst dalšlýýz}!b v připadě'
kdy buLous|Tý*Óq fubÓ jiíýn zÁlanen do tenjn\ nároš€DyNltéÓjÓgickésfuhry,
Áshmlogický ýý2k@ wyvot&ýŽnníri pleEi je ůlŽá jnv€storce Ie lutném néj
čsovémpř.díilu Mvří snrolw l opráEětro! 'rcbálogickou ořglÍiácí
v dosúÉčnén

k ěj' !ýs. 308/09R2. d@ 22'ó'2009
2. sděloď t@ífu staYbyD.Jp@ilěji ý pnlběhu st.voblilo řizé.i'
3' obtíd:ni vš.ú z€mich !Eď, včeEěpňpfuD' šaredšiě,ň rýdry předjcjich ree]iz&í'
Dobledpii slaýv@ omi@' Pojejía odst''ěÍi piov9de.í@hfulocick'no qlklm
m lfte.ý
E!re mvá]Žcs1a{.bd čjMsL Nutnýds]šI@lmIogicrý výzhm bud€ pĎblhat v HiDaticky
4' PissD!épolwúi o !m!.de'rl výz}Wu bude9učÁ.ťkol&d!čtríhomáo&rÍi'
vr PouoiečR (É,jsk' ř.diielíYi policie sťedoěeského
tEje z. dn924'4'2oo9čj. KRrs.54892.2/
ct-2009-011606:
. sjezly B tonÚil@
nui bý 2ří2.nyv soD]'dus usfuv@imi $ 12 vy!]Ášb,1o4/l997sb.,
v p]ghl'n zně!í ktfu s. prcvádi záko! o 'ozoÚíon ]<onuita.Ich'
. budesphĚlolodbji}adI;čsN 7] 6102ěl' 6.s'3 z4jištěddosl,tečnéhorczblsó!
.říIž. b!' s1zvboudoílot oúeu !i siIličoilB
}onuil@icL
rrcloa !a lomicd
přsdslau př€d zá!ájcnln pEď pled]oželidolEwě inženýĎ!ých
lo&dujfué v doslalečnéD
oMlř€íí I(odsou ase'í'
vtl' ÁqÚ@fuul! s.Lo.,c€ m ošie Ed&2oj.zol)9,ěi'zý 2218:
' nmúá: oráceu rcdovodLď po \odÓmÚj$L v kodp<fui p'Ó!o7ov"|ele
. do |€ndi'!..
b.i,udo! ý.d..' b'|.!t!i rod' \rJ' .Řiao\é {dJ Zdeb a íi*b. @áárJ
vody 2 odvodnová.ísldepnicnpros|o'
. kompl€bi Yodom&mu souirén dortájípEco}Tícipóvoavatglé'
l]. Na nruici bdi p@ebt7 ě' !e' óó7 a ó792 budepo&l rtláždě'é
llocby !ďtovjšé lfbudoýálo
prrihlu]oýé oploced do @' t,J,sltyI 80 cm'
0eoru]rled!é
]4, v l'Ťseve&jnénooýětleď budeprovodoDa
děna prdlo!&lim kab.]u(rcze^ŤÍÚ)od posl.d.í
|upy Ús pozmek ť'pďc' 7ó20o b*ejDeTe účkyk fÉ*'
|) Pňcd Ž2b,ijeolDs\ by h<i swb!* M úďkbÚ njsle u vŇou M sEv.n:lle flrc^ o
!.volmi sbvby a poÚ(M jei m ' do dokodčenlQvby'
ló' stávbabudedokoDčma
nejpoŽdějido 24 eěsicÓ od labýi púýd úoci mzlodlud vč'Ýfklizeni
l 7. Kontrolnílrotíldty slavbybudoupmvedenylodle p]á!u kontroln'.nprblidgk.
Ú'č$bíkd úmino říai podle $ 27 odsL l slnimiho řádu jc M&to Dobřichovica'vilova 61'
Ic 241 18r. DobřicnoviŇ
RoŽtrodnulio !.bilkíc|r účrslúÍ{t
ří4nt
v p'$ěhu Ťí2€ď nebyly up]al.ě!y ádnú !áDitb účArtník!
řiznl. Požldaýt! paa zdeůg Bsla @
olt učněďpozÍla ód !ďLoúšG a heln ú.n!ěni oploÉdib'to lylor.ěno poddlnlou č' 13 tohoto
Dznodlctí. Pďadeet lmy Et.(fošdta s'ro., prcÝomvatelewřejnéhoosvědfuj' byl akceplovrin
podbíďo! č.14ÍoholÓoáod'u1i'
odúvotl'ěDi
D.e 22' dubm 2009pod]aloMěslo Dobřjchovicg astou!fué ing' ÁidÓu PadyšákovoqŽádo$o
vld]áni 'iuEt no máod.u1i E sbvébtribopÓvol€ní na salbu
školaDÓbřichÓvice.' E
"zitladli
po*ócich č'!ec' 146h,746|2,747,14a' 679/ó a162 v kalasnd]nlm
úzei DÓbňchovie' stdvební
úiad v sodad! s $ 78 odst' l slareb.lho zákom useýním rczhod],ž. žádostbúc pÍojed!ÁMve
ýojenéE úz€bilb á súvebnimli&nl a soudasděoaánir á}ájoi slojenénoÚzÍniho a slav€bDfro
řími s tonníneÓvďej!ého ústnfiojed'ráď m 5' čma 2009'

k ěj. ýýs.308/09RŽ dne22.6'2009
úLsEúoiednaď ý ajsti]i
á 'fopci Mqboqďe|F ZÁfupce pbýo/Óqa1e|. wřjr.ho
^..
, 'veE;Ú?ho
oýe@|
a lBlnjo
sláyebblho t4oi' Plobko| |e ;oucsd fubl'
!iad' vpíúběbu tiŽtli piez}oúdl mub' plédlo2fuou
iE'v.Dl]
D.Óiehov@ dokua@i.
fuoqÝa dol.Úkb ogá!ú ! sPrávcůi!2mFLJch
siti. blo|ozem"b" i" *"''-";;;;;.:
zaxoo@ sl&ov's*'

dotfuýcb or8oÓ a ryrád}Éni
sEirů i
dolěeňy.h
.t!\bouj.Ó.
5o@e&sveb. |!& roáod.jď l""'"dfu" '.
.}ThPcn:iú
povol€oj pÚbývá podlP s |l5 od9
"',"h
4 fubfuo át@ p|áboíi. jqúDc stavba
' '\ewo

nebylaab'Je@ do dvou let od. dlq kdy Úby|o DrNŤ]nmi.

v'Tořádá.j s !áBhy a Dánnkfui účas&lkú:
v pribětu ř'ad ngbýy Úplfué!) xnle bfuí]q ' Úc€m.i
ieo p& Běl a pÚ stilÁ uD'áELL
DoŽ8.!\ky. Íýkajři s sE\eb vjeJi.b vlóhjťM'' TénLo pozadet.i. b)l.
9i'-é""-*;;..;;
pom|ďy c' |J g ] 4 le v'rokov. .áíi báodndl
Účast]íciří4!i pod]estaýéb!fioákÓla isÓu]
Město.Dobiicboliř. Abupe.é ijg Aid;u Padysa}ov@. sta

"-'".

'**

-""*"*

86l. lve BEÓvd lin

"J.i**ZdměL

Poučenl:
Prri @Úuj bóodnJti se bobd uLaltlri riřD odvol4 oo l5 dnÚ
odedtr jrbo oaÚo
'
odvdbl .. pod;\d u zdej5bo 'lveboito niadus potsťbnyD
Dol\Ú
or'
;"aíelopb 7]\k] vkblihu
úladua @y Lýoy úča;x do'.b]jedm íeimpn
""jrooi.,rod\ olÁfu
"u) bue
po9olpflo MDkmU i!'!du sEedoc*!énomie k roáodnu.

drw1ýaŇryrr
ÚóaÝnici úze@iho řlŽDl:
Ing' Áida PadJšÁ&oválod
Do: KEj(kl lypeliclÁ shliÉ * ďdlÚ v Pe' D'úichota | /' '2s
oI Aaba .l
eĎ sue]ske
'edji.lsNÍ. Bis]o's&! 7! PEha ]
qffify @d (jemoqe' odbor)ivob]Io pÍosE.di.
Podslalsk' 'o' PÉta2
rmosje odbo dop*Ý] ulH. pooitu]'tu l p,
Měs|,h
r.h" .2
.úl"d
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Úč.stllci 5t.yeb!Íro tlz.aI:
zd'olk BŇl a r!úB6|ov'i 5' Lkbl' 422'Dob.i(bohcé
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ROZHODNUTi
sblPbni Jm Dobnďo9ř pijíu!Ú podk ! ] ]. 7á}'í'5o.osb' Ó .ffi T plďo\mi a
jm.'{a\.bqiz.Lon.'.\yd'Idde22'Ó'
sla\ebnj-!ádIvezřnlpudeJšLL prcdp|sÚ'dÁle
zoo9
l08,0o
pod ť.' ýj'
R Dful roáodnuo a.bvéb"jpovo|mi fu skvbu
vo|'
"zauodfo
e.biďo.. ď . ól'v.b.; úpmvy
á přiía\b! fu Do/emcicb
! pď. )áó I'.4o 2. ?j7'
'48'Ó70o a
!
ó2 tala.b,nimúm. Dobrc\Óv * lolofuzhodnu'imby'opÉň|noc'dnelss iooa.
ZÁN6děádNl V'.:! Dodlrfuoúc. |č rj' |8|' \.ova o|' DobricÚqcq Ó
''N!
Órodlou'mjpl'r!octiúvebfuiopÓvo'e 7edne4'8'loII.sE\ebj :Bd \ soJIad-s l l5;'L
o

dohullalnostj íavebnlio lovolai na stlvbu 'zí|dad íkola Dobřichovic.!! íovebni jjmw
a pístlvba m pozmcícl č' pae 14611'146h,741, 748'679/6c762 v *atslról'íb izmi
Dobřichoúedo31. srp.! 2013.

Podldm Z doe 4' srym 20l] oz!áÚilo Měýo Dobřiďovie st'velním! úiadu,Ž. nmÁ
dostalek fidúěnió p@stiedl.! ía ta}to finÚčně nákiadno! slavb! a poádlio o
plahosli glavebíilropovoleď' s tavebníúiadw.I v úvahudúvodrpr kte!énmolr];iodlou-Žmí
bý stavbá
ve sImohén temlíu 26hájm a ádosti o !řodlouženiplatíostjíavebnfuopovolfui Ýrnověl'
lou šení:PbJi tomuiorozhodnutíl2epodatodvÓláni do 15dnůodednojeho doruěfuj k
odbm Íennjho a sIa\ebnihoí'@i (Ejskéno 'Íadu stó' laije podán1buěiněnýo
u zdořiho stÁvcblihouiadu'

Doruřujese Mé5@Dobnchoú(e,
V/lo!Ž ó , Dobň.hovce

