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plnénl
konko|ovál
télÓsm|ouvy
a Vykonávat
da|Šl
énnogli
2e]ména
239

proTDo' AD á
UžiVál
bézomezenlpostoryá vybáVenl
poskylnulé
zhotoviblem
invstoÍanazákadó této3mo!Vy'

2'4o sp. upÍacovat
se zástupci
Ao př záj]šlbvánl
sou|ádu
Íea|
zovánýc|l
dodáVek
a pÍaÓi
én|aclpr VýbéÍ
2ňo1oÝ
lelé
nlkůprovádénou
zl]otovite
em
2 42

konlÍÓÓVá|výpisyz Re]sltlkutÍ€slúpEcovnlkúzholovE|e'

243

kon(ÍoovatdodrŽovánlpodmlnrkVšéch
pledaných
slav€ b nichpovoeninébo]
nýcň
dokumentú
dotóených
oÍgáno
á oÍqánizaciup|ahéných
v p jb.hupnéni'

244

zkonlrc|ovatúledněopláVf,énýmzeměňěňóským
nŽenýrémVytyÓenlslávby
pÍovedené
g€ o detemzňotovile
e

geÓdélÓképÍé@pmváděnéoéÓdétemzhÓiÓV(ee
245, konlro|ďátVeŠkeÉdá|šl
246

plovádét
V|ashlqeÓdelická
mětenl.

247'
243

prcVádéldoh|éd
géÓ|dgá
l/ýstavby'
pňgdéýšlň
v plůběhu
v ÓbdÓb|zájšlěnI slavebn
l
jámyazákádánlÓbrefu
péče'
oznámu]eáÍchéo|ogické
néezypíisuŠnému
orgánupamátkové

2 49

kontÍo|Óvat
po'adavkúnvesloÍa'
dodÍžován|
bezpečnosln|ch

250

kÓdtÍolÓVál
doddován
I piedpisůbezPeÓnosli
a o.hÍa
nyzdEvi pÍa@v
nlkú

251

konťÓÓvatdod.Žován
I pledpisúpoŽínl ochÉny

252

konlÍo
ÓVateviznI z pÍávy
za.iz€ nl sl.vén
išlě

2 53

ňůžésé
vyjádřovalk
návrhúm
zménových
istúvó.odsouhasovánlcen
navÍhováných
zhotoviIe|em

2 54

mÚžé
kÓnlfu|ovat
loÍoá|ni'věcnou cenovoua pďetni spráýnosta úpnosl
mňÓvádlÓhpodk|adú
a íaktu(je]chsouladse sm|uv€ n ýmpodm|nkam
apbdává
jézástup.|nvesto€postupem
s n|mdohodnutým
k @nf kacip|atebi

2 56

pÍúbéžné
mÚŽesédovátdodÉenlce|kových
nák|ádů
naslavbuavyhodnocoýat
a
ŽVéÍéóné
kÓn(Íoni
seslaven|
nák|ado
stavby

257

pÓsUŽoVáIdÓkuhenEc
prcÍea|izacisravĎy
předoženou
zholovite€ m

plÓVádéni
Piiohač6-VšŇbecnépodň|nky
2 53

posuzovzt
múže
ptopÍovéden|
změnyá dodátky
dokumentácé
slavbypí€ d ]oŽené
zholoviteem .ormoupředáÝac|hoislu

259

p.Ůbé'néŽákes|@ánlodchylek
konlÍooval
rea4ce stavbyodÍeazaÓnl
prcjéjich
dokumenláe
prcVéden|
da|šl
zapÉ@vánído
dokumenla@
skulečného

2 60

mf]Ž€ vé3tkontÍo
n|dnysEvby za učástpovólenýchpEcovnlkozňolov|é|é
a

261

múžé
VéslkÓnlÍÓnldnyslavbyza Ůóásl]osob
uvedených
V pll|oze5 smlouvy
sé
zholovile|em
pnémoc
neboosobj]mizmocnéných
ná zák|ádé

2 62

kontrc|oval
postupÚzákÍýtynébose íanou
čásl dodáVkyktélébudouv dalŠim
nepíístupnými
prvedénl
z hbnská splávného
á jákoslpoÚžtý.h
máléÍiá
ú
konsLakciÍozvodt]
á I*hno|ogckýchzařlzén|á
odpovídájld
l pÓ'áÍnl ÓdonosliPo
odslŤá
něnI zjštěných
vadpovo|itzáp
*ňve slavebnIm
dénlkÚ
dá|šlpokÉóovánJ

263

Lo1loov"lotúbezrá 5o|r.r' l.^f Óol"oJv.jpá.]i.f
Ó'áý1^f Óiedo!L oa'1.|
csN' ec|rco9(r/.l dollÍer'] oÓoo>lŽ.éÍ .'š|ély 'f ýád pÓvo|| 7ap seT ve
sláVebnlmdenIkUpÍÓVádĚdldašich pEcl.

pledepsaných
264. kontro|ovatprcVádĚnlVŠech
mat€ r iá|úkonstÍukcl.
pÉcl'
zkouŠek
ozvodúá zář|zéní
zholÓVle eň.
265

konlfu|oválfÚnkčnoslsyslémuřlzenl kVá lý z holovte|ed € po'adavkt]norém|so
ijmÓu naňálkových
pÉŇVnlky
nebopredem
ohášéných
áudtúpovélenými
invstoÍaTDo a AD néboéxlehlÓÍganzédl.

2 66

kontío|ovat
v€š k€ é dokumenly Vz|áhÚ]|rl sék prnénl

267

konlÍoovataná9ennéodsouhásilŤérhnÓÓoickýplédpsbetonáŽe

2 63

prcvádétkonlÍou gmmelr]cké
př.lsnÓslibedněnlpř pÉÝénéhÓ
k beiÓnáž Po
píedzahájeniňbeiÓnáže.
povo|i(
odslÍanénl
zj]šténýcň
nédÓs|alkú
zápjsemv€
gtavebnlm
dénIkU
zahá]enl
bétrnáže.

2 69

pÍovádél
p}ed]€j|m 4belÓnÓVánlm'
konlrcu VeŠkeÍé
ýý2tÚžé

2 70

pí konlÍoe uk|ádánlbé|'nÓVé
smĚsrUÍčovat
odMly p@konlíonl zkoušky
konzisl€nce bétonové
ŠňěspÍováděné
zholovit€ em.

2.7]. pl konlÍoéuk|ádánl bélonové
smésiuÍčovďodběÍypfu konlÍo]n
l zkoJŠkypevnosli
betonu
zhotovté|éň'
Provádéné
pevnostibelonu
2'72. pÍovádét
V|astn
I zkoÚŠky
kÓnzislénoe
b€ l onovésměsazkouŠky
2 73

prová
pfukaujlclspnění
pÓžadÓVaných
konlrc|wal
děnl odlÍhovýc
h zkÓÚšek
pllddnosli iednol ivýcňVlsléÝstavebílch kdnslÍukc
l prvádédýÓhzhÓiÓv(e em

2 74

p.ovádětV|ashlodtrhové
zkouŠky'

2 75

prúběhu
slavbyprovádělneíeslrukÚVni ŽkÓuškypevnosl bélonových
konsliukÓlá

provádění
Přl|oháč 6 - V!€ o becnépodminky
2 76

zdénýchkonslÍukc|
s poŽadavkyc h álského|exikonu
konlÍooval sou|adpÍovéděni
ltdáného
cih álskýmsvazemČecha Mo€ v yv € d nu 2007

2 77

proveden|
plol spodn|Voděa
zeňnlv|hkÓst
konlÍooválzkoušky
spÉvného
zo|adí
je]ich
p@vádéné
do
doby
zakÍýl
oslalnífri
zholovl€|ém á kontrcovaI
nepoÍÚŠenost

2 73

prot vodév
]zo|ací
zkÓuškysplávnéhopbvedén|á nepoÍušénoŠl
kontrc|ova(
proslorách
sprchyapod) á kÓnsřukclpochých
se zvýšenouvhkoŠt|(ÚmýváÍny'
prvedéiÓU zhÓlovil€ em po dobJ ne]mĚné
43 ňodin'Po
sll€ch átopovou zkouŠkou
pÍo!ést
izÓ|ae
dokonÓenl
každé
zkoušky
v deodokumenlacizkontÍo|ovanéV
provádénou
přlpadé
zkoušku
neúspéšnézkouŠky
kontrc|ovatopékovánou

2 79

pÍovádét
V|asln
l zkouŠkyzoacl.

230

pled
podk|ádnich
vÍstév
konlro|ovat
měřeniv hkos(i
]€ d not VýohkÓdstlukcl
prcvéděných
zholovté|ém'
V
po|o2€f,lmda|šichneboíinánlchpovÍchových
Vrelev
píipJs(ná
V|hkÓst'
připadězjštén|,
ne' máxmá|ni
Žénamél€ n ávhkost]evyššl
á prckázánl
Po prcVedenlnovézkoÚšky
záslávl plá@dodoby!,ysušenikonslrukol
pdýÓ|itda
Š|
povo|ené
Ýé
sláV€
b
ním
denIku
nepňékÍoóénImax V|hkosti
zápsem

23]

provádélýásln|mélenlV|hkosli'

2 32

VE|éVpod|ahsléná s(ÍopŮ
konlÍooval rcvinaios(podk|ádnlch

)3'

l o 1 r o o v é l l v ř a t o s l Í . á 1!Í<" | r Ý p Ó d | ástl ě 1 é > l ' o p .

gkloni]
gláýébn|ch
pledanou
pÍovédenl
uÍčenýclr
konstÍÚkdí
2 34' kontrc|oval
spÉvné
p|ahými
p.Ó
pfuVedén
c
s
N
v
místnosl*h
menlad
l
i
slavby
a
dokumenlaci'doku
pÍovedenlŠk|onů
podahy
ovátsprávné
neboŠachlách
s podahovouvpustlkontÍo
proved€nouzhotÓVté|ém'
smĚEm k pod|ahové
VpustzátopovouzkouŠkou
kÓnstfukcl.
slavebnich
V|ásln
l zkou.kys pÍávnéh
o pÍovedenlsk|onů
2.35 pÍÓvádět
2.36

á ó stoIy
úpÍáV
VntřnlchpovlchúŠachél
kÓntr]ovátspÍáV.éprcvedenipovrchových

237

proveden
h kÓnsťÚkčn|ch
l vgechd alaoisamoslátně za|oŽenýo
konlÍoÓVal s pÍávné

2 33

maléÍáÓýých
pbvedeĎlaumlstéĎlvšeÓ]]
konsl.ukénlch.
kontolÓVal
spláVné

provéd€ n ldataclzhediskapožámíoch.any
v ko
2'39 kontfu|ovát
po2áÍnIho
hÍanidi
Ú*ku.
2 90

pNkyna
pÍomanpu|ácisveŠk€ ď muzáV|Écím
kÓntblovátsnadnou
doslupnosl
pu|ac
pdky
pÍo
v pooze
man
s
lěfrilÓ
ťÚbníchvédenlchKontíoov.l doslatekmlslá

2 9]

p.oslupú
poŽárnl
zallzen|
slavebním
kÓnlÍooval
utěsněnl
l*hno|ogckých
konstrukoívkáždém
á sphěnlpledepsané
odonoslislávébn|ch
konslÍUkémi

Přl|oháč6

podm|nky
Všéobeoné
prováděni

2 92'

konlro|ďátgprávnostosaz€ n laoznáčénJ
VŠehVýpniÓfuoi:]á] nýÓhkonslÍukc|s
přédépsánou
poŽámiodolnostl.

293

kÓdtJo|oval
komp|elnosl.spláVn6|dok|adú
vŠ*hvýp|niolvorúa ]inýchkonstrukcl
s
piedepsanou
poŽám|odonÓsll'

2 94

pdběŽnéspÍávné
prcVáděn|stavby
konlÍooval
2 h]ediskav}h|ášky
393/2009
sb o
ob*nýcI l€ c |'nickýdhpožadavclch
zábezpeÓui|c|ch
u'lVánlsláVébosobáms
omezénou
schopnÓsl|pohybua o en|adé'

2,95'

konlro|ovátsp|áVnéužillkolevnich e|ěmentŮv1p|níotvolů fásádnlho p|ášiéa střech
zé]ména2h|éd
Škapoužtéhotyp!.
pfukuáÍoziéčé
dé|ky
kofu|clho
mézi]ednot|ivým

2 96

kont.o|ovátplováděni VlcevÍslvýchnátěÍů

2 97

konlÍooval spÍáÝnéu oženla sk adovánl máleriá|t]á zállzéníná staÝenišli.

2 98

povoénlnázal|zen|stáVén
koĎtloovátVydánlsláVebnlho
štéá dodaováni
podmhekV něm stanovených

pÍov€ d en|adodÉÓVáníschvá|énýcň
2,99, konlb|ovát6práVné
dopÍaÝné
inženýÍských
2l00

p@váděnioÓistyVdide|Vyjlždě]ic|ch
kÓntÍÓ|ová(
Že s|áVenšiéa čsiolu komunkacl
na vy,ezduze slavenišlé

21o]

konlÍolovat,
zda nedocházl kézneÓiŠťová
nl a pošk@ován
l konslíukcl a 2áll2€ nl
slavebnlmi a montá'n iňi pÍaoeminebo pm@vniky z holovl€|e V pllpa dé2jiš1én
I
poŽadovalna zholovite i€i cň VyÓislénlnebo Vyboulánl zn€ó šiéných
nedoŠtaIkú
konslrukcl
á VýměnUpoškozenýchzallzén|'

2102' kontrcovátpÚbéžnězabudovévane
máteriá|ykonslÍuk€ á
ň|ediská]ákÓsliá
pledánou
souladuse standá.dyá paEmetrysianoÝéným
dokuňéniacl Povo t zhotovité|izabÚdovánl pfudňělnéhový@bkudo slavby zápisem
ve siavebnlm d€niku v'dy á' po kÓnlÍo€ TDo' žépřéd|ožené
dok ady a oslahl
dÓkuňeiq Nvědóu]i ].kost á poŽadÓvanépaÍáňétly]sou bez Véda komp€lni|
2 103 konl@|ovaIpruběžnév.€ c hnatéchdoogickázaíizeíla
konstukcezh|edska
ptedepsaných
dodÍženl
mát h|adn akuslickéholaku
pÍokáŽUjloich
povo|ených
21o4 úč.sl.it
se vš*h mélén|
nepřekÍočeni
h adinakuslického
laku prováděných
2hotÓýléléň'
2105 pfuvédělda|šlptlpadnádá|.lkontrdlméřenih|adnákustickéholeku
2106 úóáslnt sévŠech
da š|chpotlebných
hělenl prÓváděnýdh
zhÓlovtéem'
plipádnáda|š|
2107 pÍováděl
méfenl,
2 103' koĎtrcovát pÍúbéžiě
ÍeVznl zpráVy2áj š|ováĎézhotov |e]em.
ptipadných
2,109' konlrcovátodslÉnénl
záVaduvědenyc|]
v réV2n|ch
zp|áVách
2]l0'

konlb|ovatprúběžně
zda vŠech
ny Vonékone tÍubníchVéd
enl jsoÚ pÍÓvzÓÍně
zákýy pÍÓliVniknutl
suiéa pÉchu.

podmlnky
pÍovádén|
Prbhač 6 všábécné
pÍ€ d epsáným
zpt]sobem
v pí€ d ep$nýoh
zdapolrub|]suuchy@Vána
211l konlb]ovát
uchycenl
vzdá|enÓst*h á ]e dodr,éná s pÍávná poloha pevnýrhá k|Úznýc|]
21]2 konlÍÓovátspláVnéploÝádénlnálělÚpolÍÚbl
zda 2ÓácepÓlÍÚbljsoÚzpřédépsanýchmaGdá|ů'Vpledepsané
21]3. konlÍoovat
předepsanýň
zpúsobém
loušťce
a provedené
2aři2enl
rczvodú
a lechnooqidkých
21]4, konlrcovatspÍávnosla
úpnostoznaéenIvšéc|l
ňédI
v.€ l něvyznačenl
směnipÍouděn|
proved€ nlvŠech
kÓnsl.ukc
ovalsP.ávné
ú|o'ných
2 115 konlÍo
pllpuslného
ýuběhu.ň nimánlch
2116 konlÍoovalvšechna
vedenlzh edskajejich
i
VedenImia spráVnéh
o prcv€den l jejidhkližén
Vzdálenosllm€zi jednol|ivými
přletlopállénl
ná odvécen|nebo
21l7 konlÍoovat
nebovyžadovál
škodVdús|edku
Žive|ných
udáosl|
dos|avebn|ho
a pÍovádélsvézáp]sy
2113 kdykov konlrc|ovatzápsyve
slavebnhdén|ku
dennllép|Óly'
zdavéstavebnlm
denlku]souspláVněá úpnéuváděny
2'119 kontlo|ovát.
?dáíáŤd1
rlá! poé.5aLp|1yÝ}ceIptá(|p'ovádě1yc|

VŠechzkoÚšék
2']20' konl@|oválnáp|ň
2121 úraín(seakÓntfuÓVatpmvedenlÝšechzkoušeklechnÓ|ogckýchzállzonla
ovéf€Ďl ]e]ch
lechno|ogckýlh ceLkúr,ÓélněVázébná úsťedl nves|oÉz úče|ém
paÍamelÍú
áfonkcl.
PÍo]€ k lovanýoh
prÝoz'
zkušební
2122, úóastn
t se a konl@|ovat
zholovile|em
v Íéňdipnéní'
2 123, konlÍoovatvŠeohny
dokuňedtypřédané
ko|áudáčnícň
lvšechpolíebných
2124 konlrcovatposlupzhollvitee pl' zaištěnlvydán
pévni
bzhodnullV
moci.
2 125 kont.olovalodslÍanén|Všech
koaudaÓn{ohVád'
p|n'Ánl
pled
záp su o přédánla plevzetljednol|ivých
2126 zkonlroovatsprávnosla úp|nogt
přéVzelh jednol|ivýchp|něnlinvestorem
2]27

pl pléVzetl
z] štěných
Vád a Ďedodé|kú
konlro|walodstaněnivšeohpřlpadných
pjněni
nveslorem.
]€ d nol|ivých

znáóénibézpeénoslnlmi
á úpnépfuVédenl
béŽpeěnoshiho
2]23' kontro]ryatspÍávné
požámíochEny
lz
2129' konlÍo
ovatspÍévné
a úpnépÍÓvédenlŽnač€ nh]ediská
pfuVoznldokÚmén|áci
2130 konlÍo
ovalvéškéÍÓu
pie{anýc|r
dokumentú
á úp|nÓstpodkádú'
dok|adú
aÓŠiáln|ch
2131 kontrc|ovalspÍávnÓsl
p něnl'
p nén|ápř předán|áplevzeí]ednÓl|ivých
zholovileem v pÍúběhu

Přl|oh.ě' 6 - Věsb*né podmlnkyp.ováděnl
prcv.dénlsEtóy,
2'132' koíl!|Mt dokum.nEciBkuigcného
2'133' konl.!|mt úp|né
vyk|iz€n| 8l'EniáE zhollvitélém,
2'134' kont!|ovEtp|€dán| .&ll pípojek.wdenÍa komunike|'kEtÉněbudouE ápÉvě
it1BioE' přblušnýmoprárcúmzholďne|em,
2'13' konto|oÝ.tpegEm aško|enl'
potébnýcha.ko|énl p@vnlkú inregloÉ
2'136. kon!.o|ryatp@ádénlveškeÍých

Píi|oha
podmlnNy
p|oýádénl
é 6 Vgeobecné

3.

AUToRsKÝDozoR

3.]37 zholovit€ie povn€ n umoŽn
l Výkon
áJ(oEkéhÓ
dozÓlÚá pÓskyrnÓUl
nézbnné
podmlnkya
souónnoslpÍo]ehÓčnnost'
doŽÓlmá pÍévo
Vykonávat
AutoÍský
zé]ména
nás|édÚ]|c|
činnost
3l33 pbvádétkonťo|niólnnogl
přl|oze
uvedenévléto
av přlpadé
ziiŠtěnlÍozporu
nebo
špabjé
kdÓÍd
naoe]akéko]]v
dokumentácezpEcovávanézhoIovileem
s plédánou
dÓkufrénla.i'podm|nkam
povo|enI
p|álnými
Vydaných
siavébnlch
csN p|álnými
péVnim]pledpsy, lechio ogickýmdokuménlyinfomďát zástupe rnVesiÓÍaÓ
g Úýedénými
nulnosluved€ n lplls|ušné
óástidokuňenláedÓ sou|adu
dokumén!
pÍoTDo. AD a
3139. uŽlvalbez omezen|prcstolyá Vybavéni
4jšlbvanéz|lolov!é|ém

vysvěteni poll€ bnýchk vyplácová
3140 poskýova(
nI dá š|dokumen|a.e
3 141 pÍovádě|zápisydoslav€ b nlhodenlku
3.]42 účastnil
se konlÍo
nlchdnúapohldeksláVby'
dokumentacidoóásf,ýchobieklŮzáízénIslav€n]š1é,
dokumenEciproVylýé€nlstavbyá zámělěn|holovýc|]korlÍÚkc|
geodetckĚ
měňgn|pohybú
koní.ukcé
V Íčenýdh
bÓdech
nosné
3146 kont.olov5t
Éa|izáčn|
di|enŠkÓu.
dÓdavale|kou
dÓkÚmenlácizhÓlovileé
z h|edska
pÍovýbér
řlzenladok!ménlá.i
e slavebnlm
3147 konlÍo
ováldokÚm
enlacs kuleÓné
hopÍď€ d enI
3143 konlÍÓ
ovalpÍovÓznl
dokumenlaci.
podkády'dok|ady
3149 konlÍo
ovalVéškéÍé
Vzlahu]ic|
a oslahidokuhenty
se k p něni
3150 v.yjádřovát
* zástupci|nvesloÍa
k poŽadávkúm
zhotov
te|ea nvestora
nazmény
phénlz pohedudodd€ n i standar!ú
prmě.enosliceny
paEmeld'kva|ily.
množse|
píipadné
á na pÍÓdÓUžen|
húlvýslavby'
daŠ|.h
údajú
a ukaale|ú
stanovených
pledandu
prcVýběrzhotovile€
dokumenlaclopÍol
dokuménlácj
3151 výádřÓválse zástupci|nvestoÍa
Vzorky
všechpovrchú.
v d te|ných
@Vod|]á
kÓndovýchpfoků(*hnickéhoa t€chno ogickélro
!,ybaven
l slavbya př€dk ádané
pliindividuá
3152 účaslá
ddh|éd
nichkompexn|ch
zkouškách
allz€ n la pňzkuŠ€ b nlm
plipňgvzet|
3]53 účást
sláVbynebojejlčásť
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provádětneboobslaElVe5k€p|alnýmipláVnim
é'
4154 zhÓ!ÓviIé
]épÓvinen
Pl€ d pisyá
p|atnými
nomamcsN pl€ d epsáné
v souvs ost s plněnlm á p jběŽnéÓdslÍaňovatnedos|alky2jštěnépli tĚÓhlÓ
konlrc]áchJédnágezéjméná
Ó |yiočinnosli.
4l55 plovádětplúbé'nou
konlÍoUFkÓŠlivsouvis|osl
Vsou|adJ
s přlÍučkou
s p|něnlm
(např
zňolov
lé|é
|so)
záznam
pÍovedených
konlÍo
o
áoh a ]ejlohvýs|edclch
lákosli
přéd|ožil
népfu
d|éně
TDo
póbě2nékonlÍo
y pEc| dodáVak
4156 prcVádét
a ostaln
lchčnnoslisubdodavat€ | ů
pled|ož
záŽnaňÓ prvedených
kontro|ách
a ]6]|ch
Výs|edclch
t neprod|eně
zástupc
|nvésloÉiébÓjjm
uÍčenénu
Technckému
oozoÍu
pl.]bé2noÚ
4157 provádét
kÓnlfulu
spráVnosli
a úp|nctVŠech
dokumenlaÓi podkadú'
dok]ádú
á osialnlchdokuňentú
zpEcováVanýchneboobstaÍávaných
subdodaval€ ú
pniběŽnou
4153 pÍovádélvaslní
kontro|u
spÍávnoslia
úp|nost
Všech
dokumenlacl
podk|adú.
dok|adú
a ostahichdokumenii]
zpÉcovávaných
neboobstarávaných
4.]59' pÍovád
élveŠkeÍé
konllo|ypledepsanép élným pÍávnlmi plédpisy plátným
i Ó sN á
pl€ d ánoudokumenNac|
V plédépsných
a čétnostéch
PÍacovnikÓpié
rozsaz|ch
pÍo!'kolŮo těch|okonlÍÓách pfudoŽt neprodenězásfupc nvestoÍanebojlm
uÍče
ném
Ú TechnidkéňuDozoÍu
pledpisyp atnýmČsNa
4160 pÍÓvádět
všech
nyzkouš
ky píedepgné
p .lným pÍávnlmi
přédanÓu
dÓkumenlaci
v předepsaných
PÍácÓvnikopie
rczsazloh
a Čelnos|eoh
pÍÓlÓko
pled|oŽ
úÓ lěÓh(ozkouŠkách
l néprod|eně
ŽásfupcLnvesloEneboi|m
u.čenému
Ťechnckému
DozoÍu
p|atnými
pláVnlm]
p'edpsy p|atnýmiČsN
4161 provádětVeškeé
měbnlpledepsaná
á
ptedanou
dokumentac|
V př€ d epsáných
Ío^ázlch.ÓehostéchPr.covnlkope
protoko
úo těchlomél€ n lchpledoŽilnepÍÓd|éně
zástupciInvés{oE
nebo]ím
uróenámu
Tec|]n
ckémÚ
DÓzoíu
4162 kontrc|ovaI
vešk€ r épbsloryá konstÍUkce'
klé.é
seV pÍŮbéhÚ
slavbystánou
pÍÓvédénlvšeh
nepřístupné
zejméná
Ž h|édiská
ŠpéVného
zakýánýdhkÓnsllJkcl
zállzenlábzvodŮá čŠlÓty
zakrývaného
prcsloÍu
PÓ pÍověíenl
žezkýané
konstÍÚkde
nebÓpfuslory
vČetně
vešk€ r ych
zalizenia roaodúV niohum|slěných
jsoÚ spÍáVné
pÍovédéné
a ČislépÍovésl
zápis o pÍovedené
konlrc|ee píed|ožit
ho
népÍod|éně
zástÚpdi|nves(oÍé
nebo]imuÍč€ n ému
Technckému
DÓzÓlu
pod|epahýchcsN.a hodnoty
4163 pfuVádétpÍnbě2nÓU
kon(Ío
u hulněnlnásypú
glénoÝené
piédanÓU
dokumenlac.
plipoiekVidéÓkáfrefuU
4 164 zkonlÍooválprcVedéni
kána|iŽaón|oh
4165 pDvádělprlbě'noukontrcu pl pÍÓVádé
nl bett.nových
konslÍÚkc|V
souádÚ
pfuváděcllř|dá
s po'adávky
csN EN 13670-mánágemenl
kvá|ilý.
3 KÓpié
dokumenlae
o pmváděnítéch(o
pledatn€ p Íodenézáslupdi
]nÝesloÍa
nebo
konlrc|
jlň JÍče
néňÚ Tedhniokému
DozoÍu
géÓdétckákon|rcnlméřenispÍáÝnéhopro
4 166 provádélpdbé2ná
přésnosli
podép|álnýČh
koretukc|zh|edskadddÍž€ ď je]ich
geomet.cké
ČsNza
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pÓžadávkú
úěeemprokdusplnění
uv€ d enýchV přls]uŠných
csN PÉoovnlkope
pbIokoŮ o iéchlo
pl€ d at záslupci|nv€ s toÍa
něřeních
nebojlmurtenému
4167 pliplováděnJslevbyprúběŽnékonlÍoovátv||lkostpodkádn|chkonstrukc|
Výs|édky
před|o2l
těchlokonlro|
něprcd|ené
zá sfupc|nvésloÉnébo]imuÉenému
TechnckémuDozofu
4 163. pli prováděn|BtáVbypÍúbéžně
kÓn(Ío]oval
rcVinatoslá spÍávnouýýškÓvÓuúÍoveň
podk|adĎlcň konstrukcl pod|áh sléna stropú
' VýsedkylěohlokonlÍÓzápisova|a
pledo'itnepÍodéně
|nvestoÉ
zástupoi
nebo]imuÍéenému
T*hnickému
Do4Íu
4]69' pl plovádén|
s|áVbypÍúběžně
kontro|ovát
výškovou
Íovnatost
a spÍávnou
úÍoveň
1lná|nlch
VÉ|éV
kÓnstrukcipodah.
sténá stDpúVýs|edky
těchlokonlrc|zapsat
přéd|oŽit
népfud|éně
záslupc |nvegto.aneboi|muÍč€ném
u TechnckémuDozoÍu
pÍoveden|
4'170 př plováděnl
slávbypÍůbéžně
kontrcloval
spráVné
sk Ónůpodéh
V pÍosbláchg odloko@ugu oUzkontÍolovat
za úč.s|T0o álopovou zkouškou'Že
né2ůs1áÝá
slát vodana pod|azeVýsedkytéchtokontÍopl€d|oŽit nepÍod|ené
zás1Ú0cnvestÓÍa
nebo|muréenému
Ťechnickému
oozoru
417] za účásl
záŠ|upoi
provést
Inveslora
nebojlmuÍčenému
T*hnickému
oozoÍu
pled€ p sané
pÍotVodé
nebodohodnulézkoušky
ŽÓácl pblizamnlV|hkosti
izo|ác|
v p@sloÍách
se a4,š€ n ouV hkosl|(spmhy'
umýVárny
Wc apod')a izoacl ná
pochýchsťechách
plediej]c|lzákryíň
konsřukcém
o pbveíénýcň
da|Ším
poíditzápisa předožthoneprcd|eně
zkouškácň
zéstÚpcInveslÓÍa
nébo]|ň
Ú.čenému
Téchnickéhu
oozoru
provedenivšech
4172 plipfuvádéni
s|ávbypíúběŽné
konIÍo|oválspÍávné
konslíukci
proslupú
požámich
iédhnÓ]Óg
ÓkýchzaíizeniaÍozvodú
Vóétně
hÍanicem
úsekú
|ejch
požodavkú
z h|ed'Šká
poŽárnl
och.anyvýs|édky
tě.htokonIÍo|
zapsala pÍenb2il
neorcdenězástuocnvesto.á
neb.ilmuróénému
Téchnickému
oozoru,
prcVésljeiichko.lÍo|u.
4.]73 po pÍov€denikaŽdévrcfuyv|evÍstýýchnátéÍů
v'5 edék
kontroly
a pledoŽitn€ pÍod
enězástupoi
nebojlmÚÍče.émÚ
T€ c hnidkémJ
InvésloE
Dozoru,V provádénl
dá šlVÍstvy
nátěÍupokÍáčÓvál
ážpÓ sÓÚ|l ásu záslupc
nvstoÉnébojlm
uúénémÚ
Téchnickému
oÓŽÓÍÚs]ehÓpÍovádénim
zápsemVé

podm|nky
provádéní
Pí|ohaÓ.6 - Všeobecné
5.

PoŽADAVKYNA PRovÁoĚc|PRoJExíovoU DoKUMENTo|

zhotovle|VypEcu]enebozáj]stlvypÉcování
PÍováděc|Pojoklovéookumenláe (dá|ev télo
pl||oze]en
dokume.la@.)nenl|iVésmo!ÝědeíinÓVánojnákVbzsáhuapodrcbnosti
poťaĎná
pÉládnépbvédenl
phěíljak]e sladoýénÓ
po2adavek
Všech
nlžeÍespjé|i
ptesnosli
sé
sm
ouvě
v
úÍovn
sbnoven
VyŠŠlm|ry
a dela|uz uvedených
noŽíostl.
ookumén|ace
se zpÉcovávásamostahéprojednollivé
slavebnlob]€kq (pozemnla
p@oznl(lechno|og
prc\'bél
inž€ n ýÍské)
cké)soubo|y
V č|éněnldlédokumenlace
plo pbváděnl sláreb muslbýtzpÍa@vánalak' áby by|apř Espéktovánl
DokumentáÉ
hospodámogli
vhodnápÍoŽáňýšenérryuŽitla aby souÓasnĚsphi|ázák ádni požédavky'
poŽárnl
kterym]su méchánická
odÓ|nost
ehÍanazdÉvl'zdÍaý.^
a stabi|ila.
bezpéčnos{'
žrcln|chpodmlnekážÝÓlnlhopÍosťedl.@h€ n aproljhluku'bézpďdÓstpřužlvánl
úgpoE
enérciéá
ochÉná
!épa d|éVyháškyČ137]l993
sb
př..dzahá]enh
DÓkuméntác
2hoi0vi!9|pfudá
nveslo
rcVin€ j pťd ěl 15pEcovnlohdnú
pÍá@nebododávky.
jinak.Prováděcl
plísuŠné
pokudnen|v této
pl|ozeslanoveno
zholovil€| je pov]nenze]mén.
PrcváděcÍobi€krová dokum.ntac€
pÍúzkumya
l) vypÉcďatpřlpadné
déš|
zamělenlpÓllebnápÍozp'amván|
dokuméntacB
á přédat
do 5 pÍámvnlch
dnúod]e]ch VypEmVán|
2) !,ypEooval
dokumentacirak'
abyumo2niáládnépÍov€ d en|
Všeoh
]€ d not]t'ch p|něnl
jákoslia
pledánÓu
V |ozsá|lu
dokuméniacl'
do
sbndadeh sp*íkoÉných
dokumenla€ zapEcová!výhEdné|akÓýále!énl.kl€li nezvýš|
@.u i€dnot wch
plnénl'
p|něnlaércVeĎ
paÍámélry.
néprcd|oÚ2l|húty
nezhÓÍŠí
lunkcé.
á
]akosI
pnánI
pledané
standardy]ednol|ivých spécfkováných
v
dokumenlaci.
p|alnýmicsN
3) VypÉcovátdokumentaciVsu|adusp|atnýfripÍáVn|mipřédpsy
předanoudokumenlácl á techno ogickýmdokume.ly'
4) 2á]isll V dÓkÚménlácl
vévšechpÍoÝoznlch
á hav6ÍijnJch
sp něnlvšeoh
íunkcl
stavby
sl.vech specifikovánýchp|éd
ánoÚdokuméniac
l.
póvoz investorem
zpEevat lak'abyumoŽni|á
5) dokufrenlac
maximá
ně hospodáÍný
6) výk@syzpÉdÓvélÓiteně v doslat€čnépodÍobném
ňéřltku
7) qpEcoval kf dináónl v'kÉsy (p.]doÍysy
v mé.ll|(u
1 50 á l€zy V méíllrul 10 nébo
v ]inénměfltkudohodnutéms nv€stoBm ) s baÍevnýňod|išen
lm jednol Vých
2.llzenl bzvodúá kábé|ových
védenl
poll€ b néprcaÍegu|ovánl
vš*h
3) speojfkovatv
dokumenlacivešk€hodnoty
ré
t€ c hnooqických
2ll2€ n l Včelné
máximán|ch
á minimá|ních
hodnol
povrchú(pod|ah.
9) q,pÍadÓVál
spárřezy vŠech
Vidilenýdh
obk|adůpddh|édú
b€lonových konstlkc|) zobEz t á zkooÍdnoválve spárclezechpo|ohuVš*h
eéméniú
ordházeiloloh
do |ícekonstrukcé
po|ohy
lo) ládnězk@rdinovaI
á zobEzt lBviznlvstupy.
čst|c|ch
kusúkana]zace'
oVádáclch pBkúá ÚzávěrdVšéch
Ío4odú|ák áby by|yehcépísfupnép'o ÉVizé
á
veškeÍé
oolfubné
maniou|ace
pod|éhájlcl
pÉVide
1])v€ š ké.ázal|zení
nýňíéVizlm
um{sltá2obEztlakábybya
plislupnáprc prcvádén|
b€zpÍob|émově
téchtoÍevzl
12)fuuóáď|dokuméniacéFoÚVýkázyvýňěrzpÍácÓVanéVčenén|ášodkázyde
dokumenla@oroVýbér
zholovilele
poŽadávky
13)dodÉ€ tVešk€ r é
ná sÓUběha kř|žén
l in'ený6kýcňsn{. vnitlnlch
bzvodŮ
p éhýn csN a ptedanou
Šbnovené
dokumenlaoi'
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14)zpEcoval dokuméniaci
lák' áby by|yjennoznáčné
slánovenypoohy VŠech
di|alacla
jvých
přésně
popsalp@vedenI
jédnÓl
dialac|v
konst.ukc|ch.
prcjednaným
15)předalmateláy k VéŠkérýň
zménám
a dop|ňkúm
souvsejlclch
s
byo nÚliÓ prjédnátsúčáshikysbvebnllro
tlzen|
nébo
s dotóéným
ÓÍgány
p.ojednánl
a o€ a nzacem .do 3 pra@vnlch
dnúodje]ic|l
16)V píipadě
p|ahýmipráVnim
zj]štěn|]ákéhoko
V ÍozpoÍu
dÓkÚmenlac|
s pledanou
pledpisy.
pálnýň csN a lechno|ogckým
proběňu
pnéní'
pÍovést
dokuménry
V
pÓlřébnoÚ
s VědomlmnvostoÍa
ÚpÉVu
dosudŽpÍácÓVané
dokuň$lacelakaby
by|áuvédéná
dosou|adu
s Výš€uvedénýň
dokumenly
17) í*i]zaÓnl dokumentá@objektuVztaŽeno
u k bezpeÓnosln
im zkouŠkám
(Óvanouceníkačn
akÍéd
l spo|eón
ostl dép|alné
|é9s átVyEU
VýrÓbňětechnickádokum.nt.cé
(dl|.nskádokunént.cé)a dokuňéntacé
výrb kú
VýkÍesováa jiná dokum€ nláce klebu u beŽpéČujJ
ŽhÓlovte éV lán c svévýÍob
nl přlpravy

dl|enské
a monErd!'kÉgy:
]ednÓtv'ch slmjúa zaíizenl
. kovov'ých
a dlevénýchkonstfukci
' výÍobkú
vnlhíhozalizen|áVybávéní
ltélnězpúsbu
upéVnénlpř
]éjch2ábuddvénl
' !]zdlvekáizoáclt*hno|ogcký.hzařlzenl
' nosnýoh
konstru
kcikabe]ovych
á potfubnlch
bzvodůázállzenl

.
.
.
-

pomodnýÓh
kons|rukc
(pÍa.ovn|ch.
montáŽnícha podpérných
€ Š enl'skfu2i
zaváŽec
lcňá závĚsnýÓhmonléžíich
konslÍukol)'
doČasných
(nápls|áVen
monláŽn|ch
zallzén|
štních
Výlahú).
doóáýýchjélábÓvýo|r
(r6kokonslrukce)
bédnĚnl
vl'ztuŽep€fábÍikoÝanýdhžéézob€lonovýchkonslÍukcl
a dl|úa ]eich slykú
páženiarczepřenirýha
jaň
zákádovýcrj šlltovýc|l
sténár|mék
pfukú
preíabÍikace
á spo]ovadlho
mateÍiá|u
konstrukcl
lehké
sváíú
svkúpÉ|ábÍikátú
dé|én|
Íovnýdh
částlvzduchotechnických
lďvod|] gl€lnéhoprcliu na montá'nidl y á
jednot
Výmipozemi.
]eich oznaÓen|

dÍobíéto
7áL|ád1Foc poTo.ré!o 1ábtL plo TorÉ' I p!@
slali.ké dynamickée I*h ni.ko.'yz ká|nl Výpočly
- podpéÍnýc|'
|eŠénl.
3kÍÚ2l
á ňÓnlážnichkonslfukdl'
pomocíých
pro
kÓnŠtukcl zak ádánl

pÍooslahlVýobníámontáŽnI
plipÍáVu
(pÍúzkum
dokuňénlaoe
zhoiovilé|ú
m|sln|ch
zdfujú
prukůdÍu|lÚ
slavebnichhmot moŽnosť
Vyrcbystávebních
méchánizačnlhovybavenla
ostalnichpodmlnekpÍo.ea 2ác sláVby)
VýkÍesováa j ná dokumentáce kiéÍouzábézpďuil zhÓiJvile é]áko ŠoučáŠl
ŠVé
dodáVky:
plo pbkázánl po2ádová
nýdh Vlaglnost|
d l|a(ateslyoelínkáy ndividuánla
komp|éxni
vyzkoušenlapod)
. pÍospráVnéa b€z péčné
uvédén
l do p@Vozu pÍÓvÓŽÓvánj o odsiavováni sIÍo]
úa
piďpisy a náVodypÍÓzkušebnlprcVoz)
Žářlzén(pÍovozni
prc spráVné
prvédénlúddby
á Včásné
slÍo]ú
azalizenl(dokumenta@
údrzby
á
'

pÍoautomat4oíizenlVŠechúrovni
ulváte|sképrogÉmovévybávéni

Pmoháč'6 - Všsb*né podm|nkyplďáděnÍ
c1okum6nEÉ
doěsnýohobiekúělíEn| sEwni.tě . dďuňéítacépodéb.ýchúpÉv
qbtJjlclch á lrv5|ýthobjékópB úré|y
u řlzen|slaEiště' kkfá * zpE@áEjÍ v soubdu
* Ék|adnlmlešenlmsiawn|Šié
.(anoEnýmv p@]ek|u.
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PoŽÁDAVKYNA DoKUMENTAo|
sxUTEčNÉHo

pfuýédéní
siáVby
zhotovib vypraculenebozajistl!,ypÍa.ovánI
dokÚmenlaceskuleČného
(dáe V létopl|oze]en dokumenlacé")v.ozsáhUápodrcbnostipoltebnéprcužlvánisiávby
bÚdédokum
entáe obsáhovalnás|ed
ullcl:
Nenl dá|éÚplesnénoVégm|oÚVé]inak
pÍo]ednot
(Poz'émnlá
séŽpÉdovává
sáňÓs(atně
véslaÝébn
lobjékly
Dokumenlacé
prcvozni
(leohno|ogcké)
plo!,ýbél
dÓkÚmén|acé
nŽenýreké).
soubory
Včleněnídé
pbvédénl
DÓkumenla€ skulééného
slavbymuslbýtzPEcována
lak..bypoŠbhováa
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