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Zhotovitel pľ ohlaš uje' Že je v ekonomicky dobľ é kondici a není v ú padku. Zhotovitel dále
pľ ohlaš uje, ž e vů č iněmu není vedena exekuce nebo vy'kon rozhodnutí aż e nená Žádné dluhy
po splatnosti. jejichŽ splnění by mohlo být vymáháno v exekuci. Zhotovitel dále prohlaš uje,
ž e s ní m není veden ž ádný spor' V němŽ by neú spěch vedl k takové jeho povinnosti,její ž plnění
by destabilizovalo jeho hospodářskou situaci nebo jinak ohľ ozilo plnění jeho povinností podle
té to SmlouĘ'.

4.

Dí lo

4.l.

Zhotovitel se zavazuje pľ o objednatele pľ ové st dí lo _ zhotovení předprojektové a pľ ojektové
dokumentace a zajiš tění souvisejí cí předpľ ojektové a pľ ojektové č innosti. inž enýrské č innosti
zahrnují cí zejmé na zí skání spľ ávní ch rozhodnutí potřebných k realizaci stavby a zabezpeč ení
v'ýkonu autorské ho dozoľ u a dalš í č innosti specifikované v tomto č lánku Smlouvy a její ch pří loh.
v ľ ámci akce ,,Zajiś tění pľ ojekč ní cha inž enýrsĘch služ eb při rekonstrukci plavecké ho bazé nu
ZŠ a MŚ Weberova l090/ l, Praha 5 _ Smí cńov" (cĺ aĺ ejen ,,Dí I o'')

4.2.

Dí lem se rozumí zejmé na Zajiš tění a realizace těchto č inností ,které dle ní ž euvedené ho ľ ozdělení
woří č ásti (etapy) Dí la:
4.2.1. Dokumentace návrhu stavby (ddle těž ,,Studieu)

4.Ż .l.l. Zhotovitel sezavazuje vypracovat nejprve koncept Studie v souladu s Pří lohou č . 1
k té to Smlouvě - Zadání m pro vypracování studię na vybranou vańantu 84 preferovanou
objednatelem a zavanlje Se v konceptu Studie zpracovat návľ h koncepč ní ch, tvarových,
objemových, mateľ iáloqýclr, technologichých a technicĘch, dispozič ní ch a provozní ch
řeš ení Stavby, její mż smyslem a ú č elemje vzájenlné ujasnění si záměrů Stavby mezi

objednatelem a Zhotovitelem a ověření proveditelnosti Stavby v zájmové m ú zemí '
Zhotovitel uvede informaci, zda dle právní ch předpisů bude moŽné vé st ohledně Stavby
společ né ú zemní a stavební ří zení dle $ 9aj a násl. zákona č . l83/ 2006 Sb., o ú zemní m
plánování a stavební m řádu stavebn í zákon (dc\ le jen; "Stuvební zú kon" );
Zhotovitel se zavazuje při vyhotovení konceptu Studie zohlednit, aby ohledně
Stavby bylo moŽné vé st společ né ú zemní a stavební ří zení dle ust. $ 94j Stavební ho
zákona:
Zhotovitel je rovněž povinen objednateli doporuč it variantu řeš ení , kteľ á je pro
objednatele dle odborné ho posouzení Zhotovitele se zohlednění m ú č eluveřejné
zakázky a Stavby nejvhodnějš í a tuto volbu odť lvodnit, objednatel je vš ak
oprávněn si vybrat kteroukoliv variantu;

Zhotovitelje povinen vyhotovit a objednateli předloŽit koncept Studie v termí nu
dle č l. 5. l. té to Smlouvy" ve 4 pí semných vyhotovení ch a lx na CD ve fomátu
pro texty * 'doc (* .nf), pľ o tabulĘ * .xls' pro skenované dokumenty * .pdf,
pro ýkresovou dokumentaci * .dwg;
objednatel po předlož ení konceptu Studie připomí nkuje č i odsouhlasí koncept
Studie do 2 ýdnů od jeho předlož ení (okanĚik volby dcí le jen; ,,Schvólení
konceptu studie,,);
4.2.l.2.: objednatelem Schválený koncept Studie bude následně Zhotovitelem dopľ acován
do koneč né podoby Studie a předán objednateli v termí nu dle ěl. 5. 1. té to Smlouvy;
Studie po Schválení konceptu Studie bude objednateli předána ve 2 pí semných
vyhotovení ch a lx na CD ve foľ mátu pľ o tęxty * .doc (x.rtf), pro tabulky * .xls, pro
skenované dokumenry * .pdf, pro qýkresovou dokumentaci x.dwg'
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4.2.2. Dokumentace pro vydání společ né ho povolení , kteým se Stavba umisť uje a povoluje
(dále té ž ,,DUR+ DSP* )

Zhotovitel se zavazuje pro Objednatele vyhotovit DUR+ DSP,

a to podle

Studie

odsouhlasené objednatelem a dále podle vyhláš ky č ,' 499lŻ 006 Sb., o dokumentaci staveb,
ve znění pozdějš í ch předpisů a pří sluš ných pří loh' zejm' její pří lohy č . 8;

Zhotovitel se dále zavazuje vyhotovit DUR+ DSP s cí lem zahrnutí veš keryÍ ch známých
Ĺlsporných provozní ch opatření ' kteľ é lze uplatnit v mí stě realizace ýstavby vč etně
dolož ení doby návľ atnosti navľ hované ho řeš ení :
DUR+ DSP bude dále obsahovat zpracování hydrotechnických vypoětů s postupem, jak se
k v,ýpoč tů mdoš lo a provozní clrarakteristiĘ u návrhu recirkulač ní chč erpadel, filtrů ,
sací ch a v'llač ných rychlostí v potrubí , UV jednotek, ozon-generátorů , ohřevu vody, pří č né
a podé lné řezy jednotliými recirkulač ní mi upravnami bazé nové vody;
DUR+ DSP bude navrhována v souladu s bezpeč nostní minormami řady Č sN pN l345 1
10, Č SN EN l5258,

1-

dle tohoto bodu Smlouvy bude objednateli předána ve 3 pí semných vyhotovení ch a l x na
CD ve formátu pro texý * 'doc (* 'rtf), pro tabulĘ * .xls, pro skenované dokumený * .pdf,
pro výkresovou dokumentaci * 'dwg. (Pro zajiš tění stanovisek si Zhotovitel obstará vlastní
paré )'

Za předpokladu, ž e nastanou objektivní okolnosti dané specifiky Stavby, pľ o které pro
Stavbu nebude mož né vé St Spoleěné ú zemní a stavební ří zení dle $ 9aj a násl' Stavební ho
zákona azároveň pří sluš ný stavební ú řad Zhotoviteli pí semně sdělí , ž e pro danou Stavbu
není mož né vé st společ né uzemní a stavební ří zení $ 94j a násl. Stavební ho zá,kona a lydat
společ né povolení , je Zhotovitel povinen pro objednatele namí sto DUR+ DSP zajistit
vyhotovení samostatné dokumentace pro vydání rozhodnutí o umí stění Stavby, popř.
dokumentace k ž ádosti o vydání ť rzemní hosouhlasu (dále té ź ,,D[ I R")a samostatné
dokumentace pľ o vydání stavební ho povolení nebo ohláš ení Stavby (dáleI é ž ,,DSP"), oboje
podle vyhláš ky č . 499lŻ 006 Sb.' o dokumentaci staveb' ve znění pozdějš í ch předpisů .
V takové m pří paděje Zhotovitel povinen, nejpozději do 5 pľ acovní ch dnů od zjiš tění Ęŕ š e
uvedené okolnosti, informovat objednatele o dů vodech, pro které není mož né vé st
společ né uzemní a stavební ří zení dle $ 9aj a násl. Stavební ho zákona, a pro kteľ é bude
třeba vypracovat samostatnou DUR a samostatnou DSP, a zároveň je povinen objednateli
předlož it pí semné vyjádření pří sluš né hostavební ho ú řadu ýkají cí se mož nosti Vydat
společ né povolení pro Stavbu.

V

pří padě, ž e nastal někteý z pří padů uvedený v předchozí m odstavci, nahrazují
se povinnosti ZhotoviteI e směřují cí k vydání společ né hopovolení totož nými povinnostmi
Zhotovitele, avš ak ve vztahu k vydání ú zemní ho rozhodnutí a následně stavební ho
povolení .

V

pří padě, ž ę doš lo k nahrazení povinnosti Zhotovitele směřují cí k vydání společ né ho
povolení totož nými povinnostmi Zhotovitele směřují cí mi k vydání ú zemní ho rozhodnutí
a následně stavební ho povolení , rozdělují se č innosti v ľ ámci etapy dle č l.4'2.2. Smlouvy
do dvou podetap ěl. 4.2.2'i) a č l. 4.2.Ż .ii).
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V

rámci podetapy dle č l. 4.Ż .2.i.) Smlorrvy se Zhotovitel zavazuje dokonč it a předat
objednateli DUR v tenní nu stanovené m v č l. 5.l' Smlouvy v tabulce nadepsané ,,Teľ mí ny
v pří padě samostatné ho ú zemní ho a stavební ho ŕ í zení ".

V ľ ámci podetapy dle č l' 4.2.2.ii.) Smlouvy se Zhotovitel zavanlje dokoněit a předat
objednateli DSP v tenní nu stanovené m v č l. 5.l. Smlouvy v tabulcę nadepsané ,,Termí ny
v pří padě samostatné ho ú zemní ho a stavební ho ŕ í zení ".
Povinnost Zhotovitele dokonč it a předat objednateli etapu dle č )l. 4.Ż .2. Smlouvy je ze
strany Zhotovitele splněna aź poté .co dojde k dokonč ení a předání obou podetap dle č l.
4.Ż .Ż .1) a 4.2.Ż . ii) Srnlouvy.

Cena Dí la a ostatní podmí nky provádění Dí la zů stávají nezměněny (pozn.: kde je dále
jí m podle kontextu také samostatná
ďnebo,,DsP",
,,DI I R"

v té to Smlouvě pouŽit termí n DI 'JR+ DSP rozumí se

4.2.3.Projektová dokumentace pľ o provádění Stavby - podklad pro zadání veřejné zakázky
na stavební práce (dále té ž ,,DPS* )
Zhotovitel se zavazuje pro objednatele vyhotovit DPS podle vyhláš ky č . 499lŻ 006 sb.,
o dokumentacistaveb, veznění pozdějš í ch předpisů , a pří sluš ných pří loh, zejm. její pří lohy
č . l3, přič emž DPS musí souč asně splňovat poŽadavky na zadtxací dokumentaci dle
Zákona o zadávání veřejných zakázek a dle jeho prováděcí vyhláš ky ć ,. 169lŻ 016 Sb''
o stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázĘ na stavební práce a soupisu stavební ch
prací , dodávek a služ eb s výkazem ýměr, ve znění pozdějš í ch předpisů l

DPS bude zejmé na obsahovat dokumentaci stavební ch objektů a provozní ch souboru,
souč ástí DPS bude soupis stavební ch pľ ací dodávek a služ eb vč etně soupisu vedlejš í ch
a ostatní ch nákladů s výkazem výměľ a poloŽkoým rozpoč tem Zpracovaný v souladu
s vyhláš kou č . 169lŻ 016 Sb., o stanovení ľ ozsalru dokumentace veřejné zakázky
na stavební práce a soupistl stavební ch prací , dodávek a služ eb s výkazem ýměr, ve znění
pozdějš í ch předpisů (dcile té ž ,,Výkazvýměr").Yýkazvýměr bude dodán neoceněný (ako
slepý' uzamč ený a propojený vzorci s moŽností vlož ení pouze jednotkov,ých cen do
oznaěených buněk pro předlož ení nabí dky) a dále bude dodán té ž oceněný (v např. aktuální
SW KROS' aktuální cenová Soustava Úns cz a RTS, a.S.' pľ o potřebu objednatele). Popis

jednotliqich polož ek ve výkazu výnlěľ a polož kové mrozpoč fu bude co do podrobnosti
obsahovat popis materiálu - jeho tří du č ,i zaŕ azení , jednotlivé rozměry (dé lku, š í řku,
tlouš ť ku a váhu). Kumulované poloŽky nejsou ve ýkazu ani rozpoč tu dovoleny, pokud
nebudou odkazem podrobně zpracovány a popsány v pľ ojektové dokumentaci. V DPS ani
ýkazu výměr č i ľ ozpoětu nebude uváděn ź ádný ýrobce, vyjma souladu s vyhláš kou č .
16912016 sb.;

DPS bude obsahovat kooľ dinaění ýkres jednotlivych inž enýľ sĘchprofesí (kanalizaci,
vodovod, bazé nové rozvody' vzduchotechnika, silnoproud a slabopľ oud apod.), ze které ho
bude patrné . ž e nedochází ke vzájemným kolizí m.
DPS bude navrhována vsouladu sbezpeč nostní minormami řady Č sNEN l345l l-10,
Č sN gN l5258,
Při zpracování oceněné ho Výkazu ýměr. kteý bude slouž it jako podklad pro stanovení
předpokládané hodnoty veřejné zakázĘ.je Zhotovitel povinen vycházet zaktuální ch
tľ ž ní clrcen. V neoceněné m Výkazu vý'měr ani v ž ádné č ásti DPS nesmí být uvedena
obchodní jmé na qýrobků , qýrobců nebo materiálů . která jsou pro urč ité ýrobce nebo
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dodavatele považ ována za pŕ í znač ,ná.popis mateľ iálů musí být pľ oveden vy'| uč ně
technickými daý a standaľ dy (vč etně estetických). Technické podmí nky uvedené v DPS
nesmí bý stanoveny tak, aby urč iým dodavatelů m bezdů vodně pří mo nebo nepří mo
zaruč ovaly konkurenč ní v.ýhodu nebo vytvářely bezdů vodné překáž ky hospodářské
soutěž e:

DPS bude obsahovat zaÍ ŕ í děnístavební ho dí la a stavební ch prací podle kódů CZ-CC;
DPS bude obsahovat pí semné a grafické informace potřebné k jednoznač né mupľ ovedení
Stavby. vč etně podľ obných v,ýkresů . vykresy budou řeš it kaŽdý jednotliý detail
konstrukce, vč etně řezů . qýkresů tvaru aýztuź e. kladeč ské hoplánu (spáľ ořezu) obkladů
a dlaż eb, vymezení zaŕ í zení staveniš tě a zapracované pož adavky ú č astní kůstavební ho
ŕ í zenípŕ i povolování Stavby' Zvláš tní pozornost je třeba věnovat akunlulač ní m jí mkám,
a bazé novým vanám recirkulaění ch okruhů na zakreslení prostupů s oznaěení m polohy
a ýš ky' dále provedení pří č nýcha podé I ných řezů technologie ú pravy bazé nové vody, dále
dů leŽité detaily jako jsou detaily vtokov'ých a ýokových trysek, detail ž lábku vč etně
napojení na ochoz, detail provedení pľ ostupů v AJ abazé nové vaně, detail osazení č eľ padel
na základovou konstrukci, detaily osazení pří padných atrakcí , ...), atd.;

DPS bude objednateli předána v 8 pí semných vyhotovení ch a lx na CD ve formátu

pro texty * .doc (t.n| ' pro ľ ozpoć ty a výkazy v'ýměr * 'xls, pro skenované dokumený
* .pdf, pro r,ýkľ esovou dokumentaci * .dwg a zároveň * .pdf (edno CD nebude obsahovat

ľ ozpoč ty' Tato skuteč nost bude na CD zřetelně označ ena). Neoceněný Yýkaz

ýměr

(s buňkami otevřenými pouze pro vlož ení jednotkov.ých cen a propojený vzorci pro celkoý
qýpoč et nabí dkové ceny) bude odevzdán v 1 vyhotovení v listinné (tiš těné ) podobě a l

vyhotovení v elektronické podobě ve formátu excel (č ásteč něeditovatelné m pľ o vloŽení
jednotkoqfch cen).
4.Ż .4. I nž enýľ ská č innost

Zhotovitel se zavazlje v ránlci provádění Dí la zajistit i následují cí č innosti
obstarat a zpracovaÍ nezbytné podklady pro vypracování a podání ž ádosti o vydání
spoleěné ho povolení (resp. ž ádosti o vydání rozhodnutí o umí stění Stavby, popř. o vydání
ú zemní hosouhlasu a ž ádosti o ĺ ydání stavební ho povolení (č i ohláš ení Stavby)) a dalš í ch
nezbytných povolení , souhlasů a stanovisek dle DUR+ DSP (resp. DUR a DSP, (zejmé na
stanoviska vlastní kť l sousední ch pozemků dotěených Stavbou a oprávněných z věcnýclr
břemen k sousední m pozemků m dotč eným Stavbou, stanoviska dotč ených orgánů státní
správy (dále jen: "DoSs''), správců inž enýrských sí tí .správců komunikace, apod.)
a v pří padě potřeby Zapľ acovat připomí nĘ a pož adavky do pří sluš né DUR+ DSP a/ nebo

DPS;
vypracovat Žádost o vydání společ né hopovolení (ľ esp. Žádost o vydání rozhodnutí
o umí stění Stavby, popř. ú zemní ho souhlasu, a ž ádost o vydání stavební ho povolení (č i
ohláš ení Stavby)), nebo pří padně dalš í Žádosti o vydání nezbytných povolení dle
DUR+ DSP (resp. DUR a DSP);
za objednatele jako stavební ka podat u mí stně a věcně pří sluš né ho stavební ho ú řadu ž ádost

o vydání společ né hopovolení (ľ esp' rozhodnutí o umí stění Stavby' popř. o vydání

ú zemní ho Souhlasu' atádost o vydání stavební ho povolení (ěi ohláš ení Stavby)) a dalš í
nezbytné Žádosti dle DUR+ DSP (resp. DUR a DSP) a zajistit vydání společ né hopovolení
(resp. ú zemní horozhodnutí / ú zemní hosouhlasu a stavební ho povolení );
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ť rč astnit se jednání u věcně a mí stně pří sluš né hostavební ho ú řadu a za objednatele

ź adatele, resp. stavební ka. podávat návrhy a vy'jádření
Lizemní ho a stavební ho ŕ í zení ýkají cí hose Dí la)l

jako
v rámci společ né hoří zení (ľ esp.

přebí rat za objednatele jako ź adatęle, resp. stavební ka, pí semnosti
ří zení (resp. ť rzemní ho a stavební ho ŕ í zení ýkají cí ho
se Dí la);
uplatňovat

v ľ álnci spoleěné ho ří zení (resp.

v rámci společ né ho

ú zernní ho a stavební ho Í í zęní ýkají
.
cí ho

se Dí la) řádné a mimořádné opravné pľ ostředĘ. ěi se práva na jejich uplatnění vzdát;

hmotným výstupem zté to etapy bude pravomocné společ né povolení (resp. pravomocné
ť tzemní rozhodnutí / ť lzemní souhlas a pravomocné stavební povolení )

veš kerá stanoviska a vyjádření stavební ho ú řadu nębo jiných DOSS předávat poté ,
co nabydou právní moci, pľ oti podpisu pověřené mu zástupci objednatele;
(dále souhrnně jen,'I nž enýľ ská č innost")

Uzavření m té to Smlouvy objednatel uděluje Zhotoviteli plnou moc pro obstaľ ání
I nž enýrské č innosti ve smyslu Snllouvy v rozsahu uvedené m v potvrzení o udělení plné
moci, jehož vzorové znění tvoří pří lohu č ,' 4 té to Snrlouvy. Pí semné potvrzení o udělení
plné moci vystaví objednatel Zhotoviteli najeho pí semnou ž ádost bezzbyteč ,né ho odkladu
po doruěení pí semné ž ádosti objednateli'
4.2.5. Spolupľ áce s objednatelem při výběľ u dodavatele Stavby

Zhotovitel se zavazuje v pruběhu zadávací ho Í í zenína dodavatele Stavby, které objednatel
vyhlaš uje podle zákona o zadź wání veřejných zakź nek vykonávat následují cí č innosti:
konzultace s objednatelem při zpracování zadávací ch podmí nek pro
Stavby v rozsahu dle pož adavků objednatele;

ýběr

dodavatelů

spolupráce při r,yřizování ž ádostí o vysvětlení / doplnění / změnu zadávací ch podmí nek
v reŽimu ust. $ 98 a $ 99 Zákona o zadávání veřej ných zakázekýkaj í cí chse DPS č i Výkazu
v1iměr, vč etně pří padných ú prav DPS ďnebo Výkazu výměľ , vznikne-li tato potřeba
v návaznosti na vypořádání dotazů ú č astní kůzadávací ho ŕ í zeník zadávací n podmí nkám,
a to ve lhů tě do l pracovní ho dne od jejich obdrž ení Zhotovitelęm na tuto emailovou
adresu: mrazek@atelierl 1 .cz;

zpracování odpovědí na dotary k DPS v rámci vy'jasňování zadź wací dokumentace
uchazeč i o veřejnou zakázku, a to ve lhů tě odpoví dají cízávazné lhů tě Vyply1vají cí
zeZákona o zadź ryání veřejných zakázek, a to zejm. ust. $ 98 odst. 4 Zákona o zaďávání

veřejných zakázek, tj. do 3 pľ acovní ch dnů ;

vypracování porovnání cenov'ých nabí dek jednotlirĺ ých uchazeč ů o veřejnou zakázku
na dodávku Stavby a vymezení odchylek od ceny podle DPS. bude-li pož adováno;

posouzení pří padných zdů vodnění mimořádně ní zké nabí dkové ceny na dodávku Stavby,
bude-li pož adováno.
4.Ż .6. Autoľ ský dozoľ
Po dobu realizace Stavby až do finální ho předání Stavby objednateli bez vad a nedodělků
sę Zhotovitel zavazuje vykonávat autoľ ský dozor. Autoľ ský dozoľ bude Zhotovitelem
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vykonáván s odboľ nou pé č íkteľ
' ou lze po něm spravedlivě poŽadovat a v rozmezí
odpoví dají cí ch pľ ofesní ch standardů č iręlevantní ch právní ch předpisů , ve smyslu naplnění
ú č eluustanovení $ l 52 odst' 4 Stavební ho zákona. v platné m znění '
Autorský dozor bude Zhotovitelem vykonáván obvykle l x za ýden v rozsahu dvou hodin,
zpraviďla zároveň s konání ln kontrolní ch dnů Stavby a dále podle potl'eb prů běhu Stavby
nebo na ýzvtl objednatele nejpozději do 3 dnů , pokud nebude objednatelem stanovena
lhů ta delš í .
Č innosti autorské ho dozoľ u sestávaií zeimé naz:

poskytování běŽných konzultací dodavatelů m Stavby, pokud jde o souvislosti
DPS;

s

ú č astna kontľ olní ch dnech, zásadní ch zkouš kách a ĺ něření avydávání stanoviska

kjejich ýsledků m;
autorský dozor

při realizaci

Stavby,

jak pokud jde o vlastní řeš ení Stavby,

tak z hlediska posfupu a respektování podmí nek výstavby;

dozor při zpracování dokunlentace doč asných zaŕ í zení staveniš tě nebo ú pľ av
trvaĺ ých objektů , k zabezpeć ,ení souladu s DPS;
navrhování a projednávání zmé n a odchylek od vlastní ho řeš ení DPS, která mohou
přispět ke zv.ýš ení efektivnosti dří ve přijaté ho řeš ení nebo ke sní Žení ěi odstľ anění
definovaných ľ izik DPS, vč etně ú č astina souvisejí cí ch změnových ří zení ch;
opeľ ativní zpracování návrhů přijaých drobných ú prav a znlěn DPS a projednávání
postupů a podmí nek prací na změnách větš í ho rozsahu, vč etně ú č asti
na souvisejí cí ch změnových ří zení ch;
ú č astpři předání

a pŕ evzetí Stavby jak ke zkouš kám č i zkuš ební mu provoztl'
a lyjadřování

tak také k běŽné mu uŹí vání , za ĺ těelenl poskytování informací
stanovisek vaahují cí ch se k výkonu autorské ho dozoru;

_ ú č astna

předání

a pkvzetí

staveniš tě Zhotovitelem Stavby, kontroĺ a,

zda skuteč nosti známé v době předání staveniš tě odpoví dají předpokladů nr, podle
kteých byla vypracována DPS;
dohled na souladem zhotovované stavby s DUR+ DPS, která je podkladem pro jeho
č innost. sleduje a kontroluje postup qýstavby ve vztahu k dokumentaci;

podávání vy"světlení k DPS' která je podkladem pro výkon autorské ho dozoru;
spolupráce při odstraňování dů sledků nedostatků Zjiš těných v DPS;
podávání vy'jádření k pož adavků m na větš í množ sť ví ýľ obků a ýkonů oproti
DPS;
posuzování návrhů na změny Stavby na odchylky od sclrválené DPS, které byly
vyvolány vlivem okolností vzniklých v pľ ů běhu ľ ealizace:
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pľ ovádění posouzení a odsouhlasení pří padných návrhť r Zhotovitele Stavby
nazměny schválené DPS a na odchylĘ od ní . které byly rry"volány vlivem
okolností vzniklých v pľ ů běhu realizace;
spolLrpľ áce s partnery objednatele (Zhotovitel Stavby, technický dozor stavební ka'

koordinátor bezpeč nosti pľ áce) při řeš ení pľ oblé mů vzniklých na Stavbě:

sledování dodrŽování podmí nek pro Stavbu tak' jak jsou urč eny společ ným
povolení m (resp. stavební m povolení m) a stanovisĘ dotč ených ú č astní ků
výstavby. která jsou ve společ né mpovolení (ľ esp. ve stavební m povolení )
stanovena

j

ako ztw azná;

zaznamenávání provádění autorské ho dozoru, Zjiš tění , poŽadavků

a

návrhů

do stavební ho dení ku;
ú č astpři kontrole odstranění vad a nedostatků Stavby;
ú č astna kolaudač ní m ŕ í zenía při kontrole odstranění kolaudač ní chzávad

4.Ż .7. Zhotovitelje povinen při pľ ovádění Dí la pľ ové st i práce a č innosti v té to Smlouvě ýslovně
neuvedené , pokud o nich Zhotoviteljakoä o odborní k ví nebo má vědět, ž e jsou nezbytné
pľ o řádné plnění předmětu Dí la.

5.
5.1. Mí stem plnění a

Mí sto a doba pľ ovádění Dí la

mí stem předání hmotných výstupů Dí la je sí dlo objednatele. Zhotovitel

sezavazuje pľ ové st Dí lo po č ástech (etapáclr), v následují cí ch lhů tách:

Termí ny proveĺ I ení etup
stuební ho ří zení :

Dí h dle

č I . 4.2.14.2.3. Smlouvy v pří pĺ tdě společ né hoú zemní ho

a

Cást (etapa) Dí la

Lhů ta předání

4.Ż .l.
Smlouvy
(Studie)

do 30 dnů ode dne nabytí ú č innostiSmlouvy

4.2.1.1.

koncept
Studĺ e
4.2.1.2.

do 30 dnů ode dne Schválení konceptu Studie

Studie
4.2.2. Smlouvy

(DUR+ DSP)
4.2.3. Smlouvy

(DPS)

do l20 dnů od podpisu Etapové ho předávací ho
protokolu ke Studii

do 60 dnů od podpisu Etapové ho předávací ho
protokolu k DUR+ DSP

Termí ny provedení etap Dí la dle č l. 4.2.I _4.2.3. Smlouvy v pří pudě samostatné ho ú zemní ho
a stavební ho ří zení :

9
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Lhů ta

4.2.1.1.
4.2.1.

Smlouvy
(Studie)

koncept
Studie

do 30 dnť r ode dne nabytí ú č innostiSmlouvy

4.2.1.2.

do 30 dnť r ode dne Schválení konceptu Studie

Studie
4.2.Ż .i.
4.2.2.

Smlouvy
(DUR
a DSP)

Smlouvy
(DUR)
4.2.2.ä .

Smlouvy
(DSP)
4.2.3. Smlouvy

(DPs)

do 90 dnů od podpisu Etapové ho předávací ho
protokolu ke Studii

do 90 dnů od podpisu Etapové ho předávací ho
protokolu k DUR

do 60 dnů od podpisu Etapové ho předávací ho
protokolu k DSP

Termí ny provedení etap Dí la dle č I . 4.2.4.-4.2.6.

Cást (etapa) Dĺ I a

Lhů ta
- prů běŽně bez zbyteč ,nÝch prů tahů až . do nabytí

4.2.4. Smlouvy

(I nž enýľ ská č innost)

právní
moci společ né ho povolení , ľ esp. v pří padě
samostatné ho lizemní ho a stavební ho ří zęní do nabytí
právní moci ú zemní horozlrodnutí / souhlasu
a stavební ho povolení ;
- po celou dobu pří pravy a prů běhu

zadávací chŕ í zení

ýběr dodavatele Stavby aŽ do ukonč ení zadávací ho
ří zení Stavby (zpravidla dnem uzavření smlouvy
objednatele a dodavatele Stavby dle výsledku
na

4.2.5. Smlouvy

(Spolupľ áce
s objednatelem při
výběľ u dodavatele
Stavby)

zadávací ho ŕ í zení );
- Zhotovitel se zavazuje č innost v ránrci té to etapy

zahájit na základé výmy objednatele k posĘtnutí
pří sluš né hoplnění a bude ho poskytovat v závislosti na

poĘnech objednatele a pniběhu zadávací ho ŕ í zęní :

4.2.6. Smlouvy

(Autorský dozoľ )

5.2.

po dobu reaI izace Stavby do odstranění vad a
nedodělků a finální ho předání Stavby objednateli bez
vad a nedodělků (tj. do podpisu protokolu mezi
Objednatelem a dodavatelem Stavby)

Zhotovitel není v prodlení s provedení m Dí la, resp' č ásti Dí la. po dobu prutahů orgánů státní
správy v ří zení ch o vydání spľ ávní ho ľ ozhodnutí č i spľ ávní ch ľ ozhodnutí nezbytných / stanovisek
DOSS pro plnění dle té to Smlouvy. přiěemŽ za pľ ů tahy se povaŽuje překľ oč ení lhů t pľ o vydání
spľ ávní ho rozhodnutí / stanovisek stanovených pří sluš nými pľ ávní mi předpisy. Toto ustanovení
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se neuplatní pro pří pad, ž e pľ ů tahy vznikly vadným nebo neú plným plnění m Zhotovitele,
č i opomenutí m Zhotovitele. Zhotovitel je povinen objednateli dobu prů tahů orgánů Státní spráVy
prokázat a v takové m pří padě je Zhotovitel povinen poŹáďat objednatele o pľ odlouž enílhů ty
kprovedení pří sluš né č ásti(etapy) Dí la. ato pľ ostřednictví m uzavÍ ení pí semné ho dodatku k té to
Smlouvě'

6.
6.1.

Cena Dí la a platební podmí nky

Cena za řádně provedené Dí lo č iní l 945 000 Kč bez DPH. tj. Ż 353 450 Kč vč . DPH'
za provedené č ásti (etapy) Dí la dle č ,l. 4.Ż . Smlouvy č iní :

Cást (etapa) Dĺ la

Dí lč ícena (bez DPH)

4.2. 1. Smlouvy (Studie)

4.2.2. Smlouvy (DUR+ DSP)

DUR

4'Ż .4'
č innost)

302 500,-

1 000 000,-

1 210 000,-

580 000,-

701 800,-

a

Smlouvy

4.2'5. Smlouvy
s

objednatelem

(I nž enýrská

40 000

(Spolupráce
výběľ u

při

dodavatele Stavby)
4'2.6. Smlouvy (Autoľ ský dozor)

6.2.

Dí lč ícena (vč . DPĐ

250 000,-

DSP)
4.2.3. Smlouvy (DPS)
(resp.

Dí lč íceny

48 400,-

5 000,-

6 050,-

70 000,-

84 700,-

Cena Dí la je koneěná, nepřekroč itelná a nejýš e pří pustná za komplexní plnění celé ho Dí la

dle té to Smlouvy a zahľ nuje veš keré náklady Zhotovitele souvisejí cí s řádným provedení m
Dí la, tj. zahrnuje veš keré č innosti, vlivy, rizika (vč etně ľ izik změn trž ní ch podmí nek, cen práce,

zněn daní (kromě DPH) č ijiných odvodť l a poplatků ), veš keré nezbytné pľ ů zkumy, posudky,
dodávky a souvisejí cí qýkony nutné k naplnění ú ěelu a cí le té to Smlouvy. Zhotovitel bere
na vědomí , Že prů běh plnění Dí la mohou naruš it bezpeč nostní ,hygienická nebo jiná opatření
přijatá objednate| enr v souvislosti s bojem proti onemocnění COVI D-l9, jinou epidemií
nebo jinou okolností naplňují cí znaĘ vyš š ímoci. Tato skuteěnost není dů vodem pro naýš ení
ceny Dí la. Cena Dí la mů Že být změněna jen v pří padě změny pří sluš ných daňoqých předpisů
v prů běhu realizace Dí la. V tomto pří padě bude cena dle té to Smlouvy upravena podle ýš e sazeb
DPH platných ke dni vzniku zdanitelné ho plnění .

6.3.

Cena za Dí lo bude hrazena postupně po proveden í kaź dé z č ,ástí (etap) Dí la dle č l. 4.2. Smlouvy,
ve ry_š i odpoví dají cídí lč íceně za ěást (etapu) Dí la dle č l. 6' l . Smlouvy.

6.4. Pro

odstranění pochybností povaŽují Smluvní strany pro ú č elyvzniku práva Zhotoví tele

na ú hradu ceny Dí la. resp. dí lěí ceny Dí la. ěást Dí la za provedenou splnění m těchto podmí nek:

4.2.1. Smlouvy: Studie: podpis Etapové ho protokolu Studie, resp. Protokolu o odstranění

vytknuých vad, byly-li v Etapové m protokolu Studie objednatelem vytknuý vady č i
nedodělĘ;
4.2.2. Smlouvy: DUR+ DSP: podpis Etapové ho protokolu DUR+ DSP (resp. Etapové ho
protokolu DSP)' ľ esp' Protokolu o odstranění vytknuých vad' byly-li v Etapové m
protokolu DUR+ DSP (resp. Etapové ho pľ otokolu DSP) objednatelem výknuty vady č i
nedodělĘ; Zhotovitel je vš ak opľ ávněn po podpisu Etapové ho pľ otokolu DUR+ DSP (resp.
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Etapové ho protokoI u DSP) oprávněn vyú č tovat80 % o z ďí lč í ceny Dí la za DUR+ DSP (resp.
a DSP) uvedenou v č l. 6.l. Smlouvy; zbylých 20 % o z dí lč íceny Dí la za DUR+ p5p
(resp. DI I R a DSP) je Zhotovitel objednateli oprávněn vyrič tovat aŹpo nabytí pľ ávní rnggi

DUR

vyhovují cí ho rozhodnutí stavební ho Ĺtřadu, tj' společ né hopovolení , kteým se Stavba
umist'uje a povoluje, resp. stavební ho povolení ;

4.2.3. Smlouvy: DPS: podpis Etapové ho protokolu DPS. resp. Pľ otokolu o odstranění
vytknud'ch vad. byly-li v Etapové m pľ otokolu Studie DPS ĺ ytknuý vady č i nedodělĘ;

4.2.4. Smlouvy: I nž enýrskĺ č innost: nabytí právní moci společ né ho povolení , ľ esp.
v pří padě samostatné ho ú zemní hoa stavební ho ří zení do nabytí právní moci stavební ho
povolení :

při výběľ u dodavatele stavby: ukonč ení
zadź wací hoŕ í zenína qýběr dodavatelę Stavby (zpravidla dnem uzavření smlouvy
objednatele a dodavatele Stavby dle ýsledku zadávací ho ŕ í zení ),za předpokladu splnění
vš ech povinností , které jsou souč ástí pří sluš né č ásti (etapy) Dí la;
4.2.5. Smlouvy: Spolupľ áce s objednatelem

4.2.6. Smlouvy:

AutorsĘ dozoľ :

odstranění vad a nedodělků Stavby a finální lro předání

Stavby objednateli bez vad a nedodělků (podpis protokolu mezi objednatelem
a dodavatelem Stavby), za předpokladu splnění vš ech povinností , které jsou souč ástí
pří sluš né č ásti (etapy) Dí la.

6.5.

Po provedení č ásti (etapy) Dí la dle předchozí ho odstavce vystaví Zhotovitel nejpozději do l4
(č trnácti) dnů fakturu _ daňov.ý doklad. Splatnost faktury ěiní 30 (třicet) dnů ode dne její ho
prokazatelné ho doruč ení objednateli. Faktuľ a musí splňovat nálež itosti daňové ho dokladu
ve smyslu ustanovení zákonać ,.Ż 3512004 Sb. objednatelmá právo jednotlivé faktury Zhotoviteli
vrátit, pokud neobsahují zákonem stanovené náleŽitosti. V takové m pří padě započ ne lhů ta
splatnosti faktury běž et znovu po doruč ení opravené faktury.

7.

Pľ áva a povinnosti Smluvní ch stľ an při pľ ovádění Dí la

7.l.

Dí lo bude prováděno po ěástech (etapách), jak jsou uvedeny v ć l.4.Ż .té to Smlouvy.

7.2.

Zhotovitelje povinen zahájit svou č innost ihned po nabytí ú ěinnosti Smtouvy a pŕ i realizaci vš ech
Dí laje povinen postupovat bezzbyteč né ho prodlení pŕ izachování llrů t sjednaných
dle té to Smlouvy.
etap předmětu

7.3.

Zhotovitelje povinen při realizacijednotliqich č ástí Dí la postupovat podle pokynů objednatele.
Zhotovitel je povinen při ýkonu své č innosti pí semně upozornit objednatele na zřejmou
nevhodnostjeho poĘnů . které by mohly mí t pro objednatele za následek vznik š kody nebo vznik
vady prováděné ho Dí la. V pří padě, ž e objednatel i přes upozornění Zhotovitele na splnění poĘnů
trvá, neodpoví dá Zhotovitel za š kodu takto vzniklou'

7.4.

Zhotovitel se zavazuje prové st Dí lo s odbornou pé č ív nejvyš š ímož né dosaž itelné kvalitě a jakosti
v souladu se Smĺ ouvou,zadávací dokumentací a v souladu s obecně závaznými pľ ávní mi předpisy
platnými v Č eské republice v době pľ ovedení Dí la. V pří padě, ž e by se v-zadivací dokumentaci
nebo poĘnech objednatele vyskytl rozpor. nejasnost č i nespľ ávnost, je Zhotovitel povinen
na tuto skuteč nost objednatele upozornit azahájit nepľ odleně jednání o její m vyjasnění .

7.5. Zhotovitelje

povinen při své č innosti sledovat veš keľ é zmé ny pľ ávní ch a souvisejí cí chpř'edpisů
v oblasti zhotovování předmětu Dí la tak. aby č innost pľ o objednatele vykonával vź dy v souladu
s platnou pľ ávní ú pľ avou.
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7.6.
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Zhotovitel odpoví dá objednateli za š kody jí m způ sobené při provádění Dí la. ledaž e prokáŽe'
ýto š kody byly způ sobeny okolnostmi vyluč ují cí miodpovědnost.

Že

7.7. DUR+ DSP

a/ nebo DPS bude vpľ ů běhu zpracovaní pľ ů běž někonzuttována se zástupci
objednatele ve věcech technicĘch a dále bude řádně projednána s DoSS a jejich pří padné
připomí nky č i podmí nky budou řeš eny. pří padně do DUR+ DSP a/ nebo DPS zapracovány'
Zhotovitel je povinen veš keré fáze Dí la dle té to Smlouvy konzultovat a koordinovat
s objednatetem a záľ oveň je Zhotovitel povinen předloŽit objednateli ke Schválen í kaŹďý ucelený
výstup realizovaný v ľ ámci plnění Dí la, jak je blí ž especifikováno v č l. 8'3. Smlouvy.

7.8.

Zhotovitel není opľ ávněn započ í stjaké kolipohledávky oprotinároků m objednatele. Pohledávky
a nároky Zhotovitele vzniklé v souvislosti s touto Smlouvou nesmějí bý postoupeny třetí m
osobám' Zastaveny nebo s nimi jinak disponováno.

7.9.

Zhotovitel je povinen byt po celou dobu ú č innostité to Smlouvy pojiš těn pro pří pad vzniku jeho
odpovědnosti za š kodu způ sobenou jeho jednání nr v souvislosti s plnění ln předmětu té to
Snrlouvy, a to na č ástku rovnají cí se mininlálně ve ýš i 2.000.000,- Kě' Zhotovitelje souč asně
povinen objednateli prokázat existenci takové ho pojiš tění předloŽení m pojistĘ ěi pojistné
smlouvy, a to do 5ti pracovní ch dnů od okamž iku, kdy o to bude objednatelem pož ádán. Doklad
o poj iš tění Zhotovitele na odpovědnost za š kodu způ sobenou jeho ěinností v souvislosti s plnění m
té to Smlouvy tvoří pří lohu č . 3 té to Snllouvy.

7.10. objednatel se zavazuje poskýnout Zhotoviteli pro vytvoření Dí la nezbynou souěinnost, kterou
lze po něm spravedlivě pož adovat, a to na základě dů vodné ho poŽadavku Zhotovitele doruč ené ho
v přiměřené m předstihu objednateli.

7.11. objednatel má právo kontrolovat provádění Dí la. Zjistí -li objednatel' ż e Zhotovitel poruš uje svou
povinnost při provádění Dí la, mů ž eobjednatel pož adovat, aby Zhotovitel zajistil nápravu
a pľ ováděl Dí lo řádným způ sobem.
7.12. Smluvní strany se dohodly, Že k pľ ovedení práva objednatele kontrolovat Dí lo a konzultovat
připomí nĘ objednatele kprovádění Dí la budou pořádány zpravidla lx ýdně kontrolní dny,
kterych je Zhotovitel povinen se ú č astnit.BliŽš í podmí nky kontrolní ch dnů budou mezi
Smluvní mi stranami stanoveny operativně.
7.| 3. Zllotovitel se zavazuje, Že pŕ i realizaci Dí la se přiměřeným způ sobem pokusí zajistit, bude _ li to
moż né vzhledem k předmětu Smlouvy, a to po celou dobu trvání té to Smlouvy:
7.I 3.1. plnění veš keých povinností vypl;fuají cí z pľ ávní ch předpisů Č eské republiky, zejmé na
pak z předpisů pracovněprávní ch, předpisů z oblasti zaměstnanosti a bezpeěnosti
ochrany zdraví při pľ áci, a to vů ěi vš em osobám, které se na plnění veřejné zakázky
podí lejí ; plnění těchto povinností zajistí Zhotovitel i u sých poddodavatelů ;
7.| 3.2. sjednání a dodrŽování smluvní ch podmí nek se svými poddodavateli srovnatelných s
podmí nkami sjednanými ve smlouvě na plnění veřejné zakázky, a to v rozsahu výš e
smluvní ch pokut a dé lĘ záľ uění doby: uvedené smluvní podmí nĘ se považ ují za
srovnatelné . bude-liýš e smluvní ch pokut a dé lka záruč ,ní doby shodná se smlouvou na
veřejnou zakázku'^
7.I 3'3. řádné a vč asné plnění finanč ní ch závazkű sqým poddodavatelů m' kdy zaŕ ádné a věasné
plnění se považ uje plné uhľ azení poddodavatelem vystavených faktur za plnění
poskytnutá k plnění veřejné zakázky. a to vž dy do l 5 pracovní ch dnů od obdrž ení platby
Ze stľ any objednatele za konkľ é tníplnění :
7.l3.4. sní ž enínegativní ho dopadu jeho č innosti při plnění vet'ejné zakź zĘ na Životní prostředí ,
zejmé na pak:
- vyuŹí vání m ní zkoemisní ch automobilů , má-li je k dispozici;
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tiskem veš keých listinných vystupť r, odevzdávaných objednateli při realizaci veřejné
zakázky na papí r, kteý je š etľ ný k ž ivotní mu prostředí , pokud zvláš tní použ ití pľ o
specifické ú č elynevyŽaduje jiný druh papí ru; motivování m zaměstnanců dodavatele k
efektivní mu/ ú spoľ né mu tisku;
- předcházení m zneč iš ť ováníovzduš í a sniŽování m ú ľ ovnězneč iš ť ování ,mť rž e-li je
během plnění veřejné zakázky zpť rsobit;
- předcházení m vzniku odpadů ' stanovení m hieraľ chie nakládání s nimi a pľ osazování m
základní ch pľ incipů ochrany Životní ho pľ ostředí azdraví lidí při nakládání s odpady;
implementaci nové ho nebo znač ně zlepš ené ho produktu. sluŽby nebo postupu
souvisejí cí ho s předmětem veřejné zakázky. bude-li to vzhledęm ke smyslu zakázky
-

7.t3.s

moŽné .

8.

Předání a převzetí Dí la, vadné plnění

8.1.

Dí lo, resp. ěást Dí la, je provedeno, je-li dokonč eno bez vad a řádně předáno a pŕ evzato.

8.2.

Zhotovitel splní svou povinnost prové st Dí lo, resp. č ást Dí la, jelro řádnýnl dokonč ení m,bez vad
a nędodělků , a to:
protokolární m předání m hmotných výstupů pří sluš né č ásti Dí la v pří padě č ástí Dí la dle
ěl' 4.2.l. až ' 4.2.3 té to Smlouvy objednateli vsí dle objednatele formou podpisu
Etapové ho předávací ho protokolu, resp. až podpisu Protokolu o odstranění výknuých
vad, ve smyslu tohoto ělánku, a
splnění m vš ech povinností , které jsou souěástí pří sluš né ěásti (etapy) Dí la v pří padě
č ástí Dí la dle č l. 4.Ż .4. až ' 4.Ż .7 té to Smlouvy.

8.3.

objednatel si vyhrazuje právo před převzetí m dokonč ených č ástí Dí la dle ěl' 4.Ż .1. až 4.2.3
Smlouvy uč init interní věcnou kontrolu správnosti č ástí Dí la (zejm. splnění formální ch pož adavků
předávané ho Dí la, resp. jeho ěásti, dle platných předpisů a té to Smlouvy) a po jejich schválení
přistoupit k jejich pŕ evzetí .Zatí mtoú č elemse Zhotovite| zavanĄeobjednateli nejmé ně 7 (sedm)
pľ acovní ch dnů přede dnem lhů ty kprovedení dané č ásti Dí la dle č l.5'l. Smlouvy předat
předávanou ěást Dí la v elektľ onické i pí semné podobě v poŽadovaných fonnátech k interní věcné
kontrole správnosti a schválení předávané č ásti Dí la objednatelem (dáI e jen: ,,Schvdlení ")'
Nebudę-li daná č ást Dí la objednateli předána ke Schválení a/ nebo nebudeJi daná ěást Dí la
Ze strany objednatele Schválena, není objednatel povinen danou č ást Dí la pŕ evzí t. V pří padě,
ż e č ,ást Dí la nebyla Schválena, je Zhotovitel povinen č ást Dí la upravit tak, aby vyhověl
připomí nkám objednatele, kvů li kteým ěást Dí la neschválil. Po ú pravě Dí la je Zhotovitel Znovu
povinen předlož it č ást Dí la ke Schválení objednateli dle tohoto odstavce.
Smluvní strany se qýslovně dohodly, ž e Schválení č i neschválení dané č ásti Dí la objednatelem
dle tohoto odstavce není vytknutí m vad, ale ž e se jedná o interní postup objednatele. Schválení m
č ásti Dí la není kontrolován způ sob provádění č ásti Dí la. Schvá| ení není potvrzení m, ž e Dí lo nemá
vady č i nedostatky, objednatel při Schválení není povinen přezkoumávat vypoěty nebo zkoumat
technická řeš ení . Schválení č ásti Dí la nezakládá povinnost objednatele č ást Dí la pŕ evzí tbezvad.
o předání č ásti Dí la ke Schválení zástupci Smluvní ch stran uč iní pí semný zápis. Termí ny
pro provedení č ástí Dí la dle ěl. 5.l . Smlouvy se nemění .

8.4. o

předání a pŕ evzetí Schválené č ásti Dí la dle č l. 4.Ż .| . až ' 4.2.3 té to Smlouvy bude sepsán etapoqý
předávací protokol, jehož obsahem bude zejmé najednoznač ný projev vů le Smluvní ch stľ an, ž e
č ást Dí la ke dni podpisu pľ otokolu předávají a přebí rají , ľ esp. předávají a přebí ľ ají hmotné v'ýstupy
č ásti (etapy) Dí la dle ěl. 4.2.1. aż 4.Ż .3 té to Smlou\ ,y (dále jen: ,,Etapový předdvací protokoľ ').
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objednatel si vyhrazuje pľ ávo, v pří padě zjiš těných vad č i nedodělků č ásti (etapy) Dí la, i{ 51

(etapu) Dí la odmí tnout převzí t, a tedy odmí tnout podepsat Etapovy předávací pľ otokol.

8.ó. V pří padě.

Že se objednatel rozhodne č ást (etapu) Dí la is vadami č i nedodělky pŕ evzí t. uvedoLt
se vš echny Zjiš těné vady a nedodělĘ přebí ľ ané č ásti (etapy) Dí la v Etapové m předávací m
protokolu a zároveřl se v Etapové m předávací m protokolu stanoví závazný termí n odstranění
vytknuĘch vad a nedodělků . Po odstranění vytknuých vad a nedodělků č ásti (etapy) Dí la sepí š í
Smluvní Stľ any pľ otokol o odstranění vad (dále jen: ,frotokol o oclstrnnění vyÍ knutých vad").

8.7.

Etapovy předávací protokol a Protokol o odstranění vytknuých vad podepí š ízástupci oborr
Smlrrvní ch stran a jedno lyhotovení obdrž í kaž ďá ze Smluvní ch stran. Za d,ęn pľ ovedení (č ásti)
Dí la se povaŽuje den podpisu Etapové ho předávací ho protokolu zástupci obou Smluvní ch stľ an,
ľ esp. Pľ otokolu o odstranění výknuých vad, byly-li v Etapové m předávací m protokolu
objednatelem vytknuty vady č i nedodělĘ.

8.8. Převzetí m č ásti Dí la dle

Etapové ho předávací ho protokolu, resp. Protokolu o odstranění
výknuých vad, má-li b;ýt dle té to Smlouvy vylrotovován, nabýá objednatel vlastnické právo
k Dí lu, resp. jeho č ásti, a zároveň na objednatele převzetí m přechází nebezpeč ní š kody na Dí le,
resp.jeho č ásti.

8.9.

Po pľ ovedení poslední č ásti (etapy) Dí la bude vyhotoven koneč ný předávací protokol, ve kteľ é m
bude zachycen souhľ n předaných a pŕ evzaých č ástí Dí la (dále jen: "Koneč ný předávací
protokoľ '). Koneč ný předávací pľ otokol lze vyhotovit aż po odstranění vš ech vad a nedodělků
Dí la, resp. jeho č ástí ,výknuých v Etapoqých předávací ch protokolech. Podpisem Koneč né ho
protokolu oběma Smluvní mi stranami se celé Dí lo povaŹuje za provedené .

8.10.

apodobuběhuzáruč ní
doby bude mí t, vlastnosti stanovené obecně závaznými přepisy, závaznými ustanovení mi
technických noľ eln Č SN, Č N, EN, popří padě vlastnosti obvyklé . Dále odpoví dázato, Že Dí lo
nemá právní vady, je kompletní a odpoví dá pož adavků msjednaným ve Snrlouvě.

8.11. Záruka za jakost Dí la' resp. za jakost jednotlivé č ásti Dí la, se sjednává od okamž iku provedení
jednotlivé č ásti Dí la dle tohoto č lánku, do 60 měsí ců ode dne podepsání Koneč né hopředávací ho
protokolu oběma Smluvní mi stranami.

8.12. Pří padnou reklamaci vady je objednatel povinen uplatnit u Zhotovitele pí semně, a to bud'
datovou zprávou, doporuč eným dopisem nebo emailem na tuto emailovou adresu:
mrazek@atelierll.cz, přič emž vreklamaci vadu popí š e,navrhne lhů tu pro odstranění vady
a uvede pož adovaný způ sob její ho odstranění . Zhotovitel je povinen zahájit odstraňování vad
nejpozději do 3 pracovní ch dnů ode dne doruěení reklamace.

8.13. Smluvní stľ any sjednávaj

í právo objednatele pož adovat v době záruĘ bezplatné odstranění vady'
Bezplatným odstranění m vady se zejmé na rozumí přepracování č i ú prava Dí la. Uplatněné vady
DPS je Zhotovitel povinen odstranit bez zbyÍ eč ,né hoodkladu, nejpozději do 14 dnů od řádné ho

uplatnění reklamace' nedohodnou_li se Smluvní strany jinak' Neodstľ aní -li Zhotovitel
ľ eklamované vady ve lhů tě dle předchozí věty, mů ž eobjednatel u Zhotovitele uplatnit
přiměřenou slevu z ceny Dí la nebo zadat odstľ anění vad jiné mu Zhotoviteli. přič emž v tom
pří padě je Zhotovitel povinen objednateli uhradit náklady vynaloŽené objednatelem na cenu
takových plnění . Náľ ok objednatele ú č tovat Zhotoviteli smluvní pokutu V tomto pří padě
nezaniká'
8.14. V pří padě' Že objednateli bude náleż etprtwo z vadné ho plnění Dí la. náleŽí objednateli práva
z vadné ho plnění dle zákona č ,. 89l20l2 Sb.. obč ansĘ zákoní k (dale jen: ''obč unský zĺ í koní k").
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8.15. Zhotovitel ľ ovněŽ odpoví dá za š kodrr (ví cenáklady), která vznikne objednateli vadou dí la
z dů vodu porrrš ení povinností Zhotovitele vyplývají cí ch zté to Smlouvy.
8.16. Zavadu

se povaŽLrje i stav, kdy v dť rsledku nepřesnosti. chyby č i opomenutí v DPS dojde následně
ke zvýš ení ceny Stavby, kteľ á je předmětem DPS.

8.l7.

Zhotovitel odpoví dáiza vady Dí la. které byly způ sobeny použ ití m podkladů č i pokynů daných
objednatelem. jestliŽe při vynalož ení obvyklé odborné pé č emohl Zhotovitel zjistit jejich
nęvhodnost. nepľ avdivost č i neú plnost a objednatele na ně upozomit' avš ak tak neuěinil věas.

9.

Prńva duš evní ho vlastnictví

9.1

Zhotovitel se zavazlje, Źe pÍ i plnění té to Smlouvy nepoľ uš í pľ áva třetí ch osob, kteľ á těmto
osobám mohou plynout z prź x k duš evní mu vlastnictví , zejmé na z autorských pľ áv a práv
prů myslové ho vlastnictví . Zhotovitel se zavazuje, ž e objednateli uhradí veš keré náklady, výdaje,
š kody a majetkovou i nemajetkovou ú jnru, které objednateli vzniknou v dů sledku uplatnění práv
třetí ch osob vů č iobjednateli v souvislosti s poruš ení m povinnosti Zhotovitele dle předchozí věý.

9.Ż .

Zhotovitel ýslovně prohlaš uje, ž e je plně oprávněn disponovat právy k duš evní mu vlastnictví
vč etně ýš e uvedených autorsĘch práv, a zavazuje se za tí mto ú č elem zajistit řádné a neruš ené
uź í vánídí la objednatelem, vč etně pří padné ho zajiš tění dalš í ch souhlasů a licencí od autoru děl
v souladu s autorským zákonem, popř. od vlastní ků jiných práv duš evní ho vlastnictví v souladu
s právní mi předpisy. Poskytovatel se zavazł lje, ž e objednateli uhradí veš keré náklady, v,ýdaje,

š kody a majetkovou

i

nemajetkovou ú jmu, které objednateli vzniknou

v

dů sledku toho,

ž e objednatel nemohl Dí lo už í vatřádně a neruš eně.

9.3.

Bude-li výsledkem nebo souěástí poskýovaných sluŽeb i dí lo, kteľ é je předmětem autorských
práv, práv souvisejí cí ch s právem autorským č i předmětem práv pořizovatele k jí m poří zené
databázi, posĘtuje Zhotovitel jako autor objednateli ode dne předání takové hoto Dí la
objednateli na neomezenou dobu pro ú zemí celé lro světa, ýhradní licenci k už ití Dí la vš erni
způ soby uź ití vneomezené m rozsahu, přič enlž qýš e odměny za poskytnutí licence je již zahrnvta
v ceně Dí la. objednatelje zároveť l oprávněn upravit č i jinak měnit Dí lo, jeho název, spojit Dí lo
sjiným Dí lem ěi zaÍ adit Dí la do Dí la souborné ho. objednatel mů ž evýš e uvedenou licenci
poskytnout jako podlicenci nebo postoupit třetí m osobám dle qýběru objednatele' přič emŽ
Zhotovitel s tí mto ýslovně předem sotrhlasí . objednatel není povinen licenci vyllź í t.Udělení
licence nelze ze strany Zhotovitele vypovědět a její ú č innosttrvá i po skonč ení ú č innostité to
smlouvy.

9.4.

Bude-li vy-J'sledkem nebo souěástí poskytovaných služ eb i zaměstnanecké č i kolektivní dí lo. kteľ é
je předmětem autorských práv, práv souvisejí cí ch s právem autoľ ský'm č i práv pořizovatele k jí m
poří zené databázi, postupuje Zhotovitęl jako zaměstnavatel č i osoba, z její hož ' podnětu a pod
jej í mž vedení m je dí lo vytvářeno a pod jej í mž jmé nem je dí lo uváděno na veřejnost, ke dni předání
takové hoto dí la právo l"ýkonu majetkových práv autora k dí lu na objednatele, přiěemž vyš e
odměny Za postoupení je již zahrnuta v ceně poskytovaných služ eb. Zhotovitel prohlaš uje' ž e
autor svolil i ke zveřejnění , k ú pravám, zpracování vč etně překladu, spojení s jiným dí lem,
zaŕ azení do dí la souboľ né ho,k dokoněení své ho zaměstnanecké ho dí la, jakoż i k tomu. aby
poskyovatel uváděl zaměstnanecké dí lo na veřejnost pod s''"ým jmé nem' Že autor ýslovně
souhlasil s dalš í m postoupení m výkonu těchto práv na objednatele a z objednatele na třetí osoby.
Zhotovitel pľ ohlaš uje, Že vš em autorů m poskytl dostateč nou přiměřenou odměnu a ž e vš echny
záv azky poskytovate e wč i autorov i j sou vypořádány.
l
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Sankce

pří padě, ž e je Zhotovitel v prodlení s provedení m Dí la. resp' č ástí (etap)

Dí la podle č lánku

4.Ż .1 ' at 4.2.3. té to Smlouvy, oproti teľ mí nů msjednaným v ěl. 5. 1. té to Smlouvy.

je objednatel

oprávněn Zhotoviteli vyí rč tovata Zhotovitelje povinen objednateli zaplatit smluvní pokutu Za
pľ odlení ve ýš i 0,Ż oÁ z ceny Dí la vč etně DPH za każ dý i započ aý den pľ odlení . V pří padě, ž e
Zhotoví tel je v prodlení s výkonem č innosti podle č lánku 4.2.4. aż 4.Ż .6. té to Smlouvy' zavazuje
se uhradit smluvní pokutu ve vyš i l.000.- Kć , zakaź ďý den pľ odlení .

10.2. V pří padě, Že je objednatelv pľ odlení s ú hradou ř'ádně vystavené faktury. je Zhotoviteloprávněn
po objednateli pož adovat ú rok z prodlení v zákonné rz;,-š i'
10.3. V pří padě, ž e Zhotovitel poruš í povinnosti řádné ho plnění přednlětu Snrlouvy, zejmé na
povinnosti Zhotovitele dle č l. 3. a ěl' 7 té to Smlouvy (vyj.a povinnosti uzavÍ í t pojistnou
smlouvou a předlož it objednateli doklad o její m uzavření ), a zároveň nebude-li ńáp.unu
Zlrotovitelem zjednána ani v dodateěné lhů tě po upozornění na vadné plnění vznesené
objednatelem, je objednatel oprávněn vyiětovat Zhotoviteli smluvní pokutu ve v'ýš i 5.000,- Kč
zakaŽdé jednotlivé vadné plnění , a to i opakovaně.
10.4. V pří padě, ž 'e jeZhotovitel v prodlení s odstranění m vady č i nedodělku nebo odstranění jiné ho
nedostatku v termí nu odsouhlasené m v Etapové m předávací m pľ otokolu nebo Koneč né m
předávací m protokolu, je Zhotovitel povinen uhľ adit objednateli smluvní pokutu ve qýš i 2.o0o,Kč , zakaž dýjednotliqý neodstraněný nedostatek a den prodlení .
10.5. V pří padě prodlení Zhotovitele se započ etí ms odstranění m vady Dí la anebo s odstranění m vady
Dí la v záruč ní době je Zhotovitel povinen zaplatitobjednateli smluvní pokutu ve výš i 2.000'- Kč
zakaź dý ijen započ aý den prodlení a kaž dou vadu zvláš ť '
10.6. V pří padě, ž e Zhotovitel nesplní povinnost dle č l. 7 '9 té to Smlouvy (povinnost uzavří t pojistnou
smlouvu ďnebo předlož it doklad o její m uzavření objednateli), je objednatel ôpiávněn
Zhotoviteli vyĺ rč tovata Zhotovitel povinen zaplatit snrluvní pokutu ve ry-š i 5o.0o0,- Kč , a to i
opakovaně.

10.7.

V pří padě, ž e bude zľ uš eno zadávací ŕ í zenína veřejnou zakázku na stavební práce Úřadem
pľ o ochranu hospodářské SoutěŽe z dů vodu nedodrž ení podmí nek o zadávání veřeJných zakázek
z titulu vadné DPS, je objednatel oprávněn uplatnit u Zhotovitele smluvní pokutu ve výš i 50'000
Kč .

10.8. V pří padě zvýš ení nákladů Stavby vlivem vad DPS a/ nebo Výkazu
ýměrje objednatel opľ ávněn
uplatnit u Zhotovitele jako smluvní pokutu č ástku ve ýš i lO Yo zceny následně vzniklých
ví ceprací ěi zvýš ených cen materiálů při realizaci Dí la. maximálně vš ak do l"ýš e 30 Yo z celkové
ceny Dí la, jestliž e dojde ke zv'ýš ení nákladů Stavby vlivem nesouladu mezi výkresovou č ástí DPS
aYýkazem v57měr. nebo z titulu vady DPS.
10.9. Uhľ azení m smluvní pokuý není dotč en náľ ok objednatele na náhradu š kody. Smluvní pokutu
zaplatí Zhotovitel vedle š kody, která objednateli vznikne v dů sledku poruš ení závazku
Zhotovitele dle Smlouvy.
10.10.Smluvní strany se dohodly, ž e objednatelje oprávněn svou pohledávku na zaplacení smluvní
pokuty vyú č tovanouZhotoví teli jednostľ anně započ í stpľ oti pohled ź lvce Zhotovitele na zaplacení
ceny Dí la.
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11.

č . 0041/ 0/ oPRI / 2l

Ukonč ení Smlouvy

11.1. SmI uvní strany mohou ukonč it tuto Smlouvu pí semnou dohodou nebo odstoupení m od Smlouvy
11.2. Mimo jiných pří padů uvedených v té to Smlouvě nebo pří sluš ných ustanovení ch obč anské ho
zákoní ku. jsou Smluvní strany oprávněny odstorrpit od té to Smlouly v pr* í padech její ho
podstatné ho poľ uš enídľ uhou Smluvní stľ anou. Podstatným poruš ení m Smlouvy se rozumí
zejmé na. nikoliv vš ak pouze:
prodlení Zhotovitele s provedení m Dí la. resp' jeho č ásti. delš í nl neż ' l5 dnů oproti termí nu
stanovené mu v č l. 5'

l' Smlouw

Zhotovitel opakovaně provádí Dí lo, resp' kteroukoliv jelro č ást' vadně, aěkoli by|
na vadnost pľ ovádění Dí la, resp. jeho které koliv č ásti, upozorněn objednatelem a vyzván
k nápravě;
Zhotovitel poruš il povinnosti sjednané v č l' 3. odst. 3. 1. té to Smlouvy (realizač ní ým);
objednatel v rálnci kontroly zjistil, ż e Zhotovitel provádí Dí lo takoým způ sobem, kteý
by nepochybně vedl k podstatné mu poruš ení Smlouvy, a Zhotovitel ani na wýzvu
objednatele v dodateč né lhů tě urč ené ve ýmě způ sob provádění Dí la nenapraví ;
neuhrazení ceny Dí la, resp. dí lěí ceny Dí la, objednatelem po druhé ,ý^ ě Zhotovitele
k uhrazení dluž né č ástĘ, přič emž druhá qýzva nesnrí následovat dří ve neŽ 15 dnů
po doruěení pwní ýmy;
Zhotovitel podal na sebe insolvenč ní návrlr jako dluŽní k;
bylo vydáno rozhodnutí o ripadku Zhotovitele nebo rozlrodnutí o zamí tnutí insolvenč ní ho
návrlru pro nedostatek majetku Zhotovitele.

11.3. odstoupení m od Smlouvy, tj. doruč ení m pí semné ho oznámení o odstoupení druhé smluvní straně,
Smlouva zaniká. odstoupení od Smlouvy se nedoýká práva na zaplacení smluvní pokuty nebo
ú roků zprodlení ' pokud jiŽ dospěly, práva na náhradu š kody vzniklé zporuš ení smluvní
povinnosti ani ujednání , které nrá vzhledem ke své povaze zavazovat Smluvní strany
i po odstoupení od Smlouvy, zejmé na rrjednání o způ sobu řeš ení spoľ ů .
11.4. odstoupĹli některá ze Smluvní ch stran od té to Smlouvy. Smluvní strany si vypořádají své
závazky z té to Smlouvy do 30 dnů od odstoupení od Smlouvy.
11.5. Smluvní strany jsou oprávněny odstoupit od Smlouvy pouze pro ty č ásti Dí la. kteľ é ješ tě nebyly
předány a pŕ evzaý, tj ohledně nesplněné ho zbytku plnění dle té to Smlouvy' ledaŹe
by pro objednatele neměly již předané a pŕ evzaté č ásti Dí la Samy o sobě význam'

12.

Povinná ustanovení

12.1. Smluvní strany berou na vědomí ' ż eknabytí ú č innostité tosmlouł y je nezbytné její uveřejnění
v Registru smtuv podle $ 5 odst. 2) zákona č ,.340lŻ 0l5 Sb.' o zvláš tní ch podmí nkách ú č innosti
někteých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějš í ch předpisů , a to
bezodkladně nejpozději vš ak ve lhů tě do 30 dnů ode dne podpisu smlouvy poslední smluvní
stranou, kteľ é provede Městská č ást Pľ aha 5. Smluvní stľ any beľ ou na vědomí , ž e uveř'ejnění
osobní ch ť ldajů ve smlouvě uveřejněné v Registľ u smluv podle věty pľ vní se děje v souladu
stí mtozákonemasč l.6odst. l)pí sm. c)naŕ í zení Evľ opské hoparlamentuaRady(EU)20l61679.
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zł nÁľ Í PRo vYPRAcovÁNÍ RozŠ Í ŘlEľ ÉovnŘovAcÍ
YYBRANOU VARI ANTU B4

sTt] DI E NA

Zadź ní ,blí Že speciÍ ikuje předmět dí la na celkovou rekonstrukci plavecké ho bazé nu ve variantě 84
,,ověřovací studie ze srpna 2019 zpracované společ ností h-projekÍ s.r.o,,.

Ytna:

1.

nová nergzová s přelivem přes hornĺ hranu se třemi zapuš těnými výstupy na š irš ístľ aně ochozu, š iroká
pro pět drďl s dé lkou 25 m vybavená tak, aby bylo mož né provozovat plavecké zátvody niž š í chkategońí

(chybný staľ t, mač ení dľ ďt, startovní nerezové blokn tctryty dľ ah, ä ddělenJ dľ ah
ilovaky, přenä sné
doýkové desky, č asomí rąostatní vybavení ). ľ ľ ovyuzitĺ
aktivit vybavii poavôańĺ ľ n mo
osvětlení m, masáž ní mi diagonální mi tryskami na stěně, chrlič a ú chyty pro vodní atakce. Pro imobilní
osoby vybavit bazé n automaticlcýrn mobilní m zvedákeĺ rr.

2.

Akumulrč nĺ iÍ mkĺ :

nová pol} propylé nová (PP) jí mka s pffstupem ze strojovny bazé nové technologie, uzaví ratelný vstup do
_

jí mkĺ odvětranĄ

3.

s měření m

lyš ky vodní hladiny, osazenĺ í na základku pľ o ú plné vypuš tění jimĘ.

Zadrž ovrcÍ ií mka:

Nová PP jí mka, ve lcteľ é se qpouš těná odpadnĺ bazś nová'voda vpž ije pro zpětné zí skání teplą
odvětanĄ osazenĺ ĺ na základku pľ o ú plné vypuš tění jí mky a s měření m výš ký vodní hladiny.
4.

Nalezení mĺ sta ve
pro osazení
které bude odebí ľ at teplo ze vzduchu ve strojovně a wacet ho
do dopouš těné vody do recirkulač ní ho systé mu bazé nu.

5.

Ví řivke:

Nerezová ví řivá vana pro 6 lidí s recirkulací vody, hydľ omasáž ní m systé mem, vzduchovými
Ęskarnĺ a
podvodní m osvětlení m, přiměřené velikosti vzhledem k mož né kapacitě provozu. Spouš tění ví řivĘ bude
ří zeno dáJkově (laser) dle poětu vsfupují cí ch lidí .

ó.

Kneinnove š lanecÍ lázeň:

NerEzová nádľ ž se zábľ adlí m cca ve výš í pasu rozdělená na ětyři segmenty, které jsou naplněny stří davě
teplou a studenou vodou uvnitř s ploš ným kamĺ nkovým celisĘm dnem (lepš í oistung pľ o reflä xní terapii
ploskou nohy.

7. Paní

kebine:

zaří zení m pro výrobu pfuy amož ností dávkovĺ ní vonných esencí , uvnitř kabiny relarač ní m osvětlení m
přiměřené velikosti vzhledem k mož né kapacitě provozu. Velikost kabiny pro 6 osob.

se
a

8.

Sauna:
v,,ověřovací studii" označ ená jako neefektivní vzhledem k typu provozu' zváž itnáhradní variantu např.
infra-saunu. Velikost kabiny pro ó osob.
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9.

Tg.qhnoloeie nro

vĺ řivce:

ú nrĺ vumcchanict ých neěĺ stot bazé novó vodv plavecké ho bazé nu g vodv ve

Poż adavek na tlakové filtry s mezĹdnem a kapacitotl" která v1plyne z výpoč tů pľ o hydraulické zapojení a
recirkulaění č eľ padlatří dy (I E3) s frekvenč ní m měnič em s předřazenýmifiltry (lapač vlasů ) pro
zachycováĺ lí hrubých neč istot. U atakcí navrhnout recirkulač ní č erpadla tří dy I Eí bez frekvé nč ní ho
měnič e. Návrh ěerpadel tak, aby bylo jedno č eľ padlonavľ ž enona maximální recirkulovaný pľ ů tok
dané ho okruhu a jedno č erpadlo jako ľ ezervní , přič emŽ se budou č erpadla vzá$emněstří dat na základě

sĘných motorických hodin

a

filtrů .

u kaž dé ho.odvodňovací roš ty pro sběr ukapů a prací vody u vŠ ech ěerpadel

l0..Tecbľ olopic oro lhcmickou ripravu bazé nové vodv plavecké ho bazé nu a voĺ lv ve ví řivccl
PoŽadavek na automaticky ří zené
c1
vŁané ho Cl, pH, redox poteĺ rciálu a Ęloty s napojenĺ m do cenMlní ho aktivní ho ří dicí hosysté mu MaR
se signalizací havárie extemí zaÍ tzęní (poč í tačtelefon,...).
'
Souč ástí zdravotnĺ ho zabezpeć ,enlnavrhnout u
plavecké ho bazé ĺ rua whirlpoolu sť edotlakou UV lampa s přĺ sluš nou intenzitou záÍ ení ,na vypoč tený
reciľ kulaění prutok.

dĺ vkóvac"

11

Pro ú klid bazé nové vany navrhnout podvodní vysavač , kteľ ý bude č ĺ stitp o dně ĺ po stěnách. Pľ o kontrolní
měření kvalí ý vody navľ hnout přenosný kufří k.

12. Větróní a klim atĺ zacc:
PoŽadavek na větrání prostor bazé nové haly, š aterr, chodeb, technologických prostor a navazují cí ch
vlhkých provozů za pomocí speciální VZT jednotĘ s rekuperací urč ené pffmo pio tento druh proš tředí ,
_
dďš í pľ ostory (pomocné a technologické ) budou řeš eny standardní m způ so-bem.
13. Sklud chemickó hosnodńřství :
v odvětľ ané mĺ stnosti s keramickým obkladeĺ rr ve ýš ce l ó00
- l 8oo mm od podlú y vybavené
záchytlrými vanami s roš tem a oddělenými boxy dle aplikované chemikĺ á.lí e.
14. osvětlení :
pomocí zdrojů s LED technologií , která ve vytipovaných mí stech bude schopna měnit intenzitu a barvrr
světla (bazé nová halą ví řivka a parní kabina) v provedení I P a kvalitě odpovidajĺ cĺ pfisluš né mu prostoru
s ohledem na ľ ozmí stění překáž ek, které mohou stí nit. Silnopľ oud
tuk, ďł vznikly je'dnotlivé
okruhy, kteľ é lze samostatně vyhodnocovat vč etně měření spořeby el. eneľ gie ( okruh technololie ú pravy
vody, okru} r vzduchotecľ 'niky, olĺ ruh osvětlęní technologie' okruh oŇětlen( haly a š atěn, ôk"'h
zásuvkoqýhaly, '...).
15._ Svsté m sledovńní a rutomatické ho řĺ zenĺ (lvĺ rR):
bude shromaž ďovat naměřené hodnotý ľ eciľ kú lacebazé nové vody a vody ve vĺ řivce, spotřebu plní cí
vody, tepla, elektřiny a dále data vysí laná jednotkami pro chemickou ú pravu bazé nové uódy u uoä y u"
ví ří vce. Bude fidit provoz technologických zatí zení ch v návaznosti na Ęich potřeby, ovládĺ nĺ
'y'ŕ é .u
bude svedené do rní sta PC v kanceláři pľ ovozní ho technika a ředitele š koly.

1ó. š atny. sprchv. sociátní zózemí :
v provedení varianty 84 (ověřovací sfudie -h- pĄekt). U sprch zajistit, aby voda pľ o spľ chy byla
odebí ľ ána z ľ ecirkulač ní hookľ uhu plavecké ho bazé nu po její ú pľ avě. U š atęn uvaiovaa-zcsnrilní m
napájenĺ m a ří zení m š aten, tj. mĺ t cenffilní pří vod el. energie a přehled o obsazenosti jednotliých skŤ ĺ něk
vč ętně zÁiobú ho systé mu UPS.
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Zadánĺ
Vypracování ověřovacl studie proveditelnosti záměru kompletní rekonstrukce
š kolnĺ ho bazé nové ho provozu a mož nosti otevřenĺ öásteč ně i pro veřejnost
v době mimo dobu š kolní výuky a zájmové š kolnĺ ěinnosti. Poä davek je
posouzenĺ řeš enĺ ve dvou vańantách, jednak moŽnost tohoto kombinované ho
provozu ve stávajĺ cí ch prostorech a dále varianta s přĺ stavbou pro komfortnějš í
kombinovaný provoz.
V rámci rekonstrukce se jedná o veš keré prostory souvisejĺ cĺ s provozem
bazé nu' přebudová ni zázemÍ ,odstraněnĺ vthkosti, veš keré profese věetně baze
nové technologie, VZT, slaboproudu, kamerové ho systé mu, napojení do stávaJĺ cĺ
kotelny věetně nezbytné ú pravy pro provoz bazé nu.

Úeelem posouzení je ziistit a pojmenovat vš echny nezbytné poŽadavky pro
rekonstrukci a dispozlč nÍ ú pravy vyplývají cĺ ze skuteč né ho stavu objektu a
technických zaí lzeni a z platných předpisů . Na základě těchto výsledkü pak
zadavatel připraví pož adavky pro zadávací dokumentaci projektové pří pravy
akce.
Pro upřesněnĺ někteých poŽadavků , zĺ skání provoznĺ ch informacĺ a seznámení
se s problé my souč asné hoprovozovánĺ bazé nové č ásti byla provedena konzultace se zástupcem provozovatele' kteý je ároveň pamětnĺ kem výstavby a
uvedenĺ do provozu. Zároveň byla provedena prohlÍ dka stavu techniclaých
zaŕ izenÍ . zté to konzultace a proh!í dky vyplynula některá doporuč enl, která zde
ve struč nosti uvádí me:

Bazé nová technologie
_ uýměna kompletnĺ ho zařĺ zenl vč etně rozvodů
- zruš it ozon, osadit UV lampu
- variantně lze použ lt stávajĺ cl nerezové ohřlváky, prověřit pří padnou mož nost
pouŽití , ale do PD dát nové
- komplet nová chemie, asi chlornan
_ řeŠ at dopravu

chemie.
- montáŽnĺ š achta pro strojovnu BT _ nutno přlzpů sobit rozměry komponentů ne
zvětš it š achtu

Bazónová vana
- musí být proveden homÍ přeliv do samostiatné ho Žlábku s gravitač nĺ m odvodem

_

do akumulač nl nádrž e, zruš it stávajĺ cí stěnové Žlábky. Spodní stěnový Žlábek
byl urěen prc moŽnost snĺ Žení hladiny vody pro skupiny imobllnĺ ch osob
s přepouš těnĺ m do akumulač ní nádrŽe - nikdy nebylo pouŻ to'
sní Žení hloubky na 120 - 160 cĺ n

ochozy bazónu
- komplet vybourat a realizovat nové
- prové st vyhřlvané
4

- prové st sarnostatný Žlábek pro

odvodněnÍ ochozů s odvodem do kanalizace

Akumulač ní jí mka
- objem vody cca í 00 m3
- jĺ mka je na vnitřnÍ m povrchu opatřena
bazé novou fóllí
- stěny jí mky jsou ve š patné m stavu,
voda zaté ká pod fólii
- strop je v havarijnĺ m stavu, prové st
nové zasÜopenĺ
- prověřit pří stup do jĺ mky a
optimalizovat jeho řeš enĺ

ostatní
navńnout montáŽní ofuor pm stĘovnu VZT
_ sahary
v osuš ovnách jsou ú dajně napojeny naVZÍ těloorič ny,
bylo by vhodné
Je kompletně řeš it v prostorách bazé nu
- centrálnĺ kotelna areálu zásobuje
teplem i prostory bazé nu vč etně vzducho_

techniky, je třeba prověřit systé m napojenĺ a stav přĺ vodnÍ ho
potrubĺ ' ve variantě
s rozš ĺ řenĺ mprověřĺ t kapacitu zdroje

elektroroanody jsou větš inou pů vodnÍ vč etně hlavnĺ ho
domovnÍ ho rozvaděč e.
Ten bude třeba pravděpodobně vyměnit. Doporuč ujeme
osadit samostatný
rozvaděč pro bazé nový provoz s moŽností podruŽné hó
měřenĺ
- prové st kompletní výměnu systé mu
měřenĺ a regulace se zobrazovánĺ m staw
na centrálnĺ PC
_ při návrhu výměny
vedení vnitřnl technické infrastruktury je třeba vzĺ t v ú vahu,
Že větš ina stoupaěek v prostorech bazé nu napojuje i podlaŽí
nad těmito
prostory
_ zároveň je
třeba prověřit i deš ť ové svody ze střechy objektu' které procházejĺ
prostory bazé nu
-

_

vzhledem k dřĺ Ęš Í muzatopení ěásti suteré nu objektu je
doporuč eno osazeni
zpětné klapky na pří pojku kanalizace vedoucí do utice
Kotlářka

Popls stávatÍ cĺ ho stavu
V prvé řadě je třeba připomenout skuteč nost, Že
č ást stávajĺ cĺ hooplocené ho
areálu š koly na jeho východnl straně lež í na pozemku
soukromých vlastnlků .
Jedná se o pozemek ěĺ slo katastrálnĺ 1g75t'| o výměře
4 37gm2, ipů sob vyuŽitĺ
jiná plocha, druh pozemku ostiatní plocha.
Vlaś tnicł eprávo maji etyn spolu_
vlastní ci.
Tento elaborát se nadále zabývä jen bazé novou ěástÍ
objektu, mož nýmipřĺ stupy
v klldu pro tentá provoz
za předpokladu jeho vyuŽití öásteč ně ipro veřeinost v
douě mimo š kotnĺ vyuky.
k tomuto provozu a teoretickou moŽnosti řeš ení
aopravy

V nedávné době bylo provedeno kontaktnĺ zateplenĺ
ceté ho objektu věetně
výměny fasádní ch výplnĺ , proto je tento stav pokládán
za výchoz1a navrhované
ú pravy se obvodovým pláš těm nebudou zabývat. Pouze
ve variantě přÍ stavby by
doš lo k ásahu do č ásti obvodové ho p| áš tě, kteý by se pak
řeš il pro přĺ stavbu
nově s napojenĺ m v mí stě návaznosti na stávají cĺ pdsľ '
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Nosná konstrukce stávaJí clho obiektu v podlaž í bazé nua přĺ sluš enstvÍ jetvořena
zřejmě ocelovým skeletem. objekt má tři nadzemnĺ a jedno podzemnl podlaŽí ,
v 1. n.p. ie bazé n s přtsluš enstvĺ m a k bazé nu náleż ĺ i podzemní podlaŽĺ

s technologickým a technickým zázemí m pro jeho plovoz, ve 2. n. p. jsou dva
tělocvič né sály přes dvě podlaž ĺ se zázemí m o výš ce jednoho podlďí , ve 3. n. p.
jsou mimo tělocvič né sály pracoviš tě lé kab a byt správce. ZaloŁentje
zřejmě
provedeno na patkách, na obvodě doplněných pasy, nebo prahy.

Stávajĺ cĺ přĺ stup do bazé nu pro š kolu je krytým koridorem, umož něn je i vstup z
venku podloubí m podé l boku bazé nové haly, které je neopláš těné a nad kteým

objekt směrem nahoru pokrač uje. Konstrukce objektu je tvořena ocelovým
skeletem, rámy a sloupy jsou provedeny v modulu 6 m.
Způ sob zaloŽenĺ nosných konstrukcl

_

sloupů není ověřen, předpoktádáme

zä kla-

dov'ý pas, pří padně patky pod sloupy' objekt bazé nu je opláš těn cihelným zdivem

s nově rcalizovaným kontaktnĺ m zateplovaclm systé me, č ást fasády tvořÍ
prosklené uýplněkteré byla rovněŽ vyměněny za nové v rámcizateplenĺ .

V souč asné době je povrchem bazé nové vany PVC fólie. Vzhtedem k záměru
zpřĺ stupnit bazé n veřejnostije fólie nadále nevhodná, neboť hrozĺ jejĺ mechanické
poš kozenĺ . Pod touto fÓllí se nacházĺ pů vodnÍ keramický obklad lepený na
Železobetonovou monolł tickou vanu bazé nu (lze předpokládat vodostiavebnou
konstrukci bazé rrové vany). V minulostidocházelo k prů saků m vody obkladem a
stěnou, proto byla bazé nová vana opatřena celoploš ně PVc frliĺ .

V roce 2003 byla specialisty z Kloknerova Ústavu tvuľ provedena diagnostika
stěn bazé nové nádrŽe. Byla zjiš těna tl. stěn asi 400 mm, 600 mm v hloubce nad
'l,o2m náš lapový stupí nek. VftuŻ @ v14 (10425). Zjiš těná pevnost znaěně
kolĺ sá od 22,4 do 46,6 Mpa (prů měĺ 32,7 Mpa), zatřĺ děno jako B 25. Beton

bazé nové vany je hutný a poměrně homogennl. Povrch stěn bylpů vodně opatřen
kerarnickým obkladem tl. 9mm na maltové vrstvě tt. 15 - 20 mm, zřeimě
provedené jako vyrovnávacĺ ' Následně byl povrch ploš ně přestěrkován
a překý
bazé novou fólií v celé m povrchu vany. Na vnějš í straně stěn bazé nu jsou
viditelné převáŽně svislé trhtiny, jim!Ž prosakuje voda.

Při dlagnostice v roce 2003 byla prověřena tokálně i akumutač ní nádrŽ jednĺ m
společ ným odvrtem z bazé nové vany' Stěna akumulač nĺ nádrŽe, zastiŽená
vývrtem hlubš ĺ ho č ela bazé nu, vykazuje mnohem horš ĺ parametry. Jejĺ beton
vykazuje znač nou makropórovitost a nehomogenitu.

Celý objekt š koly, kteý není řeš en navrhovaným projektem, není řeš en pro
přĺ stup osob s omezenou schopnostĺ pohybu a ońentace.

Popls stáva| í cĺ ho stavu technlckých zaří zenĺ

Bazé nová technologie

6

Je

z větš í č ásti pů vodnĺ ,její stav ani parametry nejsou v souladu s platnými
předpisy. Doporuč uje se v'ýměna kompletnĺ ho zařĺ zenĺ vč etně rozvodů , tedy i

nové chemické hospodářstvĺ . osazena je ozonlzač ní jednotka, která také
nesplňuje souč asné pož adavky. Jediné zařÍ zenl, které stoií za podrobnějš ĺ

posouzení stavu jsou dva nerezové ohří váky bazé nové vody.

Vzduchotechnika
Vzduchotechnické zaŕ izenl vč etně rozvodů je ve stavu vyŽadují cĺ m kompletnĺ
výměnu. Jďnotky nezajiš ť ujĺ v potřebné ú rovni zpětné zí skávání tepla a jsou
z dneš ní ho pohledu neekonomické a neekologické , rozvody jsou zkorodované ,

obrazec prouděnĺ vzduchu nezaiiš ť ujejeho plnoploš nou výměnu. Teplorrzduš né
sahary v osuš ovnách jsou ridajně napojeny na VZT tělocviěny, je třeba
Je odpoJlt
a řeš it celé zařĺ zenĺ v prostorách bazé nu.

Elektroinstalace
Eletrotechnická zaří zenĺ a elektrorozvody bazé nové ho provozu jsou větš inou
pů vodnĺ vč etně hlavní ho domovnĺ ho rozvaděöe' Nevyhowjí tedy souč asným

platným předpisů m a bude třeba ie kompletně vyměnit. Bude třeba pravdě_
podobně vyměnit i hlavnĺ domovnĺ rozvaděě, napojit stávají cĺ rozvody š koly a pro
bazé n prové st nový pří vod do samostatné ho rozvaděč e bazé nové ho provozu. Při
variantě rozš ĺ řenla osazení pamĺ kabiny je třeba posoudit přĺ padné nav'ýš enĺ
instalované ho pří konu ve vztiahu ke stávajĺ cĺ kapacitě v htavní m rozvaděč i.

těřenl a regulace
Pů vodní systé m měřenĺ a regulace je zastaralý a nevyhovuJí cí a je třeba ho
nahradit kompletnĺ m systé mem novým. Ten bude řeš it automatický provoz
vytápěnÍ , vzduchotechniĘ a návaznosti na technologiiú pravny bazé nové vody.
Systé m MaR musí zajistľ t předevš ĺ m regulaci přĺ sluš ných zaŕ Í zenl, monitoring
chodu, signalizaci poruch a návaznost na optimálnĺ odběr tepla (akumulace tepta
do bazé nů v době ú tlumu ostatnÍ ch odběrů ). Souč ástĺ systé mu MaR bude PC
pracoviš tě umĺ stěné ve velí nu, vizualizaen regulace bude propojena přes
komunikace do tohoto pracoviš tě, pro plavč ĺ kabude zÍ ĺ zeno podruŽné pracoviš tě
hlavně pro zadávánÍ ěasorĺ ých programri podle obsazení bazé nu.

Technické parametry stavby
Zastavěná plocha obJektu
Zastavěná plocha přtstavby
obestavěný p rostor přÍ stavby
Poč et podlaŽĺ - podzemní ch
- nadzemní ch
Úroveň pří zemĺ

cca 1 100,0

rn2

68,4 m2
402,0 m3
1
1

281,90 m n.m.

Kapacitnĺ ú da| e
Vodní

plochy :

plavecký

250,0 m2
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Kapacitabazé nů : plavecký
Kapacita

š aten _ výpoötová

50 osob

š kolní š atny
veřejnost
- plavč ĺ k,cvič itelé (směny)

50 mĺ st
75 skří něk

doporuč ená - š kolnĺ š atny 2 x 25 mĺ st
_ veřejnost
2x40 skřněk

50 mí st
80 skřĺ něk
6 skřĺ něk

-

-

- plavč ĺ k,cvič itelé (směny)

Sprchy oč istné

-

výpoětová

-

veřejnost, š koly

6 rů Žic
1 rů Žice

- plavěĺ k, cvič iteI é
-

WC

-

doporuč ená - veřejnost, š koly 5 + 5
- plavěÍ k, cvič itelé 1 + 1

výpoětová

-

ž eny

- muŽi

_

1 mĺ sa

2 mí sy
2 mĺ sy
1 pisoár

- plavěĺ k, cvič itelé

1

- muŽi

mĺ sa

I mĺ
1

sa
m í sa

veřejnost, š koly

-ieny

_

_

1 mÍ sa

- muŽi

doporuč ená _ veřejnost vstup
- ž eny
_

2 ĺ itŽice

veřejnost, š koly

-ż eny

WC

í 0 rů Žic
Í ť lž ..

veřejnost vstup
-

_

6 skřĺ něk

muŽi

3 mĺ sy
2 mĺ sy
2 pisoáry

plavěĺ k' cviěitelé

-ż eny

1

m tsa

- muŽi

1

m tsa

Koncepce dlspozlěně provozn| ho řeš enĺ
Návrh dispoziěnÍ ho řeŠ enl je zpracován ve variantách, které se předevŠ ĺ m
odI iš ují velikostí a komfortem zázemí . odliš nosti velikosti zázemÍ je docĺ leno

navrž enÍ mpřĺ stavby na západní straně stávajĺ cĺ hoobjektu. Pro vš echny varianty
platí o přÍ stupu k recepci bazé nové mu provozu :
'přĺ stup ż áků š koly a mateřské š koly Web€rova je přlmo z prostoru š koly bez
její ho opuš těnĺ
_ přĺ stup Žáků jiných š kol
a mateřských š ko| je dle uváŽenĺ vedení š koly moŽný
přes š kolu Weberova nebo stávajÍ cí m samostatným vstupem z ulice Kotláň< a
po doplnění oplocení

I

-

pří stup veřejnosti ve Vyhrazených
hodinách bude umoŽněn samostatným
vstupem z ulice Kotlářka po doplnění oplocení

Vaľ ianĘ bez pří stavby. A
V základnĺ variantě ie pro zä zemi bazé nu
vyuŽita ptocha stávají cí ho zÄ zemí .
V návaznosti na podloubĺ pod překonzolwanou
č ástĺ stávajĺ cí ho objektu
(pů dorys bazé nové haly je menš í oproti pů dorysu
tětocvič ny nad ní m) se nacházĺ

zádveÍ L Ze zádveřĺ jsou vž dy přes dveře pří stupné _
bazé n, schodiš tě a
navazujĺ cĺ budova š koly. Na přĺ stupové komuntkacl pod
podloubí m se nachází
dvě vyrovnávací schodiš ť ová ramena.

Na zádveřĺ navazuje vstupní hala bazé nu s vlastní m
recepč nĺ m pultem

a
překroč nou lavič kou oddělují cĺ č istý
a š pinavý provoz. V č isté mprostoru vstupní
haly před vstupy do š aten muż ů a Žen se
nacházÍ finátnĺ ú prava (fé ny a zrcadla).
Ze vstupnĺ haly jsou přes překroč nou lavĺ č kupří stupné
oddělené irostory pro
muŽe a Ženy a to v následujÍ cÍ m pořadĺ - š atna
.p* ňy a WC. Ze sprch
Žen se směrem k bazé nu vchází do spoteč né
z,i "
osuš ovn y aznldo nástupní 'ů
plochy
s rampou do vlastnĺ bazé nové haly.

Na druhé straně vstupnÍ haly (v mí stě recepč nÍ hopultu)
se nachází dlouhá
chodba, která spojuje vstupní halu s nástupni plochol
a rampou do bazé nové
haly' Zté to chodby jsou od recepce přĺ stupné tyto
mistnosti - ú klidová komora
pro š atnovou č ást, WC návš těvnĺ ků pro
vstupní halu (recepci), buňka pro osoby
tělesně postiž ené . WC, sprcha a š atna zaměstnanců ,
mí stnost plavecké š koly

a
mĺ stnost plavč í ka.
Na uýstup ze společ né osuš ovny, resp. na nástupnĺ plochu
s rampou do bazé nu
navazuje č ást vyhrazená pro pamÍ kabinu s oč istnou
a ochlazovací sprchou a
Úklĺ dovou komorou pro bazé novou č ást.

Vaľ lanty s rozš ĺ llení mo přbtevbu - B
Ve variantě B 1 s přÍ stavbou je pro zázemÍ bazé nu
vyuŽita plocha stávají cĺ ho
zázemí a celá plocha nově navrhované přÍ stavby.
M povstupnĺ halu bazé nu Je
přĺ stup do bazé nu totoŽný s variantou
bez pří sLuby, tzn., Že v návaznosti na
podloubí se nacházĺ zádveřĺ .
Na zádveřĺ navazuje uýrazně větš ĺ vstupnĺ hala bazé nu
s vlastnlm recepč nĺ m
pultem. Ze vstupní halyjsou přlstupná
WC návš těvní ků muŽrj

až ens ú klidovou
komorou pro š atnovou č ást, která je umĺ stěná v
ěástĺ WC ž en. Znikyrł stupní haly
za překroč nou laviěkou jsou přĺ stupné oddělené prostory pro
muž e a Ženy a to
v následujĺ cĺ m pořadĺ - š atny, Wc, osuš ovna
a sprchy.
Překroč ná laviöka v nice vstupnĺ haly odděluje
ěistý

a

š pinavý provoz.

Ve š pinavé m prostoru vstupní haly(před vstupydo
š aten muŽů a ž en) se nachází
Í inální ú prava s fé ny a zrcadty.
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Na druhé straně vstupní haly v mí stě recepč ní hopultu se nacházĺ chodba, která
spojuje vstupní halu s nástupnĺ plochou a rampou do bazé nové haly, Z teto
chodby jsou od recepce přĺ stupné tyto mí stnosti _ buňka pro osoby tělesně
postiŽené , WC, sprcha a š atna zaměstnanců , mí stnost plavecké š koly a mistnost
plavč í ka.

Z nástupní pI ochy s rampou do bazé nové haly je pří stupná parni kabina s
oöistnou sprchou.
Ve variantě B 2 s pří stavbou je pro zázemĺ bazé nu také vyuż ita plocha stávajicĺ ho
zázěmÍ a celá plocha navrhované přĺ stavby. Řeš ení té to varianty se liš ĺ od
základní varianty s přĺ stavbou pouze v přehozenĺ umí stěnĺ sprch muŽů s pamí
kabinou.

VarianĘ s ví řivým bazé nem
Na základě dodateěné ho poŁdavku objednatele bylo u vš ech uýš e uvedených
variant prověřeno doplnění ví řivé ho bazé nu do dispozice. Umí stěnĺ ví řivé ho

bazěnu vyvolaĺ o v jednotlivých variantách menš ĺ i větš ĺ dopady do dispozič ní ho
řeš enĺ . Pro ví řivý bazé n bude nutné v prostoru strojovny v suteré nu objektu
umí stit samostatnou technologii s akumulač nÍ nádĺ ž i.

Mož nost umĺ stění aaunové ho provozu
Pro odpoví dají cĺ provoz sauny by bylo třeba realizovat i kompletní zázemí , tedy
mÍ stnost pro sauné ra s moŽností uskladněnĺ a výdeje č isté hoa pouŽĺ té ho prádla,
ochlazovacĺ sprchy nebo bazé n, odpoěĺ vámu, pří padně venkovnĺ ochlazovnu.
Umĺ stění těchto prostor by vyŽadovalo dalš í rozš ĺ řenÍ pří stavby a dalš í pracovní
sí lu, coŽ pro obč asný provoz s veřejnostĺ není efektivní '

Koncepce stavebně technické ho řeš ení
Řeš ení ú prav bez přistavby nebude vyŽadovat provedeni nouých nosných
konstrukcÍ , bude provedena jen jejich sanace dle rr'ýsledků stavebně technické ho
prů zkumu. Vnitřní nenosné konstrukce budou prakticky kompletně vybourány s
uýjimkou stěny oddělujĺ cĺ bazé novou halu od zázeml. Pro nové vnitřní dělí ci
stěny lze doporuč it v provedenĺ z keramických bloků vzhledem k vysoké vlhkosti

prostor bazé nu a jeho zázemí . Povrchy podlah
v provedení z keramiclcých dlaŽeb a obkladů .

a stěn lze optimálně

řeš it

Rekonstrukce bazé nové vany
Stávají cĺ řeŠ enĺ umí stění vany plavecké ho bazé nu není zcela v souladu s pož a_
davĘ nynĺ platné Č sN pro plavecké bazé ny a to v někteých ĺ ozměrech okolí
bazé nu v mlstech výstupů z bazé nu Jedná se ale o rekonstrukci stávají cí ho
stavu' bude tedy moŽné zĺ skat výjimku' Pro hloubku bazé nu doporuč ujeme
standardnĺ rozměry 1,2 -1,6 m, minimální hloubka je předepsána 1,o m. Pro
dodrž ení standardní hloubky při přĺ padné m vloŽenÍ nerezové vany doporuč ujeme
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prové st zvýš enĺ ú rovně bazé nových ochozů ' to si ale vyŽádá ú pravu rjnikové ho
u.ýchodu do exterié ru.
V souč asné době je povrch bazé nové vany opatřen PVC fóliĺ , pod kterou je
pů vodnĺ keramický obklad lepený na telezobetonovou monolitickou Vanu
bazé nu. Rozsah bounací ch pracĺ a sanacĺ je závislý
| ednak na rĺ ýsledcí ch
stavebně konstrukč nĺ ho prů zkumu (STP) a dále na rĺ ýběru nové ho povrchu
bazé nové vany. V ú vahu přicházejĺ tři mož nosti :

Bazé nová fólie z měkč ené hoPVC - u krytých bazé nů pro veřejnost mé ně využ Ĺ
vané řeš enÍ pro malou mechanickou odolnost a moŽnost jejĺ ho mechanické ho
poš kozenĺ , větš í nároönost ěiš tění stěn, mož nost zvlnění fótie na dně, vyš š í
moŽnost tvorby biologických š ků dcůa zárodků a kratš í celkovou ä votnost.
Nároky na kvalitu podkladu, bazé nové stěny a dno, jsou vysoké , je třeba je
sanovat v rozsahu stanovené m dle výsledků STP. Naopak pofizovacĺ náklady
vlastní fólie jsou niŽš ĺ ,ale vyš š Í Jsounáklady na ú pravu podk| adu' Není ale třeba
nawhovat bouránĺ stávají cí ch stěn a dna bazé nové vany, kromě hlavy bazé nové
vany pro osazení přelivné ho Žlabu. Celkově nelze toto řeš ení doporuěit jako pro
daný ú č elvhodné .

obklad kvalitnÍ bazé novou keramikou _ u krytých bazé nů pro veřejnost nejví ce
vyuŽÍ vané řeš enĺ pro vysokou mechanickou odolnost a Eivotnost, mož nost
vysoce estetické ho řeš enĺ , niž š ĺnároěnost č iš těnĺstěn a tĺ m ! niŽš i mož nost
tvorby biolęichých š ků dcr] a zárodků při správné ú drŽbě. Nároky na kvalitu
podkladu, bazé nové stěny a dno, jsou vysoké , je třeba je sanovat v rozsahu
stanovené m dle výsledků sTP. Na sanovaný podklad bude provedena
hydroizolač ní stěrka proti tlakové vodě a následně do hydroizolač nĺ ho Ünelu
lepen keramický bazé nový obklad. Pořizovacĺ náklady vlastnĺ ho keramické ho
obk| adu a hydroizolač nĺ stěrĘ, lepidla a Úpravu podkladu jsou vyš š ĺ .Nenĺ ate
třeba navrhovat bouránĺ stávajlcí ch stěn a dna bazé nové vany, kromě hlavy
bazé nové vany pro osazení přelivné ho Žlabu. Vzhledem k vysoké ŽlvotnostiJsou
ale zdlouhodobé ho hlediska vynaloŽené náklady efektivní . Celkově lze toto
řeš ení doporuěit pro daný Úč eljako vhodné .
VloŽení samonosné nerezové vany _ u kýých bazé nů pro veřejnost v poslednĺ
době č asto využ í vané řeš enĺ pro vysokou mechanickou odolnost a Eivotnost,
niż š Í nároönost ěiš tění stěn a tÍ m i niŽš ĺ moŽnost tvorby biotogických š ků dcůa
zárodků při správné ú drŽbě. Jsou moŽná dvě principiálnĺ řeš enĺ pro dodateöné
osazenÍ nerczové Vany - buď do stávajĺ cĺ betonové vany vloŽit samonosnou
nerezovou bazé novou vanu nebo č ást stávajĺ cí betonové vany vybourat,
betonové podpů rné konstrukce doplnit a náslďně vloŽit samonosnou nerezovou
bazé novou vanu. Pro osazení přelivných Žlabů bude třeba u ponechávaných stěn
prové st odbourání JeJich hlavy. Gelkově lze řeš enĺ s vloŽení m samonosné
nerezové vany pro daný ú ěel hodnotitJako vhodné .
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Při variantě vloŽenĺ do stávajĺ cí betonové vany samonosnou nerezovou vanu
bude sice ú spora pofizovacich náktadů pit stavebnich ú pravách stávajĺ cĺ vany,
ale vtýsledné rozměry vany budou jak na dé lku, tak na š ĺ řku o cca 5OO mm kratš í ,
tedy neregulé rní pro pořádánĺ závodů .
Přivariantě vloŽení samonosné nerezové vany se stávajĺ cĺ mi, tedy regulé mĺ mi,
rozměry 25 x 10 m bude ale nezbytné vybourat a následně posunout minimálně
Jednu novou ěelní a jednu novou podé lnou stěnu, To naopak zvýš ĺ pořizovací
náklady při stavebnĺ ch ú pravách stávajĺ cí vany
Rozsah bouracĺ ch pracÍ nebo sanacive stávajĺ cí bazé nové vaně bude závlslý na
výsledcí ch STP. To ovlivnÍ icelkové náklady na rekonstrukci.

Poznámka
Vzhledem k charakteru rekonstrukce je nutno poč í tatse moŽnostÍ , Že v prriběhu
stavební ch pracĺ dojde k odhalenl neoč ekávaných komplikacĺ , které bude nutno
řeš it na mí stě. V kaŽdé m přlpadě je nutno předpoklád at, ž e projekt ú prav neni
(nemů Že být) zcela vyč erpávajĺ cĺ Některé
.
navrŽené Úpravy bude nutno změnit
nebo doplnit. Postup rekonstĺ ukce tedy bude nutno přizpů sobit skuteěnosti, Že
ú daje o stávajĺ cí konstrukci nemohou být ú plné ani po provedenĺ STP. Je moŽno'
ż e v pniběhu prací budou zjiš těny jiné okolnosti, které se liš ĺ od souč asných
předpokladü.

Dopľ ava v klĺ du
Pro budovu kryté ho bazé nu s mož nostÍ provozu s veřejností , byť ěásteč nou, je
třeba zajistit pro návš těvní ky urč itý poěet parkovacÍ ch stánĺ . Předmětem posouzen! je tedy návrh parkovacĺ ch stánÍ nutných pro provoz bazé nu zpřĺ stupněné ho
pro veřejnost ve stávají cĺ m objektu základnÍ š koly ul. Weberova. Parkovací
stánĺ
mohou být navrhována nově v mí stě zásobovacĺ komunikace v areálu š koly
napojené z ulice Kotláilĺ a' Podkladem pro návrh je mapová situace zaměřená
v dané lokalitě.

V rámci předběż né ho posouzenÍ

je řeš eno

zŕ Í zenÍ parkovlš tě tak, aby byly
minimalizovány ásahy do mĺ stnĺ ch stávajÍ cí ch zelených ploch. Parkovacĺ mĺ sta
jsou předběŽně navrhována jednak v prostoru stávajĺ cĺ zpevněné betonové
plochy podjezdu š ko| y a zároveň jsou zřĺ zena nová stánĺ v pří č né ma podé tné m
směru vzhledem k zásobovacÍ komun| kaci, která je š kolou vyuŽÍ vána.

Pro toto řeš enĺ je ale třeba zĺ skat souhlas vlastnĺ ků pozemku, protoŽe

zásobovací komunikace leŽí na cizĺ ch pozemcí ch.

Pro urč enlpoětu parkovacĺ ch stánÍ byty rozhodujicĺ
HPP - hrubá podlaŽnĺ plocha _ cca ,| 100 m2
Ukazatelzákladnĺ ho poč tu stání (9b) - 40 m2 HPP / 1 stání
Návš těvnĺ cká stání - 90 %
:
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i

Koeficient vlivu ú zemi - zóna04 _ min. 50 %
Poč et stánĺ urč en je dle platných předpisů stanoven takto

(í

100

:

40) x 09 x 0,5 = ĺ 2,375 stání
Tedy minimä lné 12 stánĺ , z toho 1 pro imobilní osoby.
:

DoporuěenÍ pro zadánÍ
VzhI edem k době provedenĺ předcházejí cí ho prů zkumu a dohledané mu
struč né mu popisu stavu konstrukcĺ a hlavně absenci originálu protokolu
o

prů zkumu je třeba ověřit souä asný stav norĺ ým stavebně
technichým prů zkumem
provedeným vysoce odbomou firmou. Ten by se mětvěnovat
i stavu bazé nových

ochozů

a

i vodorovné . Dále zjistit stav
podzemnĺ ch obvodorĺ ých konstrukcÍ vzhledem ke znaěné mu
lokálnÍ mu výskytu
vlhkosti v těchto konstrukcí ch a odhalit jejĺ přĺ ěinu.
nosné ocelové konstrukce svislé

Pro ú pravu bazé nov'ých vod se doporuč uje výměna kompletnĺ h o zallzenlvč etně
rozvodů , tedy i nové chemické hospodářstvĺ . osazena je ozonizaěnĺ jednotka,

která tlaké nesplňuje souč asné poŁdavky. Jediné zaŕ Í zenl, které stojí za
podrobnějš ĺ posouzení stavu jsou dva nerezové ohřĺ váky
bazé nové vooy.
Doporuěujeme navrhnout v PD výměnu a posouzení ponechď na odborné m
dodavateli, kteý bude za celý systé m přeblrat zä ruky.

Elektrotechnická zařÍ zení a elektrorozrĺ ody bazé nové hoprovozu věetně hlavnĺ ho
domovní ho rozvaděč e, Nevyhovuji tedy souč asným platným předpisů m
a bude
třeba je kompletně vyměnit. Bude třeba pravděpodobně vyměnit i hlavní
domovnĺ
rozvaděĄ napojit stávajÍ cĺ rozvody š koly a pro bazé n prové st nový přĺ vod do
samostatné ho roaladěč e
Dále se doporuč uje :
řeš it dopľ avu chemie.

_

_

montáä í š achta pro strojovnu BT - nutno přizpů sobit rozměry komponentů ne

zvětš it š achtu
- navrhnout montáž ní otvor pro stroJovnu VZT
- sahary v osuš ovnách jsou ridajně napojeny naYZÍ
tělocvič ny, je třeba odpojit
a řeš it zaŕ lzenl v prostorách bazé nu
-

centrálnĺ kotelna areálu zásobuje teplem

i

prostory bazé nu věetně
vzduchotechniky. Je třeba prověfit systé m napojení a stav přÍ vodní ho potrubí .
Doporuč uje se provedenÍ vtastní ho rozdělovač e pro prostory bazé nu
napoJené ho prlmórem z kotelny.
_ elektĺ orozvody jsou
větš inou pr] vodnĺ vč etně hlavnÍ ho domovnĺ ho rozvaděč e.
Ten bude třeba pravděpodobně vyměnit, napojit stávajĺ cĺ rozvody š koly a pro
bazé n prové st nový přĺ vod do samostatné ho rozvaděč e
_ osadit podruŽné
měřenĺ energiĺ a mé dií tam,kde to bude moŽné a ú ěelné
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_

při návńu výměny vedenĺ vnitřnĺ technické inftastruktury je
třeba rzĺ t v ú vahu,
ż e větš ina stoupač ek v prostorech bazé nu napojuje i podlaŽĺ nad těmito
pľ ostory

zároveň je třeba prověřit i deš ť ové svody ze střechy objektu, které procházejĺ
naopak prostory bazé nu
_ vzhledem
k dřÍ vějš ĺ muzatopenÍ č ásti suteré nu objektu je doporuč eno osazEnĺ
zpětné klapky na přĺ pojku kanalizace vedoucĺ do ulice Kotláfl< a
_
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Předběž ný odhad nákladů
Tento předběŽný odhad nákladů vychází ze zde navrž ených principů řeŠ enĺ a je
vněm pouŽito prů měrných objemorĺ ých cen tlRs pro 1. pololďĺ 2019. Nejsou zde
zahmuý náklady na vnĺ třnĺ vybavenĺ .Ceny jsou uvedeny bez DPH.

odhad náktadů a cenové porovnánĺ jednotlivých variant vlastnÍ ch povrchových
ú prav bazé nové vany lze prové st poměrně spolehlĺ vě, se sĘnou přesnostĺ ale
nelze bez výsledků sTP odhadnou rozsah stavebnĺ ch ú prav a sanací stávajÍ cÍ
bazé nové vany. Proto je tento odhad přibliŽný.

Vaľ lanty bazé noých van s jednotllvýml typy povrchových ú prav
Nenĺ zahrnut vliv Životnosti a provoznĺ ch nákladů na ÚdrŽbu z dtouhodobé ho
hlediska, ale obecně lze konstatovat dé lku ž ivotnostitakto:
_ bazé nová fólie do 15 let
uŽÍ vání
_ keramický obklad speclálnĺ
bazé noý cca 30 let
- nerezová samonosná vana cca 50 let

Z toho lze plĺ bliŽně odvodit dlouhodobou rentabilitu jednotlivlých povrchů .

PVG
fólil
Vybavení zabudované

l. Bazú nová fólle z měkč enóho

9oo ooo,_

Stavební ú pravy vany pro

8oo 0oo,4oo ooo,_

Celkem

2 í oo ooo,-

ll. KeramicĘ obklad bazé nový vč etně Ht
StavebnÍ ú pravy vany pro

stěrky

1 600 ooo,_

keramiku
Vybavení zabudované

1 3oo ooo,_

4ooooo,-

celkem

3 3oo ooo,-

m
nerez
Vybavení zabudované
Celkem

lll.Nerezová vana samonosnä 2ĺ x í 0
Stavební ú pravy Vany pro

5 5oo ooo,_
1oo ooo,_
o,_

S 600 0(tO,-

celkové náklady bez povrchů bazlnovó vany

Varianta A bez pří stavby

:

Projektová přĺ prava

Stavební ú pravy v exterié ru

4 2a0 000'_ Kč
700 000'_ Kö
32 000 000,_ Kě
1 400 000'_ Kč

Předpokládané náklady celkem

38 300 000'-

lnŽenýĺ ská ěinnost

Stavební ú praw aTZB bez přÍ stavby

15

Kč

VarianteBrpřbtavbou:
PĘektová pfiprava

4700 0o0,- Kě
750 00o,_ Kě

lnż enýrská öinnost
Stavebnĺ ú pravy aTZBs přĺ stavÜou
Stavebnĺ ú Prav:ľ v exterlé ru

37 500 000,- Kč
1 400 000,_ Kě

Předpokládané náklady celkem

/ ĺ ł 350 000,.116
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