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Zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi,
posouzení potřeby koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci
dle jiných právních předpisů ( zákon č. 309/2006 Sb.)
V následujících odstavcích jsou uvedeny všeobecné podmínky pro bezpečné provádění stavby STAVEBNÍ
ÚPRAVY A ZŘÍZENÍ INTERMEDIÁRNÍ PÉČE KARDIOCHIRURGICKÉHO ODDĚLENÍ, MASARYKOVA
NEMOCNICE v ÚSTÍ n. L. V souladu s § 15 odst. 2 Zákona č. 309/2006 Sb. budou-li na staveništi vykonávány práce a
činnosti vystavující fyzickou osobu zvýšenému ohrožení života nebo poškození zdraví, které jsou stanoveny prováděcím
právním předpisem, stejně jako v případech podle odstavce 1 § 15, dodavatel stavby zajistí, aby před zahájením prací
na staveništi byl zpracován plán bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi (dále jen „plán BOZP“) podle
druhu a velikosti stavby tak, aby plně vyhovoval potřebám zajištění bezpečné a zdraví neohrožující práce.
Plán BOZP bude průběžně dodavatelem stavby aktualizován tak, aby odpovídal skutečnému stavu a podstatným změnám
během realizace stavby.
Před zahájením prací na staveništi bude plán BOZP dopracován v souladu s právními předpisy v součinnosti stavebníka
(zadavatele stavby), dodavatele stavby a případně koordinátora bezpečnosti práce. Bude-li na stavbě působit více
zhotovitelů stavebního díla ( zhotovitelem stavby je dle ŽZ podnikatel, který má vázanou živnost na zhotovování
stavby), bude na stavbě nutně působit koordinátor bezpečnosti práce. Nebude-li tomu tak, nemusí být ustanoven
koordinátor bezpečnosti práce. Dle předpokladu projektanta může na stavbě působit pouze jeden dodavatel. Z
důvodů náročnosti vybourání části původní nosné stěny, osazení nového rámu doporučuje projektant, aby na stavbě
působil koordinátor bezpečnosti práce.
Podmínky pro rozhodující práce a činností z hlediska BOZP
V následujícím textu jsou stanoveny zásady pro rozhodující práce a činnosti prováděné na stavbě:
6.
7.
8.
9.
10.

Montážní práce
Manipulace s materiály
Svářečské práce
Práce obedňovací, železářské, betonářské, zednické
Práce související se stavební činností

Montážní práce
V rámci přípravy stavby dodavatel zpracuje technologický postup montovaných stavebních a technologických konstrukcí.
Technologický postup obsahuje časový sled montážních záběrů, podmínky nasazení a pohyb mechanizačních prostředků,
řešení přístupu pracovníků k bezpečné montáži, včetně jejich ochrany a zabezpečení dotčených pracovišť. U jednotlivých,
drobných montáží postačuje stanovení pracovního postupu odpovědným pracovníkem. Montážní pracovníci musí splňovat
podmínky odborné a zdravotní způsobilosti a musí být vybaveni potřebnými montážními a bezpečnostními přípravky,
pomůckami a vázacími prostředky. Montáž se provádí z trvalých nebo prozatímních konstrukcí, dílců a prvků dostatečně
únosných a stabilních. Pro manipulaci s dílci se používají vázací prostředky, které odpovídají příslušným parametrům a
ustanovení technických norem.
Práce na střeše
Při práci na střeše musí být pracovníci chráněni:
d) proti pádu ze střešních plášťů na volných okrajích
e) proti sklouznutí z plochy střechy při jejím sklonu nad 25˚
f) proti propadnutí střešní konstrukcí.
Zajištění proti pádu ze střechy nejen po obvodu, ale i do světlíku, technologických a jiných otvorů, je splněno použitím
ochranné, případně záchytné konstrukce nebo použitím osobního zajištění pracovníků proti pádu. Zajištění proti

sklouznutí je splněno použitím žebříků, upevněných v místech práce a v potřebných komunikacích, případně použitím
ochranné konstrukce nebo osobního zajištění proti pádu jednotlivých pracovníků. Při použití žebříků, jako zajištění proti
sklouznutí, u střechy se sklonem nad 45˚ od vodorovné roviny musí být použito ještě osobní zajištění pracovníků proti
pádu. Zajištění proti propadnutí se musí provést na všech střešních pláštích, kde je půdorysná vzdálenost mezi latěmi nebo
jinými nosnými prvky střešní konstrukce větší než 0,25 m a není zaručeno, že jednotlivé střešní prvky jsou bezpečné proti
prolomení zatížením pracovníky, případně není toto zatížení vhodně rozloženo pomocnou konstrukcí (pracovní nebo
komunikační podlaha, pokrývačský žebřík apod.). Stavba a oprava komínů ze střechy se sklonem nad 10˚ musí být
prováděna jen z pracovních podlah. Při opravách musí být použito pracovních podlah o nejmenší šířce 0,6 m.
Předání a převzetí konstrukcí
Všechny konstrukce pro práce ve výškách lze předat do užívání jen po jejich úplném dokončení a vybavení. O předání a
převzetí konstrukce do užívání se provede zápis do stavebního deníku nebo do jiného provozního dokladu.
Zápis do stavebního deníku nebo do jiného provozního dokladu s nevyžaduje u:
d) normalizovaných nebo typizovaných lehkých pracovních lešení stabilních o výšce pracovní podlahy do 1,5 m
e) jednomístných sedaček
f) pohyblivých pracovních plošin, pokud nebyly při přemísťování na jiné pracoviště demontovány jejich nosné
části, přičemž za demontáž se nepovažuje úprava nosných částí do přepravní polohy.
Shazování předmětů a materiálů
Shazování předmětů, zbytků stavebních hmot a materiálu na níže položená pracoviště, komunikace nebo podobné plochy
je dovoleno jen za předpokladu, že:
c)

místo dopadu bude zabezpečeno proti vstupu osob (ohrazením, vyloučením provozu, střežením) a jeho okolí
chráněno proti případnému odrazu nebo rozstřiku shozeného předmětu nebo materiálu, nebo
d) materiál bude shazován uzavřeným shozem až do místa uložení.
Je zakázáno shazovat předměty, u kterých není možno bezpečně předpokládat místo dopadu (plechy, krytina, desky,
apod.) nebo předměty, které by mohly pracovníka strhnout z výšky. Vzniká-li při shazování materiálu prašnost nebo jiný
nežádoucí účinek, musí být učiněna ochranná opatření.
Manipulace s materiály
Konkrétní plochy určené ke skladování materiálů budou stanoveny v dodavatelské dokumentaci tak, aby byly v co
nejvyšší míře vyloučeny možnosti úrazu při manipulaci s materiálem. Současně musí být materiál skladován takovým
způsobem, aby byla zajištěna možnost průjezdu hasičských vozidel a vozidel lékařské služby. Plochy, skladiště nebo i
jednotlivá místa k uskladnění materiálu nesmí být v prostorách v blízkosti elektrického vedení, trvale ohrožovaných
dopravou břemen do výšky, horizontální dopravou atd.. Venkovní plochy, na které se ukládá materiál musí být
odvodněny, upraveny popř. zpevněny tak, aby se materiál dal bezpečně skladovat a snadno odebírat.
Při ruční manipulaci s materiálem ohrožuje bezpečnost pracovníků:
-

ostré hrany přepravovaného materiálu
vyčnívající hřebíky
pásky obalů
drsný nebo nerovný povrch materiálu
třísky
pád břemen
. chybnou manipulací
. velkou hmotností
. úchopovými možnostmi
. nedostatečným manipulačním prostorem.

Při manipulaci s materiálem pomocí zdvihacího zařízení odpovídá dodavatel stavby, že pracovníci provádějící manipulaci
s materiálem mají platná oprávnění (vazačský průkaz) a pracovníci obsluhující zdvihací zařízení platný jeřábnický průkaz.
Před počátkem nakládacích a vykládacích prací se musí zkontrolovat správnost zavěšení břemena (kontrolní zdvih),
vyloučit přítomnost pracovníků na břemenu a v pásmu jeho možného pádu. Vazač s obsluhou zdvihacího zařízení
(jeřábníkem) určí jednoznačný způsob dohodnuté signalizace. Pokyny obsluze může dávat pouze jeden pracovník určený
k manipulaci s materiálem, který je rozlišen od ostatních pracovníků pomocí zřetelné nezaměnitelné úpravy pracovního
oděvu (jasná barevná vesta, páska na rukávu, vybaven vysílačkou). Při manipulaci s materiálem jsou pracovníci a obsluha
zdvihacího zařízení vybaveni OOPP, které odpovídají rizikům možného ohrožení zdraví.
Svářečské práce
Pracoviště pro svařování
Pracoviště pro svařování musí být zabezpečeno tak, aby nedošlo k:
-

požáru nebo výbuchu
úrazu a to hlavně elektrickým proudem, rozstřikem jisker, roztaveným kovem a okujemi, pohybujícími se
předměty a částmi zařízení, popálením, ohněm a požárem, výbuchem
poškození zdraví specifickými rizikovými faktory, působení svařovacích aerosolů, záření a hluku.

Bezpečnostní opatření se volí podle povahy prací vykonávaných na pracoviště, kde se svařuje, a to s ohledem na časový
rozsah prací, na stupeň automatizace svářecího procesu, na možnost zabezpečení nezávadných pracovních podmínek
(např. hala, volné prostranství, v podmínkách se ZNP).
Při provádění svářečských prací se případný vznik úrazu eliminuje:
-

před popálením se svářeč chrání příslušnými OOPP
před rozstřikem jiker, roztaveného kovu a strusky a proti úlomkům ztuhlé strusky při jejím odstraňování
z povrchu sváru musí být zrak, obličej a ostatní části těla chráněny stanovenými OOPP
v dýchací zóně svářeče nesmí škodliviny přesáhnout přípustné množství a limity
před škodlivými účinky záření se pracovník chrání vhodnými OOPP, okolí pak zástěnami.

Společné zásady bezpečnosti (vyhláška MV č. 87/2000 Sb.)
Před počátkem svářečských a řezacích prací se musí vyhodnotit, zda i v přilehlých prostorách nejde o práce, se zvýšeným
nebezpečím požáru nebo s vysokým nebezpečím požáru. V případě zvýšeného nebezpečí nebo s vysokým nebezpečím
požáru se může svařovat (řezat plamenem) pouze na písemný příkaz a po provedení v něm nařízených bezpečnostních
opatření. Před zahájením svářečských prací musí svářeč zkontrolovat, zda jsou v místě svařování odstraněny hořlavé
látky, zamezeno požáru nebo výbuchu a zda je na pracovišti a v jeho okolí zabezpečena předepsaná ochrana osob. Svářeč
musí mít platný svářečský průkaz a platnou periodickou zdravotní prohlídku. Po dobu práce, při jejím přerušení a po
ukončení svařování nebo řezání v prostorách s nebezpečím vzniku požáru nebo výbuchu musí být místo svařování a
přilehlé prostory kontrolovány po nezbytně nutnou dobu a u nebezpečných prací po dobu nejméně 8 hodin po skončení
práce.
Svařování a řezání plamenem
Základní bezpečnostní požadavky a povinnosti:
-

láhve umístit tak, aby k nim byl volný přístup
láhve musí být zajištěny proti převržení, pádu nebo skutálení stabilními nebo přenosnými stojany, řetězy,
objímkami, kovovým pásem apod., každá tak, aby v případě potřeby bylo možno láhve rychle uvolnit
budou-li láhve vystaveny sálavému teplu, musí být chráněny nehořlavou zástěnou, při ohřátí nad 50˚ C se musí
chladit
láhve v pojízdných dílnách se nemusí na pracovišti vykládat, pokud jsou splněny podmínky větracích otvorů
v horní části vozidla a v podlaze a při odběru nesmí být prováděny ve vozidle žádné další práce. Připevnění hadic
musí být provedeno svorkami určenými k tomu účelu
hadice musí být chráněny před mechanickým poškození a znečištěním mastnotami
hadice a spoje musí být těsné a jejich délka minimálně 5 m

-

hadice tažené přes přechody musí být chráněny krytem nebo musí být použity vhodné uzávěry
při provádění prací několika soupravami současně musí být jednotlivé soupravy od sebe vzdáleny min. 3 m, nebo
musí být od sebe odděleny nehořlavou pevnou stěnou
při déle trvajícím přerušení svařování nebo řezání musí být lahvové ventily uzavřeny, vypuštěn plyn z hadic a
povoleny regulační šrouby redukčních ventilů
po skončení práce nebo pracovní směny na přechodném pracovišti musí být láhve odvezeny na vyhrazené místo a
zajištěny před manipulací nepovolanými osobami.

Obloukové svařování kovů
Základní bezpečností požadavky a povinnosti:
-

připojení svařovacích vodičů musí být provedeno tak, aby se zabránilo náhodnému neúmyslnému dotyku
s výstupními svorkami svařovacího zdroje
svařovací kabel musí být spojen se svařovaným předmětem nebo podložkou svařovací svorkou
svorka na připojení svařovacího vodiče musí být umístěna co nejblíže k místu svařování
elektrody musí svářeč vyměňovat zásadně s nasazenými neporušenými svářečskými rukavicemi (ne mokrými ani
vlhkými)
držák elektrod a svařovací pistole musí být odkládány na izolační podložku nebo izolační stojan
vodič svařovacího proudu musí být uložen tak, aby se vyloučilo jeho možné poškození ostrými ohyby, jinými
předměty a účinky svařovacího procesu
poškozené svařovací vodiče nesmí být používány
v uzavřených a těsných prostorách musí být zabezpečeno odsávání a přítomnost min. 2 osob, kdy druhá osoba
zabezpečuje svářeče
periodické prohlídky svařovacího zdroje musí být prováděny odpovědnými pracovníky ve lhůtách předepsaných
výrobcem

Práce obedňovací, železářské, betonářské, zednické
Konstrukce bednění, odbedňování
Každé bednění musí splňovat požadavky těsnosti, únosnosti a prostorové tuhosti. U bednění dílcových, posuvných a
speciálních se uskutečňuje montáž (demontáž) a provoz podle technické dokumentace, pokynů a technologického
postupu. Před započetím železářských a betonářských prací se musí celé bednění řádně zkontrolovat. Vyhovuje-li daným
požadavkům (závady jsou odstraněny), je dán předpoklad k jeho použití. O tomto převzetí pořizuje odpovědný pracovník
záznam do stavebního deníku. Odbedňování a rozebírání konstrukcí lze provádět až po dosazení požadované pevnosti
betonu. Vymezený prostor pro odbedňování musí být zajištěn proti vstupu nepovolaných osob. Rozebrané části se musí
ukládat na určená místa.
Železářské práce
Příprava betonářské armatury se zpravidla odbývá na speciálních strojích (rovnačky, ohýbačky, stříhačky), u nichž musí
být splněny základní požadavky. Je zakázáno přecházet po uložené armatuře, dokončená montáž armatury musí být
převzata odpovědným pracovníkem a výsledek přejímky zaznamenán do stavebního deníku.
Betonářské a zednické práce
Jedná se o klasické stavební práce, při nichž musí být na každém pracovišti zajištěn volný pracovní prostor o šířce
minimálně 0,6 m. Ukládá-li se betonová směs do konstrukcí (bednění) z vyvýšených míst, musí být dodrženy zásady pro
ukládání (sypání) směsi do zaarmované části z maximální výšky 2 m. Při pádu z větších výšek dochází k rozmísení
betonové směsi, a tím snížení pevnosti betonové konstrukce. Každé vyvýšené pracoviště musí být zajištěno proti pádu
osob z výšky. Doprava a ukládání směsi (betonová, maltová) tlakovým způsobem se provádí podle návodu k obsluze a
provozu zařízení a stanovené technologie. Mezi místem odběru a obsluhou čerpadla musí být stanoven způsob
dorozumívání. Rozebírání a čištění potrubí a hadic pod tlakem je zakázáno. Při výrobě a zpracování malt nebo prací
s vápnem musí pracovníci používat určené OOPP. Jedná-li se o klasické omítání, je postačující ochranou zraku přilba
s rozšířením nad čelem. U strojního omítání a při práci s vápnem (hašení, přelévání) musí být použity k ochraně zraku
brýle (štítek). Hašení vápna v úzkých hlubokých nádobách (sudech) je zakázáno.

Práce související se stavební činností
Vstřelování
Při současné právní úpravě je při práci s expanzními přístroji pro vstřelování dodržovat všeobecné bezpečnostní
požadavky a zásady pro práci s těmito přístroji vydané výrobcem.
Malířské a natěračské práce
Základní bezpečnostní požadavky pro práci při provádění malířských a natěračských prací jsou považovány zejména:
- jejich provádění ve schodišťových prostorách z pracovních podlah nebo žebříků k tomu účelu upravených
- používání ručního postřikovače jen s funkčním manometrem a pojistným ventilem, s nepoškozeným závitem
pumpy nebo jiným poškozením postřikovače
- při provádění úprav povrchů stavebních a jiných konstrukcí nátěrovými systémy dodržovat stanovený
technologický postup s přihlédnutím k návodu výrobce a určenému způsobu ochrany zaměstnance před
škodlivinami vznikajícími při dané práci.
Bezpečnost práce při zacházení s chemickými látkami
Základní bezpečnostní požadavky při zacházení s chemickými látkami jsou zejména:
-

-

před prací nebo manipulací s chemickými látkami se poučit o charakteru a vlastnostech chemické látky (např.
z Bezpečnostního listu chemické látky) včetně ochranných opatřeních, způsobu zacházení a zásadách první
pomoci
používat vhodné osobní ochranné pracovní prostředky přidělené na základě vyhodnocení rizik a konkrétních
podmínek na pracovišti
při práci s chemickými látkami, zejména hořlavými kapalinami nebo výrobky, které tyto látky obsahují,
v prostorách nebo místech s možností vstupu nepovolaných osob, zajistit pracoviště výstražnými značkami. Při
práci v uzavřených prostorách s výskytem plynů a par nebezpečných chemických látek zajistit kontrolu další
osobou mimo ohrožený prostor. Nepřetržitě větrat.
před zahájením prací vybavit pracoviště dostatečným množstvím asanačních prostředků, prostředků první pomoci
a OOPP
před zahájením ruční manipulace zkontrolovat stav držadel, uzavření nádob a pevnost obalů. Nepřipustit
přenášení nádob na zádech nebo v náručí, tažení nebo tlačení nádob po podlaze nebo skluzech.
Chemické látky skladovat pouze způsobem, který určuje výrobce a na místech k tomu určených v předepsaném
množství a bezpečných obalech s vyznačením obsahu a bezpečnostním označením. Nepřipustit společné
skladování látek, které spolu mohou nebezpečně reagovat.
skladovat oblé předměty (plechovky apod.) při ruční manipulaci lze maximálně do výše 2 m, při zajištění jejich
stability
skladovat tekutý materiál v uzavřených nádobách lze tak, že plnící (vyprazdňovaní) otvor je pokud možno
nahoře. Sudy, barely a podobné nádoby skladovat naležato a zajistit proti jejich rozvalení. Při skladování ve více
vrstvách musí být proloženy podklady popř. jsou uloženy v konstrukcích zajišťujících jejich stabilitu
při práci s hořlavými látkami vyloučit vznik statické elektřiny
dodržovat zákaz přechovávání nebezpečných chemických látek, zejména toxických a žíravých v obalech běžně
používaných na poživatiny
prostory, kde se používají a vyskytují nebezpečné chemické látky, musí být označeny příslušnými
bezpečnostními značkami a nápisy upozorňující na zdroj nebezpečí
likvidace odpadu (plastové nebo kovové obaly, zbytky barev a chemických látek) musí být prováděna v souladu
s požadavky stanovenými zvláštním předpisem (zákon o odpadech).

Úpravy pro bezbariérové užívání výstavbou dotčených staveb
Stavebními úpravami nebudou dotčeny sousední objekty ani sousední pozemky tak, aby bylo
nutné upravovat přístupy a vstupy do objektů pro imobilní občany.
Vstupy do objektu zůstanou zachovány bez větších změn a zásahů.

Zásady pro dopravně inženýrské opatření
Výstavba a provoz v průběhu stavby si nevyžádá žádné dopravně inženýrské opatření.

Stanovení speciálních podmínek pro provádění stavby- provádění
provozu, opatření proti účinkům vnějšího prostředí při
výstavbě

stavby za

ÚDAJE O DODAVATELSKÉM SYSTÉMU
Dodavatel stavby bude vybrán na základě výběrového řízení investorem stavby dle zákona
137/2006 Sb. a novely zákona č. 134/2016 Sb.
Způsobem dílčích výběrových řízení bude řešen výběr subdodavatelů ze strany VDS, za dohledu
zástupců investora a projektanta stavby pro nejdůležitější profese.
Nezbytné zázemí - skladové plochy, zajištění energií bude provedeno v prostorech 1.PP. Potřebné
prostory pro zázemí stavby - kancelář vedení stavby, šatny zaměstnanců, umývárna, sklady nářadí a
kryté skládky se umístí na pozemcích v okolí objektu.
Zajištění energií:
el. energie –využije se původní rozvod NN v objektu
voda – využije se rozvod vody v objektu
Předpokládaný odběr elektrické energie Pi = max. 3kW
Množství vody 1,0 l/s
Pro dopravu materiálů se využije stávající silniční skelet.
Z důvodů zachování provozu sousedních oddělení v pavilonech A1, A2 Masarykovy
nemocnice v Ústí n. L. budou při provádění stavebních prací dodržována následující
pravidla a opatření:
a/ bude zajištěn průjezd chodbou A2-179 a vstupy na kardiochirurgické oddělení –pavilon
A1
b/ bude provedena oddělující SDK stěna mezi místnostmi A2-21 a dilatační stěnou, A2128 a A2-122, uzavře se vstup do pokoje A2 134 / tím se oddělí staveniště od čistých
provozů sousedního oddělení gastroenterologie/
c/ SDK stěna bude prachotěsně navázána na stěny místností A2-121,122,128 a dilatační
vstupní stěnu na oddělení
d/ do prostoru místností A2-121, 12 a 128 bude zachován vstup
e/ přístup na staveniště do místností A2-123-126, A2-129-134 bude umožněn přes
balkonové dveře a venkovní ochoz před pokoji A2-126 až A2-134
f/ u ochozu bude zřízen staveništní výtah, který poslouží k transportu pracovníků na a
z pracoviště, transportu materiálu na místo stavby a odvoz suti po bouracích prací ,
včetně segmentů řezané nosné stěny, podpůrné a nosné konstrukce / viz. statika/
g/ při řezání stěny budou provedena akustická opatření pro snížení hladiny hluku,
v případě chlazení kotoučových pil a vrtáků vodou, opatření proti protečení vody do 1.PP
h/ provedou se při bourání protiprachová opatření tak, aby byl eliminován dopad na
sousední oddělení v pavilonu A1, A2 v 1.NP.

Provozní zařízení staveniště:
Provizorní oplocení ( oddělující stávající plochy od stavby) – do doby dokončení stavby bude
provedeno jako provizorní oplocení staveniště z plotového pletiva výšky 2,0 m na ocelových
sloupcích, opatřených v lomových místech nebo po vzdálenosti cca 25m vzpěrami. Na vjezdu a
výjezdu bude v oplocení umístěna uzamykatelná dvoukřídlová brána.
Kancelář – bude umístěna v buňce na pozemku investora. Okna opatřena ocelovou mříží, dveře
uzamykatelné. Vybavení nábytkem a zařízením dle potřeby uživatele.
Oklepová plocha – před výjezdem na veřejnou komunikaci bude zřízena oklepová plocha.
Na oddělení bude provedeno oddělení části kde se bude provádět stavební činnost od
ostatních prostor.
Doprava materiálů bude prováděna pomocí staveništního výtahu, přes dveře do pokojů a
venkovní ochoz v 1.NP. Chodba A2-179 bude omezena jen při montáži VZT a podhledů. Jinak
bude průjezdná pro lůžka na sousední oddělení.
Při bouracích pracích bude nutné část oddělení v 1.PP -3.NP vystěhovat z důvodu nutnosti
podepření stropních konstrukcí a současně při řezání betonové stěny budou provedena
akustická opatření!!!
Sociální zařízení staveniště:
V rámci sociálního zařízení staveniště bude využito hygienické zařízení- umývárna a šatny
v buňkovišti před objektem.

ČLENĚNÍ STAVBY NA PROVOZNÍ SOUBORY A STAVEBNÍ OBJEKTY
STAVBA BUDE MÍT NÁSLEDUJÍCÍ STAVEBNÍ OBJEKTY
Stavební objekty
SO 01 Příprava stavby , bourací práce a demontáže zařizovacích předmětů
SO 02 Práce HSV
SO 03 Práce PSV

ARCHATELIÉR 2000 a.s.
KE KOPEČKU 3374/2, 40011 ÚSTÍ n.L.
tel. 475622413, e-mail: archatelier@volny.cz
OBJEDNATEL:
Krajská zdravotní a.s.
Sociální péče 3316/12A
401 13 ÚSTÍ n.L.
Ing. T. Hála
V Ústí n.L. 18.12.2018
PŘEDÁVACÍ – ZJIŠŤOVACÍ PROTOKOL -2018/12-18

VĚC: Projektová dokumentace pro provádění stavby na akci „ZŘÍZENÍ INTERMEDIÁRNÍ PÉČE
NA KARDIOCHIRURGICKÉM ODDĚLENÍ- PAVILON A2 - 1.NP, KRAJSKÁ ZDRAVOTNÍ, a.s. MASARYKOVA NEMOCNICE v ÚSTÍ NAD LABEM“

Na základě smlouvy o dílo Vám předáváme v šesti tištěných vyhotoveních projektovou
dokumentaci pro provádění stavby zpracovanou dle vyhlášky 499/2006Sb. ,ve znění vyhlášky
62/2013Sb. dle přílohy č. 13, 6x digitálně na CD a 3 x na CD výkaz výměr s rozpočtem dle vyhl.
č. 169/2016 Sb. na akci „ZŘÍZENÍ INTERMEDIÁRNÍ PÉČE NA KARDIOCHIRURGICKÉM
ODDĚLENÍ- PAVILON A2 - 1.NP, KRAJSKÁ ZDRAVOTNÍ, a.s. - MASARYKOVA NEMOCNICE v
ÚSTÍ NAD LABEM“
FÁZE 1
Doměření a aktualizace podkladů ve formátu dwg , předané investorem (půdorys – ŘEŠENÉHO PODLAŽÍ, řez
podlažím). – tato část je integrálně včleněna do stavební části -D1.1 – viz výkresy stávajícího stavu D1.1.2.01 –
D1.1.2.03 a technická zpráva D.1.1 a D1.2.
Provedení orientační technické prohlídky ( určení nosných a nenosných konstrukcí, polohy IS, stoupaček kanalizace,
bodů možného napojení na kanalizaci, vodovod a VZT, včetně možných úprav rozvodů NN). Bylo provedeno
jednotlivými specialisty na místě stavby, výsledky byly zapracovány do stavební části ( stávajícího stavu a
bouracích prací) a jednotliví specialisté zahrnuli výsledky prohlídky do oddílů D1.2 – D1.7 – viz. DPS

/ Projektová dokumentace pro provádění stavby a daná fáze obsahují:
A/ Průvodní zprávu
B/ Souhrnná zprávu
C/ Situaci stavby
D/ DOKUMENTACI STAVEB
D 1.1 STAVEBNĚ TECHNICKÉ ŘEŠENÍ
D1.1.1- Technická zpráva
D1.1.2- Výkresová část
D1.1.3- Technická specifikace
D 1.2 STAVEBNĚ KONSTRUKČNÍ ČÁST -STATIKU
D 1.2.1- Technická zpráva
D 1.2.2- Statický výpočet
D1.2.3.- Výkresová část
D1.3 POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ STAVBY –PBŘS
D 1.3.1- Technická zpráva a výkresy
D 1.4 VNITŘNÍ ÚPRAVA ROZVODŮ ZTI
D 1.4.1- Technická zpráva
D 1.4.2- Výkresová část
FÁZE 2

D 1.4.3- Technická specifikace
D 1.4a VNITŘNÍ ÚPRAVA ROZVODŮ MEDICINÁLNÍCH PLYNŮ
D 1.4.1- Technická zpráva
D 1.4.2- Výkresová část
D 1.4.3- Technická specifikace
D 1.5 VNITŘNÍ ÚPRAVU ROZVODŮ NN, SLABOPROUD
D 1.5.1- Technická zpráva
D 1.5.2- Výkresová část
D 1.5.3- Technická specifikace
D 1.6 ROZVODY VZT
D 1.6.1- Technická zpráva
D 1.6.2- Výkresová část
D 1.6.3-Technická specifikace
D 1.7 ROZVODY ÚT
D 1.7.1- Technická zpráva
D 1.7.2- Výkresová část
D1.7.3- Technická specifikace
E/ Dokladovou část
F/ Výkaz výměr a rozpočet
G/ Přílohy PD –fotodokumentace, osvětlení
Pro fázi 3 – inženýrskou činnost si zapůjčíme peré 2-6, paré č. 1 Vám ponecháváme, včetně
digitálního záznamu PD, rozpočtu a VV. Po zajištění stavebního povolení Vám zbylé
dokumentace předáme společně s pravomocným stavebním povolením.
Tímto je FÁZE 1 a 2 z naší strany splněna. Fáze 3 –inženýrská činnost bude zahájena
bezprostředně po odevzdání PD.
Objednatel byl seznámen s předávanou projektovou dokumentací FÁZE 1-2 , souhlasí s jejím
obsahem a technickým řešením a dokumentaci převzal.
Na základě tohoto předávacího protokolu Vám bude fakturována dohodnutá částka za
projektovou dokumentaci FÁZE 1-2. Současně byly vráceny zapůjčené projektové podklady dle
původního protokolu z 18.10. 2018.
Případné připomínky k dokumentaci :………………………………………………………………………………….........
…………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………

Za Archatelier 2000a.s.
ing. J.Kallmünzer
Převzal: .............................................................
Dne:....................................................................
Přílohy : 6x PD pro provádění stavby v tištěné podobě , 6xPD digitálně v *pdf a *dwg, rozpočet
3 x na CD ve formátu *xls a soupis prací -výkaz výměr 3x na CD x ve formátu *xls,
faktura I /2018-10

