č.j. SVS/2021/103050-G

Smlouva o dílo

uzavřená dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, mezi těmito
smluvními stranami:

Objednatelem:

Česká republika — Státní veterinární správa

se sídlem:

Slezská 100/7, 120 00 Praha 2 - Vinohrady

zastoupená

MVDr. Václavem Poláčkem, ředitelem sekce KVS SVS pro Plzeňský kraj

IČ:
DIČ:

00018562
neplátce DPH

adresa pro doručování:

Družstevní 1846/13, 301 00, Plzeň

Bank. spojení:
Číslo účtu:

Česká národní banka
25122311/0710

Kontaktní osoba
ve věcech technických
a realizaci dila:

(dělejen „objednatel“)

a

Zhotovitelem:

INTERIERY KOUPELEN s.r.o.

se sídlem:

Částkova 2743/20. Plzeň 32600

zastoupená

Romanem Němečkem

Kč:

26318644

DIČ:
Bank. spojení:

CZ26318644
ČSOB Plzeň

Číslo účtu:

204366063/0300

1.

Sociálně odpovědné veřejné zadávání

1.1.

Objednatel prohlašuje, že má zájem na provádění díla dle této smlouvy v souladu se zásadami
sociálně odpovědného veřejného zadávání (dále jen „SOVZ") a dbá o to aby při plnění této
smlouvy byly striktně dodržovány pracovněprávní předpisy.

1.2.

Zhotovitel prohlašuje, že si je vědom skutečnosti. že objednatel má zájem na realizaci díla
zakázky v souladu se zásadami společensky odpovědného zadávání veřejných zakázek.

Předmět smlouvy

2.1.

Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí rekonstrukci budovy
Krajské veterinární správy pro Plzeňský kraj na adrese Družstevní 1846/13, Plzeň. V rámci
rekonstrukce budou provedeny zejména tyto stavební práce: oprava fasády. včetně nového
nátěru, oprava terasy. lodžie a balkónů, doplnění protidešt'ových žaluzií ve stávajícím větracím
kanálu u obvodové zdi plynové kotelny 1. PP, doplnění skrytých oken u plynové kotelny. výměna
garážových vrat a vstupních dveří do skladu, oprava schodiště a sanace části objektu proti
zemní vlhkosti v rozsahu projektové dokumentace a zhotovitelem vypracované nabídky (s
položkovým rozpočtem), které tvoří přílohu této smlouvy a jsou nedílnou součástí této smlouvy.
Jedná se o dodávku, montáž a řádné nainstalování a předání objednateli ve funkční podobě

(dále jen „dílo"j.
2.2.

Objednatel se zavazuje dílo převzít a zaplatit sjednanou cenu (viz čl. 4. této smlouvy).

2.3.

Realizace díla bude provedena po dohodě s objednatelem tak. aby mohla být budova, ve které
bude dílo realizováno, alespoň částečně využívána k zajišťování výkonu pracovních činností
objednatelem. (Např. bude stanoven harmonogram prací v jednotlivých částech budovy.)

Doba trvání smlouvy, ukončení smlouvy
3.1.

Zhotovitel se zavazuje provést dílo nejpozději do 165 kalendářních dnů od účinnosti této
smlouvy.

3.2.

Strany mohou od smlouvy odstoupit v případě závažného porušení povinností plynoucích

stranám z této smlouvy. Za závažné porušení povinností se považuje zejména: nezaplacení
fakturované částky. v případě. že prodlení s platbou je delší než 3 měsíce. porušení povinnosti
zhotovitele plynoucí z článku 7. práva a povinnosti zhotovitele této smlouvy.

3.3.

Objednatel je oprávněn odstoupit od smlouvy. pokud zhotovitel nebo jeho poddodavatel bude
orgánem veřejné moci uznán pravomocně vinným ze spáchání přestupku či jiného obdobného
protiprávního jednání, v řízení dle odst. 7.6. smlouvy.

Cena dila
4.1.

Cena díla se sjednává na základě zhotovitelem vypracované nabídky ve výši:

(Bez DPH)

3 676 823,90 Kč

(DPH)

772 133,02 Kč

Celkem (vč. DPH)
4.2.

4 448 956,92 Kč

Cena je stanovena za kompletni provedení díla dle předmětu smlouvy, a jsou v ní obsaženy
veškeré náklady zhotovitele na provedení díla. Smluvní strany se dohodly, že cena za dílo je
konečná a bez souhlasu smluvních stran se nesmí navyšovat.

Platebni podminky ceny díla
5.1.

Nárok na úhradu ceny díla vzniká zhotoviteli řádným provedením díla dle čl. 2 této smlouvy.

5.2.

Po řádném provedení díla je zhotovitel povinen vystavit daňový doklad — fakturu, která bude
splatná ve lhůtě 21 dní od doručení faktury objednateli.

5.3.

Zhotovitel fakturu zašle na adresu: Krajská veterinární správa Státní veterinární správy pro
Plzeňský kraj, Družstevní 13, Plzeň.

5.4.

Cena bude na faktuře uvedena bez DPH, včetně DPH a příslušná sazba DPH platná k datu
uskutečnění zdanitelného plnění. Změna sazby DPH během účinnosti této smlouvy není
považována za změnu smlouvy. DPH bude účtována vždy v zákonné výši.

5.5.

Faktura musí obsahovat potřebně náležitosti daňového dokladu ve smyslu zákona č. 235/2004

Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, ust. § 29. Faktura dále musí
obsahovat číselný identifikátor této smlouvy, popř. jeji identifikaci, a přesné a úplné označení
předmětu fakturace s uvedením data (popř. časového rozmezí) konkrétního plnění.
5.6.

Neúplnou, nedoloženou, nesprávně či neoprávněně účtovanou fakturu vrátí objednatel
zhotoviteli ve lhůtě splatnosti zpět k opravě nebo vystavení nove bezchybné faktury, aniž se tim
dostane do prodlení se zaplacením. Doručením nové či opravené faktury začíná běžet nová

lhůta splatnosti, která nebude kratší než 15 dnů od doručení nové či opravené faktury
objednateli.

Práva a povinnosti objednatele

6.1.
6.2.

Objednatel je povinen poskytnout zhotoviteli veškerou součinnost nutnou k řádnému provedení
díla.
Objednatel je povinen umožnit pracovníkům zhotovitele řádné plnění jejich pracovních
povinností.

6.3.

Objednatel je oprávněn průběžně kontrolovat dodržování povinností zhotovitele dle čl. 7

smlouvy, (a to i přímo u osob podílejících se na plnění dila), přičemž zhotovitel je povinen tuto
kontrolu umožnit. strpět a poskytnout objednateli nezbytnou součinnost k jejímu provedení.

Práva a povinností zhotovitele

7.1.

Zhotovitel se zavazuje zabezpečovat výkony sjednaných praci a činností tak, aby nebyly
porušeny předpisy k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, protipožární předpisy, ani
bezpečnostní předpisy sloužící k ochraně majetku objednatele.

7.2.

Zhotovitel je povinen upozornit objednatele na nevhodnost pokynů zadaných objednatelem
k provedení díla.

7.3.

V případě, že zhotovitel splní povinnost dle odst. 7.2. smlouvy, neodpovídá za nemožnost
provedení díla nebo za vady díla způsobené nevhodnými požadavky nebo pokyny, jestliže

objednatel na provedení těchto požadavků či pokynů písemně trval.
7.4.

Zhotovitel se zavazuje po celou dobu trvání smluvního poměru založeného smlouvou zajistit
dodržování veškerých právních předpisů, zejména pak pracovněprávních (odměňování,
pracovní doba, doba odpočinku mezi směnami, placene přesčasy), dále předpisů týkajících se

oblasti zaměstnanosti a bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, tj. zejména zákona č. 435/2004
3

Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, a Zákoníku práce. a to vůči všem osobám,
které se na plnění zakázky podílejí (a bez ohledu na to, zda bude dílo prováděno zhotovitelem
či jeho poddodavateli).
7.5.

Zhotovitel se také zavazuje zajistit. že všechny osoby, které se na plnění zakázky podílejí (a
bez ohledu na to, zda budou činnosti prováděny zhotovitelem či jeho poddodavateli), jsou
vedeny v příslušných registrech. jako například v registru pojištěnců ČSSZ, a mají příslušná
povolení k pobytu v ČR. Zhotovitel je dále povinen zajistit, že všechny osoby, které se na plnění
zakázky podílejí (a bez ohledu na to, zda budou činnosti prováděny zhotovitelem či jeho
poddodavateli) budou proškoleny z problematiky BOZP a že jsou vybaveny osobními
ochrannými pracovními prostředky dle účinné legislativy.

7.6.

Zhotovitel je povinen oznámit objednateli, že vůči němu či jeho poddodavateli bylo orgánem
veřejné moci (zejména Státním úřadem inspekce práce či oblastními inspektoráty. Krajskou
hygienickou stanici apod.) zahájeno řízení pro porušení právních předpisů, jichž se dotýká
ujednání v odst. 7.4. a 7.5. smlouvy, a k němuž došlo při plnění díla nebo v souvislosti s ním. a

to nejpozději do 10 dnů od doručení oznámení o zahájení řízení. Součásti oznámení zhotovitele
bude též informace o datu doručení oznámení o zahájení řízení.
77.

Zhotovitel je povinen předat objednateli kopii pravomocného rozhodnutí. jímž se řízení ve věci

dle předchozího odstavce tohoto článku končí. a to nejpozději do 10 dnů ode dne, kdy
rozhodnutí nabude právní moci. Současně s kopii pravomocného rozhodnutí zhotovitel
poskytne objednateli informaci o datu nabytí právní moci rozhodnutí.
7.8.

V případě. že zhotovitel (či jeho poddodavatel) bude v rámci řízení zahájeného dle odst. 7.6.
smlouvy pravomocně uznán vinným ze Spácháni přestupku či jiného obdobného protiprávního
jednání, je zhotovitel povinen přijmout nápravná opatření a o těchto, včetně jejich realizace,
písemně informovat objednatele. a to v přiměřené lhůtě stanovené po dohodě s objednatelem.

7.9.

Zhotovitel je povinen po dokončení díla předložit objednateli čestné prohlášení o plnění
podmínek SOVZ, jehož vzor tvoři Přílohu č. 3 této smlouvy — Čestné prohlášení o plnění

podmínek SOVZ.
7.10. Objednatel je oprávněn průběžně kontrolovat dodržování povinnosti zhotovitele dle tohoto
článku smlouvy. a to i přímo u pracovniků podílejících se na provádění díla dle této smlouvy,
přičemž zhotovitel je povinen tuto kontrolu umožnit, strpět a poskytnout objednateli veškerou

nezbytnou součinnost k jejímu provedení.
7.11. Zhotovitel je povinen informovat objednatele o všech významných skutečnostech, které mohou
mít dopad na pracovní podmínky při provádění díla dle této smlouvy.
7.12. V případě, že objednatel písemně vyzve zhotovitele k přerušení realizace díla dle této smlouvy.
pak zhotovitel není v prodlení s plněním díla a o této skutečnosti bude proveden písemný
záznam suvedením důvodu takovéhoto požadavku objednatele a stanovení lhůty nutné
k přerušení plnění dle této smlouvy.
7.13. Zhotovitel se zavazuje vést stavební (montážní) deník ode dne zahájení díla až do jeho

ukončení a předáni díla dle této smlouvy. Do deníku musl zhotovitel každý den zaznamenávat
ůdaje související s prováděním díla. Do stavebního deniku se zapisují veškeré skutečnosti

rozhodné pro plnění smlouvy. zejména údaje o časovém postupu prací, jejich jakosti.
zdůvodnění příp. odchylek prováděných prací od projektové dokumentace. Pro údaje v deníku
se přiměřeně použije příloha 16 vyhlášky č. 499/2006 Sb., v platném znění. Deník musí být na

vyžádání předložen oprávněné osobě objednatele. Zápisy v deníku se nepovažují za změnu
smlouvy ani nezakládají nárok na změnu smlouvy.

7.14.

Po ukončení díla předá zhotovitel objednateli zprávy o veškerých provedených zkouškách a
revízích, které jsou k řádnému dokončení díla vyžadovány.

Odpovědnost za vady díla, záruka, pozáruční servis

8.1.

Zhotovitel prohlašuje, že dílo bude provedeno v souladu se smlouvou, technickými a právními
předpisy, a že po dobu trvání záruky bude způsobilé k užívání ke smluvenému účelu, jinak k
obvyklému užívání a zachová si po tuto dobu vlastnosti, které má mít dle smlouvy, jinak takové

vlastnosti, které mají mít obdobné dodávky za obdobných podmínek.
8.2.

Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v době jeho předání a převzetí , a dále za veškeré vady
díla zjištěné po dobu záruční lhůty, které se vyskytly v kvalitě práci a dodávek provedených
zhotovitelem jako součást díla. Vady v provedení díla je zhotovitel povinen odstranit podle
podmínek stanovených tímto článkem smlouvy.

8.3.

Záruční lhůta zhotovitele na kvalitu díla — provedené práce a dodávky se sjednává v délce 60
měsíců a začíná běžet ode dne řádného předání díla.

8.4.

Záruční lhůta na dodávky technologických zařízení, technologie či předměty postupné spotřeby

se sjednává v délce 24 měsíců.
8.5.

Záruční listy musí být jednoznačné specifikovány v zápisu o odevzdání a převzetí dokončeného
dlla.

8.6.

Běh záruční lhůty začíná dnem podpisu zápisu o předání a převzetí dokončeného díla.

8.7.

Pokud by bylo dílo odevzdáno a převzato se zjištěnými vadami či nedodělky, bude záruční lhůta

prodloužena 0 čas. který uplyne od odevzdání a převzetí díla do úplného odstranění vad a
nedodělků písemně potvrzeného objednatelem.
8.8.

Záruční lhůta neběží po dobu, po kterou objednatel nemohl předmět díla užívat pro vady díla.
za které zhotovitel odpovídá.

8.9.

Pro ty části díla, které byly v důsledku oprávněné reklamace objednatele zhotovitelem opraveny.
běží záruční lhůta opětovně ode dne provedení reklamační opravy, nejdéle však do doby
uplynutí 12 měsíců od skončení záruky za celé dílo.

8.10.

Objednatel je povinen vady díla písemně reklamovat u zhotovitele bez zbytečného odkladu po
jejich zjištění. Reklamace se považuje za včas uplatněnou, byla-ll nejpozději v poslední den

záruční lhůty doručena zhotoviteli.
8.11.

V reklamaci musí být vady popsány a uvedeno, jak se projevují. Dále v reklamaci musi
objednatel uvést, jakým způsobem požaduje sjednat nápravu. Volba mezi nároky na způsob
odstranění reklamované vady (oprava, náhradní plneni nebo sleva z ceny díla) je právem
objednatele. Reklamací uplatněný nárok však již nemůže měnit bez souhlasu zhotovitele

8.12.

Zhotovitel je povinen nejpozději do 7 dnů po obdržení reklamace písemně oznámit objednateli,
kdy reklamaci obdržel, zda ji uznává. jakou lhůtu navrhuje k odstranění vad nebo z jakých
důvodů reklamaci neuznává. Pokud tak neučiní, má se zato, že reklamaci uznává.

8.13.

Zhotovitel je povinen nastoupit k odstranění oprávněné reklamované vady do 2 pracovních dnů
v případech vad omezujících užívání díla, v ostatních případech pak nejpozději do 15 dnů po

obdržení reklamace. nedohodnou-Ii se smluvní strany písemné jinak. Pokud tak neučiní. je
povinen uhradit objednateli smluvní pokutu podle odst. 10.3. této smlouvy.

8.14.

Nenastoupí-Ii zhotovitel k odstranění reklamované vady do 15 dnů po obdržení reklamace nebo
v dohodnutém termínu, je objednatel oprávněn pověřit odstraněním vady jinou odbornou

právnickou nebo fyzickou osobu. Veškeré takto vzniklé náklady uhradí objednateli zhotovitel na
zaklade předloženého daňového dokladu.
8.15.

Prokáže—li zhotovitel dodatečné, že vada nevznikla jeho vinou nebo že objednatel reklamoval
vadu neoprávněné. je objednatel povinen uhradit zhotoviteli náklady, které mu vznikly v
souvislosti s odstraněním vady.

8.16.

O odstranění reklamované vady sepiší smluvní strany protokol, ve kterém objednatel potvrdí
odstraněni vady nebo uvede důvody, pro které odmítá opravu převzít.

Odpovědnost smluvních stran. náhrada škody
9.1.

Zhotovitel ani objednatel neodpovídají za škodu vzniklou v důsledku vyšší moci, jsou však
společně nebo podle situace i samostatně povinni učinit takové kroky. aby byly její důsledky

odstraněny nebo minimalizovány.
9.2.

Zhotovitel odpovídá objednateli za škodu, která prokazatelně vznikla porušením právních
předpisů a/nebo ujednání této smlouvy zhotovitelem.

9.3.

Za škody, způsobené zhotovitelem či jeho poddodavateli při provádění díla, zodpovídá
zhotovitel a budou po projednání a vzájemné dohodě likvidovány z pojištění zhotovitele. Škoda
bude objednatelem zhotoviteli nahlášena do 5 pracovnich dnů ode dne vzniku události a
vyčíslena neprodleně po obdržení všech podkladů nutných k jejímu stanovení.

10.

Prodlení smluvních stran

10.1.

V případě prodlení objednatele s úhradou faktury dle čl. 5. smlouvy s cenou za řadně provedené
dílo o více než 15 dnů, vzniká zhotoviteli právo požadovat mimo dlužné částky úrok z prodlení
z dlužné částky za každý započatý den prodlení až do úplného zaplacení a to ve výši 0.05%
z dlužné částky za každý započatý den prodlení.

10.2.

V případě prodlení zhotovitele s plněním díla v dohodnutém termínu vznika objednateli právo
požadovat snížení odměny za provedení díla ve výši 0,05% z ceny díla za každý den prodlení
až do doby realizace díla. Ustanovení se nepoužije, pokud za prodlení může nedostatek
součinnosti na straně objednatele.

10.3.

Pokud zhotovitel nenastoupí k odstranění reklamované vady v termínu podle odst. 8.13. nebo
v termínu jinak písemně dohodnutém, uhradí objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000.- Kč za
každý den, o který nastoupí později.

10.4.

Úroky z prodleni nebo smluvní pokuta musí být uhrazeny nejpozději do 30 dnů od jejich
vyúčtování druhé smluvní strane. Platební podmínky čl. 5 této smlouvy se použijí obdobně.
Uplatněná či zaplacená smluvní pokuta není překážkou nároku na náhradu vzniklé škody.

10.5.

Objednatel je oprávněn požadovat po zhotoviteli zaplacení smluvní pokuty ve výši:

-

5.000,- Kč v případě, že zhotovitel bude v prodlení s plněním povinnosti oznámit
objednateli zahájení řízení a uvést datum jeho zahájení dle odst. 7.6. smlouvy; a to vždy
za každý jednotlivý případ porušení a ijen započatý den prodlení

-

5.000,- Kč v případě. že zhotovitel bude v prodlení s plněním povinnosti předložit
objednateli kopii pravomocného rozhodnutí. jímž se řízení končí, a uvést datum právní

moci. dle odst. 7.7. smlouvy; ato vždy za každýjednotlivý případ porušení a ijen započatý
den prodlení.

10.6.

V případě porušení povinnosti dle odst. 10.5. této smlouvy však celková výše smluvní pokuty
za každý jednotlivý případ porušení může činit nejvýše 10.000,- Kč.

14.

Závěrečná ustanoveni

14.1.

Smluvní strany prohlašují. že veškeré údaje. které uvedly do Smlouvy. jsou pravdivé, a že jsou
osobami plně způsobilými takovou Smlouvu uzavřít. Smluvní strany si nejsou vědomý toho, že
by tato Smlouva jakýmkoliv způsobem odporovala zákonu a/nebo jej obcházela.

14.2.

Stanou-li se některá ustanovení této Smlouvy zcela nebo zčásti neplatná. nebo pokud by
některá ustanovení chyběla,

není tím dotčena platnost zbývajících ustanovení. Místo

neplatného ustanovení platí jako dohodnuté takové ustanoveni, které odpovídá smyslu a účelu
neplatného ustanovení. Schází—li ustanovení zcela. platí za dohodnuté takové ustanovení, které
dopovidá tomu. co by podle smyslu a účelu této Smlouvy bylo ujednáno, kdyby tato skutečnost
byla známa od počátku.
14.3.

Smluvní strany se zavazují. že v případě sporů o obsah a plnění této Smlouvy vynaloží veškeré
právní úsilí. které lze na nich spravedlivě požadovat, aby tyto spory byly vyřešeny smírnou
cestou. Tato Smlouva je uzavřena a podepsána ve dvou (2) stejnopisech v jazyce českém,
každý s platností originálu, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po jednom (1) stejnopisu.

14.4.

Obě smluvní strany tímto prohlašují a potvrzuji, že si tuto Smlouvu řádně přečetly, obsah
této Smlouvy je jim dobře znám s tím. že Smlouva je projevem jejich pravé a svobodné vůle,

nebyla uzavřena v tísni a za nápadně nevýhodných podmínek a na důkaz toho tuto Smlouvu
podepisují.
14.5.

Smluvní strany berou na vědomí, že tato smlouva bude včetně metadat a případných dodatků

a odvozených dokumentů uveřejněna v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb.. o zvláštních
podmínkách účinnosti některých smluv. uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (o registru
smluv), v platném znění, a s jejím uveřejněním v plném rozsahu souhlasí. Objednatel zašle tuto
smlouvu správci registru smluv. s čímž je zhotovitel srozuměn. Smluvní strany prohlašuji, Že
skutečnosti uvedené v této smlouvě nejsou obchodním tajemstvím.
14.6.

Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění
v registru smluv.

14.7.

Veškeré změny a doplňky této smlouvy musí být provedeny pouze dodatky v písemné formě
oboustranně odsouhlasenými a podepsanými oběma smluvními stranami a zveřejněny
v registru smluv.

14.8.

V případě ukončení smlouvy se smluvní strany zavazují dohodnout se na způsobu vypořádání
vzájemných závazků.

14.9.

Seznam příloh, které jsou nedílnou součástí této Smlouvy:
. Příloha č. 1 — Výzva k podání nabídky vč. projektové dokumentace (Zadávací
dokumentace)
. Příloha č. 2 — Cenová nabídka zhotovitele ze dne 07.07.2021

.

Příloha č. 3 - Čestné prohlášení o plnění podmínek SOVZ
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V Plzni dne: \UQ .“237/ '

Objednatel:

_.

:

V Plzni dne:

Zhotovitel:

jednatel Spole
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Příloha č. 1 — Výzva k podání nabídky vč. projektové dokumentace (Zadávací dokumentace)
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Název veřejné zakázky:

Oprava budovy KVS SVS pro Plzeňský kraj,
Družstevní 13, Plzeň

Druh zadávacího řízení:

VZMR

Druh veřejné zakázky:

Stavební práce

Číslo jednací:

SVS/202 1/071671-P

Vyhlašovaná zakázka je veřejnou zakázkou malého rozsahu ve smyslu § 27 3 § 31 ZZVZ. Tato veřejná
zakázka není zadávána v zadávacím řízení dle ZZVZ. Pro toto zadávací řízeníjsou rozhodné podmínky

stanovené v této výzvě.
Předchozí ustanovení platí í v případě, že zadavatel při této veřejné zakázce malého rozsahu použije
terminologii zákona, případně jeho část v přímé citaci. Pro toto výběrové řízeníjsou však rozhodné
podmínky
stanovené v této výzvě.

žíIp«my;
@MIID’AJE2»me
N;.ťĚMPEtÉmLF—an'

.

*

Název:

Česká republika — Státní veterinární správa

Sídlo (příp. doručovací adresa):

Slezská 100/7, 120 00 Praha 2

Právní forma:

Organizační složka státu, kód 325

IČ:

00018562

Bankovní spojení:

Česká národní banka

Číslo bankovního účtu:

25122311/0710

ID datové schránky:

25d8b62

Osoba jednající za Zadavatele:

MVDr. Václav Poláček. ředitel sekce KVS SVS
pro Plzeňský kraj

Kontaktní osoby ve věcech obsahových:

Telefon, e-mail:

-

Kontaktní osoba ve věcech veřejné
zakázky:

Telefon, e—mall:

Profilzadavatele:

htt s:

jí,-w
mime *Í—

zakazk .svscr.c7

_"

Druh veřejné zakázky: Veřejná zakázkanstavební ráce
Název

CPV

o pravv a u'd r žb a

500000005 - Opravy a údržba

Opravy a údržba vybavení budov

50700000-2 Opravy a údržba vybavení budov
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Předpokládaná hodnota byla Zadavatelem stanovena na základě zpracovaného projektu
a činí 4
132 000,- Kč bez DPH (slovy: čtyři miliónyjednostotřicetdvatisíce korun českých).
Předpokládaná hodnota veřejné zakázky je stanovena jako maximální a nepřekročitelná. V případě,
že účastník ve své nabídce uvede cenu vyšší, bude jeho nabídka ze zadávacího řízení vyřazena.
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Předmě, specifikace a rozsah požadovaného plnění:
Rekonstrukce budovy Krajské veterinární správy pro Plzeňský kraj na adrese Družstevní 1846/13,
Plzeň. V rámci rekonstrukce objektu budou provedeny zejména tyto stavební práce: oprava fasády,
včetně nového nátěru, oprava terasy, lodžie a balkónů, doplnění protidešt'ových žaluzií ve stávajícím
větracím kanálu u obvodové zdi plynové kotelny 1. PP, doplnění skrytých oken u plynové kotelny,
výměna garážových vrat a vstupních dveří do skladu, oprava schodiště a sanace části objektu proti
zemní vlhkosti. Rekonstrukce bude provedena v souladu se zpracovanou projektovou dokumentaci
specifikovanou v bodě 6. této výzvy.
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Specifikace předmětu veřejné zakázky je dále definována projektovou dokumentaci, která obsahuje
technickou zprávu, potřebnou výkresovou dokumentaci včetně výkazu výměr a slepého rozpočtu.
Projektová dokumentace bude poskytnuta prostřednictvím profilu zadavatele E-ZAK.

Místem plnění veřejné zakázky je Krajská veterinární správa SVS pro Plzeňský kraj,
Družstevní 13, 301 00 Plzeň.
Doporučuje se prohlídka místa plnění, která v případě telefonického objednání u kontaktní osoby
zadavatele

Wproběhne dne 24.06.2021 v 10:00 v místě plnění na
a rese ruzs evn
,
23.06.2021 do 14:00 hodin.

ze .

e zaz Ítermln pro objednání prohlídky je stanoven na

Zadavatel má zájem zadat veřejnou zakázku v souladu se zásadami společensky odpovědného
zadávání veřejných zakázek. Společensky odpovědné zadávání kromě důrazu na čistě ekonomické
parametry zohledňuje také související dopady zejména v oblasti zaměstnanosti, sociálních a
pracovních práv a životního prostředí. Zadavatel od dodavatele vyžaduje při plnění předmětu plnění
veřejné zakázky zajistit legální zaměstnávání, férové pracovní podmínky a odpovídající úroveň

bezpečnosti práce pro všechny osoby, které se na plnění veřejné zakázky podílejí. Dodavatel je
povinen zajistit splněnltěchto požadavků zadavatele i u svých poddodavatelů. Aspekty společensky
odpovědného zadávání veřejných zakázek jsou zohledněny v textu závazného vzoru smlouvy na
plněníveřejné zakázky.
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Doba plnění veřejné zakázky

Doba plnění předmětu zakázky: do 165 kalendářních dnů od účinnosti smlouvy o dílo.
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a) Záruční doba činí 60 měsíců na provedené práce a dodávky, pokud nejsou uvedeny v písm. b)
b)

Na dodávku strojů, zařízení technologie, předměty postupné spotřeby v délce shodné se zárukou
poskytovanou výrobcem, nejméně však 24 měsíců

Záruční doba začíná běžet dnem převzetí díla objednavatelem.

9. POŽADAVKYNA zrakem/Lumma „Jj,VEETNE. .. .? ...nqígarí— Pokud není v této ZD uvedeno jinak, předkládá účastník zadávacího řízení (dále jen „účastník") kople
dokladů v českém jazyce.

Zadavatel umožňuje rovněž předložení dokladů odkazem na odpovídající informace vedené v
informačních systémech veřejné správy, analogicky s ustanovením § 45 odst. 4 ZZVZ.

[V nabídce účastníka musí být předloženy následující dokumenty:
1) Kgcí list nabídky (Příloha č. 1 této ZD)
[] Řádně vyplněný a podepsaný osobou oprávněnou jednat jménem/za účastníka.

|

Základní způsobilost:
;) Čestné prohlášení o splnění základní způsobilosti (analogicky dle § 74 ZZVZ), které
je

Přílohou č. 5 této ZD.
[]

Čestné prohlášení musí být předloženo podepsané osobou oprávněnou jednat
jménem/za účastníka.

Profesní způsobilost:
;) Výpisem z obchodniho rejstříku nebo jlné obdobné evidence (analogicky dle § 77
odst. 1 ZZVZ), jeli v ní účastník zapsán,
i) Dokladem o oprávnění k podnikání v rozsahu odpovídajícím předmětu zakázky
(analogicky dle § 77 odst. 2 pism. a) ZZVZ)

Technická kvalifikace:

a Ěvrh smlouvy (Příloha č. 7 této ZD) podepsaný osobou oprávněnou jednat

jménem/za účastníka.
Q) Čestné prohlášení o neexistenci střetuřzájmgj které je Přílohou č. 6 této ZD.
[]

Čestné prohlášení musí být předloženo podepsané osobou oprávněnou jednat
jménem/za účastníka.

11 Seznam významných zakázek na stavební

ráce Příloha č. 4 této ZD v min.

rozsahu:
a) 3 významné zakázky na stavební práce realizované a dokončené dodavatelem v
posledních pěti letech před datem zahájení zadávacího řízení obdobného plnění jako
je předmět zakázky (tj. rekonstrukce budov). Finanční hodnota alespoň jedné

referenční zakázky vyjádřená v korunách musí činit minimálně 2.000.000 Kč bez DPH.
b) Přehled realizovaných zakázek dodavatel předložíve formě čestného prohlášení. Popis
zakázek bude obsahovat:
' identifikační údaje objednatele
' přesný název, přesné označení zakázky
' přesný popis významné služby, ze kterého bude zřejmé splnění požadavků
uvedených pod písmenem a)
' kontaktní osoba objednatele pro ověření reference
' termín realizace zakázky (od — do) s uvedením měsíců a let
- celkové finanční náklady v částce Kč bez DPH
' podíl účastníka ZŘ na realizaci tohoto plnění (konkrétní věcné plnění a
procentuální vyjádření tohoto plnění)

&) Další dokumenty účastníka v rámci jeho cenové nabídky k zakázce.

Zadavatel je oprávněn všechny údaje ověřit a v případě zjištění rozporů či nesplnění
podmínek bude účastník vyloučen ze zadávacího řízení.

El

účastník prokáže kvalifikaci případných poddodavatelů analogicky dle § 85 ZZVZ: o
prokázáním základní a profesní způsobilosti stejným způsobem, jakým účastník prokazuje
svoji
kvalifikaci (viz výše);

0

v případě nesplnění požadovaných kritérií způsobilosti bude Zadavatel požadovat

()

nahrazení tohoto poddodavatele;
pokud nedojde k nahrazení poddodavatele, který dle předchozího podbodu nesplnil

požadovaná kritéria, Zadavatel účastníka vyloučí.
E] v případě, kdy je určitá část kvalifikace prokazována prostřednictvím jiných osob, analogicky dle
§ 83 ZZVZ, je účastník povinen předložit Zadavateli: o doklady prokazující splnění profesní
způsobilosti analogicky dle § 77 odst. 1 ZZVZjinou osobou; o doklady prokazující splnění

chybějící části kvalifikace prostřednictvím jiné osoby; () doklady o splnění základní
způsobilosti analogicky dle § 74 ZZVZjinou osobou; a

o písemný závazekjiné osoby k poskytnutí plnění určeného k plnění zakázky nebo k
poskytnutí věci nebo práv, s nimiž bude Dodavatel oprávněn disponovat v rámci plnění
zakázky, a to alespoň v rozsahu, v jakém jiná osoba prokázala kvalifikaci za Dodavatele.

'

bude-Ii předmět zakázky plněn několika Dodavateli společně a za tímto účelem podají
společnou nabidku, je každý z Dodavatelů analogicky dle § 82 ZZVZ povinen prokázat základní
způsobilost a profesní způsobilost samostatně; v případě společné účasti Dodavatelů Zadavatel
vyžaduje, aby odpovědnost za plnění zakázky nesli všichni Dodavatelé společně a nerozdílně;
Dodavatelé jsou zároveň povinni předložit písemnou smlouvu, která upraví jejich vzájemná
práva a povinnosti související se zadávacím řízením a stanoví způsob jednání vůči třetím
osobám.

'

kvalifikací může účastník prokázat také výpisem ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů, ne
starším než 3 měsíce k poslednímu dni, ke kterému má být prokázána základní způsobilost
(analogicky dle § 74 ZZVZ) a profesní způsobilost (analogicky dle § 77 ZZVZ); účastník může
prokázat svou kvalifikaci rovněž osvědčením, které pochází z jiného členského státu, v němž

má účastník sídlo (analogicky dle § 228 odst. 3 ZZVZ), popř. platným certifikátem v systému
certifikovaných dodavatelů (analogicky dle § 234 ZZVZ).
'

v případě prokazování kvalifikace získané v zahraničí, analogicky s § 81 ZZVZ, prokazuje ji

-

účastník doklady vydanými podle právního řádu země, ve které byla získána, a to v rozsahu
předložení základní způsobilosti a profesní způsobilosti.
doklady prokazující základní způsobilost analogicky dle § 74 ZZVZ a profesni
způsobilost analogicky dle § 77 odst. 1 ZZVZ, prokazující splnění požadovaného kritéria
způsobilosti, nesmi být starší 3 měsíců přede dnem zahájenítohoto zadávacího řízení;

-

v případě změny kvalifikace účastníka po předložení dokladů v průběhu zadávacího řízeníje

účastník povinen tuto změnu oznámit Zadavateli nejpozději do 5 pracovních dnů a do 10
pracovních dnů od oznámení této změny předložit nové doklady; v opačném případě Zadavatel
bezodkladně účastníka vyloučí ze zadávacího řízení.
Pokud za uchazeče jedná zmocněnec na základě plné moci, musi být součástí nabídky

i plná moc obsahující zmocnění této osoby k danému úkonu a podepsaná osobou
oprávněnou jednat za účastníka.
Všechny údaje (řádky, sloupce apod.) požadované Zadavatelem musí být účastníkem vyplněny a musí
analogicky souhlasit 5 příslušnými částmi celé nabídky podávané účastníkem.

Zadavatel doporučuje, aby všechny účastníkem předložené doklady v nabídce byly očíslovány. Na
první straně nabídky účastníka je vhodné uvést přehledný obsah celé jeho nabídky.

Zadavatel nebude v rámci nabídky akceptovat dokumenty, které obsahují vložený
obrázek podpisu. Dokument musí být řádnou kopií, popřípadě musí být podepsán
zaručeným elektronickým podpisem.

1. Nabídková cena účastníka bude zpracována podle této ZD a všech jejich příloh a bude
zahrnovat veškeré náklady spojené s realizací zakázky (předmět plnění, dodání do míst plnění
atd.).
2. Nabídková cena musí být uvedena v Kč bez DPH, v Kč včetně DPH a s vyznačením DPH v % a v
Kč.
3. Nabídková cena uvedená v nabídce účastníka bude úplná, závazná a neměnná po celou dobu
plnění zakázky na základě smlouvy uzavřené mezi Zadavatelem a vybraným účastníkem

(Dodavatelem).
4. DPH bude účtováno v zákonné výši ke dni uskutečnění zdanitelného plnění. Zadavatel
nepřipouští zvýšení nabídkové ceny v průběhu plnění zakázky (s výjimkou změny příslušné

legislativy týkající se výše DPH).

Účastník ve své nabídce uvede nabídkovou cenu vyplněním Přílohy č. 3 ZD.
5. Nabídková cena bude uvedena v Krycím listu nabídky (Příloha č. 1 ZD), v Příloze č. 3 ZD a rovněž
v návrhu smlouvy. V případě rozporu částek v těchto dokumentech uvedených, bude za
nabídkovou cenu považována částka uvedené ve smlouvě.

_a_._.Obchodní a platební podmínky budou definoványvnávrhu smlouvy. Právní vztah se bude
řídit zejména zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.
b) Nabídky budou obsahovat smlouvu podepsanou osobou oprávněnou jednat
jménem/za účastníka (případně zmocnění bude v nabídce připojeno ke smlouvě).
c) Účastník doplní příslušné údaje do přílohy č. 7 ZD — závazného návrhu smlouvy o dílo,
přičemž není oprávněn činit další změny či doplnění závazného návrhu smlouvy, s výjimkou
údajů, které jsou výslovně vyhrazeny pro doplnění ze strany účastníka. Účastník není
oprávněn přikládat přílohy k závaznému návrhu smlouvy, které tato výzva k podání nabídky
výslovně nepředpokládá.
d) Vybraný účastník musí bezvýhradně souhlasit se zveřejněním obsahu smlouvy v souladu s

právními předpisy (profil zadavatele, registr smluv).
e) Zadavatel je oprávněn odstoupit od smlouvy, jestliže zjlstí, že účastník:
'

nabízel, dával, přijímal nebo zprostředkovával nějaké hodnoty s cílem ovllvnit
chování nebo jednání kohokoliv, ať již státního úředníka nebo někoho jiného,

přímo nebo nepřímo, v zadávacím řízení nebo při provádění smlouvy; nebo

'

zkresloval skutečnosti za účelem ovlivnění zadávacího řízení nebo provádění
smlouvy ke škodě Zadavatele, včetně užití podvodných praktik k potlačení a

snížení výhod volné a otevřené soutěže.
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K otevírání nabídek, posouzení kvalifikace a k posuzování a hodnocení nabídek ustanoví Zadavatel

hodnotící komisi.
Komise posoudí administrativní správnost nabídek, jejich úplnost, splnění kvalifikace a další
požadavky Zadavatele stanovené touto výzvou.

Posouzení administrativní správnosti a úplnosti nabídky a posouzení splnění
kvalifikace (splněno: ano/ne)
1. Byla nabídka účastníka podána ve lhůtě pro podání nabídek?
2. Je nabídka účastníka zpracována v českém, nebo slovenském jazyce?
3. Obsahuje nabídka účastníka požadované dokumenty k prokázání splnění základní
způsobilosti, profesní způsobilosti a technické kvalifikace?
4. Obsahuje nabídka účastníka smlouvu řádně vyplněnou a podepsanou osobou oprávněnou
jednat jménem/za účastníka, popř. obsahuje zmocněníjlné osoby?

5. Obsahuje nabídka účastníka další požadované doklady či části:
'

Krycí list nabídky (Příloha č. 1 ZD) - řádně vyplněný a podepsaný osobou
oprávněnou jednat jménem/za účastníka

-

Rozsah předmětu plnění-Soupis stavebních prací, dodávek a služeb s
výkazem výměr (Příloha č. 3 ZD) - řádně vyplněný a podepsaný osobou
oprávněnou jednatjménem/za účastníka

-

Čestné prohlášení o splnění podmínek základní způsobilosti (Příloha č. 5
Q) - řádně vyplněné a podepsaný osobou oprávněnoujednatjménem/za účastníka
Čestné prohlášení o neexistenci střetu zájmů (Příloha č. 6 ZD) - řádně

-

vyplněné a podepsané osobou oprávněnou jednatjménem/za účastníka

'

Seznam významných zakázek na stavební práce (Příloha č. 4 ZD) - řádně
vyplněné a podepsané osobou oprávněnou jednat jménem/za účastníka 6. Je
nabídková cena účastníka shodná na všech požadovaných dokumentech?

7. Obsahuje nabídka účastníka mimořádně nízkou nabídkovou cenu?

Při splnění výše uvedených požadavků přistoupí komise k hodnocení nabídek dle hodnotícího kritéria.

ímž-í.ERMZÍEĚAÉEŘQiŘGDNGíCEÉJNNBÍEEKT—w:
;: :_ ,; „ '
Kritéria hodnocení

a)2ákladním hodnotícím kritériem je ekonomická výhodnost.
b)Zadavatel bude hodnotit ekonomickou výhodnost nabídek podle nejnižší nabídkové ceny (100%)
v Kč bez daně z přidané hodnoty (dále jen „DPH“).

c)Pro účely hodnocení je rozhodná celková nabídková cena v Kč vč. DPH uvedená v nabídce

účastníka, kterou uvede v Kryclm listu nabídky (Příloze č. 1 ZD), v Příloze č. 3 ZD a rovněž iv
návrhu smlouvy.

d) Na základě výše nabídkových cen bude stanoveno pořadí jednotlivých

účastníků.
nejvýhodnější a vítězná.

1. Účastnící mohou zaslat Zadavateli písemně žádost ovysvětlení zadávací dokumentace, a to
v elektronické podobě prostřednictvím datové schránky Zadavatele nebo prostřednictvím
elektronického nástroje ,,E-ZAK“. To plati i pro zmocněné zástupce dodavatele.
2.

Zadavatel nebude odpovídat na dotazy podané jiným způsobem než v elektronické podobě,

tedy na písemné dotazy podané např. osobně na podatelně Zadavatele nebo zaslané jinými
než výše uvedenými elektronickými prostředky. Zadavatel dále nebude poskytovat vysvětlení
na telefonické dotazy.

3. Písemná žádost musí být Zadavateli doručena nejpozději 3 pracovních dnů před uplynutím
lhůty pro podání nabídek. V každé písemné žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace musí
být uvedeny identifikační a kontaktni údaje dodavatele (název, sídlo, IČO, kontaktní osoba, email a telefon kontaktní osoby) a informace o tom, ke které veřejné zakázce se žádost
vztahuje.

4. Zadavatel odešle bez zbytečného odkladu písemně vysvětlení zadávací dokumentace k
zadávacím podmínkám, případně související dokumenty.
5. Změna, doplnění či vysvětlení zadávacích podmínek budou uveřejněny nebo oznámeny
dodavatelům stejným způsobem, jakým Zadavatel uveřejnil zadávací dokumentaci, tj. na
profilu zadavatele: httpszzgzakazkysvscrzcz.

6. V případě, že byla Zadavateli doručena žádost o vysvětlení zadávací dokumentace
prostřednictvím datové schránky, bude odpověd'ZadavateIe odeslána í datovou schránkou.

7. Zadavatel si vyhrazuje právo na změnu, upřesnění či doplnění zadávacích podmínek ZD před
uplynutím lhůty pro podání nabídek.

Upozornění Zadavatele
Pro zobrazení a stahování informací a dokumentů uveřejněných na profilu zadavatele, resp. k dané
zakázce, není nutná registrace dodavatele. Zadavatel však upozorňuje, že v případě, že chce být
dodavatel informován formou automatických e-mailů, např. o vložení dokumentů k veřejné zakázce

týkajících se vysvětlení či změny zadávacích podmínek, musí být dodavatel registrovaný v nástroji EZAK (víz čl. 21 ZD) a poté prostřednictvím něho podat žádost o vysvětlení zadávací dokumentace (tím
bude v nástroji identifikován). V případě, že si dodavatel stáhne z profilu zadavatele dokument k této
veřejné zakázce, at’ už jako registrovaný a přihlášený uživatel či nikoliv, nebude o vložení informaci
(změna, doplnění, vysvětlení) informován e-mallem zasílaným automaticky z profilu zadavatele,
jelikož v takovém případě nebyl dodavatel identifikován, a tudíž je pro Zadavatele anonymní.

a)V případě zjištěníneetických praktik účastníka (nabízení, poskytnutí, přijímání nebo
zprostředkování nějakých hodnot nebo výhod, s cílem ovlivnit chování nebo jednání
kohokoliv přímo nebo nepřímo
v zadávacím řízení) či rozporu čestného prohlášení účastníka a skutečnosti ověřených
Zadavatelem na základě spolehlivých informací, případně i na základě využití požádání

účastníka o písemně vysvětlení nebo po přizváni účastníka pro ústní vysvětlení, vyloučí
Zadavatel takového účastníka bezodkladně ze zadávacího řízení.

b) Při předkládání nabídky musí účastník předložit čestné prohlášenío neexistenci střetu zájmů
(viz. Příloha č. 6 ZD) a v něm prohlásit, že nenív zadávacím řízeníovlivněn přímo ani nepřímo
střetem zájmů ve vztahu k Zadavateli ani k subjektům podílejícím se na přípravě tohoto

zadávacího řízení, jakož i že nemá žádné zvláštní spojení s těmito osobami (např. majetkové,
personální).
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Lhůta pro podání nabídekje stanovena do 8. 7. 2021 do 10:00 hod. Tato lhůta je
uveřejněna na profilu zadavatele Státní veterinární správy (https:/lzakazky.svscr.cz).
Nabídky se podávají výhradně v elektronické podobě, a to prostřednictvím profilu zadavatele

na adrese https://zakazky.svscr.cz/. Nabídky při elektronickém podáníjsou automaticky
zašifrovány veřejnou částí certifikátu Zadavatele a v zašifrované podobě uloženy na profilu

zadavatele po celou dobu lhůty pro podání nabídek. Jiný způsob elektronického podání
nabídky není přípustný. Nabídka podaná elektronickyjiným způsobem nebude posuzována
ani hodnocena. Listinná verze nabídek rovněž není přípustná.
Zadavatel dodavatelům doporučuje, aby s dostatečným předstihem před podáním nabídky
prostřednictvím profilu zadavatele provedli na profilu zadavatele nabízený test ověřující
korektní podání nabídky, který je na portálu E-ZAK kdispozici (výsledkem testu může být
upozorněni na nutná nastavení, aktualizace, velikost příloh atp.). Zadavatel také upozorňuje
účastníka, že jednotlivé přílohy vkládané na profil zadavatele nesmí přesáhnout velikost 25
MB a dodavatelé tak musí případné větší soubory upravit tak, aby bylo umožněno jejich
řádné podání.

Účastník je oprávněn podat pouze 1 nabídku. Nabídku může účastník doručit po celou dobu
lhůty pro podání nabídek. Nabídka musí být podána (odeslána) tak, aby byla Zadavateli
doručena nejpozději do konce lhůty pro podání nabídek. Za včasné podání nabídky odpovídá
účastník. Pro vyloučení všech pochybností Zadavatel uvádí, že doručením prostřednictvím
elektronického nástroje E-ZAK je okamžik přijetí datové zprávy na elektronickou adresu
adresáta či adresátů datové zprávy v elektronickém nástroji E-ZAK.
Způsob správného podání nabídky v elektronické podobě je uveden v uživatelské příručce
elektronického nástroje E-ZAK pro dodavatele. V případě komplikací s podáním nabídky může
dodavatel využít kontaktu technické podpory portálu E-ZAK na tel. č. +420 538702719.
Technická podpora je k dispozici v pracovních dnech od 8:00 do 17:00 hodin.

HTŠTEVÍRANLNABÍDEKL

' "“ “' '- " “"—“ *“ “" ": -i' ;“ “ ““"—L; -I

Otevírání nabídek se bude konat na jednání výběrové komise, která bude svolána zadavatelem.
Otevírání nabídek provede Zadavatel bez zbytečného odkladu po uplynutí lhůty pro podání
nabídek. Zadavatel při otevírání nabídek v elektronické podobě zkontroluje, zda nabídka byla

doručena ve stanovené lhůtě, zda je autentická a zda s ní nebylo manipulováno. Otevírání
nabídekje neveřejné.
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formou neomezeného dálkového přístupu 24 hodin denně. Pro zobrazení astahování informací a
dokumentů uveřejněných na profilu zadavatele není nutná registrace dodavatele.
Dodavatel musí být registrován v elektronickém nástroji Zadavatele „E-ZAK" v případě, kdy chce
činit vybrané elektronické úkony v zadávacím řízení — např. komunikovat se Zadavatelem
prostřednictvím elektronické komunikace v nástroji „E—ZAK", být informován formou

automatických e-mailů o vložení vysvětlení či změně zadávacích podmínek, apod.
Bližší
informace
dodavatele

o

registraci

jsou

k

dispozici na

internetových stránkách:

hIIps://zakazky.svsmzcz/registrace.html.

Zadavatel stanovil,že pokudD
bude
mítzato, že některý z uchazečů předložil nabídku za
mimořádně nízkou nabídkovou cenu, která je významně nižší než průměr podaných ostatních
nabídkových cen, bude v takovém případě Zadavatel postupovat dle § 113 odst. 4 ZZVZ.

Před uzavřením
smlouvyje vybraný účastník povinen predložit Zadavateli originály, nebo úředně

ověřené kopie dokumentů, uvedené v bodě 9, této zadávací dokumentace- pokud jej o to Zadavatel
požádá.
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1.Uchazeč sepodáním IIabidky zavazuje k povinnosti umožnit osobám oprávněným k výkonu

kontroly provést kontrolu dokladů souvisejících s plněním zakázky, a to po dobu danou právními
předpisy ČR k jejich archivaci (zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, a
zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů).
2. Uchazeč si je vědom, že podpisem smlouvy je Zadavatel povinen zveřejnit tuto smlouvu ve smyslu
zákon
č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňovánltěchto smluv v

registru smluv (zákon o registru smluv).
3.

Uchazeč si je vědom, že podpisem smlouvy je Zadavatel povinen zveřejnit tuto smlouvu ve smyslu
zákona
10

č.134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek v platném znění na profilu Zadavatele.
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a) Zadavatel doporučuje účastníkům využítvzor čestného prohlášení a dalších příloh předložených
Zadavatelem. Pokud účastník tyto vzory nevyužije, je povinen ve své nabídce předložit vlastní
dokumenty odpovídající rozsahu a znění požadovaném Zadavatelem.

b)

V případě, že dojde ke změně údajů uvedených v nabídce do doby uzavření smlouvy s vybraným

účastníkem, je příslušný účastník povinen o této změně Zadavatele bezodkladně písemně
informovat.
Zadavatel si vyhrazuje právo ověřit informace obsažené v nabídce účastníka (zejména ve vztahu k
prokázání splnění kvalifikace) u třetích osob a účastník je povinen mu v tomto ohledu poskytnout
veškerou potřebnou součinnost. Pokud se ukáže, že jsou údaje uvedené v nabídce účastníka
nepravdivé, bude účastník ze zadávacího řízení vyloučen.

Zadavatel si vyhrazuje právo na změnu, upřesnění či doplnění zadávacích podmínek, a to v průběhu
lhůty pro podání nabídek.
Zadavatel si vyhrazuje právo jednat o konečném zněnísmlouvy.
Účastníku nevzniká právo na jakoukoliv úhradu nákladů spojených s účastí v tomto zadávacím

řízení.
Zadavatel nabídky ani jejich částí účastníkům nevrací.
Účastník může podat v zadávacím řízeníjen jednu nabídku.
Údaje uvedené v podepsané smlouvě účastníka se nesmí lišit od údajů uvedených v jiné části
nabídky účastníka.
Zadavatel si vyhrazuje právo nevybrat žádného z účastníků, eventuálně tuto zakázku kdykoliv zrušit

bez uvedení důvodu nebo zúžit rozsah plnění, a to až do doby uzavření smlouvy.
Zadavatel si vyhrazuje právo neuzavřít smlouvu s žádným účastníkem.
Účastník předložením své nabídky souhlasí se zadáním a podmínkami tohoto zadávacího řízení a
čestné prohlašuje, že všechny údaje uvedené v nabídce účastníka jsou úplné a pravdivé.
Výsledkem zadávacího řízení bude uzavření Smlouvy o dílo (dále jen „Smlouva") mezí Zadavatelem a

vítězným uchazečem.
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KRAJSKA VETERINBRN9 SPRAVA PLZEN
str.1

OPRAVA OBJEKTU STAVEBNĚ

TECHNICKÝ PRÚZKUM

OPRAVA QBJEKTU
, .,
STAVEBNE - TECHNICKY PRUZKUM

TECHNICKÝ POPIS
A.1

IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE

A1.1

Údale o stavbě

a)

Nazev stavby:

KRAJSKÁ VETERINÁRNÍ SPRÁVA PLZEIŠI
Družstevní 1846/13

Stavebně technický průzkum
b)

Misto stavby:

PLZEN Družstevní 1846/13

st.p.č.?560. k.ú. Plzeň
c)

Předmět dokumentace

Stavebně staticke technický průzkum
Změna dokončené stavby

Stavba trvalá

A1.2

Údaie o žadateli

KRAJSKÁ VETERINÁRNÍ SPRÁVA PLzeů
Družstevní 1846/13

51.3

Údale o zpracovateli dokumentace
Zhotovitel dokumentace:

Ing. arch. Dalibor Urbanec, Ing. Ivan Hložek

UNiART - projektová kancelář
Tepelská 137
353 01 Mariánské Lázně
tel. 354 623 578. 354 620 074
e-mail: uniart@tiscali.cz
Ing.arch.Da|lbor Urbanec - autorizovaný architekt,

evidenční číslo - ČKA 00 530
Ing. ivan Hložek — autorizovaný inženýr pro pozemní stavby
evidenční číslo — ČKAIT 0300776

Na základě objednávky Krajská veterinární správy pro Plzeňský Kraj zastoupeného MVDr.
Václavem Poiáčkem byla provedena průzkumné a přípravné práce pro opravu objektu.

Tyto průzkumy jsou součásti Stavebně-technického průzkumu objektu KVS Družstevní
18646/13 (stavebni parcela č.7560 3 7559/2, k.ú Plzeň).
Ve stavebně techickém průzkumu jsou dokumentovány závady které je nutné odstranit..
Pozice jednotlivých závad Jsou zobrazeny v přílohách. K závadám je pořízena fotodokumentace.
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PRÚZKUM POŠKOZENÝCH ČÁSTÍAKONSTRUKCÍ

1. NADZEMNÍ PODLAŽÍ
ZÁVADA poz. 1.1 Předložené vstupní schodiště a portikus
Vstupnl dvoustranné schodiště je v havarijním stavu. Založené je na

úrovni

ipodzemniho

podlaž|.SvisIé konstrukce v podzemní části cihelné, částečně poškozené, omítky odstraněné. Stěny
neodizolovány od pronikání zemní vlhkosti a srážkových vod. Zastropeni prefabrikovanými
železobetonovými deskami se šířkou cca 300mm. Desky vnižších pozicích degradovany až na
ocelovou výztuž, Konstrukce zajištěna výdřevou proti zřícení. Vnější plášť 2 hrubých omítek pod

úrovní 1.NP poškozený a nesoudržný. Obklad schodist'ových stupňů nepůvodní z keramické dlažby.
Parapetni desky bočních zídek zakončeny původními hlavami z betonových výdusků. Hlavy lokálně
poškozeny. Půlkruhový okenní otvor v čele pod vstupní podestou zazděn a opatřen nevhodnou větrací
mřížkouZábradíl jenom na jednom výstupním rameni, na druhém chybí Portikus tvořený dvěma
sloupy a plochou zastrašovací deskou vzhledem ke svému věku v přiměřeném stavu.

ZÁVADA poz. 1.3. Stěna s qarážovými vraty a vstupem do skladu

Čelní stěna garáže s dvěmi nepůvodními vraty s ocelového plechu. Stěna postádá funkční izolace aje
zasažena vzllnající vlhkosti. Poškození zejména na středním pilíři. Ocelová vrata i ocelové dveře jsou
z funkčního i estetického hlediska nevyhovující. Ocelová vrata bude nutné nahradit segmentovými

vraty s lepšími tepelně technickými vlastnostmi. Rovněž plechové dveře do skladu je nutné nahradit
venkovními dveřmi s požadovanými vlastnostmi.

ZÁVADA poz. 1.3. Nedokončená ochrana proti zemní vlhkosti

Jedna se 0 dříve provedenou instalaci nopove folie poděl základů budovy u které chybí zakončující

krycí lišta bránící zatékání dešťových vod. Lišta je jen na malé části nopové clony. Na celém
východním obvodu a na menší části zjihu a západu stavby lišta chybi. Bez provedení kopané sondy
nelze posoudit zda je ochranná nopová folie ve své spodní části opatřena drenáží odvádějící vodu do
nějakého vsakovaclho objektu. Vzhledem ke skutečností, že se vlhkost místně objevuje i na vnitřním

Ilci obvodových zdí je nutné provést další opatření.

ZÁVADA poz. 1.4. Chybějící ochrana proti zemní vlhkosti
Na severní stěně garáže a na jihozápadním rohu objektu není provedena žádná vnější ochrana proti
pronikání zemní vlhkosti. Vodorovná Izolace svislého zdiva je zřejmě na kraji své životnosti a je nutné
navrhnout vhodný způsob ochrany konstrukce.

. ZÁVADA poz. 1.5. Nadzemní větrací kanál

U severní fasády je přistaven větrací kanál sdružující větrání ze třech sklepních oken v kotelně. Jedná
se o zděnou konstrukci zakrytou betonovou deskou ve spádu. Deska není opatřena klempířskou
krytinou a kanál je vystaven přímo povětrnostním vlivům. Význam kanálu je problematický viz Závada
poz. č.0.2.a zaslepíí dvě ze tří sklepních oken. To způsobilo sníženou možnost _sezoního větrání
kotelny. Bylo by vhodné proti původním sklepnlm oknům ve stěně kanálu osadit další dvě

regulovatelné žaluzie a obnovit cirkulaci vzduchu.

I
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ZÁVADA poz. 1.6. Zvýšená Vlhkost obvodových stěn v kancelářích 1.NP

Zvýšenou vlhkost v interierech kanceláří v 1.NP nad podlahami u východní fasády je možné dát do

souvislosti se závadou č1.3. Pro vyřešení problému je nutne zabránit vzllnánl zemní případné
srážkové vody chemickou clonou.

1. PODZEMNÍ PODLAŽÍ
ZÁVADA poz. 0.1. Zvýšená vlhkost nosných stěn schodiště
Zvýšené zamokření stěn schodiště mezi 1.PP a t.NP. Jedná se o cihelně zdivo zasažené vzlínajícl
vodou kvůli zřejmě dožila vodorovné izolaci. Není vyloučena ani redistribuce vlhkosti ze sousedním
prostor pod vstupním schodištěm plynové kotelny. Pro vyřešení problému je nutné zabránit vzlínání
vlhkostí chemickou clonou.

;ÁVADA poz. 0.2. Zvýšená vlhkost v plynové kotelně
Zvýšené zamokřenl odvodových stěn, podlah i celého prostoru plynové kotelny.. Jedná se o smíšené i

cihelné zdivo zasažené jednak vzlínajícl vodou kvůli zřejmě dožilé vodorovné i svislé izolaci. Další
příčinou nevyhovujícího stavu je sytém vantiíace kotelny. Vzduch le přiváděn k plynovým kotlům trvale
otevřenou větrací žaluzií. Je sice zajištěn trvalý přívod vzduchu pro plynové kotle. ale pro odvětrání

nadměrné vlhkosti nemohou být využlta dvě zbývající sklepní okna zaslepená venkovnlm přlzděným
kanálem.. Dochází pouze kjednosměrnému přisávání vzduchu do kotelny a možnost odvětrávání
Pomocné samotlžné odvětrávání dvěma
je nedostatečná.
vlhkosti z prostoru do exteriéru

komínovými sopouchy je nedostatečné. Využití letních měsíců pro sezónní vysušování prostoru
kotelny není možné. Pro vyřešení problému je nutne zabránit pronikání vlhkosti do zdiva chemickou
clonou. Dále upravit větrání kotelny navrácením původních sklepních oken (mimo trvale prodyšnou
žaluzil) a dalšími dvěma žaluzieml do vétracího kanálu Zapojení dalsích volných komínových

průduchů pro samotlžne větrání.

2. NADZEMNÍ PODLAŽÍ

ZÁVADA poz. 2.1. Terasa nad garáži a skladem
Terasa nad garáží a skladem je opatřena teracovou betonovou dlažbou. Spádování je k
Jíhovýchodnlmu rohu terasy. Srážková voda je odváděna přepadem do dešt'ového svodu na
severovýchodním rohu budovy. Spádování dlažby je nevyhovující, srážková voda nemůže z některých
míst odtékat.

ZÁVADA poz. 2.2. Krytá lodžie
Krytá lodžie ve východní fasádě je přístupná balkónovými dveřmi z 2.NP. Povrch Je kryt keramickou
dlažbou. Zábradlí tvoří vyzdívané sloupky a boční strany svloženými kovovými poli. Vyzdívané
konstrukce jsou zakončeny cementový potěrem. Vzhledem ke svému věku jsou konstrukce v
píiměřeném stavu. Poškozené je zastropenl a horní římsy lodžie. Poruchy jsou způsobeny zatěkáním
srážkové vody do konstrukce s následným střídáním mrazových cyklů.
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3. NADZENINÍ PODLAŽÍ

ZÁVADA poz. 3.1. Rohový balkon
Rohový balkon v rizalitu severní fasády je poškozen odpadnutim části omítky z čela a ze spodní části.
Závada je způsobena poruchou okapního plechu klempířského lemování. Do konstrukce zateká
srážková voda a následné mrazové cykly

ZÁVADA poz. 3.2. Balkon nad lodžií

Balkon nad lodžií ve východní fasádě pokrytý keramickou dlažbou zakončenou okapním plechem.
Spojení dlažby a plechu není těsné, Srážková voda prosakuje do konstrukce balkonu a poškozuje
povrchové vrstvy na spodním líci.

_Z_ÁVADA poz. 3.3. Hlavní římsa nad rohovým balkónem
Hlavní římsa ve vnitřním rohu je nespojitá a rozdělena výraznou prasklinou. která částečně pokračuje
zdivem cca 1 metr dolů. Pro zjištění aktivity poruchy je zapotřebí provest sádrové pásky a sledovat

případné pohyby. Na základě další důkladné prohlídky v krovu budovy zjistit příčinu poruchy.

Průzkum poškozených částíakonstrukcí-Závěr
V přehledu závad na vnějších i vnitřních částech objektu jsou zdůrazneny zásadní problémy
objektu veterinární správy. Nejzávažnější poškození je na předloženém vstupním schodišti. Tato

závada se dá označit jako havarijní stav. Přestože je z bezpečnostního hlediska schodiště zajištěno
výdřevou, je nezbytné opravu konstrukce provest co nejrychleji. Daíši závady jsou způsobeny vlhkostí
jednak zemní a jednak srážkovou. Tyto závady je nutné také odstranit aby se zamezilo zvětšování
rozsahu škod na objektu.
Dále lze konstatovat, že fasády objektu vyžadují provedení nových vnějších nátěrů včetne
sanace drobných trhlin a lokálních poškození. Je nutné obnovit nátěry kovových zábradlí a
klempířských prvků.
Tento rozbor nehodnotí venkovní zpevněné p|ochy,které by v některých místech vyžadovaly

úpravu aby bezpečně odváděly vodu od objektu.

NÁVRH SANACE VLHKOSTI A IZOLACE OBJEKTU
technologický postup, rozsah, návrh ceny

V případě řešení problematiky vlhkého zdiva je potřeba posoudit stav objektu. příčiny a stupeň
vlhkosti a druh a množství solí ve zdivu obsažené. Návrh sanace by měl tyto parametry

zohlednit (vč. druhu a tloušťky zdiva, hloubky zapuštění do terénu, příStupnosti k objektu, ...) a
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měl by samozřejmě znabízených řešení vybrat to nejekonomičtější ovšem na na úkor
funkčnosti a životnosti.
Celá oprava se pak principiálně skládá ze dvou navazujících kroků.

1/ Odstranění příčiny tj. oprava poškozené hydroizolace, popř. celá nova hydroizolace. Tento krok je vždy
prvořadý a nejdůležitější, musi dokonale řešit problém objektu.
g/_l__ikvidace následků tj. ošetření odizolovaneho zdiva tak, aby vlhkost (do zdiva navziinaná před
opravou). nezpůsobila při vysychání další Škody. Jeji provedeni by nemělo jakkoll ovlivnit funkci prvniho
kroku. u objektů lze řešit současně s prvním krokem nebo i dodatečné např. s budoucl opravou fasády
apod.

V tomto konkrétním případě je dle konzultace s investorem především potřeba zamezit průniku vziinajicí
vlhkosti do LNP objektu. Vlhkost se objevuje na řadě míst I.NP, přesný rozsah opatření určí investor po

seznámení s technologickým postupem opravy a jejl finanční náročnosti.
Vzhledem k tomu. že podlaha l.NP je nad úrovní terénu, je možné tyto práce provádět bez výkopů okolo
objektu.

Krome I.NP bude předmětem opravy také vstupní schodiště.
Dále je potřeba zamezit zatekáni vody do I.PP. což se naopak neobejde bez lokálních výkopů okolo

podsklepená části objektu.

Jednotlivé technologie navržené pro sanaci objektu jsou popsány v této zprávě.
Jedná se o následující kroky:

- Infúzní clona — odstranění vziinajicí vlhkosti - nezbytně jako 1 krok
- Provedení dlouhodobě funkční sanační omítky — odstraněni
následků od vlhkosti již dříve proniklé do zdiva

-Výkopy podél I.PP, vnější svislá izolace, odvedeni vody z výkopu
Celkový výsledek je závislý na jejich správném provedení a napojeni.

Takto navržená oprava řeší zcela úplne odstranění vziinajicí vlhkosti s trvalou účinnosti. Nejedná se tedy
pouze o částečnou opravu nebo o dočasné kroky.
Uvedené zásahy nemaji vliv na snížení tvorby případných plísni na vnitřní straně obvodových zdí. neboť

ty nesouvisí se vziinajicí vlhkostí ve zdivu, ale mohou vznikat pouze na místech, kde dochází díky nizke
teplotě zdiva k opakované kondenzaci vzdušné vlhkosti. (Na místech tzv. tepelných mostů.)

a)

Dodatečná izolace vlhkého zdiva

Infuznl clona je technika, při které se do předem navrtaných otvorů v určité úrovni injektuje pod tlakem
izolační materiál V rovině vrtů tak vznikne ve zdivu izolační vrstva odolná vziinajicí vlhkosti.
Infuznl clona se provádí u nepodsklepene části objektu těsně nad úrovní podlahy, resp. těsně nad úrovní
vodorovné hydroizolace, je-li přístupna.
V tomto případě by se injektáže prováděly těsně nad úrovní podlahy I.NP u nepodsklepené části. v místě
nad koteinou je možné provést rovinu izolace pod stropní konstrukci nebo těsně nad terénem.
Vrty by se prováděly jednostranně, dle přístupnosti z vnitřní nebo vnější strany zdiva.
Provedení infuzních clon obsahuje:
Vrtání otvorů o průměru 12 mm, rozteč max. 150 mm, hloubka vrtů: tl. zdiva zkrácená o 50 mm
dodávka a montáž jednorázových plastových injektorů
dodávka materiálu v množství předepsaném výrobcem min. 15 kg/m2 plochy zdiva - tlaková
injektáž 4—5 atmosfér
—

doprava

-

veškeré nezbytné vedlejší náklady potřebné ke zdárne realizaci díla
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PLOCHA;DIVA K lZOLACl DLE VÝKRESOVÉQOKUMENTACE
íRDZDÉLENÁ DO ÚSEKQ

Zdivo vnějšího schodiště................................................................................... 3,8 m2
Obvodové a vnitřní zdi u zadních kanceláří 30.7 + 18,78 m2) ...................... 18,7 m2

Obvodové a vnitřní zdi skladů (20,56+ 13m ) ....................................................6,0m2
Zdi garáže a skladu (38,4 + 28,47 m2) .............................................................. 14ž2 m2
Dvě kanceláře na západní straně u schodište(18,73 + 18,78 m2) ............. 16,0 m
Poznámky:

Vnitřní zdí okolo chodby, WC a zázeml nejsou ve výpočtu zahrnuty.
Místnosti nejsou označené, pro lepši orientaci je uvedena jejich plocha dle výkresu I.NP.
Vypočltané výměry nejsou zcela přesné, tloušťky zdí nejsou ve výkresech kótovány.
Cena lnfuzních clon je závislá na použitém materiálu. Nové materiály na trhu nemohou u této technologie

poskytnout dostatečnou garanci vzhledem k absenci dlouhodobých zkušenosti s jejich funkčností.

Cena za m2 (odhad 2021)
3.5oo,-K6/m’ bez DPH
/ Objekty pro bydlení 15% DPH, ostatní objekty 21% DPH/
Předpokládám, že by se jednalo o zdivo : cihel plných. v pripade zdiva z cihel dutinovýcn by se pracnost
a cena zvýšila o vyvrtání větších otvorů a zalévání dutin zal/vkovou maltou nebo by se musela zvolit

altemativn/ technologie.
Pro méně tvrdé kameny (pískovce, opuka, většinou břidlice, apod.) plati uvedená jednotková cena také.
U zdiva z tvrdých kamenů (vyvřeliny - např. žula, rula, atd.) je prováděn! vrtů náročnější jak na práci, tak

na spotřebu vrtáků a je potřeba toto zohlednit v ceně. Vtakovém případě se účtuje připlete/< cca 300,Kč/m2 bez DPH.

b)

Sanační omítky

Jako navazující krok, který zajistí dokonalou funkci celého systému se provádí sanační omítky. Nemají za
úkol odstranit příčinu, ale likvidovat následky.
Tj. po odizolování zdiva zajistí, aby zbývající vlhkost ve zdivu vyschía, aniž by způsobila jakekoli nasledne

škody na nově opraveném povrchu.
Je potřeba je provést do výše viditelných výkvětů, zvýšenou:

a) min 40 cm nad úroveň viditelných výkvětů
b) o výšku rovnající se tloušťce zdiva
Mělo by se jednat o kvalitní materiály, splňujlcí přísná kriteria certifikace německe WTA a tedy zaručujlcl
vysokou životnost. Materiály pro provádění sanačních omítek je vhodný na vnitřní i venkovní zdivo.
Skladba kr_ok_ú:
- skopání stávající poškozené omítky / cca tl. zdiva nad viditelné výkvěty /
— cementový sanační špric cca 2,0 kg/m2
- vlastní sanační omltka 9,5 —10,5 kg/m2/ 1 cm tl, / celkem 2 cm /
technologická přestávka cca 3 - 4 týdny
- sanační štuk spotřeba cca 2,5 kg/m2

Dle stavu zdiva a omltek by se jednalo o pruh poškozené zdi nad podlahou l.NP.
Při prohlídce nebyl rozsah sanačních omítek zaměřován, bez odstranění nábytku a volného přístupu ke
všem stěnám to ani nelze provest.
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Orientační odhad rozsahu sanačních omítek ............................... cca 100 m2

AZ stavební chemie s.r.o.SIovanské Údolí 24, 318 00 Plzeň info@AzStavebnlChemIe.cz

_M_"RENi A HODNOCENÍ RADONU A PŘElVlĚ_NY RADONU VE STAVBÁCH
Dne 21.10.2020 bylo provedeno firmou RADONSTAV s.r.o. Moravská 19. 360 01 Karlovy
Vary měření radonového zatížení v přízemí objektu Státní veterinární zprávy. Vzasedací místnosti
v 1.NP byla naměřena průměrná objemová aktivita radonu 466 Bq/m3.
Referenční úroveň objemové aktivity radonu je 300 Bq/m3 pro průměrnou hodnotu při výměně
vzduchu.ktera odpovídá běžnému užívání. Hodnoty příkonu prostorového dávkového ekvivalentu v

celém objektu se pohybují v rozmezí 0,15-0,16 uSv/h.
Naměřené hodnoty objemové aktivity radonu zakládají podezření, že mohou být překročeny
referenční úrovně zda má být ve stavbách s obytnými nebo pobytovými místnostmi proveden stavební
zásah ke snížení stávajícího ozáření z přírodních radionuklidů.
V rámci plánovaných stavebních úprav je doporučeno zvážit provedení stavebních zásahů ke

snížení přírodního ozáření osob při uvážení optimalizačních kriterií.
Protokol č.202001164 ze dne 20.10.2020 je přílohou této zprávy

Ing. arch. Dalibor Urbanec
Ing Ivan Hložek
UNIART, projektová kancelář
Tepelská 137, 353 01 Mariánské Lázně

uniart@tiscali.cz

Přífohy:

Půdorysy podlaží 1.PP,1.NP,2.NP. 3;NP s označením závad a sond
Fotodokumentace závad
Protokol o měření a hodnocení výskytu radonu a přeměny radonu ve stavbách

Mariánské Lázně, listopad 2020

[

UNI/1RT- projektová kancelár" Mariánské Záměl
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FOTOQOKUhmlTACE ZÁVAD
ZÁVADA poz. 0.1. Zvýšená vlhkost nosných stěn schodiště v suterenu
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FOTODOKUMENTACE ;ÁVAD

ZÁVADA poz. 1.1 Předložené vstupní schodiště a mikus
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FOTODOKUMENTACE ZÁVAD
_Z_ÁVADA poz. 1.2. Stěna s garážovými vraty a vstupem go skladu
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FOTODOKUMENTACE ZÁVAQ
ZÁVADA 991. 1.3. Negokončená ochrana proti zemni vlhkosti

FOTODOKUMQITACE LAVAD
;ÁVADA po_z. 1.4. Chybějící ochrana protgemni vlhkosti
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FOTODOKUMENTACE ZÁVAD

ZÁVADA ng.. 1.5. Ng_e_d_zemni větrací kanál

FOTODOKUMENTACE_ZÁVAD
;ÁVADA poz. 2.1. Terasa nad qaráží a skladem
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ZÁVADA 902. 3.2. Balkon nad lodžií
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FOTODOKUMENTACE ZÁVAQ

ZÁVADA pog. 3.3. Hlavni římsa nad rohovým balkónem

OPRAVA OBJEKTU KRAJSKÉ VETERINÁRNÍ SPRÁVY PLZEN. DRUŽSTEVNÍ 1846/13, PLZEN
NAVRH OPRAVY OBJEKTU
8.1 PRUVODNI ZPRÁVA

B.1

str.1

PRÚVODNÍ ZPRÁVA

3.1.1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE
B.1.1.1 Údaie o stavbě
a)

Název stavby:

OPRAVA OBJEKTU KRAJSKÉ VETERINÁRNÍ SPRÁVY PLZEN
Návrh opravy objektu

b)

Místo stavby:

Plzeň, Družstevní 1846/13. st.p.č.7560. P.p.č.7559/1
k.Ú.P|zeň

st.p.č.?560, Vlastník: Česká republika. Státní veterinární správa,
Slezska 100/7, 120 00 Praha 2 - Vinohrady
p.p.č.7559/1, Vlastnikz Česká republika, Statni veterinární správa,
Slezska 100/7, 120 00 Praha 2 - Vinohrady
c)

Předmět dokumentace

Návrh opravy objektu

Oprava a sanace objektu

B.1.1.2

Údaie o žadateli

Státní veterinární správa. Slezská 100/7

120 00 Praha 2 - Vinohrady
B.1.1.3 Údaie o zpracovateli dokumentace
Zhotovitel dokumentace:

Ing. arch. Dalibor Urbanec, Ing. Ivan Hložek
UNIART - projektová kancelář
Tepelská 137

353 01 Mariánské Lázně
tel. 354 823 578, 354 620 074
e-mail: uniart©liscall.cz

lng.arch.DaIlbor Urbanec — autorizovaný architekt,
evidenční číslo - ČKA 00 530
Ing. Ivan Hložek — autorizovaný inženýr pro pozemní stavby

evidenční číslo - ČKAIT 0300776

UNIART — projeli/ová kancelář Mariána/ré Mm! |

OPRAVA OBJEKTU KRAJSKÉ VETERINARNI SPRÁVY PLZlEN, DRUŽSTEVNÍ 1846/13. PLZEN
NAVRH OPRAVY OBJEKTU

B.1

PRUVODNI ZPRÁVA

str.2

3.1.2 čLENĚNÍ STAVBY NA OÚBJEKTY A TECHNICKÁ A TECHNOLOGICKÁ ZAŘÍZENÍ
Stavba se skládá z následujícího objektu :
D.1

Objekt Krajské veterinárnl spravy Plzeň — Vlastni objekt

8.1.3 SEZNAM VSTUPNÍCH ÚDAJÚ
- digitální katastrální mapa.
- prohlidka předmětného objektu a lokality,

- doméřenl stávajícího stavu objektu v rozsahu budoucího záměru,
- fotodokumentace,
- požadavky investora,
— informativní výpis z katastru nemovitostí,
- pracovni jednáni s pracovnlky NPÚ Plzeň

- platné právní předpisy a ČSN související.

Mariánské Lázně, prosihéc 2020

(INMRT- projektová kance/úl“ Mariam/u! [A:m! |

OPRAVA OBJEKTU KRAJSKÉ VETERINARNI SPRÁVY PLZEN. DRUŽSTEVNI 1846/13, PLZEN
NAVRH OPRAVY OBJEKTU
B.2 SOUHRNNA TECHNICKÁ ZPRÁVA

3.2

str.1

SOUHRNNÁTECHNICKEPRÁVA

5.2.1 POPIS ÚZEMÍ STAVBY

a)

CHARAKTERISTIKA ÚZEMÍ A STAVEBNÍHO POZEMKU (zastavěné území a nezastavěné území,
soulad navrhované stavby s charakterem území, dosavadní využití a zastavěnost území)

Na základě požadavku investora (Státní veterinární správa, Slezská 100/7, 120 00 Praha 2 —
Vinohrady) byla zpracována projektová dokumentace na sanaci objektu Krajské veterinární správy na adrese
Družstevní 1846/13. Plzeň. V ramci sanace objektu budou provedeny tyto stavební práce; oprava fasády včetně

nového nátěru. oprava terasy, lodžie a balkónů, doplnění protidešt'ových žaluzií ve stávajícím větracím kanálu u
obvodové zdi plynové kotelny 1.PP, doplnění skrytých oken u plynové kotelny, výměna garážových vrat a

vstupních dveří do skladu, oprava schodiště a sanace části objektu proti zemní vlhkosti.

ÚDAJE O SOU_ADU s'ZEM | RO H
T
N o
č I
L N M NEBO
VEREJNOPRAVN SMLOUVOU UZEMN ROZHODNUTÍ NAHRAZUJC ANEBO UZEMNÍM
SOUHLASEM
Dle vydaného a schváleného územního plánu města Plzně spadají dotčené parcely dle funkčního
uspořádání do kategorie Plochy smíšené obytné (SmO). Navrhovaná oprava objektu Krajské veterinární správy
v Plzni splňuje podmínky platného územního plánu města Plzně.
EO

DU

'ZE

Ě PLANOVACÍ DOKUMENTACÍ

Dle vydaného a schváleného územního plánu města Plzně spadají dotčené parcely dle funkčního
uspořádání do kategorie Plochy smíšené obytné (SmO). Navrhovaná oprava objektu Krajské veterinární správy

v Plzni splňuje podmínky platného územního plánu města Plzně.

INF RMA _
,
'C
NA VYuzíVANI UZEMí

OZHODNUTÍCHOPOVOLENÍVÝJIMKYZOBECNÝC

OŽADAVKÚ

Nebyla vydána žádná rozhodnuti o povoleni uvedené výjimky. Navrhované opravy objektu Krajské
veterinární správy v Plzni se netýká.

eI

INFORMACE O TOMZDA A V JAKÝCH ČÁSTECH DOKUMENTACE JSOU ZOHLEDNĚNY
I_=___0DMN
NKYZAVAZNÝ HSTAN
T
U
V projektové dokumentaci jsou zapracovány požadavky Národního památkového ústavu, územní

odborné pracoviště v Plzni, které vzešly z pracovního jednání v rámci zpracovaní této projektové dokumentace.

f)

VÝČET A ZÁVÉRY PROVEDENÝCH
HYDROGEOLO l KÝ PRÚZK M

PRÚZKUMÚ
N
|

A ROZBORÚ-GEOLOGICKÝ PRÚZKUM
P
K

Dne 21.10 2020 bylo provedeno firmou RADONSTAV s.r.o. Moravská 19 360 01 Karlovy Vary měření

radonového zatížení v přízemí objektu Státní veterinární zprávy. Vzasedací místnosti v 1 NP byla naméaiena
pruměrná objemová aktivita radonu 466 Bq/m3 Referenční úroveň objemové aktivity radonu je 300 Bq/m3 pro
průměrnou hodnotu při výměně vzduchu která odpovídá běžnému užívání. Hodnoty příkonu prostorového

dávkového ekvivalentu v ceiém objektu se pohybují v rozmezí 0.15-0.16 pSv/h. Naměřené hodnoty objemové
aktivity radonu zakládají podezření, že mohou být překročeny referenční úrovně. zda má být ve stavbách

s obytnými nebo pobytovými místnostmi proveden stavební zásah ke snížení stávajícího ozáření z přírodních
radionuklidů. Vrámci plánovaných stavebních úprav je doporučeno zvážit provedení stavebních zásahů ke

snížení přírodního ozáření osob při uvážení optimalizačních kriterií.
OCHRANA 'ZEMÍ P DLE

NÝ H PR

Í

P

Navrhované opravy objektu Krajské veterinární správy v Plzni se netýká.

h)

POLOHA VZHLEDEM K ZÁPLAVQVÉMQ QZEMÍl PQDDQLQVANÉMQ u,ZEMÍ gggg
Navrhované opravy objektu Krajské veterinární správy v Plzni se netýká.
VLIV STAVBY N
LNÍ
A YA POZ M
O HRANA OK Í VLIV STA BY
ODTOKOVÉ
POMERY V UZEM
Navrhovanými opravami objektu Krajské veterinární správy v Plzni se nemění stávající Vliv stavby na

okolní stavby a pozemky, ochranu Okolí a na odtokové poměry v území.

r

LIN/ART - projektová [twice/é!“ Mariánské Láměl

OPRAVA OBJEKTU KRAJSKÉ VETERiNÁRNI SPRÁVY PLZEN DRUŽSTEVNÍ 1846/13 PLZEN
NÁVRH OPRAVY OBJEKTU
B 2 SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA
ll

str.2

POŽADAVKY NA ASANACE. DEMOLICE. KACENI DŘEVIN
Navrhované opravy objektu Krajská veterinární správy v Plzni se netýká.

k)

POŽADAVKY NA MAXIMALNI DOCASNE A TRVALÉ ZÁBORY ZPF NEBO POZEMKÚ URČENÝCH
K PLNĚNÍ FuNKCE LESA
Navrhované opravy objektu Krajske veterinárnl správy v Plzni se netýká.

|)

ÚZEMNÉ TECHNICKÉ PODMÍNKY _ ZEJMÉNA MOŽNOST NAPOJENÍ NA STÁVAJÍCÍ

DOPRAVNi A TEOHNiCKOU iNFRASTRUKTURu, MOŽNOST BEZBARiEROVEHo PŘÍSTUPU
K NAVRHOVANE STAVBÉ
Navrhovanými opravami objektu Krajská veterinární správy V Plzni se nemění stávající napojení na
dopravní a technickou infrastrukturu.

VĚ N

ČASOVÉ VAZBY STAVBY PODMINUJI I VY

’

SE ' I |

TI

Navrhované opravy objektu Krajská veterinární správy v Plzni se netýká.
nl

SEZNAM POZEMKÚ PODLE KATASTRU NEMOVITOSTÍ. NA KTERÝCH SE STAVBA PROVÁDÍ
Katastrální Územl Plzeň (721981)
st. p.č. 7560 vlazstník: Státní veterinární správa Slezská 100/7 120 00 Praha 2- Vinohrady
výměra 315 m2. zastavěná plocha a nádvoří
p.p.č.7559l1 Vlastník: Státní veterinární správa, Slezská 100/7, 120 00 Praha 2 - \ﬂnohrady

výměra 720 m2. ostatni plocha
SEZNAM POZE KÚ P D
T
NEBO BEZPECNOSTN P SMO

R

N

OVITOSTÍ

NA KTERÝCH VZNIKNE OCHRANNÉ

Navrhované opravy objektu Krajské veterinární správy V Plzni se netýká.

3.2.2 CELKOVÝ POPIS—STAVQ
B.2.2.1 ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA STAVBY A JEJÍHO UŽiVÁNi
a

OVA STAVBAN B

ZMĚN

D

N

TAV Y

( u změny stavby údaje o jejich současném stavu, závěry stavebně technického, případně stavebně
historického průzkumu a výsledky statického posouzeni nosných konstrukci)
Na základě požadavku investora (Státní veterinární správa, Slezská 100/7, 120 00 Praha 2 —
Vinohrady) byla zpracována projektová dokumentace na sanaci objektu Krajské veterinární správy na adrese
Družstevní 1846/13, Plzeň. V rámci sanace objektu budou provedeny tyto stavební práce: oprava fasády včetně
nOVého nátěru. oprava terasy, lodžie a balkónů, doplnění protidešt'ových žaluzií ve stávajícím větracím kanálu u

obvodové zdi plynové kotelny 1.PP. doplnění skrytých oken u plynové kotelny, výměna garážových vrat a
vstupních dveří do skladu. oprava schodiště a sanace části objektu proti zemni vlhkosti.

b

ÚČEL

ANI STAVBY

Navrhovanou opravou objektu Krajské veterinární správy v Plzni se nemění stávající účel užívání stavby
-— administrativní objekt.

g

TRVALA NEBO DOČASNA STAVBA
Jedná se o opravu stávající trvalé stavby.

d)

INFORMACE O VYDANÝCH ROZHODNUTÍCH O POVOLENÍ ZVÝJIMKY ZTECHNICKÝCH
PŠřAD/IXVKÚY
NA STAVBY A TEQHNICKÝCH PQŽADAVKQ ZABEZPEČQJÍCÍCH BEZBABIEBQVE
V N STAVBY

Nebyly vydány žádné z výše uvedených výjimek. Navrhované opravy objektu Krajské veterinární správy
v Plzni se netýká.

g!

INFORMACE
T M
DA
J ÝCH
Á T C
DOKUMENTACE JSOU ZOHLEDNĚNY
PODM NK!
VAZNYCH STANOVISEK DOT ENYCH ORGANÚ.
V projektové dokumentaci jsou zapracovány požadavky Národního památkového ústavu. územní
odborné pracoviště v Plzni, které vzešly 2 pracovní ho jednání v rámci zpracování této projektové dokumentace.

UNI/lRT - prq/cklová kancelár" Mal‘idmkt‘ Lámč I

OPRAVA OBJEKTU kRAJSkEVETERiNARNl SPRÁVY PLZEN, DRUZSTEVNI 1846/13. PLZEN
NAVRH OPRAVY OBJEKTU
3.2 SOUHRNNA TECHNICKA ZPRAVA

f)

str.3

OCHRANA S'AVBY PODLE JINÝCH PRAVNICH PŘEDPISÚ ( STÁTNÍ PAMATKOVA PECE.
OCHRANA PŘ RODY A KRAJINY am
Stávající objekt Krajská veterinární správy v Plzni je součástí památkové zóny Plzeň-Bezovka.

q)

NAVRHOVANE PARAMETRY STAVBY (zastavěná plocha. obestavěný prostor, užitná plocha a
předpokládané kapacity provozu a výroby, počet funkčních jednotek a jejich velikosti apod.)

Navrhovanou opravou objektu Krajská veterinární Správy v Plzni se nemění stávající parametry stavby.
V rámci opravy se nenavrhuje žádná přístavba nebo nástavba objektu,

D)

ZÁKLA NÍ BILANCE STAVBY - POTŘEBY A SPOTŘEBY MÉDIÍ A HMOT, HOSPODAŘENÍ

s DEŠTOVOU VODOU CELKOVÉ PRQDQkQVANE MNOŽSTVI A Dguux QQEADÚ A

M
Navrhovanou opravou objektu Krajské veterinární správy v Plzni se nemění stávající základní bilance
stavby.

i)

ZÁKLADNÍ PŘEDPOKUXDY VÝSTAVBY _ ČASOVÉ ÚDAJE o REALIZACI STAVBY.
ČLENĚNÍ NA ETAPY
Navrhovaná oprava objektu Krajské veterinární správy v Plzni bude realizována v jedné stavební etapě.

i)

Předpokládané zahájení stavby:

březen 2021

Předpokládané ukončení stavby :

prosinec 2021

ORIENTAČNI NAKLADY STAVBY
Předpokládaný náklad stavby : 3.000.000,—Kč

3.2.2.2 CELKOVÉ URBANISTICKĚ A ARCMTEKTONICKÉ ŘEŠENÍ
a)

URBANISMUS - ÚZEMNI REGULACE. KOMPOZICE PROSTOROVÉHO ŘEŠENÍ
Navrhovanou opravou objektu Krajske veterinární správy v Plzni se nemění stávající vzhled objektu.

b

ÉRŠHIĚEKTONICKÉ ŘEŠENÍ— K MP
E EN

!

TV R VÉH

ENÍ MATE

AL VÉ

EVNE

Navrhovanou opravou objektu Krajské veterinární správy v Plzni se nemění stávající vzhled objektu.
Bude zachováno materiálové a kompoziční řešení stavby. Vrámci opravy fasády bude zachován stávající
odstín fasádniho nátěru objektu. Pro stávající předložené schodiště budou použity teracové schodišťové
obkladové desky.

8.2.3

CELKOVE PROVQZNÍ ŘEŠENÍ, TEQHNOLOGIE VÝBOBY
Navrhovanou opravou objektu Krajské veterinární správy v Plzni se nemění celkové provozní řešení

stavby. V objektu nejsou umístěny žádné technologie výroby.
3.2.4

BEZBARIEROVÉ užlvANí STAVBY

Navrhovanou opravou objektu Krajská veterinární správy v Plzni se neméni způsob přístupu do objektu
— navrhované stavby se netýká.

8.2.5

BEZPEČNOST PŘI UŽÍVANÍ STAVBY
Nenavrhují se žádná technologická ani výrobní zařízení, která by vyžadovala speciální režim při užívání

stavby. Objekt je určen pro administrativní účely.
B.2.G

zAkLADNl CHARAKTERISTIKA OBJEKTÚ
D.1 Návrh opravy objektu

a) stavební řešení
v rámci sanace objektu budou provedeny tyto stavební práce: oprava fasády včetně nového nátěru,

oprava terasy, lodžie a balkónů, doplněni protidešt'ových žaluzií ve stávajícím větracím kanálu u obvodové zdi
plynové kotelny 1.PP, doplnění skrytých oken u plynové kotelny, výměna garážových vrat a vstupních dveří do

skladu, oprava schodiště a sanace části objektu proti zemní vlhkosti.
b konstrukční a materiálové řešení
V rámci opravy objektu budou použity tradiční stavební materiály a technologie.
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sabilía

Veškeré použité materiály mají platné certifikáty a prohlášení o shodě. Konstrukce jsou navrženy tak.
aby jejich užívání bylo bezpečné a zdravotně nezávadné.

8.2.7

ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA TECHNICKÝCH A TECHNOLOGICKÝCH ZAŘÍZENÍ
Navrhované opravy objektu Krajské veterinární správy v Plzni se netýká.

B za

zaSAQY POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNIHO ŘEŠENÍ

Navrhovanou opravou objektu Krajské veterinární správy v Plzni se nemění stávající požárně
bezpečnostní řešení stavby.

5.2.9

ÚSPORA ENERGIE A TEPELNA OCHRANA
Navrhované opravy objektu Krajská veterinární správy v Plzni se netýká.
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Navrhovanou opravou objektu Krajské veterinární správy v Plzni se nemění stávající hygienické
požadavky na stavby, pracovní a komunální prostředí.

8.2.11 ZÁSADY OCHRANY STAVBY PŘED NEGATIVNÍMI ÚČINKY VNĚJŠÍHO PROSTŘEDÍ
a) ochrana před pronikáním radonu z podloží
Dne 21.10.2020 bylo provedeno firmou RADONSTAV s.r.o.. Moravská 19, 360 01 Karlovy Vary měření
radonového zatížení v přízemí objektu Státní veterinární zprávy. Vzasedaci mistnosti v 1.NP byla naměřena
průměrná objemová aktivita radonu 466 Bq/ma .Referenční úroveň objemové aktivity radonu je 300 Bq/m3 pro
průměrnou hodnotu pň výměně vzduchu. která odpovídá běžnému užívání. Hodnoty příkonu prostorového

dávkového ekvivalentu v celém objektu se pohybují v rozmezí 0,15-0.16 pSv/h. Naměřené hodnoty objemové
aktivity radonu zakládají podezření, že mohou být překročeny referenční úrovně. zda má být ve stavbách
sobytnými nebo pobytovými místnostmi proveden stavební zásah ke snížení stávajícího ozáření z přírodních
radionuklidů. Vrámci plánovaných stavebních úprav je doporučeno zvážit provedení stavebních zásahů ke

snížení přírodního ozáření osob při uvážení optimalizačních kriterií.
b) ochrana před bludnými proudy
Navrhované opravy objektu Krajské veterinární správy v Plzni se netýká.

c) ochrana před technickou seizmícítou
Navrhované opravy objektu Krajské veterinární správy v Plzni se netýká.

d) ochrana před hlukem
Navrhované opravy objektu Krajské veterinární správy v Plzni se netýká.
e) protipovodňová opatření

Navrhované opravy objektu Krajské veterinární správy v Plzni se netýká.
f) ostatní účinky — vliv poddolovaní. výskyt metanu apod.

Navrhované opravy objektu Krajské veterinární správy v Plzni se netýká.

3.2.3 PŘIPOJENÍ NA TECHNICKOU INFRASTRUKTURU
Navrhovanou opravou objektu Krajské veterinární správy v Plzni se nemění stávající připojení objektu
na technickou infrastrukturu.

3.2.4 DOPRAVNÍ ŘEŠENÍ
Navrhovanou opravou objektu Krajské veterinární správy v Plzni se nemění stávající připojení objektu
na dopravní infrastrukturu.

112.5 ŘEŠENÍ VEGETACE A SOUVISEJÍCÍCH TERÉNNÍCH ÚPRAV
Navrhovanou opravou objektu Krajské veterinární správy v Plzni se nemění stávající řešení vegetace a

související terénní úpravy.
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B.2.6 POPIS vpnvú STAVBY NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ A JEHO OCHRANA
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Oprava objektu nebude mít vzhledem ke svému rozsahu zhoršující vliv na své okolí, Pﬁ stavbě budou
přijata opatření. která budou v maximálně možné míře eliminovat negativní vlivy na okolí stavby. Odpady ze

stavby budou shromažďovány vkontejneru a budou dle potřeby vyváženy na řízenou skládku. Vytříděný
materiál — plast, kov. dřevo apod. bude odvezen kdalšímu zpracování. Lešení objektu bude zakryto
protiprašnou clonou.

b) vliv na přírodu a krajinu — ochrana dřevin. ochrana památných stromů, ochrana rostlin a
giypgighg, zaghgyánl ekologickýgh tunkgl a vazeb v krajině apgg.
Navrhovaná oprava objektu nebude mít v žádném případě negativní vliv na přírodu a krajinu. Realizaci
stavby zde nedojde k narušení stávajících ekologických vazeb a krajinných funkcí.
c) vliv na soustavu chráněných území NATURA 2000

Navrhované opravy objektu Krajská veterinární správy v Plzni se netýká. Území se nenachází na
chráněném území Natura 2000.
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Navrhované opravy objektu Krajské veterinární správy v Plzni se netýká.
e v ři adě záměrůs ada'i i hd r "
'
inte rované revencizákladní
způsobu naplnění závěrů 9 nejlepších dostupny'gh technikách nebo integrované povolení
bylo-li vydáno

Navrhované opravy objektu Krajské veterinární správy v Plzni se netýká.
Mgvrhovaná ochranná a bezpečnostní pásma. rozsah omezení a podmínky gghrapy gaggle
jiných pravnígh předpigg
Navrhované opravy objektu Krajské veterinární správy v Plzni se netýká.

B.2.7 OCHRANA C_BYVATELSTVA
Navrhované opravy objektu Krajské veterinární správy v Plzni se netýká.
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Vzhledem k navrženému rozsahu opravy stávajícího objektu nebudou kladeny nároky na větší přísun
stavebního materiálu a jeho skladování přímo na místě stavby na pozemcích investora. Potřeba vody a
elektrické energie bude zajištěna ze stávajících rozvodů přes samostatné podružné měření jejich spotřeby.
b odvodnění staveniště

Případné odvodnění staveniště bude řešeno do stávající dešťové kanalizace.
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Staveniště bude napojeno na stávající dopravní infrastrukturu stávajícím sjezdem z Družstevní ulice.
Potřeba vody a elektrické energie bude zajištěna ze stávajících rozvodů přes samostatné podružné měření
jejich spotřeby.
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Stavební práce nebudou mít negativní vliv na okolí pozemky Po ukončení opravy objektu budou
dotčené plochy ve vlastnictví investora uvedeny do původního stavu.
e) ochrana okolí staveniště a požadavky na sguyjsejígí asanace. dgmgjjce, jsp'peni dřevin
Okolí staveniště nebude stavbou nadměrně zatíženo, proto nebudou podniknuta žádná speciální
opatření k jeho ochraně. Asanace ani kácení dřevin nebudou prováděny.
!) maximální dočasné a trvalé zébom pro staveniště
Pro realizaci navrhované opravy objektu nebudou prováděny žadné dočasné ani trvalé zábory pro
staveniště.

'
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Navrhované opravy objektu Krajská veterinární správy v Plzni se netýká.
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Navrhované opravy objektu Krajské veterinární správy v Plzni se netýká. V rámci realizace stavby bude
produkován běžný stavební odpad vzniklý při stavební činnosti. Tento odpad bude shromažd'ován na staveništi

v kontejnerech a dle potřeby ze stavby odvážen na smluvně zajištěnou řízenou skládku.
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V rámci opravy izolaci bude provedeno odkopání stávajících obvodových zdí, Výkopek bude použit pro
zpětné zásypy.
j) ochrana životního prostředí při výstavbě

Pří opravě objektu budou použity takove stavební materiály a technologické postupy. které nepřinášejí
pro životní prostředí nadlimitní zátěž.
k

sad bez ečno “ao h

zdraví

ři

ráci na stavení |

Pracovníci provádějící stavební práce budou proškoleni ohledně bezpečnosti práce a o proškolení bude
dodavatelskou firmou vyhotoven protokol. Na stavbě budou používány ochranné pracovní prostředky a

pomůcky.

a)

V průběhu provádění stavby budou dodržovány zejmena:
podminky §15 zákona č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví
při práci vpracovnéprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví pň činnosti nebo
poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podminek bezpečnosti a

ochrany zdravi pﬁ práci)
b) nařízení vlády č. 591/2006 Sb. o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na
staveništích

c) předpisy související.
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Navrhované opravy objektu Krajské veterinární správy V Plzni se netýká.
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ní ' žen ' rská o atření

Navrhované opravy objektu Krajské veterinární správy v Plzni se netýká.
a) stanovení gpggjálpjcn podmí nek pro provádění stavby — prpvádění stavby za provozu

opatření proti účinkům vnějšího prostředí při výstavbě apod.
Navrhované opravy objektu Krajské veterinární správy v Plzni se netýká.

0 os
v 'stavb rozhodu'ící dílčí termi
Navrhované opravy objektu Krajské veterinární správy v Plzni proběhnou v jedné stavební etapě.

3.2.9 cgkovÉ VODOHOSPODÁŘSKÉ ŘEŠENÍ
Navrhované opravy objektu Krajská veterinární správy v Plzni se netýká.

Mariánské Lázně, prosinec 2020
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D DOKUMENTACE OBJEKTLJ — NÁVRH OPRAVY OBJEKTg
D.00 TECHNICKÁ ZPRÁVA
A/ ÚČEL OBJEKTU
Na základě požadavku investora (Státní veterinární správa, Slezská 100/7. 120 00 Praha 2 Vinohrady) byla zpracována projektová dokumentace na sanaci objektu Krajská veterinární správy na adrese

Družstevní 1846/13. Plzeň. Vrámci sanace objektu budou provedeny tyto stavební práce: oprava fasády
včetně nového nátěru, oprava terasy, lodžie a balkónů. doplnění protidešt'ových žaluzií ve stávajícím větracím
kanálu u obvodové zdi plynové kotelny 1.PP. doplnéni skrytých oken u plynové kotelny. Výměna garážových
vrat a vstupních dveří do skladu. oprava schodiště a sanace části objektu proti zemni vlhkosti.
V rámci Opravy objektu nejsou navrhovány žádné přístavby ani nástavby objektu a nebude změněn
vzhled objektu.

BI ZÁSADY ŘEŠENÍ
V rámci sanace objektu budou provedeny tyto stavební práce: oprava fasády včetně nového nátěru,
oprava terasy. lodžie a balkónů, doplnění protidešt'ových žaluzií ve stávajícím větracím kanálu u obvodove zdi

plynové kotelny 1.PP. doplnění skrytých oken u plynové kotelny. Výměna garážových vrat a vstupních dveří do
skladu. oprava schodiště a sanace části objektu protizemní vlhkosti.
V rámci opravy objektu nejsou navrhovány žádné přístavby ani nástavby objektu a nebude změněn
vzhled objektu. Podrobnější popis jednotlivých závad a návrh k jejich odstranění je součástí oddílu E Stavebně technický průzkum.

cr ZÁKLADNÍ U_DAJE o OBĚKTU
Navrhovanou opravou objektu Krajská veterinární správy v Plzni se nemění základní údaje o objektu.

or TECHNICKÉ A KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ
Oprava venkoyního předloženého schodiště
Na západní straně stávajícího objektu je před hlavním vstupem do objektu umístěno venkovní kryté

předložené schodiště. Vstup do objektu je na úrovni mezipodesty mezi 1.NP a 2.NP. Konstrukce venkovního
schodiště je založena na úrovni mezipodesty mezi i.PP a 1.NP, prostor pod schodištěm je přístupný 2 této
mezipodesty. Schodiště propojuje stávající zpevněnou plochu před objektem se zvýšenou podestou před
hlavním vstupem do objektu. Schodiště je dvouramenné. obě ramena schodiště jsou rovnoběžná s obvodovou
stěnou objektu a vedou na zvýšenou podestu souměrné z obou stran. Schodiště je kryto pultovou stříškou

nesenou dvojicí sloupů v čele předloženého schodiště. Sloupy jsou založeny na čelní stěně předloženého
schodiště. Konstrukce schodiště se skládá ze dvou schodišt'ových ramen nesených čelní stěnou & obvodovou
zdí objektu. Schodišťové stupně jsou nabetonovány na nosných prefabrikovaných deskách, zvýšená podesta
a poslední dva schodišťové stupně jsou monolitické železobetonové konstrukce. Pochozí vrstva schodiště je
tvořena keramickou dlažbou. Stěny konstrukce schodiště jsou z vyzděny z cihel plných pálených.

V rámci navržených oprav objektu bude provedena celková oprava konstrukce a povrchu
předloženého schodiště, sloupy a krycí stříška budou zachovány beze změny.
V rámci bouracích prací dojde ke snesení prvních šesti schodišt'ových stupňů obou schodišt'ových

ramen včetně nosných prefabrikovaných betonových desek. Dále bude odstraněna keramická dlažba ze
zbývající části schodiště a zvýšené podesty. Krycí desky z dusaného betonu krajních části čelní zdi budou
opatrné sejmuty, vyspraveny a připraveny ke zpětnému osazení do původních pozic. Čelní stěna schodiště

bude ubourána do spodního líce nově navržené železobetonové monolitické schodišťové desky v rozsahu od
nosných sloupů směrem ven tak, aby byla zachována její střední část. Snesená část schodiště bude
podbedněna a bude nově nahrazena železobetonovou monolitickou schodišt'ovou deskou tí.140mm
s nabetonovanými schodišt'ovými stupni. Čelní stěna se dozdl cihlami plnými pálenými na cementovou maltu
do původního tvaru a úrovni a budou zpětně osazeny opravené krycí desky. Střední krycí deska, která byla
ponechána na místě, se také vyspravl. Celá konstrukce schodiště bude před zakrytím opatřena

hydroizolačním nátěrem. Na betonové schodišťové stupně budou osazeny teracové schodišťové obkladové
desky tl.45mm na stupnice i podstupnlce. Obkladové desky budou vyrobeny na zakázku podle skutečných

rozměrů schodišt'ových ramen. Součástí stupnic budou protiskluzové úpravy ve formě nalepených
epoxidokorundových protiskluzových pásků. Na první a poslední stupeň v rameni budou použity pásky ve

žluté barvě, na ostatní stupně se použijí pásky v šedé barvě. Na podestu schodiště bude položena teracová
broušená dlažba formátu 300x300 mm, t|.24 mm. Výběr barevnosti dlažby bude co nejblíže přizpůsoben barvě
teracových schodišťových obkladových desek. Celá konstrukce schodiště se z vnější strany obnaži
odkopáním přilehlého terénu v šířce min.800 mm (pracovní ulička) s předchozím rozebráním stávající

betonové zámkové dlažby včetně odebrání podkladních vrstev. Stávající nosné zdivo konstrukce schodiště
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bude sanováno formou chemické injektáže zdiva (rozsah, způsob provedení a technologie injektáže bude
součástí samostatne dodávky specializovanou firmou). Po provedení chemicke injektáže bude na vnější Ilc
zdiva přiložena profilovaná hydroizolační fólie s napojením na stávající drenážní systém. Fólie bude
ochráněna přiloženou geotextilií na celou výšku s postupným zasypáváním a hutněnlm zásypu po vrstvách
max.250mm. Izolační fólie bude nad úrovní upraveného terénu zakončena ukončovaclm profilem. Po
zasypání a zhutnění násypu se zpětně položí betonová zámková dlažba s podkladními vrstvami. Před oběma
schodišt'ovými rameny se nachází odvodňovací žlábek, který bude v rámci opravy schodiště zachován.

W
V rámci opravy fasády se předpokládá, že bude odstraněno 35% stávajících omítek. Pro provedení
opravy fasády bude postaveno kolem celého objektu lešení. které bude zakryto protiprašnou clonou. V rámci
stavby lešení budou provedena taková opatření, aby byl zajištěn nepřerušený provoz stávajícího
administrativního objektu, přístup osob do objektu a používání garáží. Celá fasáda bude opatřena novým

fasádním silikátovým nátěrem v barevném odstínu stávající fasády.
Garáže, sklad

V rámci opravy objektu budou demontována dvoje stávající ocelová otvíravá dvoukřídlová plná
garážová vrata osazená v rámu z ocelových úhelníků a jednokřídlové ocelové otvíravé dveře pro vstup do
sousedního skladu včetně rámu z ocelových úhelníků.
Stávající garážová vrata budou nahrazena novými sekčnlmi garážovými vraty, která budou zajíždět
pod strop garáže. Garážová vrata budou složena z jednotlivých sekcí (lamel) šířky 600mm, barevné provedení

bude totožné s odstínem barvy fasády. Stávající dveře do skladu budou nahrazeny novými otvíravými plnými
dřevěnými vchodovými dveřmi, do kterých budou integrovány kovově ventilační mřížky. Barevné provedení
dveří bude totožné s odstínem barvy fasády. Garážová vrata a dveře do skladu budou osazeny do stávajících
stavebních otvorů bez nutnosti stavebních úprav.

Oprava horní části terasy
Stávající horní část terasy nad garáží je přístupná z prostoru 2.NP přes dolní část terasy. Stávající
pochozí vrstva terasy je z keramické dlažby lepená na podkladní vrstvu. Konstrukce terasy vykazuje na

mnoha místech známky poruchy a dochází k zatékání vody do konstrukce terasy a stropní konstrukce nad
garáží a následné degradaci těchto konstrukcí. Proto bylo pňstoupeno k opravě skladby terasy včetně pochozí
vrstvy.
Stávající vrstvy terasy budou odstraněny až na stropní konstrukci. Konstrukce bude očištěna,
vyspravena a bude opatřena spojovacím nátěrem. Následně bude vcelé ploše provedena spádovaná
betonová mazanina vyztužená ocelovou kari sítí se zachování stávajících spádových poměrů. Povrch
spádované mazaniny se opatří asfaltovým penetračnlm nátěrem, na který bude nataveno hydroizolační

souvrství z asfaltových modifikovaných asfaltových pasů svytažením izolace na horní líc přilehlých atik.
Pochozí vrstva terasy je nově navržena z dřevoplastových terasových prken v odstínu cedar (cedr), která mají
celoplošný reliéfový povrch bez hladkých ploch. Prkna budou osazena na podkladní systém z hliníkových
profilů.
Oprava dolní části terasy, lodžie a balkónů
Stávající dolní část terasy je přístupná z prostoru 2.NP a nachází se na krycí přetažené desce nad
vstupem do skladu vedle garáže. Stávající lodžie je přístupná z prostoru 2.NP a je umístěna vystupující části
1.NP nad zasedací místností. Balkóny se nacházejí v úrovni 3.NP. jeden ukončuje konstrukci lodžie ve 2.NP,
druhý se nachází ve vnitřním rohu nad dolní části terasy. Stávající pochozí vrstvy teras a balkónů jsou
z keramické dlažby lepené na podkladní vrstvu Konstrukce terasy. lodžie a balkónů vykazují na mnoha
místech známky poruchy a dochází k zatékání vody do jejich konstrukcí a jejich následné degradaci. Proto

bylo přistoupeno k opravě jejich skladeb včetně pochozí vrstvy.
Stávající vrstvy budou odstraněny až na železobetonovou desku. Konstrukce bude očištěna,
vyspravena a bude opatřena spojovacím nátěrem. Následně bude vcelá ploše provedena spádovaná
betonová mazanina vyztužená ocelovou kari sítí se zachování stávajících spádových poměrů. Povrch
spádovaně mazaniny se opatří dvojnásobným hydroizolačním nátěrem. Pochozí vrstva je nově navržena
z keramické mrazuvzdorná protiskluzná dlažby, která bude lepena na napenetrovanou hydroizolační vrstvu.

Okraje terasy, lodžie a balkónů v místě odvodu vody budou opatřeny Iemováním ztitanzinkověho plechu
sokapničkou, ke kteremu bude keramická dlažba doložena. Keramická dlažba bude lepena vodotěsným
lepidlem a bude spárována vodotěsným tmelem.

|
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rotizemnivlhkosti

Vrámci opravy objektu bude provedeno hydroizolační opatření části objektu formou chemické
injektáže obvodových stěn. Rozsah opravy je zřejmý z půdorysů 1.PP a 1.NP, které jsou součástí výkresové
části dokumentace. Rozsah tohoto druhu opravy byl stanoven v rámci zpracování Stavebně technického
průzkumu.
ínfuzní clona (chemická injektáž) je technika. při které se do předem navrtaných otvorů v určité úrovni
injektuje pod tlakem izolační materiál. Vrovině vrtů tak vznikne ve zdivu izolační vrstva odolná vzlínající
vlhkosti. lnfuznl clona se provádí u nepodsklepené části objektu těsně nad úrovní podlahy. resp těsně nad
úrovní vodorovné hydroizolace, je-li přístupna. V tomto případě by se injektáže prováděly těsně nad úrovní
podlahy 1.NP u nepodsklepené části. v místě nad kotelnou je možné provést rovinu izolace pod stropní
konstrukcí nebo těsně nad terénem. Vrty by se prováděly jednostranné. dle lepší přístupnosti z vnitřní nebo

vnější strany zdiva.
Provedení infuzních clon obsahuje:
- vrtání otvorů o průměru 12 mm, rozteč max. 150 mm, hloubka vrtů: tl. zdiva zkrácená o 50 mm

- dodávka a montáž jednorázových plastových injektorů
- dodávka materiálu v množství předepsaném výrobcem min. 15 kg/m2 plochy zdiva — tlak. injektáž 4—5 atm
- doprava

- veškeré nezbytné vedlejší náklady potřebné ke zdárné realizaci díla
V určeném rozsahu bude provedeno odkopání obvodových zdi objektu max. do úrovně základové
spáry. Na vnější líc zdiva bude přiložena profilovaná hydroizolační fólie s napojením na stávající drenážní

systém. Fólie bude ochránéna přiloženou geotextilií na celou výšku s postupným zasypáváním a hutněním
zásypu po vrstvách max.250mm. izolační fólie bude nad úrovní upraveného terénu zakončena ukončovacím
profilem. Po zasypání a zhutnění násypu se přilehlý terén uvede do původního stavu. V další vyznačené části

bude provedeno pouze doplněni ukončovacího profilu hydroizolační profilované fólie, která zde v současné
době chybí.
Větrací kanál

Podél obvodové zdi podél stávající plynové kotelny v 1.PP je nad úrovní terénu veden stávající zakrytý
vétraci kanál pro přívod vzduchu do plynové kotelny. Přívod vzduchu je zajištěn jednou protidešt'ovou žaluzií.
Pro zajištění přívodu většího objemu vzduchu do plynové kotelny budou v čelní stěně větracího kanálu (v ose
oken 1.NP) vybourány další dva stavební otvory pro osazení dvou nových ocelových protídest'ových žaluzií .
Stávající žaluzie bude demontována a bude nahrazena novou, rozměrově stejnou žaluzií s úpravou

stavebního otvoru dozděním parapetu. Ocelové žaluzie budou opatřeny nátěrem v odstínu fasádní barvy. Do
vétracího kanálu ústí ze strany plynové kotelny tři otvory (pravděpodobně původní shozy na uhlí). U dvou
z těchto otvorů budou osazena nová okna pro případnou regulaci množství přiváděného vzduchu.
Zámečnické prvky a konstrukce

Stávající zámečnické prvky a konstrukce (zábradlí apod.) budou zbaveny starého nátěru. budou
očištěny a budou zpětně opatřeny novým dvojnásobným nátěrem v původním barevném řešení.

EI TEPELNÉ TECHNICKÉ VLASTNOSTI
Navrhovanou opravou objektu Krajské veterinární správy v Plzni se nemění tepelně technické
vlastnosti stávajících konstrukcí objektu.

F/ ZAQŽENÍ OBJEKTU
Navrhovanou opravou objektu Krajské veterinární správy v Plzni se nemění založení stávajícího
objektu. V rámci odkopání stávajících obvodových zdí z vnější strany objektu ve vyznačeném rozsahu nebude
dno výkopu pod stávající základovou spárou objektu.

GI VI=|V NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ
G.1 Vliv progdění g_tgvbv na životní prostředí
Oprava objektu nebude mít vzhledem ke svému rozsahu zhoršující vliv na své okolí. Při stavbě budou
přijata opatření. která budou v maximálně možné míře eliminovat negativní vlivy na okolí stavby. Odpady ze

stavby budou shromažďovány v kontejneru a budou dle potřeby vyváženy na řízenou skládku, Vytříděný
materiál - plast. kov, dřevo apod. bude odvezen kdalšimu zpracování. Lešení objektu bude zakryto
protiprasnou clonou.
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62 Vliv grovozu stavby na životní prostředí

Provoz stávajícího objektu nemá negativní vliv na životní prostředí. Navrhovanou opravou objektu se
nemění provoz a využití objektu pro administrativní účely.

HI DOPRAVNÍ ŘEŠENÍ
Navrhovanou opravou objektu Krajské veterinární správy v Plzni se nemění stávající připojení
objektu na dopravnl infrastrukturu.

Il OCHRANA OBJEKTU
Dne 21.102020 bylo provedeno firmou RADONSTAV s...r.o Moravská 19 360 01 Karlovy Vary
měření radonověho zatížení v přízemí objektu Státní veterinární zprávy Vzasedací místnosti V1 NP byla
naměsřena průměrná objemová aktivita radonu 466 Bq/m3 Referenční úroveň objemové aktivity radonu je 300

Bq/m3 pro průměrnou hodnotu při výměně vzduchu která odpovídá běžnému užívání Hodnoty příkonu
prostorového dávkového ekvivalentu v celém objektu se pohybují v rozmezí 0 15-O, 16 |.iSv/h Naměřené

hodnoty objemově aktivity radonu zakládají podezření, že mohou být překročeny referenční úrovně, zda má
být ve stavbách sobytnými nebo pobytovými místnostmi proveden stavební zásah ke snížení stávajícího

ozáření z přírodních radionuklidů. Vrámci plánovaných stavebních úprav je doporučeno zvážit provedení
stavebních zásahů ke snížení přírodního ozáření osob při uvážení optimalizačních kriterií.

JI DODRŽENÍ OBECNÝCH POŽADAVKÚ NA VÝSTAVBU
V projektové dokumentaci opravy objektu jsou zohledněny všechny obecné požadavky na výstavbu.

Mariánské Lázně. prosinec 2020
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Magistrát města Plzně
odbor památkové péče
Kopeckého sady 11
306 32 Plzeň

Vypraveno dne: 8. 2. 2021
Sp. Zn.: MMP/391492/20/2

lDDS: ólybfxn
Rozhodnutí nabylo právní moci dne:
Za správnost: Ing. Petr Bukovský

Krajská veterinární správa
Státní veterinární správy pro Plzeňský kraj
Družstevní 13
301 00 Plzeň
IDDS: zSd8b62
Váš dopis zn./zc dne

16.12.2020

č.j.

Vyřizuc ovčřcná úřední osoba

MMP/012169/2l

_

Datum vyhotovení rozhodnutí

VPlzni dne 8. 2. 2021

Věc: závazné stanovisko podle ust. §l4 zákona č. 20/1987 Sb. o státní památkové péči

ROZHODNUTÍ
Magistrát města Plzně jako věcně a místně příslušný orgán podle §10 a I 1 zákona č. 500/2004 Sb.,
správní řád ve znění pozdějších předpisů, §29 a §l4 odst. 2 zák. č. 20/1987 Sb., o státní památkové
péči, a podle vyhlášky města Plzně č. 8/2001 Statut města, ve správním obvodu obce s rozšířenou
působností na území stanoveném zákonem č. 314/2002 Sb. a jeho prováděcí vyhláškou MV ČR
č. 388/2002 Sb., vše v platném znění ke dni vydání tohoto závazného stanoviska. na základě žádosti
České republiky (IČ: 0000001-001) s právem hospodaření s majetkem státu Státní veterinární
správy, Slezská 100/7, 120 00 Praha 2 — Vinohrady, Sekce Krajské veterinární správy Státní

veterinární správy pro Plzeňský kraj (IČ: 00018562), Družstevní 13, Plzeň,
ze dne 16. 12. 2020, která byla účastníkem řízení podle §27 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní
řád. a v souladu se zákonem č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči v platném znění, a podle
§9 odst. 4 vyhlášky č. 66/1988 Sb., kterou se provádí zákon o státní památkové péči, v platném
znění ke dni vydání tohoto závazného stanoviska, vydává toto
závazné stanovisko:

Stavební opravy a úpravy budovy Krajské veterinární správy čp. 1846, Družstevní 13 /
Schwarzova 48, Plzeň, parc. č. 7560, k. ú. Plzeň — podle předložené projektové dokumentace
„Oprava objektu Krajské veterinární správy Plzeň — Plzeň, Družstevní 1846/13, st.p.č. 7560,
p.p.č. 7559/1, k. ú. Plzeň — vypracoval Ing.arch. Dalibor Urbanec, lng. Ivan Hložek, 'l'omáš
Tušl, UNIART-projektová kancelář, Tepelská 137, 353 01 Mariánské Lázně, č. zak.: 42/20,
dat. 12/2020“ — vrozsahu odstranění stavebně technických poruch provedením opravy
balkonů, lodžie a terasy, doplněni skrytých oken u plynové kotelny spolu s doplněním
protidcšťových žaluzií ve stávajícím větracím kanálu u obvodové zdi do plynové kotelny
v 1. PP, výměna stávajících vrat do garáže a vstupních dveří do skladu, oprava vstupního
předloženého schodiště a sanace části objektu proti účinkům zemní vlhkosti doplněním
chybějící hydroizolační fólie u severozápadního/severovýchodního nároží budovy včetně
napojení této části na stávající drenážní systém, provedení infuzní clony chemickou injektáží
a dlouhodobě funkční sanační omítky (cementový špric na očištěné zdivo, sanační omítka
včetně povrchové úpravy sanačním štukem) vmístč omítek poškozených výkvětem solí

v 1. NP — památkově chráněné území, Městská památková zóna Plzeň-Bezovka, je podle §14

odst. 3 zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči v platném znění,
přípustná.

ODÚVODNĚNÍ
Bývalá rodinná vila manželů Richarda a Alice Krausových čp. 1846 byla postavena ve slohu české
modemy v roce 1928 podle projektu architekta Viléma Beera plzeňským stavitelem Ferdinandem
Koutem a nalézá se v nároží ulic Schwarzova a Družstevní, tvořící zde dvojici obdobně řešených vil
s čp. 1847. V roce 1954 byla vila stavebně adaptována na účelový objekt pro Státní veterinární
ústav. Budova Státního veterinárního ústavu (dnes Krajské veterinární správy Státní veterinární
správy pro Plzeňský kraj — dále jen KVS SVS pro PK) si přes provedené úpravy v podstatné míře
uchovala svůj dominantní vzhled v blokové zástavbě vilové čtvrti Bezovka, při orientaci hlavního
průčelí do Schwarzovy ulice a hlavního vstupu s portikem na předloženém schodišti z průčelí do
Družstevní ulice. Dvoupodlažní budova KVS SVS pro PK čp. 1846 se zvýšeným suterénem u
severního průčelí byla vystavěna do svažitého terénu, přičemž fasády zdobené drobnými prvky
inspirovanými kubismem se dochovaly do seučasnosti. Objekt je zastřešen stanovou střechou
s valbami na kratších bočních křídlech, v případě pozdějších přístaveb (garáže nu severního průčelí
a sklad u jižního průčelí) pak plochými střechami a terasou. Urbanistický a architektonicky
hodnotná vilová čtvrť byla prohlášena MK ČR vyhláškou č. 108/2003 Sb. s účinností od 1. 9. 2003
městskou památkovou zónou Plzeň-Bezovka. V památkové chráněném území budova KVS SVS
pro PK čp. 1846 představuje objekt primárně tvořící charakter prostředí MPZ.
Předmětem tohoto správního řízení bylo projednání souboru nezbytných oprav budovy KVS SVS
pro PK čp. 1846 z důvodu rozsáhlých účinků působení dešťové vody a zvýšené zemní vlhkosti na
stavební konstrukce. Budova čp.1846 má v současnosti nefunkční hydroizolace na předstupujících
horizontálních konstrukcích — balkony, lodžie, terasy - a značně nevyhovující izolace suterénního
zdiva a přeloženého schodiště u severozápadního vstupního průčelí, jejichž důsledkyjsou patrné jak
v suterénu (1. PP) budovy degradací omítek s výkvěty solí, tak v části přízemí (I. NP) — zejména
v prostoru domovního schodiště. V části suterénu včetně prostory pod předloženým schodištěm byly
v přípravě odstraněny omítky a díky tomu byl patrný rozsah poškození vlastních schodišťových
stupňů. Jako nedostatečné se jevilo stávající větrání kotelny dvojicí nevyužívaných komínů,
k vlhkosti přispívá špatný odvod dešťové vody od předsazené stěny vzdušníku s anglickým
dvorkcm u severního průčelí budovy při místnosti s kotelnou. Proto byla připravena PD zahrnující
všechny stavebně technické nedostatky na stavu nemovitosti.
Dne 17. 12. 2020, v souladu s §14 odst. 6 PZ, MMP OPP doručil žádost o písemné vyjádření

Národnímu památkověmu ůstavu, územnímu odbornému pracovišti v Plzni (dále jen NPÚ-ÚOP
v Plzni). Dne 19. 1. 2021 byla Magistrátu města Plzně, odboru památkové péče (dále jen MMP
OPP), podle §14 odst. 2 zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči v platném znění (dále jen
PZ), doručena žádost o závazné stanovisko zástupce vlastníka kzamýšleným stavebním pracím
údržbové povahy u budovy KVS SVS pro PK čp. 1846, Družstevní 13 vPlzni, zahrnující
rekonstrukci vstupního schodiště, provedení dodatečných izolací proti zemní vlhkosti vmístě
problémů vúrovni I.PP, a opravy všech balkonů, lodžie a terasy podle přiložené prováděcí
dokumentace (pro výběr zhotovitele) „Oprava objektu Krajské veterinární správy Plzeň — Plzeň,
Družstevní 1846/13. st.p.č. 7560. ppč. 7559/1, k. ú. Plzeň — vypracoval Ing. arch. Dalibor Urbanec,
lng. Ivan Hloiek,w1ART-projektové kancelář, Tepelská 137, 353 01 Mariánské
Lázně, č. zak.: 42/20, dat. 12/2020“, ze které byl patrný rozsah všech zamýšlených prací.
Dokumentace byla před podáním žádosti konzultována se zástupci státní památkové péče — MMP
OPP a Národního památkového ústavu, územního odborného pracoviště v Plzni (dále jen NPÚ-

ÚOPvam)

Dne

19. 1. 2020 bylo MMP OPP doručeno vyjádření NPÚ-ÚOP v Plzni č. j. NPÚ-

341/100944/2020, podle §l4 odst. 6 PZ, podle kterého realizace prací podle předložených podkladů
není v rozporu se zájmem ochrany kulturně historických hodnot předmětného domu a dotčeného
územi MPZ Plzeň—Bezovka, protože sanační a obnovovací práce navržené v předložené projektové
dokumentaci budou respektovat architektonické pojetí domu včetně tvarů a detailního provedení
schodiště před vstupem v západním průčelí, teras a dalších hodnotných prvků. NPÚ-ÚOP v Plzni ve
svém vyjádření dále sdělil popis památkových a architektonických hodnot objektu.
MMP OPP seznámil účastníka řízení s podklady a následně posoudil předloženou dokumentaci a
žádost, přičemž ve svém správním uvážení vycházel ze současného stavu poznání výše uvedených
kulturně historických hodnot (viz první odstavec), které je nutné plně zachovat při umožnění
realizace zamýšleného záměru v souladu s §l4 odst. 3 PZ. Na základě své správní úvahy MMP OPP
vážil míru nezbytných zásahů do dochovaných historických konstrukcí nemovitosti a shledal celý
soubor oprav původních balkonů a lodžie, novodobé terasy na garáží a rekonstrukci vstupního
schodiště včetně souboru všech sanačních úprav suterénu pro lepší zajištění ochrany proti působení
zvýšené zemní vlhkosti a účinnější větrání uvedených prostor za technicky nezbytné, přičemž
současně MMP OPP shledal, že stavební opravy nebudou mít zásadní vliv na zachování
architektonických památkových hodnot bývalé vily, která sice není kulturní památkou, ale v území
MPZ Plzeň-Bezovka patří mezi charakter utvářející objekty, proto bylo pro MMP OPP důležité, že
opravy a rekonstrukce respektují původní architektonickou podobu objektu z konce 20. let 20. stol.
Vzhledem k uvedeným okolnostem shledal MMP OPP předloženou žádost s dokumentací oprav
z památkového hlediska za přípustnou bez nutnosti fommlace upřesňujících památkových
podmínek. Současně s projednáním podkladů řízeni MMP OPP projednal s dotčenou osobou
památkový dohledu v průběhu provádění stavebních oprav domu čp. 1846, Družstevní 13 v Plzni, a

'

ty: MMP OPP (Kopeckého sady 11, 306 32 Plzeň, tel. 378 033 063, e-mail:

Ú-úop vPlzni (Prešovská 7, 30637 Plzeň, tel.: 377360 960, e-mail:
Zahájení prací je třeba v dostatečném předstihu MMP OPP předem ohlásit.

ních oprav nevyžaduje rozhodnutí příslušného stavebního úřadu podle

zák. č. 183/2006 Sb., stavebního zákona v platném znění, proto MMP OPP podle § 44a odst. 3 PZ,
ukončil správní řízení rozhodnutím podle §l4 0dst.l PZ, ke kterému jsou popsány opravné
prostředky v poučení níže.
Závazné stanovisko bylo vydáno v souladu s §l4 odst. 6 zák. č 20/1987 Sb. o státní památkové péči v platném
znění. po předchozím písemném vyjádření Národního památkového ústavu, územního odborného pracoviště
v Plzni,c j. NPU-341/100944/2020, ze dne ll. l. 2020, zpracovaném pracovnicí NPÚ- ÚOP v Plzni PhDr. Zlatou
Gersdorfovou Ph. D., doručeném Magistrátu města Plzně dne 19.1.2021.

POUČENÍ
Proti tomuto rozhodnutí je možno podat odvolání do 15 dnů ode dne jeho oznamení ke Krajskému úřadu
Plzeňského kraje podáním u Magistrátu města Plzně.
Odvolání musí mít náležitosti stanovené v §82 odst. 2) zákona č. 500/2004 Sb. správní řád. Odvolání musí
obsahovat údaje 0 tom, proti kterému rozhodnuti směřuje, vjakém rozsahu ho napadá a v čem je spatřován
rozpor s právními předpisy nebo nesprávnost rozhodnutí nebo řízení, jež mu předcházelo. Není—li v odvoláni
uvedeno, vjakém rozsahu odvolatel rozhodnutí napadá, platí, že se domáhá zrušení celého
rozhodnutí. Odvolánim lze napadnout výrokovou část rozhodnutí, jednotlivý výrok nebo jeho vedlejší
ustanoveni. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřípustné. Odvolání se podává s potřebným počtem
stejnopísů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby každý účastník dostal jeden stejnopis.
Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je správní orgán na náklady účastníka.
Podle § 82 odst. 4) zákona č. 500/2004 Sb. správní řád se k novým skutečnostem a knávrhům na provedení
nových důkazů, uvedeným v odvolání nebo v průběhu odvolacího řízení přihlédne jen tehdy, jde-li o takové

skutečnosti nebo důlmzy, které účastník řízení nemohl uplatnit dříve. Namítá-Ii účastník, že mu nebylo
umožněno učinit v řízení v prvním stupni určitý úkon, musí být tento úkon učiněn spolu s odvoláním.

Rozdělovník:

0v ÚMO Plzeň 3 — mus: ul'xhl4h

NPÚ-ÚOP v Plzni
vlastní

Pdlohn c. 2 Cenová nabidka zhotovitel. zo dno 7.7.2021

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACi
Stavba:
Oprava objektu Kraiské veterinárnl správy Plzeň
Obiekt:

D.1 - Objekt Krajské veterinární správy Plzeň - vlastni objekt
KSO:
Mlsto:

CC-CZ:
Plzeň, Družstevní 1846/13

Datum:

07.07.2021

Zadavatel:
Statni veterinární správa, Praha 2

IC:
DIČ:

Uchazeč;

IC:

26318644

DIČ:

0226318644

INTERIERY KOUPELEN s.r.o., Částkova 2743/20, Plzeň 32600

Proiektant:
UNIART - projektová kancelář

IC:
DIČ:

Zpracovatel:

IC:

—

o'er

13891871

Poznámka:

Cena bez DPH

3 676 823,90
Základ daně

Sazba daně

Výše daně

DPH základn!

3 676 823.90

21.00%

772 133.02

snizena

0.00

15,00%

0,00

Cena s DPH

v

Projektant

Datum a pgdpis;

B'Bj—ednavatel

Datum a godpﬁ;

CZK

4 448 956,92

zpracovatel

Razltko

Datum a podpis:

__

Razítko

Uchazeč

Razitko

Datum a podpis:
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Oprava objektu Krajské veterinárnl správy Plzeň
Obiekt;

D.1 - Objekt Krajské veterinární správy Plzeň - vlastni objekt
Misto:

Plzeň. Družstevnl 1846/13

Datum:

07.07.2021

Zadavatel:

Statni veterinarnl správa, Praha 2

Projektant:

UNIART - projektová
kancelář

Uchazeč:

INTERIERY KOUPELEN s.r.o., Částkova 2743/20, Plzeň 32600

Zpracovatel:

Kód dilu _ Popis

Cena calkcm [CZK]

3 676 823,90

Náklady ze soupisu praci
HSV - Práce a dodávky HSV
1 - Zemnl práce

_ _

2 Encan— "
Et- Svislé a kornpletní konstrukce
4 - Vodorovné konstrukce
S - Komunikace pozemnl
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazovánl výplní

9 - Ostatni konstrukce a práce, bourání

99% ragga" sule'
998 . Přeýsuýn hšn
PSV - Práce a dodavky PSV
711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům

712 - Povlakové krytiny
751 - Vzduchotechnika
762 - Konstrukce tesařské
766 - Konstrukce truhlářské
767 - Konstrukce zámečnické
771 - Podlahy z dlaždic
782 - Dokončovací práce - obklady z kamene
783 - Dokončovacl práce - nátěry

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady
VRN3 - Zařlzenl staveniště
VRN4 - Inženýrská činnost
VRN5 - Finančnl náklady
VRN7 - Provoznl vlivy
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:
Oprava objektu Krajské veterinární správy Plzeň
Objekt.

D.1 - Objekt Krajská veterinární správy Plzeň - vlastní objekt
Místo:

Plzeň, Družstevní 1846/13

Datum:

07.07.2021

Zadavatel:

Státní veterinární správa. Praha 2

Projektant:

3:35; ' prolektova

Uchazeč:

INTERIERY KOUPELEN s.ro., Částkova 2743/20. Plzeň 32600

Zpracovatel:

Jitka Heřmanová

PČ Typ

Kód

Popis

MJ

Množství

J.cen6 [CZK]

Náklady soupisu celkem
[)

HSV

Cena celkem [CZK]

3 676 823,90

Práce a dodévky HSV

1 803 819,38

Zemní 1133ch
I Z
1 I:K_*113106171

cub—ram dlazeb vozovek ze zámkové dlažby & Iožem z
ameniva ručně
_ i

I

m2

I

Odstranóní podkladu z kamanlva drceného tl 200 mm ručně I

m2

I

(14+4. 85+G ..31+(2 45—11,36)'2+6,06)'0,B

K
_

113107122

vv

I 2
3 I K I132212111

w
vv
9.

_

K I213141131

vv

I

6

"

.
.M
69311068
W

I
.

m3

.

Zásyp1am. šachet rýh nebo otom objektu sypanmou se
zhulnénim.ru¢né
1„311„111856311(2,4511,ae)'2+e,ee)'0,e

I

m3

I

28.122
28.122

Zakládání

_

IZfizeni vrstvy z geotextilie ve sklonu do 1:1 š do 3 m

I

m2 I

43.264I

I

51.246I

1 s51 4'74a5fIska1;(2..45+1.36.6)‘216:6) ě. mr & I. d
geo ex He ne

an

PPSOOa/m2

.se/Jara nl oc rehn

ra n

,

46.264

IE" ážní

m2

43.254'1.1845 'Pfepočlené koeflcrentem množství

0
7

I

1.a_(14+4,85+6,31+(245+1.ac 2+6 .aero,6

-174111101

5

(1,414351031o(2,45u1.ee)'210.ao)'0.a
_ ‘h tř d
Hloubenl ryh 9 do 800 mm v 5oudrznych horninác
i y
106311.1an_3mčné________—

K

51.246

3

Svisle a kompletní konstrukce

311231127

Zdivo nosné z cihel dl 290 mm P20 až 25 na SMS 1O MPa

vv

,

I78 I K I317941121

w

I

013 I

(o.865(%37—0,3í1))'0.i1'2í(0,_,890,.3; 1 0,.49520.,34) :1? I IE. U
Osazov nl oce ovyc va covanýc nosnl ti na : IVU
emedoČAZ—

1.622I
1.622

I

. if

I

t

0.011

1,1'4'2i2_-o„oo1

0.011

_ 13070414

Inheln/k oce/ový rovnostranný jakost 11 375 40x40x4mm

vv
W
- 319202112

1 .,1'4'242' 0.001
0.011'1,02'Přopočtoné koeficientem množství
Dodáíečná izolace zdiva{1‘00 300rrím nízkčííákou injektází
sílíkonovoumlkroemulzl
(0,31+2.28n.33)'2+5.6

m

Dodatečná ízošžlrlšelJIZÍ
zdivaíí do 450 mm nízkotlakou injektáz1

m

1,800

m

16,490

y_v
11

K

319202113

*
12

,

K

319202114

W

0,071 I

I

0.011
0.011
13.440I

' '

,

_ _

Dodatečná izolace zdiva lí do 900 mm nizkoílakou injektáží I
slííkonovau mikroomulzl
_

m

16.490
I

(4. 15+7.61 +2. 1+0 ,.611)'2+2 36+5.39+1.8

4

14 .430321414
VV

15

I

, 13.440 _

kmemulzl

6.7645 29+1. 2222'
319202115

D

I

Éo6tažná 1zo acezduilva tí do 600 mm nrzkolíakou injektezi

vv

I 13

I

38,570

Vodorovné konstrukce
|Schodíšt'ová konstrukce a rampa ze ZB tř. C 25/30

I

ma

I

1.575I

I

1

I

0‘153I

1.685'(0.355'O.17+1.815‘0.14+6'0.16375'0.285/2+0.18'0.24/2)'2

K 430361821
W

I 16-431351121

17

K

431351122

18

K 413_4361 141

w
19 K 434351142

38.570

32510;schodištove konstrukce & rampy betonářskou ocelí

1.575

(5 2.32-0 .222v45. 3'0565v135. 14‘0 .888)‘0.001

0.150

0.15 1 ,02 'Přopočlunú konrclcnlnm mne!;lví

0,153

Zmřízení bédnení podé6t schodišt'a ramp přímočarych vdod I

2

I

(1.815'0.14+0.855'01.7)‘41234'1 .685'2
E:;trrznění bednění podest schodlší a ramp přímočarych v

m2

9.144
9’1“

Zřízení bednění stupňů přimočerých schodišť

m2

3,977

m2 I

3.977
3,977

_ | mg I

21.632

1,685(0, mo.24+o.771-2_
[Odstranění bodnční stupňů přímočarých schodišť

_

9144

I

Komunikace pozemní

[—25:K 554861111

[Podkíad ze s_térkodrté ŠD tI 200 mm
(1.4+4.8516 .31+(2.4511 „ae)-2+6, ae)o a

21.032

Kladení zámková díazby pozemnlch komuníkací ll 80 mm

IISQEZ‘ZZW
W

0

akuninv A ní do 50 m2

I

m2

(1 .4+4.85+6.31+(2,45+1.36)'2+6.86)‘0.8

6

I

I

???? .
21.632

Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní
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337 652.25

PC Typ

22

Kód

Popls

K 612315302

[vepehne štuková omítka ostění nebo nadpraží

vv

_

* A

7

angnl sanačnl štuíová omltka pro vlhké zdnvo provaEéná

2 _ ,

((o.31+2.2a+1,33+1,22+1.a+4.15+7.01+2.1+o.e4)'2+5,5íá_7eš5,2
, o;;„amoortdg
yrovnanl po

I 25 |K

I

I

Úprava5 vnější vápenné omllky & coloplošnym

K 629991011

29

*
K 6331274

vv

30

I

m2

'

I

754' 092
754 ,092

I n12 I

179.200[

m2

200.000

'

179.200

azanma ll 60 80 mm z betonu prostého se zvyšenyml
nároky na. prostředí lř (: 25/30

' __ _
m3

_ _—
4'546

(4.89042,2241, 3'0.247.4+15,05_+1 „65)'9,_095

K 631362021

4,646

_ IVYz102 mazanin svařovanyml sítě-ml Karl

I

l

I

0.333I

w

(4.69+42 .2221.30 2+7.4+15.05~1 .65)4..44'0001

0.317

W

0, 317‘1 05 'Plepočleno koonclontom množství

0.333

D
31

K

32

9

Ostatní konstrukce a prace, bouránl

9351 1311 1

ŠŠŠ? Éíčzžňovadhó polymerbělonového Zlabu & krycím

K 941311 112

33

K 941311211

Montazšfesenl rá%%gho modulového lehkého zallZonl do

vv

52271 Prepoctene knenclentnm "STi—“šli I hk h
Demontaz lesem redoveho mo 1.1 ov

0 e

„Ž

é o za

K

941311812

200 ku/mZš dn 0 9 m v do 25 m

35

K

944611111

Montáž ochranné plachty z textilie z umělých vláken

vv

m2

37 062,000

Id

37 062.000
o

7

m2

, 522.000

m2

814.600

(24,29+3,65f1,72v15,14)'2'3,5+(17,52+15,oáoo,75)'2'7,5

_ 944611211

W

814.600

IPleawk k ochranné plachtě ze prvni a ZKD den použiti

W 334.6771 'lírépočtene koenclentern množství ,

K 944611811
K 962032230

,

I

m2

57 836.600I

7

7 757 830.0007

Demontáž ochranné plachty z textilie : umělých vláken
“Bila-"ání zdtva z c1hel pálenych nebo vapenoplškovych na

m2
m3

814.600
1.765

0.110.4015-2+10.73-o.47** "
0.3'o.3)'0.2+(o.865'(o.37+0.34))‘0.51‘2 otom-0.37-0,495'0,341'1
'2

vv
I 39 IWK I963023712
m:- 963053935

K

522 000

'
522.000

en

i

985043341

IVyboureni schodišt'ových stupňů ze zdi cihelné oboustranné I

*
1,768

m

31.3'0-3

'“

:huráni ZB schódišl'óvých ramen morlolíllckych zazdénych
oboustranně

m2

I

15.960

15.950
I

1.33 1.7-2

„,

4,522

013

4.646

4,89f42[.t27)72{+1,8'0é2h*7,4+g__5,,05+1..05)'0065

e onov

4,646

o ne o polymerbetonoveho

I

I

:::IQ___766°°m1
K
odvodňovacího žlabu s do 200 mm

I

'“

:22:
2

K 9680627374

Vy2bouránl dřevěnych rámu oken zdvojenych včetne křiděl pl

m2

do 1 m2

w

71,022.00

45

Podchyconí schodů a podesl oboustranně podepřených
rovných v do 3.5 m pro zatlženl do 1200 kg/m2

975063161

l

,22

1.152
2

_

IVybourani kovových dveřnlch zárubní pl pros 2 m2

_ _ yv

vv

I

,

ooo-0.51 _ _ _

I443I K I968072456

_—

4'522I

Bouránt podkladu pod dlezby betonovych s potěrem nebo
leracem tl do 100 mm pl přes 4 m2
ouran

2.2

1,152

I m2 I

_

2.101I
2.101

(2,07+0,285f2)'1,33

m2

3'511

__

3,511

Otlučenl (osekáni) vnější vápenné nebo vápenocementové

45 K I978019351
W

omllky stupně členitosti 3 až 5 do 40%

”‘2

761142

(24,29+3_e5+1,72+15,14)'2'3,19o(17,52415,03—o,75)'2'7,o1+7,4+

763.142

1,05
Octštent vybouranych zařnkových dlaždic s původním " _ I'—

El K 9790544511oámvántm z kameniva téženúho

yv7

,

mz

21.532

[_ÉILIQB51 12131

lgrsneš'tam degradovaného balonu rubu kleneb a podlah tl do I

I 49 I I985112193

|10m21ednmlivé_ _

m2

3131312513213ŠŠÁŠŽÉŠJĚ'ÁŠŠŠŠLŽŠého betonu za plochu do
W

60

"

L51 I K I985311111

* vv

i

I

71,470I

*

71.470

I

m2

I

14.200

IRuénId‘éiélénI ploch stan, rubu kleneb a podlah ocelovych I

m2

I

71‘470I

4,89+1,3'0,2+7,4+1.05

K 985131311

vv

21'832

8.41%.35K;..31+(245+1 mao)2145.66-0.s

7 7

14.200

4...3914222~13-0.2-7..4~1505:1es

71,470

IReproﬂlace stěn cementovýrni sanačnlml mallami tl 10 mm í—mZT

6.512

((cm-(o,38+o,35)+0„o'ríaa+o.š*o,35)-'ž'+ž,oio.sěrz

6.812
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4

2.000

m2

Pﬂpla1ek k lešení I‘adovému modulovému lehkému š 0.9 m
v do 25 m za prvnl a ZKD den pouzití

34

37
38

m

200ko/mZŠwdoDvado 25m
7 (2429+3,65+172+15.14)'21 .5+(17.62115.oooo .75)'23 1.B

vv

41

_

7

RĚKrylt vyplnl otvoru & swslych ploch fólu pnlepenou Ieplcr

._

I

9'150,
9'1“
99.11::

L

I

IZakryﬁ podélných ploch fólií volno proloženou
24.294.85+1. 72+15 14)-22-2

105_45ol

I

(24,29+3,65+1,72+15,14)'2'3,19+(17,52+15.03ou.75r2*_7,01
w

I

105 450
.

ladu vnějších podhledu mellou

-6223:254°5 [otoštukovánlm„člonltostlj ! rozsahu do 40%

| 27 IVKKI629991001

J.cene [CZK]

a,000

m2

vápenocementovou tI do 10 mm
”2
prava vnéjél vépenocemen 1 ové stk
u ové ornttky s 121
0 tos 11
1 _I
šíjí;
u_do_100% *
m2

621325209

28

Množství

* * * 3.600I

(0.evo,4)'2'20.5+(0.73+o.47)‘2'0, 5

I 23 I K I612821002

‘3‘ I6211235°°212 2

MJ

m2

Cena celkem [CZK]

PČ Typ

Kód

Popis

52 I K I985311311

MJ

JRepronlace rubu kleneb a podlah cementovyml sanacnlml
maltamt tl 10 mm

w

4,39—4222n,3-0,2+7.4<15,05»1.e5

F3 I K I985311912

I

Množství

m2

I

71'470l

m2

I

21'012I

.

4,891,3'0,2+7.4+1.65*((0,87'(0.38+0.35)+0.9'0.38+0.5'0,35)'2+

21.012

2.911.313)?

I 54 I K I935312111

Stěrka k vyrovnání betonových ploch stěn " 2 mm

vv
I 55 I K I985312134

((0.87'(0,38t0.35)*D,9'0„38+0,5'D,35)'2>2.9'0.38)'2
21:33: k vyrovnaní belonovych ploch rubu klene & podlah UI

vv
56

4.89+42.22+1.3‘0.2+7.4+15.05+1.65

K

985312102

2 912.391?

I 57 u 985323112

985323912

vv

.

.

m2

I

21'012I
21.012

,
m2

_-

m2

I

14‘200I

m2

I

17.125

71.470

14,200

Qchranny akrylatovy naler betonu dvotnasobny 3
moreonac(.£OS-B\

VV

_ .. .

v

.. .

,.

((0.87'(0,38+0,35)+0,0'0.3B+0,5'0.35)'2+2,9'0,38)'2+1,685't1.175

17 125

+1,aa5)'2
IPhplatgk k celnáQm ochrannych nátěru betonu za plochu do
Jszlednmlwe

m. 985324912
VV

m2

.
17'125I

I

((0,87'(0.38+O,35)+0.9'0,38+0,5'0,35)'2*2.9'0,38)'2+1 .685'(1.1 75
H.885)?

o
K

,
82

997

Ptosurgutě

997006002

Třídění stavebního odpadu na jednotlivé druhy

99

K
K

1

7o. 31 3
997013501

K

17 125
'

_
t

66,796

!
l

68193
GB 796

t

619,164
,

* throstaventštnl doprava aulí a vybouranych hmot pro
.. .
.

1

„ guddomvflojzřioauzňušnmlechamzace
voz su | a vy ouranyc mo na skládku nebo

„„

_Btgzis ' k

897013509

01km ul “ením

'

np attack gálvozu suť? a vyošouranych hmot na skladku ZKD
1kmnres1km

W

65

6.812
„ANI

71,47'0

[?flplatokk cenám spotovamho mustku za plochu do 10 m2
lednotltve
magma-0.2.7.0155
V

I 59 I K I985324211

64
o

I

4,89+42,22+1_3'0,2+1„4+15,0571,65

K

63

m2

*

polovact muslek reprofllovaneho betonu na cementové
all tl 2 mm
V
,

W

61

soul

(US$0.35)wo‘g-o.35*0.5 USB)-2+

_

58

I m2 I

Příplatek ko starce pro vyrovnání betonovych ploch za
mm
419.1[3.0‘2.,7l4.1_35..((o'37

W

68,796'9 “Přepočtené koeficientem množství

K

Cena celkem [CZK]

71.479 _

Příplatilgtmgeproňlam sanacmml malíaml za plochu do 10

W

J cena [CZK]

619,16A

HopIalek‘za ulozeni stal/ebního odpadu na recyklacnl *
skládce (skládkovné) směsného stavebního a domollčnlho

997013871

!

68.7913

kód nclnaclt IJLOQDA

D

998

Presunhmot

- lg 998011002
o

PSV

D

111*
K

I

_

T

48.607I , "_
1 271 184.52

Izolace proti vodě, vlhkosti aplmúm

711161215

25 389 44

lzÉace prof: zemní vlhkostí hopovou lólu svuslá. nopek v

,

I

m2

I

43.264I

200mm tldo10mm

1 5'(1,4t4_.05f6.31*t2,45+h3_3)'2f5_.50) , „_

K 711161384

T, _

__„_

zolace proío'zemnt vlhkostí nopovou folu ukonceni

__

I

- ovůtrávact ltštou

vv

t

Práce a dodávky PSV

_ VV

I 68

___ý *

|Přosun hmot pro budovy zděné v do 12 m

,„ _

„ 43.264

m

61.500

_

6,73+24.29+(1.72?2.45+1,36)'216,86+1.tv-13516331

61.5007

69

K

711161385

Iglriiifroh zomní vlhkost: nopovou íólll přlpevněnt koutove

kus

5.000

70

K

711161386

ššlrícifroh zemní vlhkostí nopovou fóllí přlpovněnt rohove

kus

T_OOD

71

K

99871110

esun hmot tonázm pro izolace prolí vode. vlhkostí a
.
.
..
...Dlmumxoblektechyxskv do 12 m

?

EA 712

'

.
,

Povlakové krytiny

72 I K I712300831

vv
73
74

004

'

IOdslranéni povlakové krytiny střech do 10' jednovrstvé

'

I

4,59+42.22+1 ,3'o,2—7,4+15„05

K 712300832
K 712311101

m2

I

*

Odstranění povlakové krytiny střech do 10“ dvouvrstvé
Provedení povlakové krylíny střech do 10 za studena lakom

69,820

otiíožo
m2
m2

1.650
71'470

nenotračním nebo astallovvm
W

71,470

4,BQ+42_22+1.3'0,2+7„4+15,05+1„65

I7—5ITI71163150

[lak penetrační asfaltový
__ __ __
71.47‘000032 'Ptepočtoné koeficientem množství

vv

Provedení povlakovů kryllny slřoch do 10' pásy NAIF’
76

K

I

t

I

0,023 |

I

m2

I

0,023
103.055I

712341559

ohtavemmlolneološe
vv
77

78

M

,
62853004

80

(42.221130.245.14.6515:8.44)'0.§):2_
pás asfaltový natav/te/ný modlí/kovaný SBS tl 4, 0mm s
vložkou ze skleněné tkaniny a spalitelnou PE fólíl nebo
lomnozmným minerálním posypam na hornim povrchu

vv

(42.22”,3-o.2+(5.'1'-i+6.51' ham-0.5)?

vv

103,055‘1,1055 'Prepočtene koeficientem mnozstvi

K

712363001

w
79

"

M

m2

28343012

120,111

“

103.055
120,111

Provedení povlakové krytiny střech do 10° termoplastickou
folií PVC rozvinutím a natažením v ploše

m2

42.231.3-o.é’+(5.14+e.s15+6.44)-o.5

vv
K 712363203

51'528

'

falls-hydmlzolačnl střešní mPlfC určené ke stem/1mm
pntIzen/m a do vegetacntch strach tl 1,5mm
51.522áh1055 'Trekpoolaknritkoanc'iigntgnámqgšslvi t'ž
rov ení pov a ove
my 5 ec o
mon a.

[_končultclho hltnlkového omítlu lotosového
W

103_055

m2

60. 056
603530 ,
,

„

5,14+6.515+6.44+4.G

“51.528 *

m

22 695
22.695
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PČ Typ
61

M

Kód

MJ

59054300

K 712363357

_

Povlekové krytiny střech do 10° 2 tvarovaných
poplastovanych llšt délky 2 m okapmce šlroká rš 250 mm

5.1-1+6 15+5 4w é
W

7 77VV

U

K

22'6957

m2

51.528

2—2— 4

2, 061
_21951

___L 171 l 7 ““If

998712102

751

Vzduchotechnika
Mlž

__
ové žaluzie potrubí do 0.450 m2
pmlídešlbvě opěr/ným?

kus

42972919
337174729! 390‘1‘Je05'5’5’a’s p'ši'Iiíými
42972924
751396653
996751101

ové žaluzie
r to 0.
Brjfasuzrghngáqonežnlp'rč
,12m
__

Konstrukce tesařské

762

schodištěpřímočar'ého :
91

762211140

5.000

92

75221161 1

93

762223110

33766662?sch%oď1št%
m bez oooslunnic
Montáž
zábradlí z fošen

94

60511022

řezivo jehličnaté středová smrk ll 33-100mm dl 2-3.5m

vv_
[ 95

K

5,000
1,100

762952044

7ko1a7flc1ehler7n r7nnola7111I7 7 7

,

0 ,V)’,

1.100

1 1700

Montáž teras z prkon š do 140 mm 2 dřevoplastu skrytým
spojem broušených bez povrchové úpravy

W

97 M 60791115 * _

1 100

*Spojovacl prostředky pro montáž schodiště a zábradll

1' 1 1

W

96

5.000
1 1 m

1.'1 1 'Přopočtonb koeficientem množgtvi

K |762295001

prkno terasové
4-1

42.220

__

42 220

tl 23mm

347 760
322.000

„og 'Přopošýtgngkoel'wierttřom množství

. .

gg K 762952101"
W

[ se| K [762952102
W

347 700

Ukončovacl lišta
514155151644
Karni
140 mm
5. M+S, 51
.44
’Pfesun hmot lonaznr pro kce teserske v objektech v 11072

18,095
113.095

18,095
|

_
t

[

1a
0 723

[100I K 1998762102

766

D
101
102

Konstrukce truhlářské

K

766621622

M

61 1 10009

kus

okno dřevěné oloviravá/sklopné trojsklo do plochy 1m2
0. 96 '0, 6‘?

W_

Montáž vchodovýchdveří jednokřídlóVých líčín'ařlšVélllku
103

K

766660411

104

M

61173202

'gvezfgljgdnokﬂd/é dřevěné plné max mzm—ě—r—Z/u
o voru ,
bazaaónastnl

7 vv

1‘1

106

K

766660720

106

M

42972195

107

K

996766102

D
108

767
K

RCZ .
koeficientem

Osazeni větrací mřížky s vyříznutim otvoru
7 větrací dóH'ůěr'í PVC ob'o'ú's'tranna' b_llá, manuálně
lada! 11111 12
. .
.. ..
Byesun'hmól togšgnrprorkonstrukce
v do 12 m
_ _ ,

_ Konstrukce zámečnické

767541213

vv

Nosné konstrukce pro zdvojené podlahy s těžkým provozem
modulu 600x600 mm : kovových raktlflkačních slojek a
rastrových C promo výšky do 150 mm

7 42.22

_ __ _ _

109

K

767651112

Montáz vrat garazovych sekcnlch zauzčécnch pod

110

M

553458]? 1

vraía garazovš self—č—mIZ ocelových lamel zateplená PUR ll

111

K 767651126

112

M 5534 5878

,A

.

113

K

767651822

114

K 998767102
*

o

771

115 K717711210“
VV

__

. K 771474112
W

mým;
ﬁsznzmt’amg
ez vra gar zoíýč Hse kcnic h ee
l ktno kéh 0 s t ropn lh o
po onugtanážovych sekčnlch& vyklopných vrat o síle 1000N

max 50. cvklú donna

_

_______

_

Demontáž vrat garážových otvlravých plochy do 9 m2

Přesun hmot tonážnTpro

_

5.15.28

51 528'07koe11clamem

7ﬂ3960§3

33,930

m

42,2241.3'0,2+_(_5,14+6515+e.44)‘0.5
]hr'ab/k do krytiny s velkou hlavou 2. 5x32mm7
pro

85

J cena [CZK]

23, 830
_

*

[ 83] K ,712391587

[84 | M [31411550

Množství

m

22.695‘1.05 'Přepočtendkoenclcnlom množství

W

82

Popis

V

obiektechv

Podlahy z dlaždic
30,000

[Nátěr penetračnína podlahu
489+7,4+15. 05+1 65+(1. 3+1. 36'2+5 44H

Montážšoklů 2dlaždic
vdo9

11,980
11,950

1311 35115444165105?
Strene 6 z 7

Cena celkem [CZK]

PČ Typ

Kód

Popis

MJ

šok! s poloZIabkem-dlazoa keramická slinuté hladka do

117 . 59767280

,Iinterieru i exteriéru 300xB5mm

kus

W

(1,311.36'2¢5.44+1,65+O,87)IO.3

vv

39 93011 'Pfopgﬂgﬂolljgicnlam množství

I118I K 771551810

Množství

_

431.926,
39,033

47.370

Demontáž podlah z dlaždic teracových kladených do malty

w

4

'“

1

' 47 70
ﬂex1b|lnlm

Z

I

m2

I

12.090
1 090
13,299

771554111

' '

vv
1

I

“ 1.33á
, k Ě
' ro,_1537s+o,2e5)fs'2+2
az ice ler'ac'bv'ě rys hn

I

Eo M 59247494

IgaoxA00x35mm

W

121

771559191

K

771571810

122

_

12.09'1.1 'Přepočlené koetlctentem množství

K

.

,

,

V

13,209

Příplatek k montazi podlah z díazdic terecovych za plochu I m2
do 5 m2
, ,
Demontáž podlah z dlaždic keramických kladených do mallyI m2

vv

Jcena [CZK]

I

7.4.15,05+(2,o7+(o,285+o_153

12.090
28.370

1 33

'— "

_M'ó—t'ttaz podlan keramicxycn

123

K

771576142

mechanické zatížení protiskluzných lepených flexi
thlnhihnniir—ijenidiem rln R
4.80+7,4+15„05+1.65
UIBZDFVETRUTOTmHIO'Vá—RWW

W

124

M

59761420

28,900
28,990

)

interiéru i exteriéru pro vysoké mechanické namáhání přes

m2

31,869

A dn ním/m9

VV

28,99'1,l 'Přopočtoný koeficientem množství

31

125

K 771577121

Priplatek k montazu podlah keramickych íopanych flexibilním
rychlotuhnoucím lepidlem za plochu do 5 m2

126

K

rychlotuhnouclm lepidlem za spárování tmelem

1,650

FrlplateK'K

771577124

vv

30,008

4.39.7.4»15,05+1,651(1.3o1,36'2155M1,55+o,a7)1o,oes ,

K I771591112

ooa

Izolace pod dlažbu nátěrem nebo stěrkou ve dvou vrstvách

w

_4Z.It19+7,š+15.05+1,65+(1,3+1.36-2+5.44+1 „amen-biši

an

ab‘ bro odvodnoni balkonu nebo terasy z barevně

15913 1

I

_

I 128ILIL4~Iakovanenqnunmqumamjo so mm
W

. '

K

,

e

1 400

erevn

.
.,
.
Baštěvenehohlmiímnmměmniexíamm

V

97

b"

Svod pro odvodneni balkonu nebo terasy z

I 130I K I998771102

1,9 „4 co

I m

4.6+712.15-2~-:1_5

129-771914
3 5

131

30,008

I

m

1112000

,

Íresun hmot tonážnřpro podlahy 2

752

2,196

Doqu¢9ya§l prace- doklady z_ kamene

782632111
Montaz obkladu parapetu : pravouhíych
.. amoneržo 'šížíd'

132„ K „ __lvrdvch
782633811
“3°” kamenukíadenvch
á ° ? u
. do
vv

(0.87103510,35)1D.9'0.3810,5035)?
782991441

, o

_

7 83
783306809
a

D

vv
135 K

__

__

___ _

Očíšíóní vybouranych kamennych obkladu k dalsimu pouztll I

m2

__—
Dokončovací práce - nátěry
Odstranění naléru ze zamecnickych konstrukci
.Č .
„
giganta cyan m
_____._.

I

m2

I
,

%$;712.,1v5'2_+3,5+2_+0„9f4f5,W+B,—")]5+6,44 11
783314203

47'405I
—_
—____

47 405

& ledníantikorozníjednonásobny

47'405

„mamozélžtadáucí nát máme1 nmvch

136
K 783315103
, ,
137 K 733317105
138

K 783823183

W
“83827143
vv
140K7B

[)

K

D
142

K

,o
143

Penetrační silikátový nátěr omítek stupně členitosti 3

763.142

763,142

Kryct iednonásobny eitikatovy neter omltek stupně členitosti I

763.142

(Izgézowsh172+15.14)'2'a.19+(17.62115.03+o,75)'2-7.o1«7.41

[63'1”

P'flplalek
k cenám iednonasobného náteru omitěk'štůíňě
__

čtemtoatúlahlocidnmrtsadu—__
Vedlejší r02počtové náklady

VRN3

Zařízení staveniště

030001000

Zařlčeni staveniště

VRrNd

Inženýrská činnost

045002000

Kompletačníakoordinační činnost

VRN5

Bnanční naklady
Finanční rezerva

VRN

Provozní vlivy

071002000

Provoz inveetora. třetích osob

K

47,405
47,405

(1264529+3_e5+1,72~1 ,141'2'319107.62+15.03~o,75)'2'7.o1174+

K 052002000

D
1413

“

VRN

D
141

719

"'"“ "? "ona“ "y By e c V
”we "o," 30 "V syn?” V
zámečnickvchkonstrukcu
?mečnáckvc; kgnsltukcíl. k' _

,
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.42
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Cena celkem [CZK]

Příloha č. 3

Čestné prohlášení o plnění podmínek SOVZ

INTERIERY KOUPELEN, IČ: 26318644, se sídlem: Částkova 2743/20, Plzeň 32600, zastoupen Romanem
Němečkem tímto v souvislosti s plněním veřejné zakázky s názvem „Oprava budovy KVS SVS pro

Plzeňský kraj, Družstevní 13, Plzeň" (dále jen „veřejná zakázka") činím čestné prohlášení, že v
průběhu plněníveřejné zakázky:
bylo dílo, jež je předmětem plnění veřejné zakázky, prováděno v souladu s pracovněprávními
předpisy (zejména s úpravou odměňování, organizace pracovní doby, doby odpočinku,
pravidel bezpečnosti a ochrany zdraví při prácl),

všichni cizí státní příslušníci, kteří se podílejí na plnění veřejné zakázky, splňují podmínky
pobytu a výkonu příslušné výdělečné činnosti cizinců (tedy zejména mají potřebná povolení k
pobytu na území České republiky, pracovní povolení, atp.),
všechny osoby podílející se na plnění Veřejné zakázky, jsou řádně vedeny v příslušných
registrech (zejména registrech vztahujících se k agendě daně z příjmů fyzických osob,

veřejného zdravotního pojištění a sociálního zabezpečení),
jako poddodavatelé jsou k plnění Veřejné zakázky využívány výhradně právnické či fyzické

osoby s příslušným oprávněním k podnikání a ve smlouvách, které má s nimi zhotovitel uzavřen
jsou stanoveny nediskriminační smluvní podmínky včetně poskytování řádných plateb za
provedené práce těmto poddodavatelům,
všichni zaměstnanci zhotovitele i všichni zaměstnanci jeho poddodavatelů byli řádně
proškoleni ohledně problematiky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci,
všichni zaměstnanci zhotovitele ivšichni zaměstnanci jeho poddodavatelů byli řádně vybaveni
osobními ochrannými pracovními prostředky v souladu s platnou právní úpravou, vedeni k

dodržování pravidel bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a v tomto ohledu kontrolování,
při plnění díla zhotovitel postupoval tak, aby minimalizoval vznik odpadů,

při výkonu administrativních činností souvisejících s plněním veřejné zakázky používal
recyklované nebo recyklovatelné materiály, výrobky a obaly Vpřipadech, kdy to bylo
objektivně možné.
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