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Urbanistické ĝešení-vize centra ćáblic
VytvoĜit centrum na volné louce, kde se obec v souþasnosti pomalu rozpouští do krajiny, jsme se pokusili jasným
urbanistickým vymezením vycházejících z historických zkušeností, adekvátním mČĜítkem obce a pĜimČĜenými
prostĜedky. S hlavním cílem, navrhnout místo pro þlovČka. Inspirováni funkþními historickými námČstími, pĤvodní
návsí a stávajícími uzavĜenými statky s centrálním dvorem na území obce Ćáblic, jsme navrhli uzavĜené námČstí, ke
kterému je možné smČĜovat v rámci rozvoje obce a které dobĜe funguje i I. etapČ výstavby. V rámci rozvoje obce
pĜedpokládáme rozložení výstavby do etap kombinací obytných funkcí s veĜejnými (škola, bytové domy s obchodním
parterem, knihovna, prodejny, infocentrum – mj. byly velmi výstižnČ definovány dČtským workshopem), za možné
úþasti jak veĜejných tak soukromých investic þi jejich kombinací. S cílem vytvoĜit živé uzavĜené námČstí, lemované
domy. Pro tento plán jsme zahrnuli do projektu i objekt chalupy (þ.605) a její okolí. Ze stávajícího domku se v návrhu
stává tzv. ćáblický špalíþek, který zároveĖ pomáhá utváĜet prostor. Ocitá se na námČstí lemovanými novostavbami
jako jediný „historický objekt“ a mĤže ideálnČ sloužit jako kavárna þi místní infocentrum a pomáhá utvoĜit genia loci.
Definuje malé námČstí, pĜedprostor napĜ. navrhované budovČ školy. UmístČním školy na urbanizovanou plochu
námČstí získáme živoucí urbanizovaný prostor a posílíme stávající nezávislý zelený ostrov volnoþasových aktivit
propojený s námČstím zklidnČnou komunikací. Vznikne tak komfort volné zelené plochy a volného veĜejného
urbanizovaného prostoru námČstí sevĜeného mezi navrhované budovy.
Možné etapy výstavby:
Etapa I:
Výstavba Obecního domu a radnice a námČstí. Definování rezerv.
Etapa II:
Výstavba rezerv (2 domy na námČstí, pĜípadnČ nastavba Obecního domu a radnice)
Etapa III:
Výstavba podél ulice Osinalická k ulici HoĜinecká (severozápad území)
Etapa IV:
Výstavba podél severní hranice ulice PrácheĖská k ulici HoĜinecká (jihovýchod území)
Etapa V:
Výstavba (napĜ. školy) podél ulice HoĜinecká, vybudování malého (školního) námČstí na rohu
HoĜinecká a Osinalická
Etapa V:
Celkové dokonþení námČstí a rekonstrukce stávající chalupy (objekt þ. 605)
Etapa I, výstavba Obecního domu a radnice, ĝešení pĝilehlých prostor
Navržený dĤm i námČstí reagují na uliþní síĢ a urbanistickou strukturu domĤ a svým vymezením tento plán podporují.
Samotný dĤm je umístČn v rámci hranice zastavitelného území pĜi severní hranČ pozemku. NámČstí je situováno
pĜed hlavní fasádu domu smČrem na jihozápad, v místČ za domem je umístČna plocha pro pČší a parkovací stání.
V rámci Ĝešení je nadefinována rezerva výstavby dvou vícepodlažních objektĤ v rámci zastavitelné plochy, jakýchsi
bran do námČstí (vyznaþena umČleckým objektem). Návrh umožĖuje pĜípadnou nástavbu Obecního domu.
Ĝešení pĝedprostoru
Budoucí námČstí, stejnČ jako Obecní dĤm a radnice, jsou navrženy ve stejném rastru 5,15 x 5,15m. Tento rastr je
vizuálnČ na námČstí pĜítomen v dČlení pochozího materiálu-dĜevČného roštu, v jeho natoþení i v umístČní
jednotlivých objektĤ na samotném námČstí. NámČstí je u þelní fasády Obecního domu v rovinČ a mírnČ stoupá
smČrem k ulici HoĜinecká. Terénní rozdíly mezi ulicemi Osinalická a PrácheĖská vyrovnávají novČ navržené
betonové schody s laviþkami urþené zároveĖ k odpoþinku.
V rámci Ĝešení námČstí pĜedpokládáme použití umČleckého díla „Prostor volnosti i skleslosti“ z roku 1975 od Ivana
Kafky. Jedná se o instalaci vČtrných rukávĤ umístČných v rastru námČstí na místČ výstavby dvou budoucích objektĤ
(rezerva). Mohou symbolicky vyjadĜovat památku na obČti komunismu. Po výstavbČ obou domĤ budou pĜesunuty na
jinou þást námČstí. Hranici vymezeného území a tak i první fáze výstavby definují zídky ve tvaru L s laviþkami. Tyto
zídky pomáhají uzavĜít a vymezit námČstí v rámci první fáze výstavby. NámČstí nabízí plochu pro rĤzné úþely od
farmáĜských trhĤ, slavností, svátkĤ až po venkovní taneþní parket (propojení se sálem Obecního domu).
Na námČstí jsou umístČny dva stromy ve štČrkovém poli vymezené ocelovou skruží a jednoduchý vodní prvek
s vodotryskem. OsvČtlení námČstí pĜedpokládáme intimnČjší z fasád navrhovaných domĤ, jednoduchými nástČnnými
svítidly. Za domem je navržena plocha pro parking a pČší. Povrch tvoĜí pojízdný mlat ukonþený k sousedĤm
betonovou zídkou s popínavými rostlinami. V návrhu využíváme v tomto místČ dva stávající vrostlé stromy a
doplĖujeme je o dva nové (bĜízy). Ulice Osinalickou pĜedpokládáme výhledovČ zklidnit a propojit se sousedním
parkem a hĜišti.
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Obecní dĥm a radnice
Návrh domu navazuje na urbanismus obce. Svou dlouhou hmotou podél uliþní þáry i Ĝešením klenutých otvorĤ je
inspirován pĤvodními statky. Navazuje na výstavbu domĤ v ulici Ke kinu a v ulici Osinalecká. Obecní dĤm je
z dĤvodĤ omezeného rozpoþtu navržený jako nízký jednoduchý jednopodlažní bez vertikálních komunikací, vstupy
do všech prostorĤ jsou umožnČny z námČstí a jsou bezbariérové. SmČrem do námČstí je dĤm zvýšen o atiku
s nápisy jednotlivých vstupĤ do domu a hlavní název uvozený šestibokými hvČzdami (ze znaku obce). Tato
jmenovka domu pomáhá svou výškou utváĜet prostor námČstí. Za atikou se klene skoĜepina sálu a je zde kruhový
objekt vzduchotechniky. StĜecha domu je navržena jako pochozí z možností v budoucnu využití pro rĤzné slavnosti
skrze instalované venkovní mobilní schodištČ a zábradlí. Zásobování je navrženo ze zadní þásti domu.
Variabilita:
Koncept domu je navržen na pravidelném rastru 5,15 x 5,15m a umožĖuje obmČnu funkcí þi jiné pĜeskupení funkcí
v rámci objektu. Zvolený rastr umožĖuje dosáhnout prostorĤ o velikosti 25m2, základní prostorové jednotky ze
stavebního programu. Zasklené otvory lze flexibilnČ zamČĖovat za plné pĜekližkové sendviþové stČny podle potĜeby
funkcí.
Dispoziÿnč provozní ĝešení
Všechny vstupy do jednotlivých þástí domu jsou pĜímo z námČstí a bezbariérové. Jsou jasnČ oznaþeny na hlavní
fasádČ domu, zvýšené aticeV levém rohu domu (pĜi pohledu z námČstí) je umístČn vstup do pošty, na který navazuje
výdejna, kanceláĜ a zázemí. Zásobování pošty je umožnČno ze zadní þásti domu. Na opaþném konci domu jsou
umístČny ordinace s þekárnou, zázemí doktorĤ a veĜejnosti. V rámci þekárny je možné oddČlit þekárnu pro dČtské
pacienty. Vedle ordinací se nachází radniþní þást budovy. Vstup do radnice je skrze loubí (krytý vstup) a zádveĜí,
umožĖující umístČní info tabulí. Z navazující vstupní haly jsou pĜístupné všechny kanceláĜe, jednací sál, sklad i
archiv, zázemí pro kanceláĜe, zázemí pro veĜejnost. Prostory radnice je možné propojit se sálem pro obsluhu
kateringu pĜi pĜíležitosti rĤzných ceremonií a slavností. Vstupní prostory sálu i vstupní hala radnice mohou sloužit
jako výstavní prostory. Sál je pĜístupný skrze zádveĜí vstupní halu. PĜi vhodném poþasí je do nČj možné vstupovat
pĜímo z námČstí þi ze zadní þásti domu. Sál umožĖuje pĜímý kontakt s námČstím a propojení parketu jak v sále, tak
na námČstí. Zázemí sálu pro návštČvníky, zamČstnance i úþinkující se nachází u vstupu. Technické zázemí je
pĜístupné ze sálu i z exteriéru samostatným vchodem. Strojovna vzduchotechniky je na stĜeše, pĜístupná výklopnými
schĤdky z šatny.
Technický popis stavby
Základy:
Vzhledem ke geologickým pomČrĤm se pĜedpokládá zakládání obvodových stČn na pasech z prostého betonu
v hloubce do 2 m pod terénem v úrovni únosnČjších jílĤ a navČtralých slínovcĤ. Sloupy skeletu budou založeny na
železobetonových patkách. Podpory spoleþenského sálu budou založeny na rozmČrnČjších železobetonových
patkách, nebo budou zváženy vrtané piloty.
Nosné svislé konstrukce kanceláĝská ÿást – monolitický železobetonový skelet 5,15 x 5,15 m s bezprĤvlakovými
deskami. V interiéru pĜiznaný pohledový beton.
Nosná konstrukce spoleÿenský sál - konstrukce klenby je navržena jako skoĜepina z monolitického železobetonu
tl. cca 220 mm se stČnovými podporami po celém obvodu. BednČní bude tvoĜeno atypickými segmenty.
Obvodový plášģ – obvodové stČny jsou vzhledem k tvaru okenních otvorĤ navrženy jako železobetonové tl. 200
mm. StČny budou opatĜeny kontaktním zateplovacím systémem. TloušĢky tepelných izolací budou navrženy na
doporuþené hodnoty tepelné ýSN. Hladká, jemnozrnná filcovaná tenkostČnná probarvovaná vápenná omítka.
Stĝešní plášģ – plochá jednoplášĢová stĜecha s fóliovými hydroizolacemi.Vrchní pochozí vrstvy- štČrk. KlempíĜské
výrobky v titanzinkovém plechu.
Podlahy:
Podlahové konstrukce na terénu budou navrženy na vyztuženém podkladním betonu a s dostateþnou tepelnou
izolací na doporuþené normové hodnoty. Nášlapné vrstvy budou kladeny na systémové vyztužené betonové potČry.
V radniþní þásti a v sále se nachází dĜevČné podlahy, na poštČ a v ordinacích marmoleum, v zázemích a skladech
kletovaný beton.
Vnitĝní pĝíÿky: zdČné pĜíþky 150mm, 100mm
Výplnč otvorĥ: typizovaný fasádní systém z hliníkových profilĤ a izolaþních dvojskel splĖující normové hodnoty
souþinitele prostupu tepla, v pĜípadČ plných ploch sendviþové izolaþní výplnČ stejného systému.
Ostatní použité materiály: sklo, dĜevo, pĜekližka
Vybavení sálu: Prostorová akustika spoleþenského sálu bude Ĝešena vhodnou volbou obkladových materiálĤ podle
výpoþtu a zadání. Mobilního hledištČ, jevištČ, stohovatelným vybavení.
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Zpĥsob realizace stavby: Realizace stavby se pĜedpokládá tradiþními technologiemi a s použitím standardních
stavebních materiálĤ, prací a postupĤ. ZaĜízení staveništČ bude umístČno na vlastních pozemcích, napojení médií
pro dobu výstavby bude provedeno na stávající sítČ v bezprostĜední blízkosti staveništČ provizorními pĜípojkami.
Ĝešení technické a dopravní infrastruktury, doprava v klidu
PĜíjezd k objektu a zásobování domu je ze severovýchodní fasády domu se 21 stání pro automobily, z toho 5-ti pro
invalidy.
Bezbariérový pĝístup
Objekt je navržen jako bezbariérový, jednopodlažní, bez svislých komunikací, dostateþnČ vybavený zázemím
(pĜedpoklad stárnutí populace). NámČstí je pĜístupnČ bezbariérovČ z parcely þ. 608/13 a z ulice PrácheĖská.
Pĝipojení na inženýrské sítč – koncept vnitĝních instalací
Zdravotní technika
Splašková a dešĢová kanalizace
Objekt bude odvodnČn jednotlivými stoupaþkami a ležatými svody zaústČnými pĜípojkami do veĜejných oddílných
splaškových a dešĢových kanalizaþních stok, které se nacházejí v ulici Osinalické a na rohu Mannerovy/HoĜínecké.
OdvodnČní jednotlivých sociálních zaĜízení bude do svislých odpadĤ (stoupaþek) vedených v instalaþních jádrech.
StĜechy objektu budou odvodnČny vnitĜními odpady.
Vodovod
Zdrojem vody je veĜejný Ĝad nacházející se mezi ulicí HoĜíneckou a Osinalickou. Objekt bude napojen pĜípojkou do
tohoto Ĝadu pĜes podzemní vodomČrnou šachtu. Z pĜípojky budou oddČleny vČtve vnitĜního provozního a požárního
vodovodu a dále proveden oddČlený rozvod provozní a požární vody k zaĜizovacím pĜedmČtĤm a hydrantĤm
v objektu.
Plynovod – objekt bude napojen na stávající plynovodní Ĝad pĜípojkou z rohu ulic Mannerovy/HoĜínecké.
VytápČní
Primárním zdrojem tepelné energie pro centrální (ústĜední) vytápČní plynová kotelna o výkonu cca 75 kW umístČná
v místnosti TZB. OhĜev TUV bude Ĝešen elektrickými zásobníkovými ohĜívaþi v umístČnými blízkosti odbČrných
míst. Jako otopná plocha jsou uvažována kompaktní ocelová tČlesa, a u prosklených stČn nízké konvektory.
Spoleþenský sál bude souþasnČ vytápČn vzduchotechnicky.
Vzduchotechnika
OdvČtrání sociálních zaĜízení bude pomocí axiálních ventilátorĤ a potrubím pĜímo nad stĜechu objektu. Spoleþenský
sál bude mít nucený pĜívod a odvod vzduchu pĜes vzduchotechnickou jednotku umístČnou na stĜeše objektu.
Elektroinstalace
Zdrojem elektrické energie bude napojení na stávající distribuþní síĢ nacházející se v okolních ulicích. OsvČtlení
objektu je rozdČleno dle funkþnosti do tČchto skupin: provozní, antipanikové a nouzové osvČtlení. Provozní osvČtlení
bude provedeno svítidly v krytí dle pĜíslušného prostĜedí s místním ovládáním. Intenzity osvČtlení budou v souladu
s ýSN EN 12464-1 a pĜíslušnými hygienickými pĜedpisy. Použité zásuvkové obvody a napojení technologických
spotĜebiþĤ budou standardního provedení 16A/230V.
Slaboproudé rozvody: V objektu budou provedeny standartní.
Hromosvod:
PĜed úderem blesku bude objekt chránČn hromosvodovým zaĜízení odpovídající platným ýSN. Požární ochrana
Jedná se o pĜízemní objekt, z nČhož vedou úniky pĜímo na volné prostranství. Objekt je navržen z nehoĜlavých
nosných konstrukcí. Odstupové vzdálenosti od ostatních okolních staveb jsou dostateþné, objekt neleží v požárnČ
nebezpeþném prostoru jiných staveb.
Základní bilance stavby
ZastavČná plocha objektu: 1085m2
ObestavČný prostor: 3736 m3
Plocha pĜedprostoru Obecního domu-námČstí (dĜevČný rošt): 1600m 2
Plocha zadního prostoru Obecního domu: 935 m2
Plocha zklidnČné komunikace Osinalická: 520 m2
PotĜeby energie a médii
Zdravotní technika, PotĜeba vody
Qd = 20 x 60 l/os + 100 x 5 l/os = 1700 l/den
Qdmax = 1700 x 1,25 = 2125 l/den
Qhmax = 2125 x 1,8 : 8,5 = 450 l/h
Qrok = 15 m3 x 20 + 2 x 100 = 500 m3/rok
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PotĜeba plynu pro vytápČní
hodinová 68 kW x 0,1126 = 7,6 m3/h
roþní 7,6 x 1600 = 12160 m3/rok
VytápČní
4000 m3 x 12 W/ m3 + 20 kW (VZT)= 68 kW
Elektroinstalace, potĜeba elektrické energie
1000 x 50 W/ m2 = 50 kW
Požadavky na kácení zelenč
Ze vzrostlé zelenČ v rámci vymezeného území budou využity dvČ stávající bĜízy a doplnČny novými. Ostatní zeleĖ na
pozemku bude vykácena. V rámci další etapy bude dle dendrologického prĤzkumu zváženo ponechání stromĤ
v okolí stávající chalupy.
Urþení požadavkĤ na provedení nezbytných doplĖujících prĤzkumĤ
DoplĖující prĤzkumy k soutČži vymezeného území:
- inženýrskogeologický prĤzkum (je k dispozici hydrogeologické posouzení na základČ archívních vrtĤ, chybí napĜ.
hodnoty pro zakládání a archívní vrty jsou dost vzdálené)
- radonový prĤzkum (požadavek stavebního zákona)
Pro další etapy III-VI navrhované výstavby je potĜeba provést tyto doplĖující prĤzkumy:
- zamČĜení území - polohopis a výškopis, v digitální formČ
- technické sítČ, v digitální formČ
- dendrologický prĤzkum
- inženýrskogeologický prĤzkum a hydrogeologická rešerše
- radonový prĤzkum
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Celkové podlahové plochy a jejich þlenČní dle zpĤsobu využití
TABULKAMÍSTNOSTÍ
pošta










sál




















radnice

















doktoƎi








CELKEM

ē.
01
02
03
04
05

06
07
08


09
10
11
12

13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26


27
28
29
30
31
32
33
34
35
36

37
38
39
40
41


42
43
44
45
46
47
48




Místnost
vstupníhala
výdejna
kanceláƎ
sklad
chodba
zázemí
kuchyŸskýkout
úklid
wc
poštacelkem

zádvĢƎí
vstupníprostorsálu
katering/šatna
sál
zázemí
zázemísál
wcmuži
wcženy
sprcha
sklad
chodba
šatna
wczázemí
wcinvalidémuži
wcinvalidéženy
wcmuži
úklid
wcženy
tzb
sálcelkem

zádveƎí
vstupníhala
kanceláƎ
kanceláƎ
kanceláƎstarosty
kanceláƎ
jednacísál
wcveƎejnost
úklid
chodba
zázemí
kuchyŸskýkout
sprcha
wcženy
wcmuži
archiv
radnicecelkem

zádveƎí
ēekárna
ordinacedĢtská
ordinacedospĢlá
ordinacedospĢlá
wcveƎejnost
zázemí
doktoƎicelkem



m2
27,7
26,6
25,5
25
6

4,14
1,6
2,9
119,44

6,8
43,5
38,5
234
17
2,8
2,8
1,5
25
6,2
5,8
2,9
2,9
2,9
9,8
0,8
13,5
25
441,7

17,4
50,75
18,2
18
30
25
30,9
5
1,35
7,2
3
1,3
3,1
3,7
30
244,9
7,5
43
39,6
24,3
24
6,2
7,45
152,05

958,09
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Odborný odhad investiþních nákladĤ
OBECNÍ DĤM - ćÁBLICE

Stavební objekt
Inženýrské sítČ
Venkovní zpevnČná plocha - dĜevČný rošt, vþetnČ drobné architektury
Venkovní zpevnČná plocha - parking, vþetnČ drobné architektury a sadových úprav materiál: mlat
PĜEDBČŽNÝ ODHAD CENY OBECNÍ DĤM - ćÁBLICE CELKEM Kÿ:

m2
komplet
m2

1085
1
1020

m2

935

23 236 25 211 520
300 000
300 000
2 350 2 397 000
1 551

1 450 500
29 359 020

PĜedpokládáme výstavbu pĜedprostoru Obecního domu vymezeného soutČží v nČkolika etapách, dle finanþních možností obce,
postupy výstavby mĤže znázorĖovat zvolený rastr. V rozpoþtu je zapoþtena plocha námČstí v rámci hranic rezerv. Zbývajících
580m2 v rámci hranic Ĝešeného území je možné vybudovat pozdČji. Do Ĝešení v rámci vize obce doporuþujeme zahrnout i
pĜedláždČní ulice Osinalecká, jež v první etapČ mĤže zĤstat ve stávajícím stavu s mírnými úpravami chodníkĤ.
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Návrh zásadních ustanovení smlouvy o dílo
I.
II.
2.
1.
2.
3.
4.
3.
4.
5.
III.
1.

2.
3.
4.
5.
6.
7.
IV.
1.

V.
VI.
VII.
VIII.
IX.
X.

Smluvní strany a kontaktní osoby
Pĝedmčt plnční
Rozsah a obsah pĝedmčtu plnční :
Projektem dle této smlouvy je dokumentace v rozsahu základních výkonĤ Výkonového a honoráĜového Ĝádu
ýKAIT a v rozsahu dle vyhlášek þ. 503/2006 a 499/2006.
dopracování studie-soutčžního návrhu na základč pĝipomínek a doporuÿení a požadavkĥ (STS)
dokumentace pro územní ĝízení
(DÚR)
dokumentace pro stavební povolení
(DSP)
dokumentace pro provedení stavby
(DPS)
V prĤbČhu územního Ĝízení bude zváženo, zda neslouþit s dokumentací pro stavební povolení.
PĜi zpracování projektu bude zhotovitel dodržovat všeobecnČ závazné pĜedpisy a ujednání této smlouvy. Bude se
Ĝídit podklady pĜedanými objednatelem ke dni uzavĜení této smlouvy, dohodami smluvních stran a vyjádĜeními
veĜejnoprávních orgánĤ a institucí. Dále se zhotovitel bude Ĝídit pokyny objednatele.
Objednatel se zavazuje, že jednotlivé fáze dokonþené projektové dokumentace pĜevezme, zaplatí za jejich zhotovení a
poskytne zhotoviteli ujednané spolupĤsobení.
Budou-li v prĤbČhu zpracování projektu uzavĜeny mezi stranami dohody ovlivĖující cenu a termín plnČní, zavazuje
se objednatel upravit dodatkem k této smlouvČ cenu a termín plnČní ve vazbČ na zmČnu pĜedmČtu plnČní.
Dohoda o cenč za dílo a platební podmínky
Smluvní strany se vzájemnČ dohodly a odsouhlasily, že cena za dílo se stanovuje dohodou smluvních stran na:
ad II.2.1 163.000,- Kþ + DPH
ad II.2.2 188.000,- Kþ + DPH
ad II.2.3 276.000,- Kþ + DPH
ad II.2.4 353.000,- Kþ + DPH
Celková cena 980.000,- Kÿ + DPH
V pĜípadČ, že bude objednatel požadovat na zhotoviteli rozšíĜení pĜedmČtu smlouvy (napĜ. z dĤvodĤ požadavkĤ
plynoucích ze stavebního Ĝízení), musí být rozsah zvláštních výkonĤ a jejich ocenČní provedeno písemnČ dodatkem k
této smlouvČ. Pokud pro ocenČní nebude možné využít cen uvedených v této smlouvČ, provede se vyúþtování
þasovým honoráĜem dle V.A.H.ě. ýKAIT, a to hodinovou sazbou :
architekta a hlavního inženýra projektu 700,- Kþ/hod
projektanta 500,- Kþ/hod
pomocného technika 250,- Kþ/hod
Náklady spojené s vícetisky dokumentace pro objednatele nad rámec þl.VII. 2 budou úþtovány za cenu planografických
prací + cenu za kompletaci (300,- Kþ/hod)
Platební kalendáĜ plateb dle plnČní výkonových fází
Podkladem pro úhradu ceny dodávky bude faktura splatná do 14 dnĤ od jejího doporuþeného odeslání objednateli.
Právo fakturovat náleží zhotoviteli dnem pĜedání jednotlivých etap projektu dle pĜedmČtu plnČní - þl.II.3 a dle þl.III.4
(platební podmínky) této smlouvy.
Zhotovitel vypracuje pĜedmČt plnČní svým jménem a na vlastní zodpovČdnost. To ovšem nijak neomezuje zhotovitele
pĜizvat ke zpracování díla subdodavatele dle svého uvážení, souþasnČ ho však nezbavuje odpovČdnosti za dílo jako
celek. O angažování subdodavatele bude zhotovitel objednatele informovat.
V pĜípadČ, že dojde ke zrušení nebo k odstoupení od této smlouvy ze strany objednatele, bude zhotovitel
rozpracované práce fakturovat objednateli ve výši vzájemnČ dohodnutého rozsahu vykonaných prací ke dni
zrušení nebo odstoupení od této smlouvy, a to podílem z ujednané ceny dle þl. III. 1.
Vedlejší náklady zhotovitele jsou obsaženy v cenČ dle III.1. a tím pokryty. Nejsou zahrnuty pĜípadné posudky a studie,
pĜípadnČ požadované orgány veĜejné správy, které nelze dle kvalifikovaného pĜedpokladu zhotovitele oþekávat.
Nejsou zahrnuty technické prĤzkumy, jejichž potĜeba se mĤže ukázat až pĜi pracích na dokumentaci.
Termíny plnční pĝedmčtu smlouvy
termín pĜedání :
Dopracování studie (II.2.1) :
4 týdnĤ od podpisu smlouvy a zadání
dokumentace pro územní Ĝízení (II.2.2) :
4 týdnĤ od zadání
dokumentace pro stavební povolení (II.2.3) :
8 týdnĤ od zadání (min. 3 týdny od vydání ÚR)
dokumentace pro provedení stavby (II.2.4) :
10 týdnĤ od zadání (min. 3 týdny od vydání SP)
Spolupĥsobení a podklady objednatele
Odpovčdnost za vady
Ostatní ustanovení
Ujednání o smluvních sankcích
Vyšší moc
Ujednání všeobecná
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žulové kostky 10x10cm
betonové schody
dřevěné lavičky na schodech
sloup větrného rukávu
ocelová kruhová krycí deska

umělecký objekt - sloupy větrných rukávů

větrný rukáv - barvy obce Ďáblice

dřevěný rošt
vymezující pásek, ocelová pásovina
ocelová skruž v rovině s povrchem, štěrk

kašna
ocelová skruž

