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ROZVOJ ČR

Přejímající organizace

Protokol

(název, sídlo, razítko)

o odevzdání a převzetí

stavby stavby

SÚS Plzeňského kraje
Koterovská 462/162

(nebo její dokončené části)

326 00 Plzeň

CZ.06.1.42/0.0/0.0/15 002/0000517
29.3.2018

Datum zahájeni a konání přejímacího řízení

”11/232 Břasy - Liblín, dokončení”
Součástí rekonstrukce komunikace byly následující práce:
- Kompletní rekonstrukce vybraných úseků
- Oprava krytu vozovk y a sjednocení šířkykomunikace
- Dosypání a zpevnění nezpevněných krajnic
- Rekonstrukce vybraných propustků a vyčištění příkopů
- Nové autobusové zastávky - v k.ú. Němčovice
- Výsadba nové zeleně podél sil. íl/231
- Zajištění stability komunikace železobetonovou římsou na pilotech
- Zajištění skalní stěny Liblínské skály
- Úprava odvodnění v obci Újezd u Sv. Kříže
- Odvodnění v obci Liblín
- Výstavba opěrných stěn a provedení svahů z prvků GREEN TERRAMESH na jižním předpolí mostního oběktu ev.č. 232-007
Název stavby nebo její dokončené části:

SO 101.1 Oprava silnice

úsekč.1 úsekč.2 úsekč.3 úsekč.4 úsekč.5 -

KM 12,420 -14,720
KM 14,720 -16,600
KM 16,600 -19,340
KM 19,340 - 21,350
KM 21,350 - 22,770

SO 801 Vegetační úpravy

Odpovědný stavbyvedoucí zhotovitele

Zhotovitel a podzhotovitel (název a adresa)

EUROVIA CS. a.s.
Lobezská 74,32600 Plzeň
Projektant dokumentace ke stavebnímu povolení ( DSP);

Projektant ucelených částí:

PONTEX s.r.o., Plánská 5, 301 00 Plzeň

PONTEX s.r.o.^Plánská 5, 301 00 Plzeň

Zpracovatel realizační dokumentace stavby ( RDS ):

Technický dozor stavby

Následný provozovatel (uživatel):

INGEM a.s.

SÚS Plzeňského kraje, p.o.

Banandova 26, 326 00 Plzeň

číslo a název stavby:

”11/232 Břasy - Liblín, dokončení”

Stavební povolení č.j.:

ze dne:

vydal:

MeRo/7337/OD/12

26.12.2011

MěÚ Rokycany

MeRo/2288/OD/13 Bia

27.02.2013

MěÚ Rokycany

S2S0/16

č.obj

TOHW332W

čzhot

Smlouva o díl číslo:

Datum zahájení prací na staveništi:
02.03.2017

ze dne

16.12.2016

Datum skutečného zahájení prací
na objektu:

Datum ukončení prací na objektu

02 03.2017

stavbě (dle smlouvy):

Odchylky od dokumentace ke stavebnímu povolení ( DSP ) a schválené realizační dokumentace stavby ( RDS )

zachycené v předávací dokumentaci skutečného provedení:

VizDSPS

Zhodnocení jakostí provedených prací a jejich porovnání s technickými podmínkami.
Prohlášení o kontrole prací a zakrývaných konstrukcí (práce a dodávky odpovídající normám, technickým předpisům atd.),
k přikládaným atestům použitých materiálů a dokončených konstrukcí.

Zhotovitel prohlašuje, že ukončené dílo odpovídá schválené projektové dokumentaci nebu její schválené změně, právním předpisům,
smluvním podmínkám a že byly dodrženy platné technické podmínky a příslušné ČSN a že má vlastnosti obvyklé.

Soupis nedodělků a vad nebránících řádnému a bezpečnému užívání i provozu, zřejmých při odevzdání a převzetí objektu
nebo stavby:

Nejsou

Dohoda o opatřeních a lhůtách k odstranění vad a nedodělků :

Dohoda o zajištění přístupu do objektů nebo na stavbu za účelem odstranění vad a nedodělků :

Termín úplného vyklizení staveniště zhotovitelem :

Vyklizeno

02.04.2018

29.3.2023

Záruční doba - konečné datum (den, měsíc a rok );

nejsou

Dílčí záruky (den, měsíc a rok):

29.03.2018

Datum a místo ukončení přejímacího řízení:

Zástupci zhotovitele odevzdávají a zástupci objednatele přejímají dílo nebo vyjmenované objekty díla podle ustanovení
příslušných zákoníků a základních podmínek dodávky předmětu plnění dle smlouvy o dílo či jejich dodatků

Zástupci objednatele odevzdávají a zástuci vlastníka (uživatele nebo provozovatele) přejímají dílo, nebo vyjmenovaná objekty díla podle ustanovení
příslušných zákonů a základních podmínek dodávky předmětu plnění dle smlouvy o dílo či jejich dodatků,nebo dle uzavřených smluv případně dohod

do své péče, údržby a provozování,

Účastníci řízeni

Zástupci zhotovitele

Jméno a příjmení

Funkce

stavbyvedoucí

Zástupci budoucího správce stavby

Zástupci zadavatele:

vedoucí přípravy

a realizace zakázek

Zástupci projektanta

AD

Ostatní:

TDS

Rozdělovník

,

Podpisy

