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Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, p.o.
IČO: 72053119
Koterovská 462/162
326 00 Plzeň

dne 27.05.2022
Věc:

Žádost o informaci dle zákona č. 106/1999 Sb.

Vážení,
obracím se na vás s žádostí dle zákona č. 106/1999 Sb. Nadepsaný státní podnik je povinným subjektem
ve smyslu § 2 zákona č. 106/1999 Sb.
Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, p.o. (dále jen jako „Objednatel“), uzavřel s obchodní
společností Doprastav, a.s., IČO: 313 33 320, se sídlem Drieňová 27,826 56 Bratislava, Slovenská
republika, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Okresním soudem Bratislava I, oddíl Sa, vložka
č.581/B, podnikající na území ČR prostřednictvím odštěpného závodu zahraniční právnické osoby pod
označením Doprastav a.s., organizační složka Praha, IČO: 49281429, zapsaná v obchodním rejstříku
pod sp. zn.:8328 vedenou u Městského soudu v Praze, se sídlem K Zahradnictví č.ev. 13, Praha 8, PSČ
180 00 (dále jen jako „Zhotovitel“), smlouvu o dílo stavební práce „II/191 Janovice – Nýrsko“, číslo
smlouvy objednatele: 8500005428, číslo smlouvy zhotovitele: 334/0000/DD0/20 (dále jen jako „SOD“).
SOD je uzavřena na základě výsledku otevřeného řízení veřejné zakázky evidované na profilu
zadavatele pod systémovým číslem: P20V00000449.

zdvořile žádám dle zákona č. 106/1999 Sb. o poskytnutí těchto
dokladů a informací:

________________________________________________________________________________________________

• Předložení kopie uzavřené SOD včetně příloh a všech dodatků k SOD s odůvodněním, proč ten který
dodatek byl uzavřen.
• Předložení kopií stavebních deníků.
• Doložení faktur vystavených Zhotovitelem vč. příloh se sdělením, zda některé z vystavených faktur
byly dle 11.12. SOD vráceny a proč.
Objednatel je oprávněn faktury, které nebudou splňovat náležitosti dle čl. XI. odst. 11.6. a čl. XI. odst.
11.7. věty první této smlouvy, nebo jejichž věcný obsah nebude v souladu s písemně odsouhlaseným
soupisem provedených prací a dodávek, ve lhůtě splatnosti vrátit, aniž tím bude v prodlení se
zaplacením. Objednatel musí uvést důvod vrácení. Zhotovitel je povinen vystavit novou fakturu s novým
termínem splatnosti. V takovém případě běží nová lhůta splatnosti ode dne doručení nové (opravené)
faktury objednateli.
• Žádám o informace, jaké byly proplaceny vícepráce, v jaké částce a zda a kdy byl na tyto vícepráce
uzavřen dodatek k SOD? Pokud byl uzavřen dodatek k SOD, tak před nebo po provedení víceprací?
Kontroluje Objednatel, zda Zhotovitel vícepráce proplácí svým subdodavatelům?
• Žádám o Zhotovitelem Objednateli předložené podklady dle čl. 2.3. SOD, tj.:
a) Geodetické zaměření skutečného stavu, provedené v souřadném systému S-JTSK, výškovém
systému Bpv. 3. třídě přesnosti a ověřené oprávněným zeměměřičským inženýrem. Kresba (tzn.
výkres) bude vyhotovena v digitální formě a se seznamy souřadnic a výšek v ASCII tvaru a předána
na CD nosiči, a to v počtu 2 CD ve formátu DGN. Zaměření skutečného stavu bude provedeno
formou soutisku s katastrální mapou. Geodetická část dokumentace skutečného provedení stavby
bude zpracována dle pravidel provozní dokumentace technické mapy, která jsou zveřejněna na
internetových stránkách http://dtm.plzensky-kraj.cz/modul-zakazka/verejne-dokumenty. Zhotovitel
je povinen prokázat objednateli splnění podmínek dle věty první předáním „Protokolu o akceptaci
Zakázky Digitální technické mapy Plzeňského kraje“, potvrzeným Správcem DTM Plzeňského kraje.
b) Vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby dle příl. 7 vyhl. č. 499/2006 Sb., o
dokumentaci staveb, se zakreslením veškerých změn dle skutečného stavu ve 2 vyhotoveních v
tištěné podobě a jednom vyhotovení v el. podobě na CD nosiči.
c) Vyhotovení geometrického plánu pro majetkoprávní vypořádání potvrzeného příslušným
katastrálním úřadem; geometrický plán bude v souladu s příslušnou technickou mapou daného
území, je-li technická mapa vyhotovena.
d) Vyhotovení geometrických plánů pro vymezení rozsahu věcných břemen.
To vše s uvedením, kdy byl ten který z těchto dokladů předložen Objednatelem Zhotoviteli.
• Kdy došlo ze strany objednatele k převzetí díla? Jaké osoby byly přítomné předání díla?

• Jaké listiny předal Zhotovitel Objednateli při předání díla? Předal Zhotovitel při předání díla veškeré
listiny dle SOD pro řádné předání díla? Byly nějaké listiny stran předání díla předány Zhotovitelem
Objednateli po jeho předání? Pokud ano, byl o tom uzavřen dodatek k SOD?
• Došlo k převzetí díla bez vad a nedodělků? Pokud s vadami a nedodělky o jaké se jednalo a kdy byly
či měly být odstraněny?
• Žádám o Zhotovitelem Objednateli předložené podklady dle čl. 2.4. SOD, tj.:
Zpracování kontrolního a zkušebního plánu (dále jen „KZP“) před zahájením stavebních prací, jeho
předání ke schválení objednateli nejpozději v den předání staveniště a provádění zkoušek v souladu s
tímto plánem.
Zajištění atestů a dokladů o požadovaných vlastnostech výrobků (dle zák. č. 22/1997 Sb., technických
požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů - prohlášení o shodě) a ostatních
dokladů, výsledků a protokolů o provedených měřeních a zkouškách dle schváleného KZP, kterými bude
prokázáno dosažení předepsané kvality a parametrů.
To vše s uvedením, kdy byl ten který z těchto dokladů předložen Objednatelem Zhotoviteli.
• Žádám o Zhotovitelem Objednateli předložené podklady dle čl. 2.6. SOD, tj.:
Zhotovitel je povinen průběžně po celou dobu realizace díla provádět fotodokumentaci stavby, jejíž
výstupy se zavazuje předat objednateli v jednom vyhotovení na el. nosiči spolu s předáním díla.
Objednatel je oprávněn požadovat poskytnutí pořízené fotodokumentace již v průběhu provádění díla.
Zhotovitel je povinen poskytnout pořízenou fotodokumentaci nejpozději do 3 dnů od výzvy objednatele k
jejímu poskytnutí.
To vše s uvedením, kdy byl ten který z těchto dokladů předložen Objednatelem Zhotoviteli.
• Žádám o Zhotovitelem Objednateli předložené podklady dle čl. 3.12. SOD a jaký byl výsledek
projednání, tj.:
Zhotovitel je povinen provést přesný soupis méněprací dle odst. 3.9. až 3.11. tohoto článku včetně jejich
ocenění a tento soupis předložit objednateli k projednání.

To vše s uvedením, kdy byl ten který z těchto dokladů předložen Objednatelem Zhotoviteli.
• Žádám o informaci, zda byl dodatky k SOD měněn rozsah díla a popř. žádám zaslání těchto dodatků?
Byly tyto dodatky uzavřeny před nebo po provedení konkrétních víceprací?
Pro vyloučení všech pochybností se smluvní strany dohodly, že změna rozsahu díla bude vždy písemně
odsouhlasena oběma smluvními stranami formou písemného dodatku ke smlouvě. (3.14 SOD).
• Žádám o zaslání podkladů dle 6.13. SOD - soupisy provedených prací a dodávek

Zhotovitel je povinen v průběhu provádění díla 1 x měsíčně zpracovávat soupisy provedených prací a
dodávek, které musí obsahovat souhrn všech provedených dílčích prací a dodávek, tj. řádnou specifikaci
provedené části díla a dále přesně stanovené období, ve kterém byla tato část provedena. Zhotovitel je
povinen v soupisu provedených prací a dodávek užívat názvy položek uvedené v položkovém rozpočtu –
oceněném soupisu prací, který je přílohou této smlouvy. Soupisy provedených prací je zhotovitel
povinen předkládat k odsouhlasení TDS a následně je předávat objednateli, a to vždy nejpozději do 7.
kalendářního dne kalendářního měsíce následujícího po měsíci, za který byl soupis proveden.
To vše s uvedením, kdy byl ten který z těchto dokladů předložen Objednatelem Zhotoviteli.
• Kdy bylo Zhotovitelem Objednateli dle 7.1. SOD písemně oznámeno, že dílo je připraveno k
předání? Prosím o zaslání tohoto oznámení.
• Žádám o zaslání podkladů dle čl. 9.2. SOD
a) stavební deník,
b) dokumentace skutečného provedení stavby
c) fotodokumentace stavby dle čl. II. odst. 2.6. SOD
d) doklady o ověření požadovaných vlastností výrobků, atesty apod., doklady dle zák. č. 22/1997 Sb., a
nařízení vlády č. 163/2002 Sb.
e) zápisy a osvědčení o provedených zkouškách sjednaných v KZP včetně protokolů z nich (ve dvou
vyhotoveních)
f) doklad o likvidaci a třídění odpadu a výkopku (ve dvou vyhotoveních)
g) geodetické zaměření stavby se soutiskem s Katastrální mapou, v členění a počtu dle čl. II. odst. 2.3.
této smlouvy vč. „protokolu o akceptaci Zakázky Digitální technické mapy Plzeňského kraje“,
potvrzeného Správcem DTM Plzeňského kraje; (ve dvou vyhotoveních v tištěné podobě a jednom
vyhotovení v el. podobě na CD),
h) geometrický plán stavby pro majetkoprávní vypořádání (v počtu dle čl. II. odst. 2.3. SOD), případně
jeho návrh
i) geometrické plány, případně jejich návrhy pro vymezení rozsahu věcných břemen
j) souhrnná závěrečná zpráva Zhotovitele o hodnocení jakosti díla.
• Žádám o informaci, zda je Objednatelem v současné době uplatňováno zádržné? V jaké výši?
• Kdy došlo Zhotovitelem k převzetí staveniště? Prosím o zaslání protokolu o převzetí staveniště.
• Zda Objednateli vůči Zhotoviteli vznikl nárok na smluvní pokutu dle SOD a zda byla uplatněna.
Pokud nikoliv, proč?
• V jaké částce a kým byla na provádění díla poskytnuta dotace? Byla dotace poskytnuta před
uzavřením SOD nebo později? Kdy?
• Jaké byly podmínky poskytnutí dotace? Po jakou dubu musí být podmínky dotace dodržovány?
• Byly tyto podmínky dodrženy?

• Jaká byla výše poskytnuté dotace?
• Při splnění jakých podmínek by musela být dotace vrácena?
• Z čeho by Objednatel financoval dílo v případě, že by nebyla poskytnuta dotace?
Děkuji!
V případě jakýchkoliv nejasností jsem samozřejmě k dispozici.
S úctou

