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Stıana I/3 

a jejich ucelenych částí 
podle Zákona č. 513/1991 Sb. ve znění pozdějších novel 

\ 

Zápis O odevzdání a převzetí dokončených staveb 

ıč 90239402 
Dıc CZ00289402 

tel.: +420 325 510 533 

ıć 470 52 945 
Dıc CZ47052945 

tel.: +420 326 906 087 

Zhotovitel : STAVOKOMPLET s. r.o., Královická 251, 250 61 Zápy 

\l 

Objednatel: Město Lysá nad Labem, Husovo náměstí 23/1, Lysá nad Labem, 289 22

l 

\ . 

Zplnomocnění Zástupci 

Jméno: Libor Buía 

Jméno: Marcel 

Ostatní účastníci řízení: 

Investor 

Funkce: TDI 

Zhotovitel 

Funkce: stavbyvedoucí 

Po prohlídce stavby - objektu, technické dokumentace a zápisů ve stavebním deníku, provedli shora uvedení Zástupci přejímací řízení ucelené části stavby 

l., _ à r 

ul. 28. října“ 

\Čísio a název objektu: 
7 0 Ý 

Název Stavby: „Lysá nad Labemfi- 

Středočeský 
Místo: Lysá nad Labem Kraj: Číslo stavby Z 54 

330, TABOR 390 01 
Generální projektant: Centrum služeb Staré Město, Převrátilská Zahájení prací: 29.10.2019 

Smlouva O dílo č. : Ukončení prací : 22.4.2020
0
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Základní popis: 
Jedná se O rekonstrukci ulice 28. října V Lysé nad Labem včetně inženýrských síti: splašková i dešťová 
kanalizace, vodovod, veřejně osvětlení, přeložka optického kabelu CETIN. Byl proveden nový povrch vozovky ze zámkové dlažby a napojení na Stávající asfaltovou komunikaci. 

Popis obˇ|ektü: 

Průběh a výsledky provedených zkoušek: 

Cena vícepraoí Z provedených prací byla vyfakturována podle soupisu 
Cena dle SOD: 10 499 940,~ Kč bez DPH J 

Hodnota předávaněho objektu v rozsahu Skutečně 

rovedených prací, 
__ _, 

Prohlídkou objektu bylo zjištěno, že práce jsou provedeny podle soupisu provedených prací a dle smlouvy O dílo. Práce byly provedeny odborně a ve shodě s technickými podmínkami, dle projektové dokumentace a dle pozdějších dílčích změn a nemají Zjevných vad nebo nedodělkü, které by Sami sobě nebo ve spojení S jinými, bránily provozu (užívání) anebo ztížily provoz (užívání). Pokud se provedení v některých částech odlišuje od PD, stalo se tak po dohodě zhotovitele a zástupců investora za souhlasu projektanta a příslušných orgánů státní správy. 

Soupis drobných vad a nedodělkü, které budou odstraněny zhotovitelem nebo jeho Subdodavateli: 

Vady a nedodělky byly odstraněny. 

Oboustranné dohodnuté lhjı_ty odstranění výšejuvedených vad a nedodělků: _____ Ý,
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Vady a nedodělky byly odstraněny.

l 

Odevzdání a převzetí dokončené stavby nebo její ucelené části je provedeno tímto zápisem mezi 
objednatelem a zhotovitelem. 

Objednatel prohlašuje, že přejímá stavbu (nebo ucelenou část) - objekt dnem .......................... _. do
I vlastní správy a že nemá vůči zhotoviteli jiných požadavků a nároků na mimo shora uvedene. 

Za investora: PaedDr. Jan Stěpánek Za zhotovitele: p. Burda -jednatel Společnosti 

Ostatní účastníci: 

Nad Vodojemem 3291, 276 01 Mělník 
iůz 015 68 994

A moh ' 806 601 839 
._ 

Přejímací řízení zahájeno dne 23.4.2020.....a skončeno dne 23.4.2020 ........................ .. 

Přílohy: Výpisu Z Katastru pozemků zpracované firmou Geoka, provedl 

Rozdělovník 2 

Objednatel: Město Lysá nad Labem, Husovo náměstí 23/1, Lysá nad Labem, 289 22 

Zhotovitel 2 STAVOKOMPLET s.r.o.

l ,__ ˇ _ 

poznz SOD - Smlouva o dllo


