Protokol
o předáni a převzetí díla
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Název stavby podle smlouvy: oprava mÍstni komunikace č.10c v obci Vlastibořice

Předáva ná část stavby/objekt:

so 05 oprava MK Vlastibořice

2.

Číslosmlouvy podle evidence

objednatele:

ze dne 29.8.201'8

Číslosmlouvy podle evidence zhotovitele: 1517. 802 5065 RLA

Datu m

4.
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Zástupci pověření dílo předat a převzít:
za zhotovitele: EUROVIA CS, a.s.

Národní 10, 113 19 Praha 1
odštěpný závod obtast Čechy střed
závod Liberec
jméno: lng. Richard Lajksner

za objednatele: obec Vlastibořice

Vlastibořice 23
463 44

Vlastibořice

t

jméno: ..../Í.Í.e.7z.q.?.fl-.
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6.

Den zahájení prací podle smlouvy: 9' 10' 201"8

účasti:.E€áG-.d..........Ú.tr2nu.

Den skutečnéhozahájení prací:9' L0' 20]'8

7.

Stavebně technický popis předávaného díla (části díla):

Úprava stávající komunikace v celkové ploše 439,35 m2, obnova asfaltového krytu v celkové tl. 10 mm.

8.

Předané dokumený a doklady:
a) originál stavebního deníku č. 1
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b) Doklady k dokončené stavbě budou

9.

předány .2.o , 1 1

z"lp

Zmény oproti projektové dokumentaci: nejsou

10. Vícepráce:
nejsou

11. Zjištěné vady a nedodělky a termíny jejich odstranění:
a)

vady

NE\/-e OL/

b) nedodělky

12. ostatní
Vyjádření objednatele:

tLL,t'S ctt
Jiné:

13. Souhrnné hodnocení díla objednatelem:
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14. Délka záruční doby
Záruční doba činÍ60 měsíců a její běh počínádnem
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75. Závér (proh lášen í účastníkůpřej ímacího Íízení)
Předávající a přejímajícíprohlašují,Že dílo je provedeno

v souladu se smlouvou, odpovídá

stavebně

technickým předpisům a schválené dokumentaci a má vlastnosti, které nebrání jeho uvedení do provozu.
Zhotovitel okamžikem podpisu tohoto protokolu předává provedené dílo objednateli a objednatel ho
přebírá.

Doložka o způsobu pouŽití díla: stavba bude používánav souladu s projektovaným účelem.

Zástupci

Jméno

Funkce

lng. Richard Lajksner

Hl. stavbyvedoucí

Podpis

Objednatele
Zhotovitele
Správce stavby
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Rozdělovník:

Poznámky:
1)označte jednu z moŽností

Nevyužité články protokolu proškrtněte, resp. uved'te ''netýká se'', ''není'' apod.
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