Smlouva o dílo na projekční práce pro stavbu „Parkovací dům v ulici Závodu míru,Sokolov”
číslo smlouvy u objednatele: SML/522/2019/0RM

SMLOUVA O DÍLO
L
Smluvní strany
1.1. Objednatel
Město Sokolov
se sídlem:

Rokycanova 1929,35601 Sokolov

zastoupeno:

Renatou Oulehlovou, starostkou města

IČO:
DIČ:

00259586

bankovní spojení:

Komerční banka a. s., pobočka Sokolov

CZ00259586

číslo účtu:

(dálejen „objednatel"),
a

1.2. Zhotovitel

H.A.N.S. stavby, a.s.
zapsaná v Obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze
oddíl B, číslo vložky 9157

se sídlem:

Holušická 2253/1 148 00 Praha 11

zastoupen:
IČO:

íng. Arch. Jan Jarolímck, místopředseda představenstva společnosti
27124355

DIČ:

CZ27124355

bankovní spojení:

UniCredit Bank

číslo účtu:
(dále jen „zhotovitel"),
uzavírají podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen
„občanský zákoník") tuto smlouvu o dílo (dále jen „smlouva") na zhotovení projektové dokumentace
a na obstarání souvisejících výkonů.
II.

Předmět díla
II. 1. Zhotovitel se zavazuje, že pro stavbu s názvem „Parkovací dům v ulici Závodu míru, Sokolov“

o 3 NP s přibližně 300 parkovacími stáními, na pozemku p. č. 2501/1, 2501/58 v katastrálním
území Sokolov (dále také jen „Stavba"), ve vlastnictví objednatele, na svůj náklad a nebezpečí
vypracuje pro objednatele projektovou dokumentaci v rozsahu a za podmínek ujednaných ve
smlouvě (dále také jen „dílo" nebo „projektová dokumentace").
Při zpracování projektové dokumentace je zhotovitel povinen řídit předanými výchozími podklady
objednatele a vyjádřeními veřejnoprávních orgánů.
II.2. Zhotovitel objednateli předá dílo v tomto rozsahu:
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a)

b)
c)
d)
e)
f)

odborné posudky a podklady pro zpracování projektové dokumentace (zejména
geologické, hydrologické a akustické posouzení, geodetické zaměření) dle cenové nabídky
Zhotovitele, která je přílohou této Smlouvy',
architektonická studie parkovacího domu, vč. odhadu investičních nákladů,
projektová dokumentace pro spojené územní a stavební řízení a výběr zhotovitele stavby
v rozsahu dle odst. III. 1. a IIL2. smlouvy,
oznámení podlimitního záměru dle zákona 100/2001 Sb. v platném znění
inženýrská činnost pro územní řízení, pro stavební řízení v rozsahu pro výběr zhotovitele vydání územního rozhodnutí a stavebního povolení
dokumentace pro výběr zhotovitele, vč. soupisu prací s výkazem výměr a položkový
rozpočet dle odst. III. 1. a III.2. smlouvy.

11.3. Součástí díla je také kompletní inženýrská činnost pro získání rozhodnutí o umístění stavby
a povolení stavby, tj. zajištění kompletní dokladové části včetně vyřízení všech rozhodnutí, zejména
zajištění vyjádření správců sítí, projednání předmětné projektové dokumentace se všemi dotčenými
orgány státní správy a účastníky územního i stavebního řízení, včetně zajištění jejich kladných
stanovisek, zpracování žádosti pro spojené územní a stavební řízení, kde jako žadatel bude uvedeno
město Sokolov.
11.4. Součástí díla je rovněž výkon autorského dozoru vykonávaný jako dozor občasný dle potřeb a
na vyžádání objednatele.
11.5. Součástí díla jsou veškeré nezbytné průzkumy, zkoušky, sondy a kontroly dle cenové nabídky
Zhotovitele, zejména pak hydrogeologický průzkum a inženýrsko-geologický průzkum, potřebné
k návrhu a zpracování projektové dokumentace, které si zhotovitel díla zajistí na vlastní náklad.
11.6. Objednatel se zavazuje, že dokončenou projektovou dokumentaci převezme, zaplatí
za její zhotovení a za související výkony (inženýrská Činnost pro získání rozhodnutí o umístění stavby
a stavebního povolení) dohodnutou cenu a poskytne zhotoviteli ujednané spolupůsobení.
11.7. Předpokládaná realizační hodnota Stavby je 75 mil. Kč bez DPII (90,75 mil. Kč vč. DPH).
Zhotovitel je povinen zpracovat projektovou dokumentaci tak, aby rozpočtové náklady na realizaci
Stavby nepřesáhly stanovenou částku. Předpokládaná cena stavby nezahrnuje vedlejší stavební
náklady jako jsou přeložky inženýrských sítí, nároky na posílení technické infrastruktury, zvláštní
nároky na likvidaci dešťových vod, případné speciální nároky na zakládání objektu, přilehlé
komunikace, terénní a sadové úpravy okolí.

III.

Způsob vypracování projektové dokumentace
III. 1. Projektová dokumentace bude vypracována osobou (osobami) splňující podmínky podle § 158
zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších
předpisů, opatřena doložkou stvrzující toto oprávnění (podpis, autorizační razítko), případně bude
touto osobou provedena kontrola projektové dokumentace, prokázána jménem, podpisem a otiskem
razítka autorizované osoby, která kontrolu provedla. Projektová dokumentace bude ve všech dílčích
částech zpracována oprávněnou autorizovanou osobou dle zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání
autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve
výstavbě, a v souladu s obecně závaznými právními předpisy pro předmět veřejné zakázky (díla)
uvedený v čl. II. smlouvy (zejména zákon Č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, vyhláška č.
146/2008 Sb., o rozsahu a obsahu dokumentace dopravních staveb, zákon č. 183/2006 Sb., o územním
plánování a stavebním řádu (dále jen stavební zákon), vyhláška č. 499/2006 Sb., o dokumentaci
staveb, zákon Č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, atd., včetně prováděcích vyhlášek, vše
ve znění pozdějších předpisů). Zhotovitel je povinen při provádění díla a jeho částí dodržovat obecně
závazné právní předpisy, platné technické normy (zejména ČSN, EN a ostatní normy pro přípravu a
realizaci předmětné stavby), ujednání smlouvy, podmínky stanovisek a rozhodnutí dotčených orgánů
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chránících veřejné zájmy, orgánů územního plánování, resp. stavebních úřadů a vycházet z podkladů
předaných mu objednatelem.
1II.2. Dílo je zhotovitel povinen zpracovat a předat objednateli v následující formě a počtu:
a) architektonická studie - 6 paré v tištěné podobě, 1 x v elektronické podobě
b) projektová dokumentace pro spojené územní a stavební řízení a výběr zhotovitele stavby,
včetně dokladové části - 6 paré v tištěné podobě, lx v elektronické podobě;
c) soupis prací s výkazem výměr a položkový rozpočet, který bude zpracován dle platného
sborníku cen stavebních prací a jehož součástí budou podrobné rozbory jednotlivých
položek - 2 x vše v tištěné podobě, 1 x vše v elektronické podobě;
d) ostatní dokumentace výše neuvedená, dle odst. 11.2.bod 2 x v tištěné podobě, 1 x
v elektronické podobě.
Veškerá dokumentace, která má být odevzdána v elektronické podobě, bude objednateli předána
na CD/DVD nosiči ve formátech: .pdf (textová i výkresová část), .dwg (výkresová část), .doc (textová
část), .xls. V případě soupisu prací s výkazem výměr v elektronické podobě má soupis prací takový
otevřený formát, který umožní přenos dat a jejich zpracování různými softwarovými produkty pro
sestavení soupisu prací, pro sestavení nabídkové ceny a zároveň se jedná o formát volně dostupný
IIÍ.3. Před zpracováním projektové dokumentace poskytne objednatel zhotoviteli tyto podklady:
a)

předběžný inženýrsko-geologický průzkum.

IV. Cena díla
IV. 1. Cena díla v rozsahu dle 51. II. a 111. smlouvy je ujednána dohodou smluvních stran.
IV.2. Cena díla podle článku 11.2. a III. smlouvy je pevná a nepřekročitelná a činí:
Zajištění a zpracování podkladů dle odst. II.2.a)
67.000 Kč
(slovy: šedesát sedm tisíc korun českých)
Architektonická studie dle odst. 11.2.b)
68.000 Kč
(slovy: šedesát osm tisíc korun českých)
Dokumentace pro spojené územní a stavební řízení a výběr zhotovitele stavby dle odst. II.2.c)
717.000 Kč
(slovy: sedm set sedmnáct tisíc korun českých)
Dokumentace dle zákona č. 100/2001 Sb. dle odst. 11.2.d)
125.000 Kč
(slovy : sto dvacet pět tisíc korun českých)
Inženýrská činnost pro stavební řízení
40.000 Kč
(slovy: čtyřicet tisíc korun českých)
V případě odvolání dotčených orgánů maximálně dalších
21 000 Kč
(slovy: dvacet jeden tisíc korun českých)
Dokumentace pro výběr zhotovitel, vč. soupisu prací s výkazem výměr a položkovým rozpočet dle
odsta II.2.f)
185.000 Kč
(slovy: sto osmdesát pět tisíc korun českých)
Výkon autorského dozoru
do 50.400 Kč (slovy: padesát tisíc čtyři sta korun českých)

CELKEM CENA DÍLA

1 273 400 Kč

(slovy: jeden milion dvě stě sedmdesát tři
tisíce čtyři sta korun českých)

IV.3. Výše uvedené ceny jsou bez DPJHL Zhotovitel k výše uvedeným cenám připočte DPH
dle platných právních předpisů ke dni zdanitelného plnění.
IV.4. Zhotovitel prohlašuje, že dílo specifikované touto smlouvou a předanými dokumenty je
dostatečně přesné a určité. Pokud při zpracování projektové dokumentace dojde objednatel nebo
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zhotovitel k závěru, že jsou nutné další práce ke splnění předmětu díla, které nemohly být předvídány
v čase uzavření smlouvy, potřebu těchto prací si smluvní strany písemně vzájemně sdělí. Budou-li v
průběhu prací na projektové dokumentaci uzavřeny dohody, které ovlivní rozsah a předmět plnění a
budou mít vliv na cenu a termín plnění, zavazuje se objednatel v dohodě se zhotovitelem upravit
dodatkem ke smlouvě cenu a termín plnění ve vazbě na změnu předmětu díla.
IV.5. Smluvní strany sjednávají, že cena za věci či služby obstarané zhotovitelem pro účely provedení
díla je zahrnuta v ceně díla a tato cena nebude po dobu trvám této smlouvy' žádným způsobem
upravována a na její výši nemá žádný vliv výše vynaložených nákladů souvisejících s provedením díla
ani jakýchkoliv jiných nákladů či poplatku, k jejichž úhradě je zhotovitel na základě této smlouvy či
obecně závazných právních předpisů povinen

V.

Platební podmínky
V.l. Podkladem pro úhradu ceny díla budou faktury, vystavené zhotovitelem po dokončení dílčích
částí díla dle odst. 1V.2. a díla celého
V.2. Zálohy objednatel neposkytuje. Cena díla či její části budou hrazeny na základě faktur
vystavených zhotovitelem, a to vždy po provedení a řádném předání jednotlivých částí díla dle článku
IV. 2. této smlouvy. Objednatel si vyhrazuje právo nepřevzít části díla, které vykazují vady
a nedodělky.
V. 3. Cena za inženýrskou činnost bude hrazena po vydání stavebního povolení stavebním úřadem
nebo po zpracování a předání potřebných částí pro vydání rozhodnutí. Cena za autorský dozor bude
hrazena až po jeho řádném provedení na základě měsíční fakturace.
V.4. Jednotlivé faktury' musí obsahovat tyto údaje:
■ označení faktury a její číslo,
■ název a sídlo objednatele a zhotovitele,
■ předmět díla nebo jeho části a den, kdy bylo řádně dokončeno a předáno objednateli,
■
fakturovanou částku,
■ Číslo smlouvy a datum jejího uzavření,
■ den odeslání faktury a lhůtu její splatnosti,
■ označení banky a číslo účtu, na který má být provedena platba,
■ razítko zhotovitele a podpis oprávněné osoby.
V.5. V případě, že faktura nebude obsahovat náležitosti uvedené ve smlouvě, je objednatel oprávněn
vrátit ji zhotoviteli k opravě či doplnění. V takovém případě lhůta splatnosti neběží a začne běžet
až doručením doplněné či opravené faktury objednateli.
V.6. Faktury jsou splatné do 21 dní od jejich řádného doručení objednateli.
V.7. V případě odstoupení od smlouvy z důvodů na straně objednatele, bude zhotovitel práce
rozpracované ke dni zrušení nebo odstoupení od smlouvy fakturovat objednateli ve výši vzájemně
dohodnutého rozsahu vykonaných prací ke dni zrušení nebo odstoupení od této smlouvy', a to podílem
z ujednané ceny podle Článku IV. za jednotlivé práce, uvedené v článku II. a III. smlouvy.

VI.

Doba zhotovení díla
VI. 1. Zhotovitel se zavazuje, že provede, tj. dokončí a předá, objednateli předmět díla dle čl. II. v
rozsahu a obsahu dle čl. III. v těchto termínech:
a) Zajištění a zpracování podkladů dle odst. II.2.a)

do 30 dnů ode dne podpisu smlouvy'
b) Architektonická studie dle odst. II.2.b)

do 50 dnů ode dne schválení části díla podle písm. a)
c) Dokumentace pro spojené územní a stavební řízení dle odst. II.2.c)
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do 60 dnů ode dne schválení části díla podle písm. b)
d) Dokumentace dle zákona č. 100/2001 Sb. dle odst. II.2.d)

do 14 dnů ode dne schválení části díla podle písm. c)
e) Inženýrská činnost a podání žádosti o vydání územního a stavebního povolení
do 90 dnů ode dne schválení části díla podle písm. d) při dodržení závazných lhůt a
bez odvolání k jednotlivým vyjádřením
f) Dokumentace pro výběr zhotovitele, vč. soupisu prací a výkazu výměr s položkovým rozpočtem
odst. IL2.e) a IL2.f)

do 21 dnů ode dne vydání platného stavebního povolení části díla podle písm. c).
VI.2. Všechny části díla dle odst. 11.2. a) - f) budou po jejich odevzdáním písemně schváleny
objednatelem.
VÍ.3. K převzetí dílčích částí díla dle odst. II.2. a) - f) je zhotovitel povinen objednatele písemně
vyzvat. Objednatel je povinen se závazně písemně vyjádřit do patnácti dnů od převzetí každé z dílčích
částí.
V1.4. Dodržení termínu plnění je závislé od řádného a včasného spolupůsobení objednatele
dlečl. III.3, V1.3. a Vlil. smlouvy. Po dobu prodlení objednatele s poskytnutím spolupůsobení a po
dobu prodlení, dotčených orgánů a státní správy není zhotovitel v prodlení se splněním povinnosti
dodat předmět smlouvy v ujednaném termínu.
VI.5. Objednatel je oprávněn pozastavit provádění prací celkově nebo jen částečně, pokud zjistí,
že zhotovitel zhotovuje dílo v rozporu se smlouvou a s pokyny objednatele.
VI. 6. Dílo podle článku II. a III. smlouvy je splněno řádným dokončením a odevzdáním projektové
dokumentace vč. všech souvisejících prací a činností vymezených v čl. II odst. II.3 a II.5 objednateli a
vydáním všech příslušných rozhodnutí a povolení potřebných před zahájením realizace stavby podle
čl. II odst. II. 1. Odevzdáním díla se rozumí jeho odevzdání objednateli bez vad a nedodělků
s potvrzením o převzetí. Objednatel není povinen převzít dílo trpící vadami či nedodělky.

VII.
Odpovědnost za vady zhotoveného díla, záruky, odpovědnost za škody
VII. 1. Zhotovitel odpovídá za to, že předmět smlouvy bude zhotoven podle smlouvy tak,
že jej objednatel bude moci použít pro přípravu a provádění Stavby.
VII.2. Zhotovitel odpovídá za vady projektové dokumentace, které mají vliv na kvalitu Stavby,
na úplnost a soulad specifikace všech prací, dodávek, činností a služeb spojených s realizací Stavby
ve všech částech dokumentace (výkresová, technická a rozpočtová část včetně soupisu prací s výkazy
výměr), za jednoznačnost, efektivnost, funkčnost a reálnost navrženého technického řešení a jeho
soulad s podmínkami této smlouvy, pokyny a podklady předanými zhotoviteli objednatelem, obecně
závaznými právními předpisy, ČSN, EN a ostatními normami pro přípravu a realizaci předmětné
stavby. V rámci odpovědnosti zhotovitele za správnost a úplnost projektové dokumentace § 159
stavebního zákona, odpovídá zhotovitel po celou záruční dobu projektované stavby při její správné
údržbě za jakoukoliv újmu vzniklou vadou projektové dokumentace, nesprávným výkonem
autorského dozoru, nebo jakoukoliv činností vykonávanou na základě smlouvy. Zhotovitel odpovídá
za to, že dílo plně vyhoví podmínkám stanoveným platnými právními předpisy a podmínkám
dohodnutým v smlouvě.
VI 1.3. Zhotovitel neodpovídá za vady, které byly způsobeny použitím podkladů převzatých
od objednatele a zhotovitel ani při vynaložení veškeré odborné péče nemohl zjistit jejich nevhodnost,
případně na ni upozornil objednatele, ale ten na jejich použití trval.
VI 1.4. Záruční doba díla začíná plynout ode dne převzetí projektové dokumentace objednateli
a trvá po celou dobu dle čl. VII.2.
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VII.5. Zhotovitel nese trvale odpovědnost za prokázané závady v projektové dokumentaci a je povinen
je odstranit na své náklady bez zbytečného odkladu nejpozději do 15 dnů po obdržení písemné
reklamace doručené objednatelem. Za účelem nápravy vady (vad) díla poskytne objednatel zhotoviteli
v rozsahu svých možností veškerou potřebnou součinnost.
VII.6. Neodstraní-li zhotovitel do 15 dnů poté, co byl o vadě díla objednatelem vyrozuměn, vady
(vadu) díla, které mají nebo by mohly mít za následek přerušení nebo zastavení územního
nebo stavebního řízení předmětné stavby nebo přerušení či zastavení realizace stavby, může objednatel
s okamžitou platností vady díla na náklady zhotovitele odstranit.
Vil.7. Zhotovitel odpovídá za vady a škody v průběhu realizace stavby podle předmětu díla
dle smlouvy, které prokazatelně vznikly porušením jeho povinností při zpracování předmětu díla podle
smlouvy, a to například nedodržením právních, technických, hygienických, bezpečnostních, požárních
a jiných předpisů, nebo chybami a nekompletností projektové dokumentace. Zhotovitel
je povinen uhradit objednateli náklady na odstranění těchto závad a vzniklých škod.
Vil.8. Zhotovitel nenese zodpovědnost za vady a škody, pokud prokáže, že vady byly způsobeny
neodbornými svévolnými zásahy objednatele nebo třetí osoby na straně objednatele.
VII. 9. Zhotovitel má uzavřenou pojistnou smlouvu pro případ pojistné události související
s prováděním díla, a to zejména a minimálně v rozsahu: pojištění odpovědnosti za škody způsobené
činností zhotovitele při provádění díla (tzv. profesní odpovědnost autorizovaných osob ve smyslu
zákona č. 360/1992 Sb.), a to na limit pojistného plnění minimálně 10.000.000,00 Kč (slovy: deset
milionů korun českých). Pojištění se současně musí vztahovat na případy vyplývající z chyby nebo
opomenutí v projektové dokumentaci, která z tohoto důvodu nebude odpovídat požadavkům smlouvy,
a to na limit pojistného plnění minimálně 10.000.000,00 Kč (slovy: deset milionů korun českých).
Vil. 10. Zhotovitel předloží a předá objednateli kopie platných a účinných pojistných smluv dle tohoto
článku této smlouvy nejpozději do čtrnácti kalendářních dní po podpisu této smlouvy. Zhotovitel se
dále zavazuje řádně a včas plnit veškeré závazky z těchto pojistných smluv pro něj plynoucí po celou
dobu trvání této smlouvy'. V případě zániku pojistné smlouvy dle tohoto článku této smlouvy uzavře
zhotovitel nejpozději do 7 kalendářních dní pojistnou smlouvu alespoň ve stejném rozsahu a tuto
předloží v kopii zhotoviteli nejpozději do 3 kalendářních dní ode dne jejího uzavření. Zhotovitel se
zavazuje pokračovat v pojištění (nebo sjednat tzv. udržovací pojištění) dle výše uvedeného rozsahu
také minimálně 3 roky po ukončení zakázky'. V případě změny pojistitele je zhotovitel povinen sjednat
retroaktivní pojistné krytí s datem účinnosti shodným s podpisem této smlouvy.

vm.
Podmínky a způsob provedení díla
VIII. I. Zhotovitel je povinen v průběhu provádění předmětu díla dle článku II. a III. smlouvy
zajistit minimálně tři konzultace rozpracovaného díla s oprávněnými pracovníky objednatele,
z nichž bude pořízen oboustranně odsouhlasený zápis, který bude závazným podkladem pro zhotovení
díla.
VII1.2. Objednatel se zavazuje umožnit zhotoviteli prohlídku pozemku, na němž má být Stavba
umístěna, a provedení potřebných průzkumů, zkoušek, sond a kontrol.
Vlil.3. Zhotovitel je povinen bez zbytečného odkladu upozornit objednatele na skryté překážky
a na nevhodnost jeho případných pokynů.
Vlil.4. Zhotovitel se zavazuje provést dílo osobně, zhotovením částí díla pak může zhotovitel pověřit
třetí osobu, je-li k tomu třetí osoba oprávněna. V případě zhotovení díla třetí osobou nese zhotovitel
odpovědnost, jako by dílo zhotovil sám. Zhotovitel zodpovídá za veškeré škody, které objednateli
svou činností způsobil sám, nebo prostřednictvím třetích osob, které zhotovením díla nebo jeho části
pověřil.
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IX.
Sankce
IX. 1. V případě prodlení zhotovitele s provedením díla či jeho části nebo s odstraněním vady díla či
jeho části v termínu podle této smlouvy je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve
výši 2 000 Kč za každý i započatý den prodlení. Ncbude-li k okamžiku prodlení zhotovitele s
odstraněním vad díla uhrazena cena díla či její část, je objednatel oprávněn bez dalšího provést
jednostranný zápočet smluvní pokuty na neuhrazenou cenu díla , k čemuž dává zhotovitel tímto svůj
souhlas.
IX.2. Nároky stran z odpovědnosti za škodu ani právo na odstoupení od smlouvy nejsou ujednáními o
smluvních pokutách dotčeny.
IX. 3. Zhotovitel považuje smluvní pokuty sjednané v tomto článku za přiměřené

X.
Odstoupení od smlouvy
X. l. Objednatel je kromě důvodů pro odstoupení od smlouvy stanovených občanským zákoníkem
oprávněn odstoupit od této smlouvy v případě, že:
a)
b)
c)
d)
e)

zhotovitel je v prodlení s dokončením díla či jeho části déle než 30 dnů,
neodstraní-li zhotovitel podstatnou vadu díla či jeho části včas nebo vadu odmítne odstranit,
zhotovitel soustavně nebo zvlášť hrubým způsobem poruší podmínky jakosti díla,
neplnění jiných povinností zhotovitele než povinností podle písm. a) až c), ačkoliv byl k jejich
splnění zhotovitel objednatelem vyzván s poskytnutím přiměřené lhůty k nápravě,
proti zhotoviteli bude zahájeno insolvenční řízení a insolvenční návrh nebude v zákonné lhůtě
odmítnut pro zjevnou bezdůvodnost nebo insolvenční návrh prodávajícího bude zamítnut
proto, že majetek prodávajícího nepostačuje ani k úhradě nákladů insolvenčního řízení, anebo
prodávající vstoupí do likvidace.

X.2
Zhotovitel je kromě důvodů pro odstoupení od smlouvy stanovených občanským zákoníkem
oprávněn odstoupit od smlouvy v případě, že objednatel je v prodlení s úhradou ceny díla nebo je
v nečinnosti po opakované výzvě zhotovitele déle než 30 dní.
X.3. Odstoupí-li objednatel od smlouvy, je oprávněn zadat
nedokončených anebo nekvalitně provedených prací třetí osobě.

provedení

zbývajících

dosud

X. 4. Účinky odstoupení nastávají dnem doručení písemného oznámení o odstoupení druhé smluvní
straně. Odstoupením od smlouvy není dotčen nárok na smluvní pokutu ani na náhradu škody.

XI.
Licenční ujednání
XI. 1. V případě, že výsledkem činnosti zhotovitele je dílo podléhající ochraně dle zákona č. 121/2000
Sb., o prá\oi autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů
(autorský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a občanského zákoníku, uděluje zhotovitel objednateli
výhradní oprávnění k výkonu práva dílo užít (licenci), a to za podmínek uvedených dále.
XI.2. Licence se poskytuje jako (a) výhradní, (b) , (c) na dobu trvání majetkových autorských práv k
dílu, (f) neodvolatelná výhradně k účelu, místu a předmětu, této smlouvy, jako neodvolatelná, přičemž
objednatel není povinen ji využít. Smluvní strany se dohodly, že na poskytnutí licence podle této
smlouvy se nebude aplikovat ustanovení § 2378 občanského zákoníku.
XI.3. Zhotovitel prohlašuje, že je oprávněn v uvedeném rozsahu licenci objednateli poskytnout,
minimálně však v rozsahu, aby mohl objednatel dílo užívat k účelu vyplývajícímu ze smlouvy.
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XI.4. Zhotovitel uděluje objednateli neomezený souhlas se zveřejněním díla, s jakýmikoli úpravami a
změnami díla, jakožto i s jakýmkoliv jeho tvůrčím zpracováním, s jeho spojením s jinými díly a jeho
zařazením do díla souborného, a to vše i třetí osobou.
XI.5. Objednatel je oprávněn poskytnout veškerá práva k vytvořenému dílu třetí osobě i bez souhlasu
zhotovitele, ale pouze za předpokladu, že se jedná o osobu ovládanou objednatelem. Objednatel je dále
oprávněn licenci podle tohoto článku postoupit třetí osobě zcela nebo zčásti, k čemuž zhotovitel
uděluje objednateli souhlas; smluvní strany se dohodly, že objednatel není v případě postoupení
licence či její části podle tohoto odstavce ve smyslu § 2364 odst. 2 občanského zákoníku povinen
zhotoviteli sdělovat, že licenci postoupil.
XI. 6. Smluvní strany se dohodly na tom, že odměna za poskytnutí licence je v plném rozsahu zahrnuta
v ceně podle čl. IV této smlouvy.

XII.
Ostatní ujednání
XII. 1. Místem předávání a přebírání dokumentů souvisejících s předmětem díla je sídlo objednatele,
tj. budova Městského úřadu Sokolov, Rokycanova 1929, 356 01 Sokolov.
X1I.2. Oprávněnými osobami zhotovitele projednání podle smlouvy jsou ve věcech:
XII.2.1 smluvních:

XII.2.2 technických:

XIÍ.3. Oprávněnými osobami zhotovitele projednání podle smlouvy jsou ve věcech:
X1I.3.1 smluvních:

Renata Oulehlová, starostka města

X1I.3.2 technicích:

Ing. Kateřina Klcpáčková, vedoucí odboru rozvoje města

XIII.
Závěrečná ujednání
XIII. 1. Ve věcech touto smlouvou výslovně neupravených se vztahy smluvních stran řídí příslušnými
ustanoveními občanského zákoníku.
Xlli.2. Měnit nebo doplňovat smlouvu lze jen formou písemných dodatků, které budou platné jen
v případě, budou-li řádně potvrzeny a podepsány oprávněnými zástupci obou smluvních stran.
XIII.3. Tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, z nichž obě smluvní strany obdrží po
dvou stejnopisech.
XIII.4. Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti
dnem jejího uveřejnění prostřednictvím registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních
podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o
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registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Smluvní strany se dohodly, že smlouvu odešle správci
registru smluv k uveřejnění podle předchozí věty objednatel bez zbytečného odkladu, nejpozdéji do 15
dnů od uzavření smlouvy.
XI1I.5. Zhotovitel prohlašuje, že veškeré údaje a skutečnosti obsažené v této smlouvě nepovažuje za
obchodní tajemství podle § 504 občanského zákoníku a uděluje svůj souhlas k jejich užití a zveřejnění
bez jakýchkoliv omezení.
XÍÍI. 6. Vzhledem k veřejnoprávnímu charakteru objednatele zhotovitel výslovně prohlašuje, že je
s touto skutečností obeznámen a souhlasí se zveřejněním této smlouvy v rozsahu a za podmínek
vyplývajících z příslušných právních předpisů, zejména zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném
přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.
X1II.7. Přílohou a nedílnou součástí smlouvy je:
Příloha č. 1 - Zákres dotčeného území do kopie snímku z katastrální mapy
Příloha č. 2 - Cenová nabídka Zhotovitele
Příloha Č. 3 - Geologický a hydrogeologický průzkum

XIII.8. Obě strany se s obsahem smlouvy seznámily a prohlašují, že tato plně vyjadřuje jejich jasnou
a svobodnou vůli, což zde potvrzují svými podpisy.

Renata Oulehlová, starostka města

jJeká 2253. 14800 P^ajChOÚJ
0R vedeném Měst. soudem v &&
—- i. t. vloi* V&
•c
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H.A.N.S. stavby, a.s.
Ing. Jan Král
Holušická 2253/1
148 OD Praha 4
+420 733 217 646

Město Sokolov
Odbor rozvoje Města
Ing. Kateřina Klepáčková
Rokycanova1929
356 01 Sokolov

kral@hans.cz
pondělí, 18. února 2019
VĚC: CENOVÁ NABÍDKA NA PROJEKTOVOU DOKUMENTACI A INŽENÝRSKOU ČINNOST PRO
PARKOVACÍ DŮM V UL. ZÁVODU MÍRU NA POZEMCÍCH 2501/58, 2501/1
(dále „Dílo")
Vážená paní inženýrko,
na základě našeho jednání ze dne 23. ledna Vám zasíláme cenovou nabídku na zhotoveni projektové
dokumentace objektu Parkovacího domu Závodu Míru včetně odhadu stavebních nákladů.
Popis stavby
Jedná se o návrh parkovacího domu, který bude umístěn na výše uvedených pozemcích. Parkovací
dům bude řešen na terénu v půdorysných rozměrech přibližně 36xB5m. Parkování bude řešeno v
přízemí na terénu. Zde bude umístěna i vjezdová partie. Stavba s přirozeným větráním bude mít tři
nadzemní podlaží a parkování na střeše objektu ve čtvrté úrovni parkování, Celková kapacita zahrnuje
cca 400 vozidel. Celkové stavební náklady odhadujeme kolem 75.000tis. Kč bez DPH. Objekt bude
zahrnovat nezbytné únikové a komunikační cesty. Dále je předmětem zadání dopravní napojení na
komunikace a technickou infrastrukturu; zpracování kompletní projektové dokumentace a spolupráce
při jejím projednání.
Popis nabídky
Cenová nabídka zahrnuje návrh pracování jednotlivých stupňů projektové dokumentace a to formou
vždy pro daný stupeň, dále projednání jednotlivých stupňů a zapracování připomínek ze strany
objednatele. Součástí všech projektových stupňů je posouzení investičních nákladů a to, bud formou
odhadu, nebo položkového rozpočtu vždy pro daný stupeň.
Cenová nabídka zahrnuje podrobné průzkumné práce, které jsou nutné pro zpracování projektové
dokumentace. Jedná se především o zajištění geodetického zaměření pozemku a okolí, akustické
posudky a akustická měření, zajištění dokumentace oznámení podlimltního záměru dle zákona
100/2001Sb. D posuzování vlivu na životní prostředí a další posudky.
Rozsah Díla
Náš návrh prací zahrnuje tyto základní bloky:
• Zajištění podkladů a koordinaci odborných posudků - geodezie, geologie, akustika, EIA, rešerše sítí,
příprava a zpracování podkladů. Rešerši existence inženýrských sítí.
• Architektonickou studii a zpracování odhadu investičních nákladů.
• Spojenou dokumentaci pro územní a stavební řízení - zhotovení dokumentace pro všechny
legislativně potřebné části jako jsou stavební řešení, konstrukční řešení, požární řešení, technika
zařízení budovy, sadové úpravy, dopravní řešení, podrobný položkový rozpočet, posudek vlivu
stavby na okolí formou zastínění a změny oslunšní v okolí stavby, akustický posudek vlivu stavby
na okolí a vlivu provozu stavby na okolí.
• Dokumentaci pro výběr dodavatele stavby a to formou zhotovení z projektu pro stavební řízení.
Podrobný obsah Díla
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V cenách bez DPH
I,
Zajištění a zpracování podkladů
1. Geodetické zaměření pozemku
2. Geologická rešerše, hydrologické posouzení
3. Zhodnocení akustického posouzení
4. Koordinace profesí a zadání prací
Návrh ceny prací 67.000,-Kč
II.

Architektonická objemová studie
1, Studie parkovacího domu - architektura a dopravní řešení
2. Odhad investičních nákladů zpracovaných rozpočtářem
Návrh ceny prací 68.000,-Kč
III,Dokumentace pro spojené územní a stavební řízení a výběr zhotovitele stavby
1. Architektonická část
2. Stavebně konstrukční část
3. Požárně bezpečnostní řešení
4. Technika prostředí stavby v rozsahu - dešfová kanalizace, veřejné osvětlení, dopravní řešení
připojení, dopravní značení, dendrologie - sadovnícké úpravy, elektroinstalace - silnoproud,
elektroinstalace - slaboproud, vjezdový systém
5. Průzkumy a rozbory
Návrh ceny prací 717.000,-Kč

IV.

Zajištění a projednání oznámení podlimitního záměru - EIA včetně rozptylové studie
1. Koordinace prací oznamovatele
2. Zajištění posudku dle zákona 10Q/2001Sb.
3. Spolupráce při projednání posudku oprávněnou osobou zpracovávající EIA
Návrh ceny prací 125.000,-Kč
V.

Projednání projektové dokumentace, zpracování podkladů pro podání žádosti pro spojené
územní a stavební řízení ve spolupráci s lokálním subdodavatelem inženýringu
Návrh ceny prací 40.000,-Kč
V případě odvoláni dotčených orgánů fakturace za Vámi odsouhlasenou hodinu prací 700,-Kč/had.

Maximálně celkem 21000,-Kč
VI.

Dokumentace pro výběr dodavatele stavby zpracovaná z dokumentace pro stavební řízení,
výkaz výměr, položkový rozpočet
Návrh ceny prací 185.000,-Kč

VII.
Autorský dozor
Vzhledem ktomu, že se jedná o jednoduchou stavbu, nabízíme tuto službu fakultativně. V ceně za
jednu jednotku prací - jednotlivé návštěvy stavby v ceně 4.200,- Kč; s maximálním počet vyžádání
návštěv investorem 12x tj. celkové maximální ceny 50.400,- Kč. Autorský dozor nepovažujeme za
nutný pro kvalitní provedení stavby.
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Celková cena Díla
Fáze I.-VI. 1.202.QDQ,-Kč
Provedení díla
Předání pro každý stupeň Díla v nezbytně nutném rozsahu - v 6 pare dokumentace. Taktéž ve formátu
PDF.
Dílo nezahrnuje
Projekt solárního systém pro energetickou soběstačnost objektu. Je potřeba upřesnit zadání, které
ocení subdodavatel projektující solární systémy.
Dokumentace pro provedení stavby bude zahrnuta v ceně dodávky realizace stavby v souladu se
zkušenostmi vybrané stavební společnosti a požadavky aktuálně vzniklými pro realizaci výstavby.
Inženyrinq
V místě realizace je zpravidla optimální spolupracovat s místní zkušenou firmou v oblasti zajištění
vyjádření dotčených orgánů a úřadů státní správy a samosprávy. Vybranému subdodavateli budeme
poskytovat maximální profesionální podporu a součinnost.
Výhrada
EIA - může dojít k navýšení ceny, které může vyplynout ze specifikace stavby vzešlé z Fáze II.
Architektonická objemová studie Díla. Požadavky na EIA určí její oprávněný zpracovatel. Nechceme
navyšovat nabídkovou cenu a současně se nechceme dostat do velkého rizika ztráty. Veškeré práce
budeme provádět s pečlivostí a předem Vás budeme informovat o potenciálních změnách, které mají
vliv cenu Díla,
Termín provádění
Dohodou smluvních stran po uzavření smlouvy o Dílo.
Předpokládané doby provedení jsou pro jednotlivé fáze Díla tyto;
I.
Čtyři pracovní týdny
II.
III.
IV.

Osm pracovních týdnů
Osm pracovních týdnů
Deset pracovních týdnů - průběžně s fází III. provedením dokumentace pro ÚR+SP

V.
VI.

Třináct pracovních týdnů při dodržení závazných lhůt a bez odvolání k jednotlivým vyjádřením
Tři pracovní týdny

Věříme, že Vás naše cenová nabídka zaujme a jsme připraveni ji s Vámi osobně projednat.
Děkujeme.
S pozdravem
Ing. arch. Jan Jarolímek
místopředseda představenstva H.A.N.S, stavby, a.s.
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Ing. Jan Král
projekty parkovacích domů
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1. Úvod
V souladu s objednávkou Městského úřadu Sokolov jsme vypracovali předběžný inženýrsko-geologický
a hydrogeologický průzkum zájmového území, kde se uvažuje s výstavbou třípodlažních nadzemních garáží.
Jedná se o prostor stávajícího parkoviště v ulici Závodu Míru v Sokolově, na pozemku p.č. 2501/58 v k.ú.
Sokolov. Průzkum byl koncipován dle požadavku objednatele tak, aby poskytl údaje pro návrh plošného
založení objektu. Pro ověření geologických poměrů budoucího staveniště včetně geotechnických vlastností
zemin a hornin, byly dle požadavku objednatele v rámci průzkumu realizovány a vyhodnoceny dvě jádrové
vrtané sondy; z archivních materiálů byly využity dostupné závěrečné zprávy a dokumentace starších
průzkumných prací provedených ve zkoumaném území nebo v jeho blízkém okolí:
•

„Zpráva o stavebně-geologickém průzkumu pro sídliště Ovčárna v Sokolově, VII etapa, část E"
(Stavoprojekt Plzeň, 1975)

•

„Zpráva o stavebně-geologickém průzkumu pro sídliště Ovčárna v Sokolově, VII etapa, část C"
(Stavoprojekt Plzeň, 1975).

•

„Zpráva o stavebně-geologickém průzkumu pro sídliště Ovčárna v Sokolově, VII etapa, část B"
(Stavoprojekt Plzeň, 1975).

Dále byly využity údaje ze Základní geologické mapy 1: 50 000, list 11 - 23 Sokolov.

Účelem předkládaného IG průzkumu bylo zejména ověření geologických poměrů v podzákladí projektované
výstavby a stanovení geotechnických parametrů místních zemin a hornin se zatříděním do tříd těžitelnosti. Dále
byl ověřen a krátkodobě sledován aktuální stav hladiny podzemní vody na pozemku.

2. Podklady a průzkumné práce
Jako podklad pro tento inženýrsko-geologický průzkum jsme od objednatele obdrželi katastrální situaci
pozemku v měřítku 1 : 500 s ortofotomapou území. Geodetické zaměření pozemku nebylo v době provádění
průzkumu k dispozici; rovněž nebylo ještě stanoveno přesné umístění stavby ani její výškové začlenění do
terénu. Dále jsme obdrželi povolení vstupu na pozemek, včetně informací o průběhu podzemních inženýrských
sítí. V lokalitě jsme realizovali dle požadavku objednatele 2 průzkumné jádrové vrty, které byly vytýčeny dle
návrhu objednatele s ohledem na stávající zástavbu a průběh podzemních inženýrských sítí.

Jádrové vrty realizovala firma Vrt-KV s.r.o, Nejdek, vrtnou soupravou SGBO, technologií jádrového vrtání na
sucho i s vodním výplachem. Dokumentaci a vyhodnocení vrtných prací provedl zpracovatel průzkumu,
dokumentaci průzkumných sond uvádíme za závěrem zprávy. Situace průzkumných objektů je znázorněna v
Příloze 1 zprávy, v situační fotomapě dokumentačních bodů 1: 500.
Při zhodnocení geotechnických vlastností zemin a hornin v lokalitě a pro posouzení agresivity podzemní
vody na betonové konstrukce byly využity četné archivní laboratorní rozbory převzaté ze zprávy citované
v úvodu zprávy. Pro upřesnění zatřídění základové půdy byl odebrán poloporušený vzorek zeminy; laboratorní

4

:, '^c r - ;.i =

i;

n&Ps r.ra přízí - u

/ >y K*» * HC- průskům

klasifikační rozbor a stanovení mechanicko-fyzikálních vlastností zeminy vyhotovil Geotechnický servis T.
Ouřady v Praze. Protokol o rozboru je uveden v Příloze 3.

3.

Morfologické, geologické a hydrogeologické poměry
Zájmové území se nachází ve

východní části Sokolova, v prostoru parkoviště podél ulice Závodu Míru

v sídlištní zástavbě. Zkoumané území je v podstatě rovinné, upravené jako parkovací plocha, terén se zde
generelně uklání k JV. Nadmořské výšky terénu se zde pohybují v rozmezí cca 433 - 436 m n.m.
Geomorfologicky patří území ke Krušnohorské soustavě, celku i podcelku Sokolovská pánev, okrsku
Svatavská pánev. Jedná se o terén mírně členitý, kde hlavním modelačním činitelem širšího území je tok Ohře
a toky jejích četných přítoků (řeka Svatava, Lobezský potok). Na morfologii terénu se v širším okolí dále výrazně
projevila antropogenní činnost související s povrchovou i hlubinnou těžbou hnědého uhlí. Podle dostupných
podkladů je hlubinná těžba evidována v blízkém okolí a ve východní části došlo pravděpodobně i k poddolování
vlastního pozemku.
Podle klimatické rajonizace (Quitt, 1971) spadá zájmové území do mírně teplé klimatické oblasti MT4, která
se vyznačuje velmi krátkým až krátkým, mírně chladným a vlhkým létem, dlouhým přechodným obdobím
smírně chladným jarem a mírným podzimem, dlouhou mírnou až mírně vlhkou zimou s dlouhým trváním
sněhové pokrývky. Mírně teplá klimatická oblast je charakterizována srážkovými úhrny ve vegetačním období
350 - 450 mm, v zimním období 250 - 300 mm, počtem letních dnů 20 - 30, počtem mrazových dnů 100 - 130
a počtem dnů se sněhovou pokrývkou 60 - 80. Hydrograficky náleží území do povodí Ohře, rozhraní dílčích
povodí č.h.p. 1-13-01-127.
Geologické poměry
Horninový podklad je v zájmovém území budován mocnou polohou terciérních (miocénních) zcela
zvětralých čedičových tufů a tufitů novosedelského souvrství (dříve označovaným jako vulkanodetritické
souvrství) náležející jihovýchodní části struktury sokolovské pánve. Jsou zastoupeny především tufitickými
plastickými a písčitými jíly s laminami a útržky mourovitého a xylitického uhlí, uhelnými jíly a slojemi uhlí.
Mocnost tufitických a uhelných jílů dosahuje podle dokumentace archívních vrtů kolem 50 m - z inženýrskogeologického hlediska tedy reprezentují aktivní podzákladí projektované výstavby. V nově provedených vrtech
byly zastiženy uhelné jíly v hloubce 3,1 až 4,5 m pod terénem. Lze je předpokládat v celé ploše budoucího
staveniště.

Kvartě mí pokryv je tvořen sedimenty deluvio-fluviálními, nejsvrchnější vrstvu tvoří v celém prostoru
zkoumaného území antropogenní sedimenty - navážky.
Deluvio-fluviální sedimenty reprezentují povrchové splachy dávno zaniklých drobných vodotečí. Vznikaly
tak drobné akumulace v přímém nadloží terciérní sedimentace, zahrnující převážně slabě písčité a písčité jíly,
místy s organickou příměsí. Jejich původní mocnost je narušena navážkou. V nově provedených vrtech byly
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zastiženy pod svrchní polohou navážky v reliktní mocnosti do 1 m. V přiložených archívních vrtech jsou
zaznamenány v mocnostech kolem 3 m.
Navážky byly zastiženy v obou nově provedených vrtech; tvoří povrch celého území, který byl upraven a
vyrovnán jako parkoviště. Převážně se jedná o navezený materiál zvýkopků ze širšího okolí, charakteru
písčitého jílu s převážně drobnějšími úlomky. V provedených vrtech byla patrná vrstevnatost navážky - jedná se
patrně o po vrstvách hutněný násyp. Ve vrtech J14, J15 zasahují navážky (násyp) do hloubky 2,05 až 3,40 m pod
povrch stávajícího terénu a je třeba je předpokládat v prostoru celého budoucího staveniště.

Tektonická expozice území
Lokalita průzkumu se nachází prakticky na jižním okraji podkrušnohorského příkopu, omezeného
morfologicky velmi výrazným oherským zlomovým pásmem. V blízkém okolí zájmového území se projevují
tektonické poruchy příčných směrů SZ(SSZ)- JV(JJV) a tzv. směrné poruchy VSV - ZJZ, spjaté s jižním tektonickým
ohraničením pánevního prostoru. Tektonickou expozici území je proto nutné považovat za vysokou. Amplituda
lokálních výzdvihů či poklesů, generovaných na výše zmíněných diskontinuitách není známa, je však třeba
kalkulovat s hodnotami až 0,2 mm.rok \
Seismické zatížení lokality je poměrně vysoké, otřesy spojené s kraslickými zemětřesnými roji mohou dle
nových měření (Brož, 2008, 2015) dosáhnout 3 až 5° dle starší škály MSK-64, seismický neklid zde může
dosahovat až 0,08 - 0,1 g (dle ČSN EN 1998-1).
Je nezbytné vzít všechny výše uvedené skutečnosti v úvahu i z hlediska stavebního. Dle článku 3.2.1., ČSN EN
1998-1 se jedná o oblast se seismicitou větší než malou a při výstavbě by se mělo postupovat dle doporučení
této normy.

Hydrogeologické poměry
Obecně jsou hydrogeologické poměry území závislé především na místní geologické stavbě, tj. zejména na
propustnosti horninového prostředí, dále na přirozených zdrojích podzemních vod (povrchové vodoteče
a atmosférické srážky), morfologii terénu a na antropogenních vlivech. Hlavní zdroj podzemních vod v prostoru
hodnoceného

pozemku

a

přilehlého okolí

představují infiltrované

atmosférické srážky - původní

hydrogeologická struktura byla do značné míry narušena antropogenní činností související s okolní
hlubinnou těžbou uhlí.

Podzemní voda je dle bodových údajů z nových i archivních vrtů ve zkoumaném území zakleslá pod
povrchem terénu v prostředí uhelných jílů a uhelných slojí novosedelského souvrství, kde je vázána na
průlinově propustné polohy. V nově provedených vrtech byla podzemní voda zastižena v poloze uhlí ve vrtu J15
v hloubce 4,8 m pod terénem. V archívních vrtech je podzemní voda (v některých) udávána rovněž v poloze uhlí
cca 3 - 4 m pod tehdejším terénem, ve vrtu E5, který je vyznačen v geologickém řezu A - A' byla ustálená
hladina podzemní vody měřena v hloubce 4,3 m pod terénem. Úroveň hladiny podzemní vody je schematicky
vykreslena v geologickém řezu. S ohledem na propustnost svrchní polohy navážek je nutno v navážce dále
6
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předpokládat četné zavěšené omezené horizonty, které se zde budou objevovat v závislosti na srážkách. Také
při bázi navážky v těsném nadloží omezeně propustných uhelných jílů je nutno očekávat tvorbu dočasného
a místy i trvalého horizontu infiltrované srážkové vody. Vody luhované v navážkách i vody uhelných jílů jsou
převážně agresivní na beton. Předběžně je třeba uvažovat stupeň XA1.

4. Inženýrsko-geologické zhodnocení, geotechnické vlastnosti zemin a hornin
Geologické a základové poměry ve sledované lokalitě klasifikujeme v souladu se zněním ČSN 73 1005
„Inženýrskogeologický průzkum" jako složité. Situace je zde komplikována svrchní polohou mírně nehomogenní
navážky, která byť reprezentuje patrně po vrstvách hutněný násyp je nízké geotechnické kvality (písčitý až slabě
písčitý jíl tuhé konzistence). Podložní terciární uhelné jíly reprezentují rovněž problematickou základovou půdu,
silně stlačitelnou a náchylnou k objemovým změnám. Východní část pozemku je pravděpodobně poddolována.
V závislosti na projektované výstavbě (uvažována výstavba rozměrných betonových garáží) bude nutno
postupovat ve smyslu ČSN EN 1997-1 Eurokód 7 podle principů 2. geotechnické kategorie s využitím místních
charakteristik základové půdy získaných na základě laboratorních rozborů a zkoušek uskutečněných na
staveništi v rámci podrobného inženýrsko-geologického průzkumu.
V přiložené tabulce geotechnických hodnot jsou uvedeny směrné normové charakteristiky zjištěných
základových

půd

upřesněné

archívními

laboratorními

zkouškami

i

novým

laboratorním

rozborem.

V následujících odstavcích uvádíme zatřídění, rozsah, mocnost a mechanicko-fyzikální parametry jednotlivých
prostředí ověřených v průběhu realizace předkládaného podrobného HIG průzkumu.

Geotechnický typ č.l (GT1)
Navážky tvoří povrchovou vrstvu staveniště v mocnosti cca 3 m. Jedná se o původně hutněný násyp
účelově zřízený jako podloží parkovací plochy. Tvoří jej písčité a slabě písčité jíly s úlomky, které byly během
fungování parkoviště vlhkostně degradovány. Převažuje u nich konzistence na rozhraní tuhá/pevná až tuhá.
Jsou neulehlé, silně a nestejnoměrně stlačitelné. Reprezentují tedy prostředí pro zakládání nevhodné z podzákladí objektů je proto bude nutno odstranit nebo bude nezbytné je podrobit sanačním opatřením.

Geotechnický typ č. 2 (GT2)
Zahrnuje omezenou polohu deluvio-fluviálních sedimentů v podloží navážky. Na základě makroskopického
popisu a podle provedeného laboratorního rozboru lze zeminy GT2 zařadit dle ČSN EN ISO 14688-2 do zemin
sacISi (podle ČSN 73 1005 do třídy F6 Cl - jíl se střední plasticitou). Podle popisů nových průzkumných vrtů se
jejich konzistence mění od stupně měkká, přes tuhou až po rozhraní tuhá/pevná a omezeně i pevná. S tím
souvisí jejich značná stlačitelnost a nízká únosnost. Při zjištěné převažující konzistenci na rozhraní stupně
tuhá/pevná až tuhá, je nutno orientačně uvažovat v tomto prostředí pouze nízké hodnoty tabulkové výpočtové
únosnosti Rdt = cca 100 - 150 kPa. Základové půdy tvořené těmito zeminami s vyšším podílem jemnozrnné
frakce podmiňují některé negativní vlastnosti - náchylnost k objemovým změnám, vysokou namrzavost,
rozbřídavost. Při zakládání objektů na těchto zeminách je tedy nutno zcela zamezit negativnímu působení
7
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klimatických vlivů (rozmáčení, vysušení a promrznutí) na základovou spáru a po vyhloubení pasů je nutno spáru
očistit a okamžitě uzavřít vrstvou suchého podkladního betonu. Do základové spáry nedoporučujeme sypat
štěrk. Dále je třeba dodržet dostatečnou nezámrznou hloubku (min. 1,0 m pod upraveným terénem) u všech
částí konstrukce. Po dokončení stavby je nutno zamezit jakémukoli zatékání srážkových vod příp. jiných vod
z okolí do podzákladí stavby.

Geotechnický typ č. 3 (GT3)
Uhelné a tufitické jíly terciárního novosedelského souvrství, charakteru písčité hlíny s podřízenými
polohami uhlí. V nově provedených vrtech byly zjištěny v hloubce 3,10 až 4,50 m pod stávajícím terénem. Na
základě makroskopického popisu a podle archívně provedeného laboratorního rozboru je řadíme dle ČSN EN
ISO 14688-2 do zemin, třídy sacISi (podle ČSN 73 1005 do třídy F3 MS). Nepříznivá je u nich jejich vysoká
plasticita, kdy základové půdy vykazují náchylnost k objemovým změnám, nebezpečnou namrzavost
a rozbřídavost. Jsou silně stlačitelné. Při převažující konzistenci na rozhraní stupně tuhá/pevná až pevná je
nutno (ve smyslu dříve platné ČSN 73 1001) orientačně uvažovat v tomto prostředí hodnoty tabulkové
výpočtové únosnosti Rdt = cca 200 kPa. Základovou spáru je nutné rovněž důsledně ochránit před nepříznivými
klimatickými vlivy, s dodržením nezámrzné hloubky min. 1 m pod upraveným terénem.

V následující tabulce uvádíme některé geotechnické hodnoty popisovaných zemin a hornin. Byly převzaty
z archivních průzkumů i dle výsledků nově provedených průzkumných sond.

Tab. 1 Geotechnické vlastnosti zemin a hornin (návrh)
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orientační údaje podle ČSN 731001 zrušené ke dni 1.4. 2010
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** platí pro konzistenci na rozhraní tuhá/pevná až pevná
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- objemová hmotnost

Edcf - modul přetvárnosti

ceř - efektivní soudržnost
cu - totální soudržnost
cpcf

- efektivní úhel vnitřního tření

cpu

- totální úhel vnitřního tření

v

- Poissonovo číslo

Rdt - tabulková výpočtová únosnost
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Těžitelnost klasifikujeme podle ČSN 73 6133 „Návrh a prováděni zemního tělesa pozemních komunikací".
Výkopy budou převážně prováděny v prostředí zemin, které svým zatříděním odpovídají třídě I (podle dříve
platné ČSN 73 3050 se jedná o 3. až 4. třídu) a jsou rozpojitelné a těžitelné za použití běžných mechanismů.

5. Základové poměry
Základové poměry byly již naznačeny v předchozí kapitole. Navážky reprezentují nevhodné prostředí, ve
kterém bude možno zakládat pouze za předpokladu provedení sanačních opatřeních (dohutnění, štěrkopískové
polštáře a další způsoby). Při zakládání na zeminách GT2, případně uhelných jílech GT3 je třeba plně
respektovat jejich nízkou geotechnickou kvalitu a náchylnost k objemovým změnám. Základovou spáru v tomto
prostředí je proto nutné důsledně chránit před nepříznivými klimatickými vlivy. Je třeba také zohlednit
nepříznivou vlastnost uhlí, které se při styku s atmosférou zapařuje a často dochází k samovznícení!

Dočasné svahování jam a výkopů bude třeba v místních navážkách provádět do hloubky 3 m v poměru 1: 1.
Hlubší výkopy než

3 m je nutné ještě rozdělit vodorovnou lavičkou šíře min. 0,5 m. V případě zastižení

drobného průsaku nebo vývěru mělce infiltrované srážkové vody je třeba sklon svahu okamžitě zmírnit.

6. Závěr
V souladu s objednávkou Městského úřadu Sokolov jsme vypracovali předběžný inženýrsko-geologický
a hydrogeologický průzkum zájmového území v ulici Závodu Míru v Sokolově, na pozemku p.č. 2501/58 v k.ú.
Sokolov. V předkládané závěrečné zprávě jsou popsány geologické a hydrogeologické poměry území,
geotechnické vlastnosti zemin a hornin, které byly stanovené na základě výsledků nově provedených
sondážních prací i rešerší dříve zpracovaných archivních materiálů. Komentář a podmínky zakládání podávají
kapitoly č. 4 a 5.

Při zakládání objektů a provádění zemních prací doporučujeme přítomnost geologa, zejména bude nutné
provádět pečlivé přebírky základových spár. Zpracovatelé průzkumu jsou dále připraveni poskytnout
projektantovi v rámci konzultací další potřebné informace.
S ohledem na dosavadní údaje o území a geologickou situaci doporučujeme zvážit možnost provedení
doplňkového HIG průzkumu pro definitivní návrh umístění a výškového začlenění garáží. Pro objasnění rozsahu
poddolování lze doporučit posudek báňského znalce.

Karlovy Vary, 23.01. 2018
Zpracoval:

Schválil:
jednatel společnosti
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DOKUMENTACE SONDY č.
Zakázka : Sokolov - ul. Závodu Míru - parkoviště
Dokumentoval :

Mapa: 11-23 Sokolov

Datum : 8. 1. 2018

Technologie sondování :

Souřadnice :

x:

y:

z: 436,10 m n.m.

Jádrový vrt

Podzemní voda : naražená hladina : nebyla zastižena
ustálená hladina : po odvrtání se neustálila, vrt se zavalil
Vzorkování: odebrán poloporušený vzorek zeminy z hloubky 3,6 - 3,9 m
Metráž :
0,00-0,10 beton povrchu zpevněné plochy
0,10-0,50 šedý lomový štěrk frakce 2-10
0,50 - 2,30 šedý písčitý jíl s různorodými úlomky a s valouny, s uhlíky a s úlomky cihel, patrně po

vrstvách hutněný násyp, konzistence na rozhraní tuhá/pevná, místy až tuhá
2,30 - 3,40 šedý jílovitý písek s lomovým štěrkem

navážka
3,40-4,50 svrchu zelenošedý, na bázi světle hnědý s rezavými skvrnami písčitý až k bázi polohy

slabě písčitý jíl (přeplavený tufitický jíl) tuhé konzistence
deluvio-fluviální sediment
4,50 - 6,00 tmavě hnědý uhelný jíl tuhé až tuhé/pevné konzistence s ojedinělými vrstvami

mourovitého uhlí
terciér- novosedelské souvrství

DOKUMENTACE SONDY č.

J15

Zakázka : Sokolov - ul. Závodu Míru - parkoviště
Dokumentoval :
Datum : 8. 1. 2018

Mapa: 11-23 Sokolov
Technologie sondování:

Souřadnice :
x:

y:

z: 436,00 m n.m.

Jádrový vrt

Podzemní voda : naražená hladina : 4,80 m
ustálená hladina : po odvrtání se neustálila, vrt se zavalil
Vzorkování: xxx
Metráž:
0,00 - 0,05 beton povrchu zpevněné plochy
0,05 - 0,40 šedý lomový štěrk frakce 2-6
0,40 - 2,05 béžové šedý slabě písčitý až písčitý jíl s různorodými úlomky a s valouny, patrně po
vrstvách hutněný násyp, konzistence na rozhraní tuhá/pevná, místy až tuhá
navážka
2,05 - 2,65 zelenošedý silně písčitý jíl s organickými šmouhami, konzistence na rozhraní tuhá/měkká
2,65 - 3,10 světle šedý, rezavě smouhovaný slabě jemně písčitý jíl, slídnatý, konzistence na rozhraní
tuhá/pevná, místy až pevná
deluvio-fluviální sediment
3,10 - 4,80 černošedý uhelný jíl tuhé/pevné konzistence s vrstvami mourovitého uhlí
4,80 - 6,00 hnědočerné mourovité uhlí s polohami úlomkovitého uhlí a s vrstvičkami uhelných jílů
tuhé/pevné konzistence
terciér - novosedelské souvrství

DOKUMENTACE ARCHÍVNÍ SONDY

E1

Zakázka : Sokolov - sídliště Ovčárna
Dokumentoval : Stavoprojekt Plzeň
Mapa : 11-23 Sokolov

Datum : 1975

Technologie sondování:

Souřadnice :

Y1

JSJ

z: 433,85 m n.m.

Jádrový vrt

Podzemní voda : ustálená hladina : 2,20 m p.t.
Vzorkování: xxx

Metráž :
0,00 - 2,50 slabě písčitý jíl, tuhé/pevné konzistence
2.50 - 5,50 písčitojílovitá hlína tuhé/pevné konzistence
5.50 - 7,20 slabě písčitý jíl, tuhé/pevné konzistence

deluvio-fluviální sediment
7,20 - 8,00 tufitický jíl

terciér- novosedelské souvrství

DOKUMENTACE ARCHÍVNÍ SONDY

E3

Zakázka : Sokolov - sídliště Ovčárna
Dokumentoval : Stavoprojekt Plzeň
Datum : 1975

Mapa : 11-23 Sokolov
Technologie sondování:

Souřadnice :
x:

y:

z: 434,23 m n.m.

Podzemní voda : ustálená hladina : 3,00 m p.t.
Vzorkování: xxx
Metráž:
0,00 - 2,00 písčitojílovitá hlína tuhé/pevné konzistence
deluvio-fluviální sediment
2,00 - 8,00 uhelný jíl s mourovitým a úlomkovitým uhlím
terciér - novosedelské souvrství

Jádrový vrt

DOKUMENTACE ARCHÍVNÍ SONDY

E5

Zakázka : Sokolov - sídliště Ovčárna
Dokumentoval : Stavoprojekt Plzeň
Datum : 1975

Mapa : 11-23 Sokolov

Souřadnice :

Technologie sondování:
y:

z: 433,20 m n.m.

Jádrový vrt

Podzemní voda : ustálená hladina : 4,30 m p.t.
Vzorkování: xxx
Metráž :
0,00 - 2,80 slabě písčitý jíl, tuhé/pevné konzistence
deluvio-fluviální sediment
2,80-4,00 uhelný jíl
4,00 - 8,00 uhelný jíl s mourovitým a úlomkovitým uhlím
terciér - novosedelské souvrství

DOKUMENTACE ARCHÍVNÍ SONDY

E7

Zakázka : Sokolov - sídliště Ovčárna
Dokumentoval : Stavoprojekt Plzeň
Datum : 1975

Mapa : 11-23 Sokolov

Souřadnice :
x:

Technologie sondování:
y:

z: 434,57 m n.m.

Podzemní voda : ustálená hladina : 4,30 m p.t.
Vzorkování: xxx
Metráž:
0,00 - 2,50 písčitojílovitá hlína tuhé/pevné konzistence
deluvio-fluviální sediment
2,50 - 8,00 uhelný jíl s mourovitým a úlomkovitým uhlím
terciér - novosedelské souvrství

Jádrový vrt

250Í/3.

Vysvětlivky
JÁDROVÝ VRT

SOKOLOV - ul. Závodu Míru
Výstavba garáží
Inženýrskogeologický a hydrogeologický průzkum
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Email

Tomáš Ouřada - GEOTECHNICKÝ SERVIS
Zikova 21, 160 00, Praha 6, telefon
laboratoř: Papírenská 1, Praha 6, telefon/fax:
WWW stránky :

VÝSLEDKY
LABORATORNÍCH ZKOUŠEK
Název úkolu :

SOKOLOV "

ZÁVODU MX KU

Zakázkové číslo
Laboratorní čísla vzorků
Datum ukončení zakázky

20184675
14
19.01.2018

Předmět zkoušení

indexové zkoušky,klasifikace
podle norem pro zakládání
staveb

Místo měření

laboratoř - Papírenská 1, Praha 6

Odběratel

AGUAS CF, s.r.o.

Zpracoval: Tomáš

Ouřada

- GEOTECHNICKÝ

SERVIS

Osvědčení o odborné způsobilosti čj.3362/96 ze dne
1.7.1996, zákon ČNR č.61/1988 Sb, vystavil OBÚ Kladno
Za protokol o zkoušce odpovídá

Zpracoval :

leden

2018

PROHLÁŠENI SHODY
GEOTECHNICKÝ SERVIS

My
( Název dodavatele )

Zikova 21,

Praha 6, 160 00
(adresa )
Prohlašujeme na svou výlučnou odpovědnost, že požadovaná
stanovení na vzorcích akce s SOKOLOV - ZÁVODU MÍRU ( lvz.)
( název, typ, počet jednotek )
na něž
se vztahuje
toto prohlášení,
jsou ve
shodě s
následující normou
{ normami
),
nebo jiným normativním
dokumentem ( dokumenty ) :
ČSN uvedené v textu zprávy

Praha 19.01.2018
( Místo a datum )

Tomáš Ouřada
( Jméno a podpis pověřené
osoby )

DECLARATION OF CONFORMITY
we Tomáš Ouřada - GEOTECHNICKÝ SERVIS
( supplier's name )
Zikova 21,
Praha 6, 160 00
( address )
Declare
under our sole responsibility that the test(s)
soil mechanics - job :

of

( name, type, numbers of items )
To which this declaretion relates is in conformity with the
following standard(s), or other normative document(s) :
Czech Standards in following Report of test

( Date and place )

( name and signature of
autorized person )

Úvod

Do laboratoře GTS byl dodán 1 vzorek zeminy odebraný z
lokality SOKOLOV - ZÁVODU MÍRU.
Dodaný vzorek zeminy byl odebrán jako poloporušený, tj. se
zachováním vlhkosti materiálu v době odběru vzorku. Bylo
požadováno stanovení základních indexových zkoušek a zatřídění
vzorku podle norem pro zakládání staveb. Z technického hlediska,
byl vzorek velmi kvalitně odebrán a v průběhu zkoušek nebyly
zjištěny žádné nepříznivé okolnosti, které by měly vliv na
kvalitu provedených laboratorních prací.
Způsob provedení laboratorních prací
Laboratorní zkoušky byly prováděny postupy podle současně
platných norem. Protože předpokládáme, že zpracovatelům úkolu
jsou postupy zkoušek známé, neuvádíme podrobné popisy způsobů
provedení, ale pouze výčet provedených stanovení a odkazy na
čísla použitých norem.
stanovení vlhkosti
stanovení konzistenčních mezí
stanovení zrnitosti

ČSN CEN ISO/TS 17892-1
ČSN CEN ISO/TS 17892-12
ČSN CEN ISO/TS 17892-4

Na základě provedených laboratorních zkoušek byly vzorky
klasifikovány podle systémů obsažených v těchto základních
stavebních normách pro zakládání staveb :

ČSN EN ISO 14688

Geotechnický průzkum a zkoušení Pojmenování a zatřiďování zemin
Návrh a provádění zemního tělesa pozemních
komunikací
norma neplatná
Malé vodní nádrže

ČSN 73 6133
ČSN 73 1001
ČSN 75 2410

(1997)

Z výsledků provedených laboratorních zkoušek jsou vypočteny
u plastických materiálů charakterizující vlastnosti podle
těchto vztahů :
index konzistence

2
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w - w
= ------ -----------IP

Ic
wTjj
wn
Ip

= index konzistence
= mez tekutosti
= Vlhkost
= index plasticity

index koloidní aktivity
IA
Ip

=
=

I

= ------------------------obsah částic < 0.002 mm
index koloidní aktivity
index plasticity

3

Empirické stanovení propustnosti
Stanovení koeficientu filtrace ( propustnost ) - k je prováděno
empiricky ze zrnitostní křivky, způsobem podle MALLLET-PACQUANT
a podle HÁZENÁ.
V případě jemnozrnných materiálů, kdy nelze tímto způsobem určit
koeficient propustnosti, je stanovení provedeno způsobem
CARMAN-K0ZENY.

Výsledky laboratorních

zkoušek

Přílohy zjištěných laboratorních výsledků jsou uspořádány v
tomto pořadí:
Souhrn základních laboratorních výsledků
Grafické znázornění zrnitostního složení vzorků
Grafické znázornění namrzavosti zemin v kriteriu dle Schaibla
Číselné vyjádření zrnitosti na skupině vybraných velikostí zrn
Empirické stanovení propustnosti ze zrnitosti
Stanovení propustnosti zeminy pro radon

Závěr
Charakteristika dodaného materiálu pro základní klasifikační
soubor je uvedena v následujícím certifikátu vzorku.
V tomto certifikátu laboratorního vzorku jsou kromě grafického
znázornění zrnitostní křivky uvedeny podíly jednotlivých frakcí
tj. jílu, prachu, písku a štěrku.
U písčitých a štěrkových zemin jsou vypočteny postupem podle
ČSN 73 1001 hodnoty čísla stejnozrnnosti a čísla křivosti.
U zemin plastických ( kde lze stanovit hodnotu Atterbergových
mezí ) jsou hodnoty meze tekutosti a meze plasticity graficky
znázorněny.
U těchto plastických materiálů je uveden SKEMPTONův diagram, kde
na základě vztahu indexu plasticity a obsahu jílovitých částic
ve vzorku je možno orientačně určit mineralogický typ jílové
frakce.
Graficky je rovněž u těchto plastických materiálů znázorněn
diagram plasticity ( např. podle ČSN 73 1001 ) a čárkovanými
souřadnicemi je znázorněno položení tohoto vzorku v grafu.
V případě neplastických materiálů tyto grafy nejsou uvedeny.
V konečné tabulce tohoto certifikátu vzorku jsou uvedeny všechny
současné i minulé klasifikace podle běžných norem pro zakládání
staveb a faktory ovlivňující tuto klasifikaci ( například obsah
organických příměsí ).
Uveden je rovněž nejen název zeminy podle ČSN 73 1001, ale i
původní název zeminy, který dříve určovala ČSN 72 1002 z roku
1972 .

<!

Na základě provedených laboratorních zkoušek jsou dodané vzorky
zemin klasifikovány takto :

Sonda : J 14, hloubka 3,6 - 3,9 m, lab.č. 14
VÝŠKA KAPILÁRNÍ VZLÍNAVOSTI URČENÁ ZE ZRNITOSTNÍ KŘIVKY:
kapilární výška 100% nasycené zeminy - Hs = 2,1
maxiumální kapilární vzlínavost Hmax = 6,6

KLASIFIKACE ČSN EN ISO 14688
Tmavě okrová JÍLOVITOPÍSCITÁ HLÍNA
Vzorek obsahuje 12 % jílu, 56 % prachu ( jemnozrnná zemina
f = 68 % ), 31 % písku a 1 % štěrku.
Jemnozrnná zemina je středně plastická-Ip=22%, Wl=49%
index konzistence = 0,49 = konzistence měkká.
Zemina neobsahuje uhličitany

saclSi.

Podle ČSN EN ISO 14688 je zemina zařazena do třídy
KLASIFIKACE ČSN 73 6133
Zatřídění podle ČSN 73 6133 - Návrh a provádění zemního tělesa
pozemních komunikací ( 2010 ) :
Zemina je zařazena do třídy

F6 Cl - jíl

se střední
plasticitou

Pro aktivní zónu komunikace je zemina nevhodná
Pro násyp je zemina podmínečně vhodná

GEOTECHNICKÝ

-

SERVIS

Zikova 21, 160 00, Praha 6, tel. mobil:
laboratoř: Papírenská 1, 160 00, Praha 6, tel/fax

CERTIFIKÁT LABORATORNÍHO VZORKU
Úkol : SOKOLOV - ZÁVODU MÍRU
Sonda: J 16
hloubka [m]:

3.6-

lab. číslo:

3.9
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KRITERIUM NAMRZAVOSTI PODLE ZRNITOSTI ZEMINY
PÍSEK
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MECHANIKA ZEMIN

VÝSLEDKY LABORATORNÍCH ZKOUŠEK ZEMIN

NÁZEV ÚKOLU : SOKOLOV - ZÁVODU MÍRU

SONDA
HLOUBKA [m]
LAB. Č.
DRUH VZORKU
VLHKOST
MEZ TEKUTOSTI
MEZ PLASTICITY
INDEX PLASTICITY
KLASIFIKACE ČSN EN 14688
KLASIFIKACE
KLASIFIKACE
KLASIFIKACE
KONZISTENCE

ČÍSLO ÚKOLU
: 20184675

J 14
3,6 - 3,9
14
POLOPORUŠ.
0,381
[%]
[%]

49
27

[%]

22
saclSi
F6 Cl
F6 Cl
F6 Cl
MEKKA

ČSN 73 1001
ČSN 73 6133
ČSN 75 2410
VYPOČTENÁ

0,49
1, 83
OKR TMAVÝ

INDEX KONZISTENCE
INDEX KOLOIDNÍ AKTIVITY
BARVA VZORKU
TVAR ZRN

nestanoveno
nestanoveno

TVAR ZRN

G T S - geotechnický servis
Stanovení zrnitosti
ČÍSLO ÚKOLU : 20184675

NÁZEV ÚKOLU : SOKOLOV - ZÁVODU MÍRU

16 32 63 125
4
8
VZOREK .001 . 002 . 004 . 007 .02 .063 . 125 .25 .5 1 2
37
68
79
86 94 97 99 100 100 100 100 100 100
21
12
16
14
10

Filtrační součinitel
VZOREK

SONDA

HLOUBKA

[ ni ]

14

J 14

3,6

- 3,9

(K)
KONSTANTNÍ
SPÁD
[ m/s ]

CARMAN KOŽENÝ
[ m/s ]

METODA U. S. BUREAU
OF SOIL CLASSIFICATION
(CH. MALLET
J.PACQUANT)
[ m/s ]
3,0000.10'8

METODA
PODLE
HÁZENÁ
[ m/s :

mino
oblast

GTS- geotechnický servis
KLASIFIKACE ZEMIN PRO ÚČELY HODNOCENÍ RADONOVÉHO RIZIKA STAVEBNÍCH PLOCH

Klasifikace provedena podle ČSN 731001
( Zakládání staveb - Základová půda pod plošnými základy )
NÁZEV ÚKOLU : SOKOLOV - ZÁVODU MÍRU

VZOREK
14

Sonda
J 14

Hloubky
[m]
3,6 - 3,9

ČÍSLO ÚKOLU :
20184675

Druh vzorku

Třída

POLOPORUŠENÝ

F6

Převaž.
Propustnost
složka
NÍZKÁ
JEMNOZRNNÁ

Hodnocení radonového rizika stavebních ploch
KATEGORIE RADONOVÉHO RIZIKA

OBJEOVÁ AKTIVITA Rn222 V PŮDNÍM VZDUCHU
V TŘÍDÁCH ZEMIN PODLE ČSN 73 1001 [ kBq.irf3 ]
KATEGORIE
RADONOVÉHO
RIZIKA
NÍZKÉ
STŘEDNÍ
VYSOKÉ

PŘEVAŽ U J Í C Í

SLOŽKA

JEMMNOZRNNÁ

PÍSČITÁ

ŠTĚRKOVITÁ

pod 3 0
30 - 100
nad 100

pod 2 0
20 - 70
nad 70

pod 10
10 - 30
nad 3 0
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Foto 3 : vyvrtané jádro vrtu J14 v metráži 0 až 6 m
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