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Správce si vyhrazuje nárok na náhradu škody vzniklé na staveništi. 

provedl před nástupem osob vykonávajících pracovní činnost pro zhotovitele (vlastní zaměstnanci,

subdodavatelé aj.) (dále jen "osoby zhotovitele") kontrolu budoucího staveniště z hlediska BOZP, PO aj. a

konstatuje, že osoby zhotovitele nejsou ohroženy provozem stavby a že staveniště je řádně zajištěno

přístupovými cestami, osvětlením, vzduchotechnikou a všemi dalšími opatřeními.

funkcí, systémem a umístěním čidel a ovládacích tlačítek osvětlení, vzduchotechniky a používání

provozního telefonu

vymezením prostoru staveniště 

kouření, donášení a konzumaci jídla, vykonávání tělesných potřeb a jiných činností, které nesouvisí s

pracovní činností vymezenou předmětnou smlouvou/objednávkou/žádostí

manipulace s elektrickým zařízením, zařízením MaR, inženýrskými sítěmi vč. příslušenství, vlastním

vybavením resp. konstrukcemi kolektoru atd., které nesouvisí s pracovní činností vymezenou předmětnou

smlouvou/objednávkou/žádostí

povinností používat oděv s logem, nebo opatřený nápisem s názvem společnosti a na požádání se prokázat

vydanou identifikační kartou o provedeném školení bezpečnosti společně s průkazem totožnosti

možností pohybu pracovníků třetích subjektů po staveništi

povinností ochránit všechny sítě a zařízení před znečištěním a poškozením

povinností zachovat volnou únikovou cestu 

byl seznámen s jeho povinností poučit osoby zhotovitele o dodržování závazků zásad chování v prostorách

kolektorů (viz Příloha č. 1 tohoto zápisu), zejména pak o zákazech: 

vstupu do jiných částí kolektoru nebo staveniště, které jim nebylo vymezeno pro práci

Zhotovitel prohlašuje, že:

povinností dodržovat a respektovat bezpečnostní označení, výstražné signály a pokyny pracovníků správce

kolektoru

se seznámil s Přílohou č. 1 „Povinnosti zhotovitele v kolektoru“ a s Přílohou č. 2 „Provozní řád pro správu,

provozování a údržbu kolektorů na území hlavního města Prahy", které jsou volně přístupné na webových

stránkách správce a jsou nedílnou součástí tohoto zápisu i bez tištěné formy. Zhotovitel je dále povinen

seznámit s těmito přílohami všechny osoby zhotovitele.

se seznámil s příslušnými předpisy BOZP, PO aj., které jsou pro předávané staveniště závazné (viz Příloha

č.1 tohoto zápisu), zejména pak:

přístupovými a únikovými cestami a s obsluhou vstupních a únikových poklopů

(dále jen „zhotovitel“)

Vymezení staveniště:

Správce zhotoviteli předává staveniště v následujícím rozsahu:

Osoba oprávněná jednat ve věcech technických: Jméno

Zápis o předání a převzetí staveniště
Akce(stavba):

smlouva/objednávka/žádost číslo:

Správce kolektoru: Kolektory Praha, a.s.

Osoba oprávněná jednat ve věcech technických: Jméno

Odpovědný pracovník správce kolektoru:

Zhotovitel akce (stavby):

(dále jen „správce“)
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Správce přebírá od zhotovitele kompletní a nepoškozené / nekompletní nebo poškozené vybavení uvedené 

v odstavci 8) tohoto zápisu. Ztráty a poškození se uvádějí v samostatném Protokolu o ztrátě nebo poškození 

vypůjčeného vybavení.

Zhotovitel zpět předává a správce přebírá staveniště bez zjevných závad.

zajistí na staveništi pořádek a čistotu, a že odpady a nečistoty vzniklé jeho činností bude průběžně

odstraňovat.

převzal od správce vybavení: 

převzal odpovědnost za zajištění bezpečnosti kolektorové stavby (vč. vnitřního vybavení, nadzemních objektů

atd.) a dále prohlašuje, že byl poučen o správném zajišťování přístupových cest a jejich užívání během

provádění prací a jejich zajištění po opuštění kolektoru.

Předávající správce:           František Jirků

viz. zápis v provozní knize

Jméno

odkládání materiálu a nářadí, stoupání nebo jiné nevhodné využívání elektrických zařízení, zařízení MaR,

inženýrských sítí vč. příslušenství, vlastního vybavení resp. konstrukcí kolektoru atd., které nesouvisí s

pracovní činností vymezenou předmětnou smlouvou/objednávkou/žádostí

byl seznámen s jeho povinností hlásit denně všechny vstupy osob zhotovitele dispečerovi správce kolektoru

(kontakt viz Příloha č. 1 tohoto zápisu). Před vlastním vstupem, před otevřením dveří nebo poklopu, nebo

bezprostředně poté se vstupující osoba zhotovitele spojí s dispečerem správce a nahlásí své jméno, název

firmy zhotovitele (popř. subdodavatele), druh činnosti, počet současně vstupujících osob zhotovitele a

specifikuje konkrétní místa jejich pohybu. Po ukončení prací před opuštěním kolektoru se opět osoba

zhotovitele spojí s dispečerem správce a ohlásí ukončení prací a odchod osob zhotovitele z kolektoru.

Přejímající správce      

Povinností zhotovitele je výše uvedené vybavení správci vrátit kompletní a nepoškozené a v případě jeho ztráty 

či poškození vzniklou škodu se správcem vypořádat (uhradit).  

Jednacím jazykem mezi správcem a zhotovitelem bude výhradně jazyk český. 

Tímto       předáním       a       převzetím       nejsou       dotčena       práva       na        povinnosti       

vyplývající      ze  smlouvy/objednávky/žádosti.

Správce  předává  a  zhotovitel  přebírá  staveniště  ve  výše  vymezeném  rozsahu  bez  zjevných  závad  

a  současně  prohlašují,  že  s  obsahem  tohoto  zápisu  vč. jeho  příloh  souhlasí  a  důkaz  čeho  

připojují  své podpisy. 

Přejímající zhotovitel:

Předávající zhotovitel  

Osoba oprávněná jednat ve věcech technických:

Osoba oprávněná jednat ve věcech technických: Jméno


