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ZÁPIS O PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ PRACOVIŠTĚ*/STAVENIŠTĚ* 

Zadavatel díla 
 

Údaje o místě a provádění díla 

Název:  
 

 Adresa, umístění: 
 

 

Sídlo: 
 

 Předmět plnění díla: 
 

 

Oprávněný zástupce: 
 

 Číslo smlouvy o dílo:  

Kontakt: 
 

 Pozemky:  

Koordinátor BOZP: 
 

 Objekty:  

Kontakt:  
 

Plochy zařízení staveniště:  

Zhotovitel díla Stávající inženýrské sítě v prostoru staveniště: 

Název: 
 

 a) 

Sídlo: 
 

 b) 

Odpovědný zástupce BOZP: 
 

 c) 

Kontakt: 
 

 d) 

Odpovědný zástupce PO: 
 Místa napojení potřebných energií a jejich hlavní uzávěry: 

Kontakt: 
 

 Pitná voda:  

Odpovědný zástupce OŽP: 
 

 Užitková voda:  

Kontakt: 
 El. energie:  

Další oprávněné osoby: 
 Kanalizace:  

Kontakt: 
 Jiné:  

Dnešního dne předává Statutární město Chomutov – ORI /objednatel/  pracoviště (místo plnění) pro 

realizaci shora uvedené stavby a požaduje, aby v rámci stavby byly dodržovány a respektovány následující 

pokyny: 

• budou splněny a respektovány veškeré podmínky uvedené ve stavebním povolení, 

• jakékoli změny budou předem projednány se zástupcem investora a následně zapsány do stavebního deníku, 

• zhotovitel ode dne převzetí staveniště přebírá zodpovědnost za dodržování BOZP, požární ochrany a technický stav prostoru 
stavby, 

• je požadováno, aby práce byly prováděny tak, aby nedošlo k narušení pohybu chodců v přilehlém okolí, 

• staveniště bude řádně označeno, zajištěno, ohraničeno a dostatečně pojištěno před vstupem nepovolaných osob, 

• v případě znečištění přilehlých ploch (týká se i znečištění silnice - dopravní trasy odvozu odpadu) bude proveden jejich úklid 
bez prodlení, 

• veškerý odpad bude odvezen a při dokončení stavby bude předložen protokol o likvidaci tohoto odpadu, 

• zhotovitel umístí na viditelném místě ceduli s náležitými údaji o stavbě (název, zodpovědná osoba, kontakt, termíny – 
zahájení, ukončení prací) 
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• zhotovitel bude dodržovat veškerá ustanovení související se záborem komunikace či záborem veřejné zeleně. 

PŘÍJEZDOVÉ A PŘÍSTUPOVÉ KOMUNIKACE - přístup na staveniště bude zajištěn: 

a) komunikace pro pěší: 

b) komunikace pro dopravu: 

c) ostatní:  

 

SOUBĚŽNĚ S PŘEDÁNÍM STAVENIŠTĚ BYLY PŘEDÁNY TYTO DOKUMENTY: 

Název dokumentu 
Bližší identifikace  

(např. datum zpracování, účinnosti atp.) 

Předáno 

ano Ne 

Nákres staveniště    

Plán inženýrských sítí    

Protokol o provedeném školení BOZP a PO    

Rizika a opatření vyplývající z prováděných 

činností zhotovitele nebo jeho dodavatelů 
   

Projektová dokumentace    

    

    

    

    

    

    

    

    

 

Fotodokumentace stavu při předání je přílohou tohoto protokolu! Bez fotodokumentace nelze předat staveniště! 

 

Předávající:  Datum: 
  

Podpis: 

 

Přebírající:  Datum: 
  

Podpis: 

 

 

Okomentoval(a): [NH1]: Pozor na demontáž cedulí 
informačního systému např. na sloupech VO atp. – existuje 
smluvní povinnost města předem informovat správce 
informačního systému, aby si je demontoval zhotovitele 
(informace o smluvním vztahu se správcem systému podá 
OMM). 


