Příloha č.1 SMLOUVY O DÍLO NA PROVEDENÍ AUTORSKÉHO DOZORU
PROJEKTANTA, Č. sml. objednatele: ORM/555/2020, Č. sml. zhotovitele: 200109
Vymezení činností podle čl. VI. odst. 4
1. Obecná specifikace činností
1.1. dohled na soulad pohledových částí stavby Díla s projektovou dokumentací ověřenou ve stavebním řízení, která je podkladem pro činnost autorského dozoru,
sledování a kontrola postupu výstavby,
1.2. podávání nutných vysvětlení k dokumentaci stavby, která je podkladem pro výkon autorského dozoru a spolupráce při odstraňování důsledků nedostatků, zjištěných v dokumentaci a vypracovávání úprav této dokumentace s cílem uvedení
zjištěných rozporů a nedostatků v projektové dokumentaci či v reálu staveniště
do souladu s požadavkem objednatele na bezvadné dokončení díla,
1.3. podávání vyjádření k požadavkům na větší množství výrobků a výkonů oproti
projektové dokumentaci,
1.4. navrhování změn a odchylek ke zlepšení řešení projektu, vznikající ve fázi realizace Díla,
1.5. posuzování návrhů na změny stavby, na odchylky od schválené projektové dokumentace, které byly vyvolány vlivem okolností vzniklých v průběhu realizace
Díla,
1.6. posuzování a odsouhlasení případných návrhů zhotovitele stavby na změny
schválené projektové dokumentace a na odchylky od ní, které byly vyvolány vlivem okolností vzniklých v průběhu realizace díla,
1.7. účast na vybraných kontrolních dnech v minimálním rozsahu stanoveným ve
stavebním povolení,
1.8. účast při přebírání stavby Městem Kopřivnice od zhotovitele stavby a při kontrole
odstranění závad zjištěných při přebírání stavby Městem Kopřivnice, přičemž aktivní účastí se rozumí kompletní samostatná prohlídka zhotovované stavby, upozorňování na vady a nedodělky stavby, vypracování zápisu o nalezených vadách
a nedodělcích a jeho předání objednateli,
1.9. účast při kolaudaci a při kontrole odstranění kolaudačních závad,
1.10. odsouhlasení dokumentace skutečného provedení stavby.
2. Vyhrazená specifikace technických činností
2.1. odsouhlasení výběru dlažby - spárořezu, odsouhlasení kvality provedení dlažby,
materiál dlažby, výběr žulové kostky, štípaný kamenný obrubník, odstín a povrch
2.2. odsouhlasení kvality povrchů z litého betonu,
2.3. odsouhlasení kvality pohledových betonů (přístřešku, opěrných zdí, schodišť,
pódií, květináčů),
2.4. odsouhlasení detailů spojů prosklených stěn u proskleného pavilonu, barevné
odstíny použitých materiálů, okenních křídel, použitá kování,
2.5. konečný výběr typologie svítidel a sloupů veřejného osvětlení,
2.6. výběr typu použitých mříží a opěr ke stromům,
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2.7. výběr typu a odstínu schodišťových zábradlí a schodišťových stupňů u všech
schodišť,
2.8. konečné posouzení výběru mobiliáře a jeho soulad se zadávací projektovou dokumentací - výběr laviček, typ odpadkových košů, stojanů na kola, ochranné
mříže ke stromům, plakátovací plochy, vitríny, mobilní velkoobjemové květníky,
2.9. konečné posouzení použitého materiál a odstínu dřeva pro sedáky pódií a květníků,
2.10. konečný výběr typologie orientačních systémů a směrovek,
2.11. odsouhlasení veškerého barevného řešení povrchových materiálů - kovových
konstrukcí a madel, stožárů veřejného osvětlení,
2.12. stanovisko k zachování a úpravě rozsahu zeleně, návrh zeleně-ve spolupráci
se správcem zeleně,
2.13. koncept celkového řešení.
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