
V Olomoucidner 29. 5. 2014

NaŠe zn.: 
I ob|astní inspekto.át p]áce pÍo

J|homořavský křai a z|ínský kÍal
Vyřizui€: |ng' Mi|an Kopu|ot,ý Milady Hořákové 3
Tor.: +420 604 9oo 9oB 9!"9
Fax: _ PSC 658 60
e.mai|: kopu|ety@prosaÍety.cz

oznámení. d|e s 15 odst. í zákona ě. 309/2006 sb.. a Nv 59í/2006 sb..
pří|oha č. 4 o zaháiení prací na stavbě:

''||/365 Horní Poříčí - Letovice, extravi|ány..
1' Datum odes|án í oznámení| 29.5.2014

2' zadavate|(é)stavby:

a. Název Úméno a príjmenÍ): správa a údržba si|nic Jihomoravského kraje,
příspěvkoVá olganizace

b. |dentiÍikační čís|o: 709 32 581
c' sÍd|o: Žérolínovo nám' 3/5' 601 82 Brno

3. Přesná adÍesa, popřípadě popis umístěn í staveniště|
Místa stavby: si|nbe ||/365 HoÍní PořÍčí - Prostřední Poříčí, sí|nice |l/365 Křetín .
Lelovice

4. Stavbal
a. Druh: pozemní komunikace
b. stručný popis:

Předmětem slavby je rekonstrukce úsoku si|nice ||/365 od konce intravi|ánu Plostřédní
Poříčí po intravi|ánový úsok Horní PoříčÍ - prutah a od slaničenl paspartu si|nice
|u365 km 15'871 po začátok zástavby obcé Křétín _ staničení pasportu si|nico ||/365
km 11,2085)' Budé provodena obnova živičného kry1u a zabezpečéní ska|ní stěny'
ostatní viz projektová dokuménlaco.
Práce a činnosti' ktelé budou na stavbě prováděny:
Na stavbě budou prováděné Mo práce pod|e Pří|ohy č'5, Nařízení v|ády č.591/2006:
odst. 6. Práce Vykonávané v ochranných pásmech snergetických vedenÍ popřípadě

zařízen Í téch nického Vybavení'
odsl. í1. Práce spojené s montážÍ a demontáží těžhých konstrukčních stavebních dí|ů

určených pÍo trva|é zabudování do staveb.

5. zhotovite|(é)stavby:
a' Název (jlhóno a přÍmení): Porr a.s',
b' |dentifikační čís|o: 430 05 560
c' síd|o (Popř. místo byd|išté nébo mlsto podnikánÍ)| Vác|avské nám. 11' č' p' 837, Praha

1 ,  PSC  110  00

d. Název Úméno a příjmen0: oHL Žs, a's
é. |denti|ikační číslo: 463 42 796
í. síd|o (popř. místo bydliště nebo mi9to podnikání): BureŠova 938/'|7, Veveří' PsÓ 602

00 Brno



Fyzickó osoby zabézpďujÍcÍ odbomé vedonÍ prováděnÍ stavby:
a. J'méno a přl]menÍ: lng. Joze| Lančarič
b' cÍs|o autorizacé: 1o0 52 27

5. Koordináto(ň) pň přípravě stavby:
a. Název Úméno a příjmení): Eco|ogical consu|ting a.s. - |ng. PEtr Kop€čný
b. sÍd|o (popř mÍsto bydliště ngbo mlsto podnikání): Na stňolnici48,779 oo olomouc

7. Koordináto(ň) při rea|izaci stavby:
a. Nfuev (iméno a příjmení): SAFETY PRo s.r.o. - |ng. Milan Kopu|gý

(lng. Tomáš svozi|6k)
b. |dontiÍikační ěís|o: 285 71 690
c. síd|o (popř. mÍslo byd|išté n€bo mÍsto podnikánO: chvá|kovická 14í60,

7/9 00 Olomouc

6. stavgnišlě přgdáno zhotovil€li dng: 16. 5. 2o14 (zaháj€nÍ s|avobnÍch p|acl 512014\
P|ánované ukončení prací dne: 31' 10. 2014

9. odhadovaný maximáIní počet Íyziclých osob na staveništi: 20

10. P|ánovaný pď€t zhotovile|Ů na staveništi:2 (da|ší budou po8tupně aktua|izováni)

11. |dentilikačnÍ údaje o zholovite|ích na staveništi:
Název Úmóno a přÍjmenÍ): |doniiíikační čÍs|o.

Porr a.s. 4i)0 05 560
oHL Žs a.8. 469 42796

da|ší zhotovit€lé budou oostuoně aktua|izováni

'| 2. zadavatel stavby - s|avebník (popřípadě íyzická osoba oprávnóná jednat jeho |ménem):
a. Název: správa a údrŽba si|nic Jihomoravského kraje' příspóvková organizaco
b. Jméno a přÍmení: |ng. Jiří sméka|- SAFETY PRo s.r.o. (na zák|adě gm|ouw)
c. Podpis: ,./ ., /)

/- t-l/, t

SAFETY PROc'r 'o'
cbvÍlkoviclÍ l,|5,óo
7?9 00 ol..oMouc

lČ:285 7l 690


