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VYPRACOVÁNÍ PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE
PRO VYDÁNI SPOLEČNÉHO ÚZEMNÍHO

STAVEBNÍHO ŘÍZENÍ Ve. INŽENÝRSKÉ ČINNOSTI
PRO STAVBU -PŘIPOJENÍ OBCE PSÁRY
NA POSÁZAVSKÝ VODOVOD - 2. ETAPA

Uchazeč:

Sfdlo;
IČO:
DIČ:
Právní forma:
Datum zápisu:
Spisová značka:
Zastoupený:

Telefon:

E-mail:
Web:
ID schránky:

M Projekt CZ s. r. o.

17. listopadu 1020, 562 01 Ústí nad Orlici
035 08 544
CZ 035 08 544
Společnost s ručením omezeným
22. 10. 2014
C 34200 vedená u Krajského soudu v Hradci Králové
ve věcech smluvních:

Ing. Milošem Popelářem
ředitelem a jednatelem společnosti
ve věcech technických:
Ing. Milošem Popelářem, ředitelem a jednatelem společnosti
autorizovaným inženýrem v oboru stavby vodního hospodářství
a krajinného inženýrství (6. autorizace CKAIT IVOO 0701003)
Ilonou Kubiékovou, asistentkou společnosti, office manažerkou
+420 463 035 026, +420 603 944 946 (Ing. Miloš Popelář)
+420 465 526 274 (spojovatelka)
DopelarOlmproiektcz. cz
http://w\Am'. mproiektcz, cz

j2briir

V Ůstf nad Orlici dne 04. 05. 2018
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UPOZORNĚNI PRO ZADAVATELE:

, uíastnik ''Xberove^nzeni;IYIP. r°Jekt cz s-r-0. se sídlem 17. listopadu 1020,
5eloLustí na"dorlLcfJČO: °35 08_544; právní forma: "^"-"SpolecrTosTrm cen^
°me"z!nym""mto-.ve. smyslu § 173°zákona 6- 89/2012 Sb:r"obcansky''zátonfk,'
w zněni pozdějších předpisů a v návaznosti na ustanovení § 218 zákona"^ 134/2016

3.,.ozad^ár" vereinych zakázek, ve znénf pozdějších předpisů, tímto~označuie
veškeré údaje a informace obsažené v teto nabídce^qduvernéT^
^S^^^^^ new zneužity' ^^^doll ^^p^S



M Projekt CZ
s. r.o.

NÁVRH SMLOUVY

l
M Projekt CZs.r.o,
17. listopadu 1020
562 01 Ústí nad Orlici

Tel. :+420 465 526 274
ID schránky: j2briir
e-mail: mproiektcz@mproiektcz. cz

IČ: 035 08 544
DIČ: CZ 035 08 544
www. mproiektcz. cz

Zápis v OŘ vedeného Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl C, vložka 34200.
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Číslo smlouvy objednatele: Číslo smlouvy zhotovitele: 2018_1032

SMI.OUVA O PILO

(dále jen "Smlouva") uzavřená podle § 2586 a naši. ve spojem^ §_263^s^nasl. zákona č.
89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném a účinném zněni

na Posázavskv vodovod - ProjektováVODOVOD j>SARY - Přiooieni obce Psa
dokumentacea inženýrská činnosTpro wdiíni snolečného povoleni liniové .

včetně souvisejicích technolosjickÝch objektů 2. etapatechnické infrastruktu

CLI

Smluvní strany

l. l Objednatel

Název:

Sídlo:
IC:
DIČ:
Zástupce ve věcech smluvních:
Zástupce ve věcech technických:

(dále jen "Objednatel")

Obec Psáry

Pražská 137, 252 44 Psáry
00241580
CZ00241580

Milan Vácha, starosta obce
Vlasta Málková, mistostarostka obce

M Projekt CZ s. r. o.
17. listopadu 1020, 562 01 Ústí nad Orlicí
035 08 544
CZ 035 08 544
KB, a. s.. Ústi nad Orlicí
107-8788330297/0100

Ing. Miloš Popelář
Ing. Miloš Popelář, Ing. Markéta Popelářova
vedeném Krajským soudem v Hradci Králové
registrován v oddílu C, vložce 34200

1. 2 Zhotovitel

Název:

Sídlo:

IČO:
DIČ:

Bankovní spojeni:

Číslo účtu:

Zástupce ve věcech smluvních:
Zástupce ve věcech technických:
Zapsán v obchodním rejstříku

(dále jen "Zhotovitel")

Výše uvedení zástupci obou smluvních stran prohlašují, že podle sta"ov' SPolece"ské
smlouvy nebo jiného vnitřního předpisu jsou oprávněni tuto smlouvu podepsat a k
platnosti smlouvy není třeba podpisu jiných osob.

ČI. II
Předmět smlouvy

2. 1.Zhotovitel se zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro Objednatele realizaci
Zakázky" s názvem VODOVOD PSÁŘY - Připojení obce Psáry na Posazavský
vodovod - Projektová dokumentace a inženýrská činnost pro vydáni společného
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Číslo smlouvy objednatele: Číslo smlouvy zhotovitele: 2018_1032

povolení liniové stavby technické infrastruktury včetně souvisejících technologických
objektů 2. etapa (dále jen "dílo"), spočívající' ve vypracováni projektové dokumentace
včetně výkonu inženýrské činnosti.

Trasa navrhovaného přivádecího řadu bude upřesněna s objednatelem dle místních podmínek.

2.2. Průzkumné práce - polohopisné a výškopisné zaměřeni

Geodetické zaměřeni bude provedeno v souřadnicovém systému JTSK a výškovém systému
Balt po vyrovnání pro podrobné vodovodní přivaděči řady liniové stavby v délce 3 340 m.
Toto zaměření bude sloužit jako podklad pro projekční práce.

2.3. Vypracování dokumentace pro vydáni společného povoleni liniové stavby technické
infrastruktury včetně souvisejících technologických objektů.
Dokumentace bude zpracována dle vyhlášky č. 405/2017, kterou se mění vyhláška ̂499/2006
Sb.. o dokumentaci staveb, ve zněni vyhlášky č. 62/2013 Sb., a vyhláška, č. 169/2016 Sb., o
stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázka na stavební práce a soupisu stavebních prací,
dodávek a služeb s výkazem výměr.

Projektová dokumentace bude zpracována dle přílohy c. 9 k vyhlášce č. 499/2006 Sb. v tomto
rozsahu:

A Průvodní zpráva

B Souhrnná technická zpráva

C Situační výkresy

D. Dokumentace objektů a technických a technologických zařízeni

Dokladová část

a

1

2. 4 Inženýrská činnost za účelem vydáni rozhodnuti o umístění stavby a stavebního
povolení

Majetkoprávní projednání stavby s vlastníky a uživateli stavbou dotčených pozemků, zajištěni
vydání společného povolení, tj. územního rozhodnuti a stavebního povolení.
Majetkoprávní projednání stavby s vlastníky a uživateli stavbou dotčených pozemků pro
společné řízeni, tj. zajištění uzavření nájemních smluv pro dočasné zábory pozemků po dobu
výstavby, smluv o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti pro zřízení stavby na cizím
pozemku, případně smluv o budoucí smlouvě kupní pro trvalé zábory pozemků, které mohou
být objednatelem vykupovány (po dohodě s objednatelem).

Dílo bude Objednateli předáno v šesti vyhotoveních v listinné podobě a v jednom vyhotoveni
v digitální podobě na CD - ROM.

2. 5 Objednatel se zavazuje převzít provedené Dílo od Zhotovitele a zaplatit Zhotoviteli
Cenu Qakje definována níže).

2.6 Zhotovitel se zavazuje provést Dílo s odbornou péčí v ujednaném čase, v rozsahu a
kvalitě podle této Smlouvy.

Stránka Z z 6



Číslo smlouvy objednatele; Cisto smlouvy zhotovitele: 2018 1032

ČI. III
Doba plněni

3. 1 Zhotovitele zavazuje provést Dílo v souladu s touto Smlouvou a předat ie Obiedn",""
v následujících terminech:

Zahájení plnění zakázky: bezprostředně po podpisu smlouvy o dílo
Terminy předání (dokončeni) jednotlivých částí veřejné zakázky dle rozsahu práci:

l.

2.

^^-.^

Průzkumné práce - geodetické zaměření

Vypracovaní projektové dokumentace pro vydáni společného
povolení liniové stavby technické infrastruktury včetně
souvisejících technologických objektů.
Inženýrská činnost za účelem vydání společného územního a do 10 měsíců od podpisu

SoDstavebního řízení - společné povolení - do 5 smluv.
(dále jen "Doba plnění")

do 6 měsíců od podpisu
SOD

do 6 měsíců od podpisu
SOD

ČI. IV
Cena

4'' o^ed."atel.. se. zavazuje zaP.latit. Zhotoviteli za Dílo provedené v souladu s touto
smluvní cenu v celkové výši:

Celková cena v Kč bez DPH

DPH 21%

Celková cena v Kč včetně DPH

(dále jen "Cena")

Podrobná specifikace ceny dle dílčích prací:

379000, - Kč

79590,- Kč

458590, - Kč

CenarKebezDPH
Průzkumné práce - geodetické zaměření - cca 1200 m
Vypracování projektové dokumentace dokumentace pro vydání
společného povoleni liniové stavby technické infrastruktury
včetně souvisejicích technologických objektů.'
Inženýrská činnost za účelem vydání společného územního a
stavebního řízení - společné povolení - do 5 smluv.

Celková cena za dílo bez DPH

Nabídková ̂cena zahrnuje veškeré náklady zhotovitele nezbytné pro řádnou realizaci
vyjma činnosti specifikovaných jednotkovou cenou, viz níže.

V nabídkové ceně díla je zahrnuto 5 uzavřených smluv.

Stránka 3 ; 6



Číslo smlouvy objednatele: Číslo smlouvy zhotovitele: 2018_1032

Cena těchto prací nad stanovený počet smluv, pokud je objednatel bude požadovat po
zhotoviteli, je stanovena dohodou na základe pevných jednotkových cen a podle skutečného
počtu smluv potvrzených vlastníky pozemků takto:
Smlouvy (nájemní smlouva, smlouva o budoucí smlouvě o zřízeni služebnosti pnp smlouva
o budoucf~smlouvě kupní): 3 600, - Kč/kus (bez DPH)

4. 3 Nabídkovou cenu je možno měnit pouze v souvislosti s připadnou změnou daňové
sazby vztahující se k předmětu plněni.

4. 4 Cena neobsahuje správní poplatky. Tyto budou uhrazeny samostatně po předložení
příslušných dokladů.

Ci.v
Platební a fakturační podmínky

5. 1 Objednatel nebude poskytovat zálohy.

5. 2 Cenu za samostatné části díla dle bodu 4. 1. má zhotovitel právo fakturovat po jejich
řádném předání objednateli.

5. 3 Objednatel proplatí daňový doklad bezhotovostní platbou prostřednictvím svého
peněžního ústavu do 30 dnů od jeho doručeni Objednateli. Mezibankovni zúčtováni
není započítáno ve lhůtě splatnosti.

5. 4 Daňové doklady budou mít náležitosti ve smyslu ustanoveni zákona č. 235/2004 Sb.
v platném zněni.

ČI. VI
Smluvní pokuty

6. l Při nedodržení termínu splatnosti dle této Smlouvy může být Objednateli účtován úrok
z prodlení ve výši 0,05 % z fakturované částky za každý den prodleni.

6. 2 Za každý ukončený den prodleni po době plnění dle této Smlouvy má Objednatel
právo účtovat Zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z Ceny.

6. 3 Smluvní strana má právo na náhradu škody vzniklé z porušeni povinnosti, ke kterému
se smluvní pokuta vztahuje.

ČI. Vil
Záruka za dílo

7. 1 Délka záruční doby se stanovuje na 60 měsíců od data podpisu předávacího protokolu,
potvrzujícího předáni díla bez vad a nedodělků.

ČI. Vlil
Vlastnické právo

8. 1 Vlastnické právo k předmětu Díla nabývá okamžikem jeho vzniku Zhotovitel.
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Číslo smlouvy objednatele:
Číslo smlouvy zhotovitele: 2018_1032

8.2 Objednatel nabývá vlastnické právo k předmětu Díla jeho Prevzetím^podle ̂ tóto
SmTo"uv"y7 Stejným" okamžikem přechází na Objednatele i nebezpečí škody na věci,
která je předmětem Díla.

ČI. IX
Předáni a převzetí díla

9. 1 O předání provedeného Díla Zhotovitelem a převzetí provedeného Dna c)bJednatelem
sepi^""sml^ni'sťran-y této Smlouvy předávací protokol, který bude obsahovat i
případné výhrady Objednatele.

9. 2 Současně s Dílem je Zhotovitel povinen předat Objednateli veškeré dokumenty:P!ány
a"jÍ'né"Íistiny, -které Zhotovitel získal nebo měl získat v souvislosti s Dílem či
provedením.

ČI. X
Povinnosti zhotovitele

10. 1 Zhotovitel je povinen provést Dílo v souladu s touto Smlouvou.
10.2 Zhotovitel je povinen pravidelné informovat Objednatele o stavu ProváděnehoDila^a

navyžádánYÓbjednatele provedené v souladu s touto Smlouvou prokázat i
skutečný stav prováděného Díla.

10. 3 Zhotovitel je povinen informovat Objednatele o zamýšlené změně sidla Zhotovitele.

ČI. XI
Povinnosti objednatele

11. 1 Objednatel je povinen zaplatit Zhotoviteli Cenu podle této Smlouvy.
11.2 Objednatel je povinen poskytnout Zhotoviteli součinnost nezbytnou pro provedení

Díla dle této Smlouvy.

ČI. XII
Závěrečná ustanoveni

12. 1 Tuto smlouvu lze měnit či doplňovat pouze písemnými dodatky, podepsanými oběma
stranami. Platnosti a účinnosti~tato Smlouva nabývá podpisem oběma stranami.

12. 2 Tato Smlouva je vypracována ve čtyřech vyhotoveních, z nichž každá ze smluvních
stran obdrží po dvou exemplářích.

12. 3 Veškeré dohody učiněné před podpisem této Smlouvy a v jejím^obsahu nezahrnuté
pozbývají dnem podpisu Smlouvy platnosti bez ohledu na funkční postaveni osob,
které předsmluvni ujednání učinily.

12.4 Tato Smlouva se řídí úpravou dle žák. é. 89/2012 Sb., občanského zákoníku. Veškeré
údaje a informace, které si strany sdělily při uzavíráni této smlouvy'jsou Pwažovan^
za"duvěmé7přičemž žádná ze stran je nesmí zpřístupnit či sdělit třetí osobě am je
použit v-roz'pom s jejich účelem pro potřeby vlastní. PorušHi některá strana tuto
povinnost a obohatí-Íi se tím, vydá druhé straně to, oč se obohatila.

12. 5 Odpověď strany této Smlouvy, ve smyslu § 1740 odst. ?, žák. č. 89/2012 Sb^,
občanského zákoníku, s dodatkem nebo odchylkou, která podstatně nemění podmink
nabídky, není přijetím nabídky na uzavření této Smlouvy.

Stránka 5 z6

J



Číslo smlouvy objednatele: Číslo smlouvy zhotovitele: 2018_1032

12. 6 Smluvní strany po přečteni této Smlouvy prohlašují, že souhlasí s jejím obsahem^že
Smlouva byla sepsána vážně, určitě, srozumitelně a na základě jejich pravé a svobodné
vůle, na důkaz čehož připojují své podpisy.

V Psárech dne

Za objednatele

V Ústí nad Orlicí dne 04. 05.2018

Za zhotovitele

Milan Vácha

starosta obce Psáry

'opelář
ředitel aje^thatel společnosti

M Projekt CZ s. r.o.
17. listopadu 1020 R

562 01 Ústí nad Orlici
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M Projekt CZ
s. r. o.

ČESTNÉ PROHLÁŠENI
O SPLNĚNÍ ZÁKLADNÍ ZPŮSOBILOSTI

účastníka výběrového řízeni k veřejné zakázce malého rozsahu na akci:

VYPRACOVÁNÍ PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE PRO
VYDÁNÍ SPOLEČNÉHO ÚZEMNÍHO A STAVEBNÍHO
ŘÍZENÍ VČ. INŽENÝRSKÉ ČINNOSTI PRO STAVBU -

PŘIPOJENÍ OBCE PSÁRY NA POSAZAVSKY
VODOVOD - 2. ETAPA

Mistopřísežně prohlašuji, že:

Dodavatel / účastník:

Sídlo:

M Projekt CZ s. r. o.

17. listopadu 1020, 562 01 Ústí nad Orlici

Identifikaéni číslo: 035 08 544

Právní forma: 121 -Společnost s ruéenim omezeným

splňuje základní způsobilost v souladu s ustanovemm S 74 zákona
6. 134/2016 Sb.,^zadávání veřejných zakázek, ve znění pozděiších předoisů.

Toto prohlášení činím na základě své jasné, srozumitelné, svobodné a omylu
prosté vu'le a jsem si vědom všech následků, které vyplývají z uvedení nepravdivých
údajů.

Projekt CZ s. r. o.
17. listopadu 1020 R

'1 Ústí nad Oriicí

Ing. Milo^Popelář
ředitel a jedr), eftel společnosti

V Ústi nad Orlicí dne 04. 05. 2018.

M Projekt CZs.r.o. Tel. :+420 465_526 274 K"°.35-08^ ̂ '
1'7'l'ls'Kpaďu'1020" ID schránky :j2brllr_ D.lč:. cz. °35,.°8.54'1
562 01 Ušil nad Orlici e-mail: mDroiektezOmDroleklcz.cz www_mpro|eKicz.c

Zápis v OŘ vedeného Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl C, vložka 34200.



Datum vzniku a zápisu:

Výpis

z obchodního rejstříku, vedeného
Krajským soudem v Hradci Králové

oddíl C, vložka 34200

22. října 2014

Spisová značka:
Obchodní firma:

C 34200 vedená u Krajského soudu v Hradci Králové

M Projekt CZ s. r. o.

Sídlo:
Identifikačnfcfslo:

Právní forma:

Předmět podnikáni:

17. listopadu 1020, 562 01 Ústí nad Orlicí
035 08 544

Společnost s ručením omezeným

Výroba, obchod a služby neuvedené v pnloh^chl^3^ivnostenskeho^ato
Projektová činnost ve výstavbé
Provádění staveb, jejich změn a odstraňováni
Výkon zeměmeňckych činnosti

Statutární orgán:

jednatel:

Počet členů:

Ing. MILOŠ POPELÁŘ, dat. nar. 3. října 1970
Na Stráni 538, Hylváty, 562 03 Ústí nad Orlicí
Den vzniku funkce: 22. října 2014

Způsob jednání:
Spoleénfci:

Společník:

Podíl:

Jednatel zastupuje společnost samostatné.

Ing. MILOŠ POPELÁŘ, dat. nar. 3. října 1970
Na Stráni 538, Hylváty, 562 03 Ústí nad Orlici

Vklad: 100 000, - Ke

Splaceno: 100%
Obchodní podíl: 100%
Druh podílu: základní - bez zvláštních práv a povinnosti
Kmenový list: nevydán

100 000, - KeZákladní kapitál:
Ostatní skutečnosti;

Dle Projektu rozdělení odštěpeni sloučením ze dne 31. 10. 2014 přešla na
společnost M Projekt CZ s. r. o., jako společnost nástupnickou, odštěpená část
jmění rozdělované společnosti OHGS s. r.o., IC: 45536899, se sídlem Ústí nad
Orlicí, 17. listopadu 1020, PSČ 56201, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném
Krajským soudem v Hradci Králové, oddfl C, vložka 1657.

Údaje platné ke dni: 12. března 2018 06:29 1/1
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ze tato listina, kt, er;á
číslem 511619_001362^ _'^^e^^^h(. /syst. ému ve. řejns

Ověřuji Pod,P^^v^u^l^^h~úda3(?_Ll. nlo r^?^?(Ts^ r'U^u,
ím výstupu >^'1~", ''"'i^^^i.,,, ii'.^tiinné" skl^^^J1C1- '.""'.'' ';, A."^:^ĚZS:Sc^ísSá^^^yz'T;^^:?nT^M%í'éml;:eK "né'

^'doslovně shoduje^ ^^|'" v^-^ l OV( ft^ .'.^1 '^."."..- ^ " , , ,. i:

^r^^ve^ktronictó podobě.
ústí nad Orlicí 6

dne 12. 03. 2018 v 17:48

Razítko
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. lorá?ková Ivet";t
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tá^šta ^zve.ein^^S^.o^u
(Tfaifima: ^^^:^^^-
Identifikační Cisto osoby: O3508544 ̂ ^ "_,^^ ̂kona: 15.10.2014
DU^>To>ien7vypisupodle §10 odst. 4 z.vnosten. kého zákona: l. au..

Slaňitár>i organ nebo jeho členové: ^ ^ ^
"JménoapHjmeni.. Ing. Miloš Popelář (l)

Zivnoslemké oprávněni č. 7 ^^^ ̂ ^ neuvedené v přílohách l až 3 živnostenského zákonaa=^^""^^^^^^:^z^^"
Obory činnosti:

^3^^^^:^^^írovaciprice
^S2^s=^^bmcinnosti
Zprostředkováni obchodu a služeb
Velkoobchod a maloobchod
Froiiajem a pujíovini ve':In"""tych_""""""; "rthnrnvch studii a posudku
^=Ss^^s^^^^^puvahy

Druh živnosti-. Ohlašovad volna
Vznik oprávněni-. 22. 10.2014
Doba platnosti oprávněni: na dobu neurčitou

Živnostenské oprávněni c.2
" <to;eťpoAuk, ni: Projektová činnost ve vystavbí

Druh živnosti-. Ohlaiovaci vazaró
Vznik oprávněni: 22. 10.2014
Doba platnosti opravném: na dobu neurčitou

r jméno apnjmeni: Ing. Miloš Popelář (l)

Ž^^Z::CT"--.^-ichzmenaodstraňován!
Druh živnosti: OhlaSovaci vázaní
Vznik oprávněni: 22. 10.2014
Doba platnosti oprávněni: na dobu neurčitou
Odpovědny zástupce:

"jméno a příjmení: Ing. Miloš Popdiř (l)

Živnostenské oprávněni í. 4 ..... ...,
"piedfflétpodnikani: V^kon .em6merickych činnost,
DnA živnosti: Ohlašovací vázaná
Vznik opravnSni: 22. 10.2014
Doba platnosti opravném: na dobu neurčitou

ledny zástupce:

r jméno aprijmcni: Ing. Milodav Petan (2)

-1 -
ZVW2



Seznam zúčastněných osob

// Jménoapfijmeni: Ing. MiloS Popelář (l)
Datum narozeni; 03. 10.1970
Občanství; Česká republika

Jméno a příjmem:

Datum narozeni:

Občanství:

Ing. Miloslav Peltan (2)
17.08. 1935

Česká republika

Úřad příslušný podle §71 odst. 2 živnostenského zákona: Mistský úřad Ústí nad OrUci

Mmisterstvo průmyslu a obchodu osvčdiuje, že údaje uvedené v tomto ̂pise jsouk datu platnosti výpisu zapsány
v živnostenském rejstříku.

-2- ZVW 2. 7 WEB 0041/032



živnostenský rejstřík
že tato listina, která

°^i^ ̂ ^^?^^j^SB ^? Sň^y^
^E^H5^^b;Sm '^^slí^ ;^l;;gi"'
správy v elektronické podobě.

Ústí nad Orlicí 6
dne 02. 01. 2017 v 16:02

Podpis

Horáčková Iveta

Razítku:



M Projekt CZ
s. r.o.

SEZNAM POSKYTNUTÝCH VÝZNAMNÝCH SLUŽEB
"NA ZAKÁZKÁCH PROJEKTOVÝCH PRACÍ
A INŽENÝRSKÝCH ČINNOSTÍ PRO STAVBY
VODOHOSPODÁŘSKÉHO CHARAKTERU"

k veřejné zakázce malého rozsahu na akci:

VYPRACOVÁNÍ PROJEKTOVĚ DOKUMENTACE
PRO VYDÁNÍ SPOLEČNÉHO ÚZEMNÍHO

A STAVEBNÍHO ŘÍZENÍ VČ. INŽENÝRSKÉ ČINNOSTI
PRO STAVBU -PŘIPOJENÍ OBCE PSARY
NA POSÁZAVSKÝ VODOVOD - 2. ETAPA

Dodavatel / účastník: M Projekt CZ s. r. o.

Sídlo: 17. listopadu 1020, 562 01 Ústí nad Orlicí

Identifikační číslo: 035 08 544

Právní forma: 121 - Společnost s ručením omezeným

v posledních letech zpracoval desítky projektových dokumentací pro stavby
vodohospodářského charakteru. Z nejvýznamnějších zakázek zpracovaných
v posledních letech uvádíme:

. BENÁTKY - VODOVOD K. Ů. BENÁTKY A MÁSLOJEDY
o proiektová dokumentace pro vydáni rozhodnuti o umístění stavby;
o projektová dokumentace pro vydáni stavebnfho oovolení;
o projektová dokumentace pro orováděni stavby:
o autorský dozor;
o projektové dokumentace domovních vodovodních přípojek k vydáni územního

souhlasu;
o zpracování žádosti o dotaci, dotační management;
o organizační zajištění zadávacího řízeni (stavební práce);
o organizační zajiétěnl výběrového řízeni (bankovní úvěr);

. ÚSTÍ NAD ORLICÍ - VEŘEJNÁ INFRASTRUKTURA V RÁMCI REVITALIZACE
ÚZEMÍ PERLA 01 V ÚSTÍ NAD ORLICI

o projektová dokumentace pro vydání rozhodnuti o umístění stavby;
o projektová dokumentace pro vydáni stavebního povoleni;
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ÚSTÍ NAD ORLICÍ - VEŘEJNÁ INFRASTRUKTURA V RÁMCI REVITALIZACE
ÚZEMÍ PERLA 01 V ÚSTÍ NAD ORLICI -10-1 A 10-4

o projektová dokumentace pro vydání stavebniho Dovolení;

NAPOJENÍ VODOVODU PŘÍMĚSTSKÉ ČÁSTI JIHLAVA - ZBORNA
NA SKUPINOVÝ VODOVOD

o projektová dokumentace pro vydáni rozhodnuti o umistěníjtayby,.
o projektová dokumentace pro vydání stavebního Dovolení;
o projektová dokumentace pro provádění^taYbyi

CHLUM U TŘEBONĚ - DOPLNĚNÍ KANALIZACE A VODOVODU K.U. CHLUM
U TŘEBONĚ

o projektová dokumentace pro vydání rozhodnuti o umístěn[_stavby;
o projektová dokumentace pro vydáni stavebního poyolem;

STUDIE ODVODNĚNÍ Z LOKALITY SCIS
o technickoekonomická studie

ŘEŠENÍ SRÁŽKOVÝCH VOD V ÚL. SKŘIVANOVA - ZDIMERICE
o oroiektová dokumentace pro vydáni rozhodnuti o umistěni_staybyi
o proiektová dokumentace pro vydání stavebního povolení;

REFERENČNÍ SLUŽBA C.^
Požadovaný údaj

Název zakázky

Místo projektované stavby

Objednatel (název a sídlo)

Stupeň projektové dokumentace

Termín plnění

Investiční hodnota PD (v K6 bez DPH)

Hodnota požadovaného údaje
BENÁTKY - VODOVOD
K. Ú. BENÁTKY A MÁSLOJEDY

Obec Benátky

Obec Benátky
Benátky 50
503 03 Benátky
IČO: 006 53 306
projektová dokumentace pro vydání rozhodnuti
o umístěni stavby
projektová dokumentace pro vydání stavebního
povolení
projektová dokumentace pro prováděnf stavby
02/2011 -08/2015

600 000 Kč

REFERENČNÍ SLUŽBA C. 2
Požadovaný údaj

Název zakázky

Místo projektované stavby

Hodnota požadovaného údaje
DŠTÍNAD ORLICÍ - VEŘEJNÁ
INFRASTRUKTURA V RÁMCI REVITALIZACE
ÚZEMÍ PERLA 01 V ÚSTÍ NAD ORLICI _

Město Ústí nad Orlici
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Objednatel (název a sídlo)

Stupeň projektové dokumentace

Termín plnění

Investiční hodnota PD (v Kč bez DPH)

Město Ústí nad Orlici

Sychrova 16
562 01 Ústi nad Orlici
IČO: 002 79 676
projektová dokumentace pro vydání rozhodnuti
o umístěni stavby

05/2016-12/2016

229 560 Kč

REFERENČNÍ SLUŽBA C. 3

Požadovaný údaj

Název zakázky

Místo projektované stavby

Objednatel (název a sídlo)

Stupeň projektové dokumentace

Termín plněni

Investiéni hodnota PD (v Ke bez DPH)

Hodnota požadovaného údaje
ÚSTÍ NAD ORLICÍ - VEŘEJNÁ
INFRASTRUKTURA V RÁMCI REVITALIZACE
ÚZEMÍ PERLA 01 V ÚSTÍ NAD ORLICÍ

Město Ústí nad Orlici

Město Ústí nad Orlici

Sychrova 16
562 01 Ústí nad Orlici
IČO: 002 79 676
projektová dokumentace pro vydáni stavebního
povoleni

05-11/2017

436 127, 80 K6

REFERENČNÍ SLUŽBA C. 4
Požadovaný údaj

Název zakázky

Místo projektované stavby

Objednatel (název a sídlo)

Stupeň projektové dokumentace

Termín plnění

Investiční hodnota PD (v Ke bez DPH)

Hodnota požadovaného údaje
ÚSTÍ NAD ORLICÍ - VEŘEJNÁ
INFRASTRUKTURA V RÁMCI REVITALIZACE
UZEMÍ PERLA 01 V ÚSTÍ NAD ORLICÍ
-10-1 A 10-4

Město Ústí nad Orlici

TEPVOS, spol. s r. o.
Královéhradecká 1566
562 01 Ústí nad Orlici
IČO: 259 45 793
projektová dokumentace pro vydáni stavebního
povoleni

05-06/2017

133 576 Ke
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REFERENČNÍ SLUŽBA C: 5
Požadovaný údaj

Název zakázky

Místo projektované stavby

Objednatel (název a sídlo)

Stupeň projektové dokumentace

Termín plněni

Investiční hodnota PD (v K6 bez DPH)

Hodnota požadovaného údaje
NAPOJENÍ VODOVODU PŘÍMĚSTSKÉ ČÁSTI
JIHLAVA - ZBORNÁ NA SKUPINOVÝ
VODOVOD

Město Jihlava

Jihlavské vodovody
a kanalizace a. s.

Masarykovo náměstí 97/1
586 01 Jihlava
IČO: 292 48 281
projektová dokumentace pro vydání rozhodnutí
o umistěni stavby
projektová dokumentace pro vydáni stavebního
povolení
projektová dokumentace pro provádění stavby
03/2016-02/2017

484 239 K6

REFERENČNÍ SLUŽBA C. 6
Požadovaný údaj

Název zakázky

Místo projektované stavby

Objednatel (název a sídlo)

Stupeň projektové dokumentace

Termín plněni

Investiénf hodnota PD (v Ke bez DPH)

Hodnota požadovaného údaje
CHLUM U TŘEBONĚ
- DOPLNĚNÍ KANALIZACE A VODOVODU
K. Ů. CHLUM U TŘEBONĚ

Chlum u Třeboně

Městys Chlum u Třeboně
Náměstí 115, 378 04 Chlum u Třeboně
IČO: 00246816
projektová dokumentace pro vydáni rozhodnuti
o umístěni stavby
projektová dokumentace pro vydání stavebního
povoleni

03/2016-2/2018

478 010 K6

REFERENČNÍ SLUŽBA C. 7
Požadovaný údaj

Název zakázky

Místo projektované stavby

Hodnota požadovaného údaje

STUDIE ODVODNĚNÍ Z LOKALITť SCIS

Město Jesenice - lokalita SCIS
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Objednatel (název a sídlo)

Stupeň projektové dokumentace

Termín plněni

Investiční hodnota PD (v Kč bez DPH)

Město Jesenice
Budějovická 303
252 42 Jesenice
IČO: 00241 318

technickoekonomická studie

07-09/2017

167 000 Ke

REFERENČNÍ SLUŽBA C. 8
Hodnota požadovaného údaje
ŘEŠENÍ SRÁŽKOVÝCH VOD
V ÚL. SKŘIVANOVA - ZDIW1ERICENázev zakázky

Místo projektované stavby Město Jesenice

Objednatel (název a sídlo)

Město Jesenice
Budějovická 303
252 42 Jesenice
IČO: 00241 318

Stupeň projektové dokumentace

projektová dokumentace pro vydáni rozhodnuti
o umístění stavby
projektová dokumentace pro vydáni stavebního
povoleni

Termín plněni 11-12/2017

Investiční hodnota PD (v Ke bez DPH) 135 670 K6

n

V Ústí nad Orlicí dne 04. 05. 2018
CZs. r. o.

Ístopadu1020 R
OUJsti r.aci Orlici

Ing. Mil(>é'Popelář
ředitel a jebáte! společnosti
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