
Příloha č. 13 
 
 

Z á p i s 
o  p ř e d á n í  s t a v e n i š t ě 

( zařízení veřejného osvětlení ) 
 

 
Název stavby:           ............................................................................................................... 
 
Přejímající firma ( investor ):   …......................................................................................... 
 
                                                          stavebním dozorem pověřen: 
                                                                                                 tel.: ....................................... 
 
Zhotovitel stavby:                          .........................................................................................  
 
                                                          stavbyvedoucí:  ............................................................ 
                                                                            tel.:  ............................................................ 
Předávající správce:                     ………………………………………………………… 
                                                           
                                                          zastoupený pracovníkem: ........................................... 
                                                                                               tel.: ......................................... 
Termíny stavby:                            zahájení:  ....................................................................... 
                                                        dokončení:  .................................................................... 
 
 
1.  Popis a stav předávaného zařízení veřejného osvětlení: 
 
 
                                                           počet kusů:                                typ: 
 
silniční stožáry  .....................................  ................................... 
sadové stožáry  .....................................  ................................... 
výložníky: - jednoduchý .....................................  ................................... 
                  - dvojitý  .....................................  ................................... 
                  - trojitý  .....................................  ................................... 
 
svítidla    .....................................  ................................... 
patice    .....................................  ................................... 
rozvaděče   .....................................  ................................... 
                                               .....................................  ................................... 
 
 
2.  Stav předávaného zařízení veřejného osvětlení: 
 
Předávané zařízení je zjevně bez závad:  ano                  ne          ( zakroužkujte ) 

 
 
 



list č. 2 
 
 
 
Pokud jsou na zařízení závady, specifikují se takto: 
 
mechanické poškození stožárů číslo  (druh poškození): ....................................................... 
...................................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................... 
 
svislost stožárů porušena u stožárů číslo:  ................................................................................... 
stav nátěrů ( podtrhněte ):  nový nátěr,   dobrý stav,   natřeno a rez,  úplně rezavé 
poškození svítidel (druh poškození) u stožáru č.:  ...................................................................... 
...................................................................................................................................................... 
poškození patic (patice chybí) u stožárů č.: ................................................................................. 
......................................................................................................................................................
poškození stožárových krytů svorkovnic u stožárů č.:  ............................................................... 
chybí stožár na pozici  (č. stožárů):      ….................................................................................... 
 
3.  Rozsah činnosti přejímajícího na staveništi: 
     ( popište současně, zda dojde k dotčení zařízení veřejného osvětlení a jak ) 
.......................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................... 
 
4.  V průběhu stavby dojde k demontáži níže uvedeného zařízení veřejného osvětlení: 
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................... 
 
Demontované zařízení bude instalováno zpět na stavbu:            ano         ne   (zakroužkujte) 

.......................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................... 
 
Demontované zařízení bude dle pokynů správce VO………..………………………………. 
tel.: ...........................................    odvezeno na náklady investora do: 
 
- skladu 1 správce v rozsahu: ........................................................................................  
  ....................................................................................................................................................  
- skladu 2 správce v rozsahu: ....................................................................................... 
   ................................................................................................................................................... 
 - sběrných surovin v rozsahu: 
.......................................................................................................................................................  
.......................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................... 
 
Předání demontovaného materiálu do skladů správce VO nebo do sběrných surovin, je 
předávající organizace povinna si nechat potvrdit v "Protokolu o vytěženém materiálu", který 
musí být přílohou tohoto zápisu a slouží jako protokol o aktivaci vytěženého materiálu. Slouží 
současně jako doklad pro kolaudaci a je součástí předávací dokumentace v rámci aktu předání 
 



list. č. 3 
 

 
 
 
a převzetí stavby ( zhotoveného díla veřejného osvětlení ). Vážní lístek ze sběrných surovin 
musí být vystaven na adresu správce. 
 
Pokud by demontované zařízení nebylo řádně předáno do skladů správce nebo sběrných 
surovin , bude po dodavateli stavby, respektive investorovi stavby požadována náhrada škody 
ve výši zůstatkové ceny demontovaného zařízení. 
 
 
5.  Údržbu zařízení VO budou po dobu výstavby zajišťovat: 
 
správce    ...................................................................................................... 
 
Přejímající firma (investor) .......................................................................... 
 
Staveniště musí být po dobu výstavby osvětleno osvětlením v místech pohybu chodců a  
motorových soukromých i firemních vozidel. 
 
Připojení osvětlení staveniště po dobu výstavby: 
 
Na síť VO         bezúplatně   ............................................................................ 
 
Na síť VO        za úhradu el.energie              ............................................................................ 
 
Na staveništní rozvaděč                                 ............................................................................ 
 
 
 
 
 
 
 
Dne :  ............................. 
 
Účastníci předání a převzetí:  za investora : ................................................................... 
                                                
                                                           za dodavatele : . .............................................................. 
      
                                                           za správce: …………...................................................... 
 
 
 
 
 
 
 
 



list č. 4 
 
 
 
 
 
6.  Kontrola pokládky kabelů před záhozem v průběhu stavby 
 
Dodavatel stavby vyzve pracovníky správce ke kontrole pokládky kabelů před záhozem. 
Pokud dodavatel provede pokládku kabeláže bez kontroly před záhozem, vystavuje se riziku 
provedení kontroly pokládky kabelů při technické prohlídce hotového díla formou kontrolních 
sond. 
 
 
Kontrola provedena: 
 
 Dne ...........................     rozsah ............................................................................................ 
vyhovuje     nevyhovuje z důvodu: ........................................................................................ 
 
Kontrolu provedl:  ....................................................................................... 
 
Dne ...........................      rozsah ............................................................................................. 
vyhovuje     nevyhovuje z důvodu: .......................................................................................... 
 
Kontrolu provedl: ......................................................................................... 
 
Dne ...............................  rozsah .............................................................................................. 
vyhovuje     nevyhovuje z důvodu: .......................................................................................... 
 
Kontrolu provedl: ........................................................................................... 
 
 
Připomínky k provedené kontrole: 
 
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................... 
 
 
Upozornění: 
 
První prohlídky uložení kabelových rozvodů kontrolovaných úseků budou provedeny 
bezúplatně. Opakované kontroly z viny nekvalitně provedené práce budou provedeny za 
úhradu. 
První technická předkolaudační prohlídka předávaného zařízení VO bude provedena taktéž 
bezúplatně. Opakované prohlídky z viny nekvalitně provedené práce budou provedeny za 
úhradu. 
 
 
 



 
list č. : 5 

 
 
 
 
 
7.  Zpětné předání staveniště (zařízení VO) do správy a údržby správce VO 
 
Pro zpětné vyzvání k předání zařízení veřejného osvětlení do správy a údržby vyzve investor 
(dodavatel ) pracovníky správce. 
Při zpětném předání staveniště ( zařízení veřejného osvětlení ) do správy a údržby dodavatel 
stavby při kontrole na staveništi prokáže, že nedošlo v průběhu stavby k poškození zařízení 
veřejného osvětlení. V případě zjištění poškození zařízení je investor ( dodavatel ) povinen 
zjištěné poškození odstranit na své náklady v dohodnutém termínu.  
 
 
Stav zařízení veřejného osvětlení, předávaného investorem stavby zpět správci:  
 
Stav předávaného zařízení je zjevně bez závad :           ano            ne      (zakroužkujte ) 

 
 
Na zařízení byly zjištěny tyto závady:  .................................................................................... 
.................................................................................................................................................. 
.................................................................................................................................................. 
.................................................................................................................................................. 
 
Závady budou odstraněny na náklady investora do termínu: ................................................. 
 
Kontrola odstranění závad byla provedena dne: ..................................................................... 
Kontrolu provedli:  
za správceVO:    ........................................................................... 
za dodavatele (investora):     ......................................................... 
 
 
Stav předávaného zařízení je zjevně bez závad:            ano              ne      ( zakroužkujte ) 

 
 
 
 
 
 
...........................................................                              ............................................................. 
Za přejímací firmu správce VO                                          Za předávající firmu ( investora ) 


