příloha č. 1

PLNÁ MOC

Obec Plavy
IČO: 00262510
se sídlem: Plavy 186, 468 46 Plavy
jednající/zastoupená Ing. Milan Hloušek – starosta
(dále jen „Zmocnitel“)

tímto uděluje plnou moc a zmocňuje

Ing. arch. Martin Cviček
IČO: 73762903
se sídlem: Rostislavovo náměstí 59/7, 612 00 Brno – Královo Pole
Úřad příslušný podle §71 odst.2 živnostenského zákona: Magistrát města Brna
jednající/zastoupená Ing.arch. Martin Cviček
(dále jen „Zmocněnec“)
ke všem právním úkonům v souvislosti se získáním veškerých rozhodnutí, souhlasů,
vyjádření, stanovisek, povolení a dalších dokumentů v souvislosti s projektem Obecní
dům Muzika - Plavy v Plavech na pozemku parc. č. 1,33,34,35,36 v katastrálním území
Plavy, obec Plavy, a to v návaznosti na obsah smlouvy o dílo týkající se výstavby
uvedeného projektu a uzavřené mezi Zmocnitelem a Zmocněncem dne 25.2.2019
Zejména, nikoli však výlučně, je Zmocněnec oprávněn:
- Zastupovat Zmocnitele v řízení před stavebním úřadem příslušným k rozhodování o projektu,
zejména podávat žádosti o územně plánovací informace a činit veškeré potřebné úkony v
rámci zpracovávání studie.
- Zastupovat Zmocnitele ve vztahu k dotčeným orgánům státní správy a správcům sítí, zejména
vést s nimi předběžná jednání o projektu a zajišťovat od nich závazná stanoviska potřebná v
rámci územního řízení i stavebního řízení.
- Zastupovat Zmocnitele ve vztahu k ostatním účastníkům řízení, zejména vést s nimi předběžná
jednání o projektu a zajišťovat od nich jejich vyjádření.
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Zmocnitel bere na vědomí, že Zmocněnec může udělit substituční plnou moc další osobě.
Tato plná moc se uděluje na dobu neurčitou.

V Plavech dne 6.3.2019

Zmocnitel:

__________________

Výše uvedenou plnou moc přijímám.

V Plavech dne 6.3.2019

Zmocněnec:
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příloha č. 2 – rozpis úkonů v jednotlivých fázích
2.1 Fáze první: Příprava zakázky
a) standardní
zhodnocení vstupních údajů,
soupis identifikačních údajů,
posouzení záměru klienta, doporučení pro stavební program a zadání projektu (investiční záměr),
předběžná analýza území stavby (prohlídka předpokládaného staveniště, zjištění regulačních podmínek
území, ověření souladu záměru s platnou územně plánovací dokumentací),
zhodnocení ekonomických a ekologických parametrů zadání,
specifikace potřebných projekčních podkladů,
specifikace předpokládaných projektových prací (předpokládané fáze služeb, profesní zastoupení)
b) nadstandardní
sestavení investorského záměru (stavební program, způsob využití, velikosti, kapacity, provozní vazby,
počty stavebních objektů, životnost stavby, harmonogram stavby a projektu),
finanční a ekonomická analýza (stavby a jejího následného provozu),
zajištění potřebných podkladů
informace o dotčených pozemcích KN
c) obstarávací
vyřízení žádosti o územně plánovací informaci (podmínky pro využívání území, umístění stavby,
ochranná pásma, stavební uzávěra),
zjištění kapacitních možností a nároků na technickou a dopravní infrastrukturu (energie, voda,
kanalizace, dopravní síť apod.),
předjednání záměru u zásadních DOSS2 na stavebním úřadě a s architektem města
(resp. obce nebo urbanistických komisí).
Součinnost klienta
Ke zdárnému výkonu služby je nutná součinnost klienta zejména v těchto oblastech:
předání dostupných podkladů,
zajištění přístupu na pozemek (resp. stavbu),
předání plné moci ke zjišťování potřebných údajů a zastupování investora,
vyjasnění a upřesnění záměru,
stanovení předpokládaných investičních nákladů,
účast na předběžných jednáních na úřadech.

1.1 Fáze druhá: Studie – návrh stavby

a) standardní
- prověření a analýza přípravy projektu (fáze 1) a projekčních podkladů,
- upřesnění cílových představ klienta,
- zpracování konceptu a skic,
- určení základního materiálového řešení,
- zpracování dokumentace návrhu stavby (zpráva, situace, půdorysy, řezy, pohledy)
- zapojení speciálních profesí (např. statika, technologie, energetika) včetně jejich koordinace,
- předběžný rozpočet podle m2 a m3
b) nadstandardní
- zpracování variant řešení a jejich vyhodnocení,
- podrobný návrh terénních a vegetačních úprav,
- odborné studie a rozbory (denní osvětlení, akustické studie, likvidace odpadů),
- vizualizace,
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c) obstarávací
- předjednání dokumentace u zásadních DOSS, na stavebním úřadě a s architektem města (resp. obce
nebo urbanistických komisí).
Součinnost klienta:
Ke zdárnému výkonu služby je nutná součinnost klienta zejména v těchto oblastech:
- upřesnění cílových představ,
- stanovení technických požadavků na stavbu (např. energetická náročnost stavby, preferovaný způsob
vytápění, odběr energií, standard stavby apod.)
-konzultace konceptu a jeho odsouhlasení,
- předání plné moci ke zjišťování potřebných údajů a zastupování investora,
- upřesnění předpokládaných investičních nákladů,
- účast na předběžných jednáních na úřadech.

__________________
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