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Vodorovný pás v celé délce oplocení souběžný s osou trasy oplocení široký 1,00 m na
každou stranu od podélné osy plotu.

1. NÁZVY A DEFINICE POUŽITÝCH POJMŮ

1.1. Účel

Pro potřeby této výrobní technické dokumentace ( dále jen VTD ) a výstavbu oplocení dle této VTD se pro
přehlednost ajednoznačnost výkladu vybraných použitých pojmů stanoví jejich přesné názvy a defmice.

1.2. Platnost názvů a definic

Uvedené názvy a definice jsou platné pro celý rozsah této VTD - pokud není v jednotlivých částech VTD výslovně
stanoveno jinak!!! Uvedené názvy a defmice jsou rovněž platné pro ostatní dokumenty zhotovitele související s
výstavbou oplocení, jako např. TOS, smlouva o dílo, stavební deník apod ..

1.3. Nám a definice

Trasa oplocení

Prostor staveniště oplocení
Vodorovný pás v celé délce oplocení souběžný s osou trasy oplocení široký 3,00 m na
každou stranu od podélné osy plotu.

Prokazatelné - oznámení, sdělení, předání, převzetí apod.
Za prokazatelné oznámení, sdělení, předání, převzetí apod. se považuje písemný
protokol nebo zápis ve stavebním deníku, který obsahuje datum, příslušný text, čitelná
jména, funkce a podpisy zástupců zhotovitele i objednatele oprávněných kjednání a
podepisování písermiostí a případné doplňující vyjádření oprávněných zástupců obou
smluvních stran.

1.4. Použité zkratky

VTD
VD
TZ
VTZ
TOS
VOP
VSTP
EZS
AVV

- výrobní technická dokumentace ( obvykle sestávající z TZ a VD )
- výkresová dokumentace
- technická zpráva
- všeobecná technická zpráva zhotovitele oplocení
- technickoobchodní specifikace
- všeobecné obchodní podmínky zhotovitele oplocení
- všeobecné standardní technické podmínky pro dodávky a montáž oplocení dle zvyklostí zhotovitele
- elektrický zabezpečovací systém
- audio video vrátný

2. ZÁKLADNÍ ŮDAJE

2.1. Rozsah a účel dokumentace

VTD řeší částečnou rekonstrukci oplocení objektu investora.

Tato výrobní technická dokumentace dále obsahuje některé technickoobchodní podmínky a slouží jako závazná
příloha příslušné smlouvy o dílo, nebo jiného.dokumentu zhotovitele oplocení ( např. TOS ) ke konkrétnímu dílu.

2.2. Dokumentace se týká

Rekonstrukce oplocení objektu investora v úsecích "A,B,C" v délce cca 229 m viz.VD.

2.3. Dokumentace se netýká -zejména

- demontáže stávajícího oplocení, vyčištění tras, terénních úprav v trase oplocení
- zahradních a parkových úprav v prostoru staveniště oplocení
- ostatních zařízení instalovaných v oplocení či na něm, která nejsou v této VTD zmiňována, jako např.

osvětlení, EZS, AVV, el. pohonu a dálkového ovládání bran apod.
- stávajícího oplocení
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- požadavky objednatele formulované při zadání
ze dne: 31.10.2011 zást. objednatele : p. Bíly, p. Laskoš

2.4. Nově instalováno či rekonstruováno bude

Uvedeno v čl. 2.2. této TZ.

2.5. Na základě požadavku objednatele zůstane zachováno stávající zařízení

V rekonstruované části žádné - jedná se o celkovou rekonstrukci oplocení.

2.6. Další požadavky objednatele

Nebyly předloženy.

2.7. Další ujednání

Žádná.

2.8. Obsah dokumentace

Dokumentace obsahuje základní údaje, popisy, výpočty a výkresy pro výrobu a montáž zařízení. Dále obsahuje
některé technickoobchodní podmínky a slouží jako závazná příloha příslušné smlouvy o dílo, , nebo jiného
dokumentu zhotovitele oplocení ( např. TOS ) ke konkrétnímu dílu.

3. PODKLADY PRO VYPRACOVÁNÍ DOKUMENTACE

- prohlídka prostoru staveniště oplocení zhotovitelem dokumentace
ze dne: 31.10.2011 zást. zhotovitele : Jakub Paulus

- zaměření osy trasy oplocení zhotovitelem dokumentace
ze dne: 24.05.2012 zást. zhotovitele : Jakub Paulus

- snímek katastrální mapy
ze dne: 08.10.2011 zást. objednatele: p. Bíly

- vytyčovací náčrt
ze dne: 21.05.2012 zást. objednatele: p. Bíly

- vyplněný dotazník ke zpracování VTD a CN oplocení
ze dne: 08.lO.20 11 zást. objednatele : p. Bíly

- technické podklady a montážní návody výrobců plotových prvků

4. POŽADAVKY OSTATNÍCH ZAINTERESOVANÝCH

Nebyly předloženy.

5. TECHNICKÉ ŘEŠENÍ

5.1. Typ oplocení

Je navržen systém sestávající z plotových prvků:

- pletivo pozink. + PVC, oko 50x50 drát 2,7, h = 1800 - zelená

- plotové sloupky", 48, pozink. + prášková barva - zelená

- brány, branky - v provedení korespondujícím s provedením oplocení

stránka 3 z 5



stránka 4 z 5

5.2. Účel a parametry oplocení

Oplocení pozemku zamezuje vstupu nepovolaných osob, zvířat a zvěře na pozemek investora. Oplocovaný
pozemek se nachází v okrajové čtvrti města a sousedí s přilehlou komunikací, sousedními pozemky a v některých
částech s lesem a polem.

Oplocení pozemku je částečné - navazuje na stávající oplocení, viz. VTD.
Provedení oplocení je standardní z pletiva a příslušenství pozink. + PVC, sloupky a vzpěry pozink. + vypalovaná
prášková barva. Výška oplocení celkem nad UT = 1840 mm (pletivo 1780 + mezera 60 ). Délka oplocení = 229 m.
Vzdálenost plot. sloupků max. 2500 mm. Počet napínacích drátů 4 ks.

Vstupy: Do oplocení je instalován jeden vstup:
- zahradní vrátka lK š = 1000/ h = 1800 - Fab 1 ks
Umístění vstupů - viz. VTD

Zahradní vrátka a vrata jsou dle udání jejich dodavatele bez
záruky na povrchovou úpravu - tomu odpovídá nižší cena.

Dodávky a montáž budou provedeny standardně dle zvyklostí zhotovitele.

Specifikace vybraných standardů dle zvyklostí zhotovitele je uvedena v samostatném dokumentu zhotovitele "
Všeobecné standardní technické podmínky pro dodávky a montáž oplocení dle zvyklostí zhotovitele ", který
je nedílnou součástí smlouvy mezi zhotovitelem a objednatelem.

Konkrétní prostorové, případně výškové a technické provedení oplocení vč. detailů je uvedeno ve výkresové části
této VTD.

5.3. Úpravy povrchů a barevné řešení

Úprava povrchů je po dohodě s objednatelem navržena :

- originální plotové prvky kovové - pozink + prášková barva

- drobné atypické plotové prvky kovové ( nezbytné z důvodu technického provedení montáže ), vyrobené
zhotovitelem oplocení, budou opatřeny nátěrem ve složení

2 x základní nátěr - syntetický
1 x vrchní nátěr - nitrocelulózový

- branky, vrata a jiná zařízení instalovaná v oplocení - dle dohody objednatele s dodavatelem těchto prvků

- beton - viditelné části přiměřeně zarovnány, popř. uhlazeny

Barevné řešení oplocení je po dohodě s objednatelem navrženo tak, aby co nejméně rušilo vzhled krajiny a
zároveň korespondovalo s barevným řešením ostatních okolních objektů.

Barvy budou v odstínech

- plotové prvky komplet
- plastové doplňky ( čepičky sloupků, vzpěr, příchytky nap. drátů apod. )
- drobné atypické plotové prvky
- branky, vrata
- jiná zařízení instalována v oplocení
- beton - viditelné části

- zelená - RAL 6005
- v barvě plot. prvků nebo černé
- v barvě plot. prvků nebo černé
- zelená - RAL 6005
- nespecifikováno
- přírodní povrch

6. ZÁKONY, VYHLÁŠKY, PŘEDPISY, NORMY A DOKUMENTY ZHOTOVlTELE

6.1. VTD je zpracována dle zákonů, vyhlášek, předpisů, norem a dokumentů zhotovitele oplocení platných ke dni
nabytí platnosti VTD (TZ, VD, TOS apod.).
provedení montáže musí být realizováno dle zákonů, vyhlášek, předpisů, norem a dokumentů zhotovitele
platných v době realizace montáže.

Pokud dojde v době mezi dnem nabytí platnosti VTD a vlastní realizací montáže ke změnám znění zákonů,
vyhlášek, předpisů, norem, nebo dokumentů zhotovitele v takové míře a charakteru, že se změní i podmínky
pro realizaci montáže, bude platnost původní VTD zrušena a po dohodě zhotovitele oplocení s objednatelem
vypracována VTD nová.



Č.1. VD - výkresová dokumentace - oplocení pozemku
ze dne: 24.05.2012 vypracoval: Jakub Paulus poč stran A4 : lxA4

6.2. Pro VTD i vlastní provádění díla jsou závazné české normy a předpisy.

6.3. Ustanovení neupravená touto VTZ nebo jejími přílohami se řídí obecně platnými právními předpisy České
republiky.

6.4. Při zpracování dokumentace bylo zejména přihlédnuto k ustanovením, které budou uvedena v TZ nebo jiném
dokumentu zhotovitele oplocení ( např. TOS ) ke konkrétnímu dílu.

6.5. Pro VTD i vlastní provádění díla, pokud není dohodnuto jinak, platí v plném rozsahu dokumenty zhotovitele
oplocení, které jsou veřejně přístupné na webových stránkách zhotovitele oplocení - část "DOKUMENTY"
ajsou dostupná zde ve formátu PDF na www.plotypaulus.com.
Tyto dokumenty nejsou vzhledem k jejich rozsahu dodávány v tištěné formě. Jejich úplné znění je v tištěné
formě k nahlédnutí v provozovně zhotovitele oplocení.

Tyto dokumenty povětšinou řeší a upřesňují další ( všeobecné) obchodní a technické podmínky platné ve
smluvním vztahu mezi objednatelem a zhotovitelem oplocení.

6.6. Seznam vybraných veřejně přístupných dokumentů zhotovitele oplocení:

- VOP - všeobecné obchodní podmínky zhotovitele oplocení
- VTZ - všeobecná technická zpráva zhotovitele oplocení
- VSTP - všeobecné standardní technické podmínky pro dodávky a montáž oplocení dle zvyklostí zhotovitele
- VPIS - protokol o převzetí vytyčení podzemních inženýrských sítí
- Záruční podmínky a reklamační řád zhotovitele oplocení
- Předávací protokol vč. soupisu závad a nedodělků
- Všeobecné standardní požadavky na součinnost objednatele
- a další veřejně přístupné dokumenty zhotovitele oplocení, zde neuvedené

7. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

7.1. Tato TZ a k ní náležející výkresová dokumentace a přílohy nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu
oprávněnými zástupci smluvních stran.

7.2. Obě smluvní strany prohlašují, že si tuto TZ včetně její výkresové části a všech jejich příloh před podpisem
přečetly ( výkresovou část prohlédly a zkontrolovaly), porozuměly jejímu obsahu ,s jejím obsahem souhlasí a
tento souhlas je projevem jejich svobodné vůle.

8. SEZNAM PŘÍLOH

č.2. Vytyčovací náčrt části ppč. 384/2, 384/63 k.ú. Chrochvice
ze dne: 21.05.2012 vypracoval: ing. Milan Syrůček poč stran A4 : 3xA4
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