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Mipa-elektro s.r.o. 

Petr Mišejka 

V ráji 33,  

198 00 Praha 9 

IČO:27194931 

DIČ:CZ27194931 

bankovní spojení:7684752001/5500  

tel: 605 292 651 

Květnice dne 10.08. 2020 

 

 

Věc: technický dozor investora (TDI) na dostavbě veřejného osvětleni v Květnici II –        

objednávka. 

 

 

 V souladu se smlouvou o poskytování služeb uzavřenou mezi obcí Květnice a 

společnosti Mipa-elektro s.r.o. dne 10.08.2020 u Vaší společnosti objednáváme službu – 

technický dozor investora dostavby veřejného osvětlení v Květnici II na pozemcích par. č. 

560/1 a 560/2 k.ú. Květnice, nad rámec uzavřené smlouvy v rozsahu: 

 

- kontrola stavu předání staveniště mezi objednatelem a zhotovitelem, zaznamenat 

zjištěné nedostatky a zajistit zavedení Stavebního deníku, jeho sledování a provádění 

průběžných záznamů  

- organizovat kontrolní dny minimálně 1x za měsíc 

- průběžná kontrola zhotovitele a součinnost při řešení technických problémů stavby 

VO  

- projednání a součinnost při řešení změn projektu, kde je podmínka nezvyšovat 

neúměrně náklady stavby, neprodlužovat termín dostavby a nezhoršovat parametry 

stavby.  

- kontrola podkladů zhotovitele pro fakturaci podle skutečně provedených prací a 

skutečně nakoupených materiálů. Správnost faktur vystavených zhotovitelem 

stvrzuje svým podpisem  

- technická a věcná kontrola prací a materiálů, které budou v dalším postupu prací 

zakryty a znepřístupněny   

- kontrola zhotovitele stavby při provádění předepsaných zkoušek materiálů, kontrola 

dokladů prokazující kvalitu prací i materiálů 

- součinnost v rámci autorského dohledu projektanta 

- kontrola časového průběhu stavby a řádného ukládání materiálů a pořádku na 

staveništi 
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- kontrola odstraňování vad a nedodělků včetně pořízení protokolu o odstranění vad a 

nedodělků 

- řešení připomínek ke kvalitě stavby od dotčených orgánů, organizací či občanů obce 

- v rámci BOZP kontrola nad dodržováním bezpečnosti práce při realizaci stavby ze 

strany zhotovitele,             

- kontrola řádného zabezpečení staveniště před vstupem neoprávněných osob a jejich 

možného úrazu způsobeným elektrickým proudem, pádem do výkopu či pádem 

nedostatečně zajištěných těles.  

- kontrola bezpečnostních norem a v případě jejich porušení ze strany zhotovitele 

upozornit na tato porušení investora.  

 

Práce TDI vykonávejte v rozsahu 40 pracovních hodin. 

 

S pozdravem 

 

 

        Stanislav Plocek 

              Květnice 

 

  

Tel.: 606689584 

e-mail:starosta@kvetnice.eu  
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