MŽP-OG-38/18/SDD
Číslo smlouvy Zhotovitele: NŘZ/ŠAJ286/18

ČES:
Číslo jednací Prováděcí smlouvy: ENV/2018/65280

PROVÁDĚCÍ SMLOUVA O DÍLO - ČÁST 1 - STANDARDIZOVANÝ POSTUP
k Rámcové smlouvě - část 1 ze dne 24. 11. 2015, ČES: 150 018

SMLUVNÍ STRANY
Česká republika - Ministerstvo životního prostředí
se sídlem:
zastoupená:

lČ:

Vršovická 65, 100 10 Praha 10
RNDr. Martinem Holým,
ředitelem odboru geologie a zástupcem náměstka pro řízeni
sekce ochrany přírody a krajiny
00164801

bankovní spojeni:

ČNB Praha 1, Na Příkopě 28,

číslo účtu:

7628001/0710

kontaktní osoba:

Ing. Petr Uldrych, vedoucí oddělenI nerostných zdrojů, tel.: "420 267 122 667,
e-mail:

dále jen ,,Objednatel" na straně jedné
a

Sdruženi ,,Likvidace SOD - PKŮ " AZS " GIS - Oblasti"
Za sdružení jedná na základě plné moci vedoucí společník palivový kombinát Ústí, státní podnik (viz
příloha č. 4.1 Rámcové smlouvy). Sídlem sdruženi je sídlo vedoucího společníka na adrese: palivový
kombinát Ústí, státní podnik, Hrbovická 2, 403 39 Chlumec.
palivový kombinát Ústí, státní podnik
se sídlem:
Hrbovická 2, 403 39 Chlumec
zastoupený:
Ing. Petrem Lencem, ředitelem
IČO:
00007536
DIČ:
CZ00007536
bankovní spojení:
Raiffeisenbank a.s., Ústí nad Labem
číslo účtu:
75 36 12 30 00/5500
zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl AXVlll, vložka
433

(dále také ,,vedoucí společník" nebo ,,PKŮ")
Až SANACE a.s.
se sídlem:
Pražská 53, 400 01 Ústi nad Labem
zastoupená:
Ing. jakubem Zavoralem PhD., statutárním ředitelem
IČO:
25033514
DIČ:
CZ25033514
bankovní spojeni:
ČSOB a.s.
číslo účtu:
129211415/0300
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústi nad Labem, oddíl B, vložka 1093

GIS-GEOINDUSTRY, s.r.o.
se sídlem:
Tleskačova 1329/16, 323 00 Plzeň
zastoupená:
Ing. Pavlem Rusnokem, jednatelem společnosti
lČ:
49196375
DIČ:
CZ49196375 plátce DPH
bankovní spojení:
Raiffeisenbank im Siftland eG, Plzeň
číslo účtu:
505930/8030
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni, oddíl C, vložka 4319
Za sdruženi jedná:

Ing. Petr Lenc, ředitel PKŮ

Kontaktní osoba:
e-mail:

Ing. Petr Šarboch, na základě plné moci, tel: "420 602 468 567,
petr.sarboch@kl.pku.cz

dále jen ,,Zhotoviteľ' na straně druhé

uzavřeli niže uvedeného dne, měsíce a roku tuto
Prováděcí smlouvu o dílo - část 1 (dále jen ,,Prováděcí smlouva")
k Rámcové smlouvě o dílo - část 1 ze dne 24. 11. 2015 (dále jen ,,Rámcová smlouva")

ČI. 1
Předmět smlouvy
1.

Zhotovitel se zavazuje provést pro Objednatele na svůj náklad a na své nebezpečí dílo:

Realizace zabezpečení SDD ,,šachta Antonin paduánský - stará" v k. ú. Kutná Hora.

ČI. 2

Cena
1.

Cena za provedení díla je určena jako podíl vůči Cenové soustavě Ú rs jako celku ve výši
41,9%.

ČI. 3

Doba, místo a podmínky plnění
1.

Zhotovitel je povinen předat dílo Objednateli nejdéle do 31. 5. 2019 (dodací lhůta).
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ČI. 4

ľ

l

Ustanovení závěrečná
1.

V případě, že ujednáni obsažené v této Prováděcí smlouvě se bude odchylovat od ustanovení
obsaženého v Rámcové smlouvě, má ujednáni obsažené v Prováděcí smlouvě přednost.
Touto Prováděcí smlouvou se nesměji za žádných podmínek provádět podstatné změny
v podmínkách stanovených v Rámcové smlouvě.

2,

Tato Prováděcí smlouva se uzavírá v čtyřech vyhotoveních, s platnosti originálu, přičemž Zhotovitel
obdrží dvě vyhotoveni a Objednatel obdrží dvě vyhotoveni.

3.

Tato Prováděcí smlouva nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma Smluvními stranami
a účinnosti dnem uveřejnění v Informačním systému Registr smluv v souladu se zákonem
č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv
a o registru smluv (zákon o registru smluv).

Příloha Prováděcí smlouvy:
1. registrační list SDD
2. mapa

Smluvní strany prohlašuji, že si tuto Prováděcí smlouvu přečetly, že s jejím obsahem souhlasí
a na důkaz toho k ní připojujisvoje podpisy.

Objednatel

V Praze dne

Zhotovitel

1 7 -10-· 2018

V Chlumci dne

Česká republika - Ministerstvo ž|votního

t?. /0 . K/p

Ing.

r Lenc
ř itel
palivový kombi at Ústí, státní podnik

prostředí
RNDr. Martin Holý
ředitel odboru geologie a zástupce náměstka
pro řízení sekce ochrany přírody a krajiny

vedoucí společník Sdružení
,,Likvidace SOD - PKŮ + AZS " GIS - Oblast 1"
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Koste|nÍ 26, 170 06 Praha 7
Tel.: +420/233 371190
Fax: +420/233 373 806
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Označení projevu, název díla

]|

šachta Antonin paduánský - stará

Další názvy

ID SOD
2737

i
i'

Č. ozn.
582d

stará šachta Sv. Antonina Paduánského

Název kú

|Čislo kú jokres

Kutná Hora

i677710

)Kraj

Kutná Hora

___ L

Sídlo OBÚ

středočeský kraj

Praha
"""7

Upřesnění polohy
Asi 2 km jjz od města na pravém břehu Vrchlice naproti areálu Vrbova mlýna
Y

X

"

685846

1068285

Z

i Přesnost zaměření
—Ť |0dečteno

280

Surovina druh

Polymetalické rudy

Izlm 1:25000

č. podd. území

13-324

Surovina typ

2679
stříbro - kov

Upřesnění suroviny
Ag-polymetaly
l Kategorie díla

i Ukončení provozu

_ _ _ _. " "jstaré důlní dňo

Vlastník OD

_
Neexistuje nebo neniznám

Provozovatel DO

Správce DO

Neexistuje

Kód Diamo

Realizátor DO

není znám

Datum oznámení
05.06,2000

do 18. stdeti

Neexistuje nebo není znám

[Oznamovatel
Městský úřad Kutná Hora

projev nebo účinky na povrch k 05,06.2000
zajištěná šachta
Oznámený stav díla k 05.06.2000
současný stav zajištěni vyžaduje rekonstrukci
2?jsidřenÍ

r
l Navštíveno j Navštíveno

l 03.07,2000 iZpracoval

ohrožuje

Zadáno

Rok

Realizátor zabezpečení

" Zadáno

2002

Důlně - stavební s.r.o., Kutná Hora

ohrožuje

! Poznámka registru SDD
Původně vedeno pod č. ozn. 582.
Poznámka k HDD
PŮvodně vedeno pod č. ozn. 582. Souřadnice ústi šachty byly odečteny z listu pozemkové mapy KH 4-4/2 v měř. l : 2000,
nadmořská výška šachty byla změřena výškoměrem flytec 4010, Doložené práce na zdejším důlním díle jsou z r, 1752 - zjištěna
S-J křemen-karbonátová žila s vysokým obsahem Sb a Ag a příkrým úklonem k V (cca 65-75°), počátky prací však jsou staršího
data. Nová otvírka důlního díla proběhla v letech 1943-44, kdy byly postupně naraženy další strmé žIly S-J směru nebo mírně kosé
{směr SV-JZ, sklon 35-65°k JV) a následně otevřena štola č. 2 (ve vzdál. Cca 38 m sv. od štoly č, l). Mocnost žil až 0,7 m, Celková
dosažená délka hlavni sledné štoly č. 1 je 326 m, délka ved|ejšjs|edné štoly č. 2 je cca 100 m a délka dalších sledných chodeb a
překopů je cca 170 m , Stará šachta se nacházela ve svahu cca 50 m jižně od nové šachty. Dnes důlní dílo a odvaly okolo něho
představují velmi známou mineralogickou lokalitu s výskytem minerálů pro Kutnou Horu dosti vzácné asociace Sb-Ag rud.
Stav díla k datu zpracováni
Úklonná šachta o celkové hloubce cca 25 m a úklonu cca 62°. Ústi šachty a z větší části i vlastni šachta je zasypáno.

Typ díla

jáma P

Profil

díla

"

r

Ctvercovy

V

Rozmery 200 x 200 x 25

_ i

Česká geologická služba
Kostelní 26, 170 06 Praha 7
Tel.: +420/233 371190
Fax: +420/233 373 806
www.geology.cz
" """ ][ ID SDD !'
Č. ozn. "]

Databáze důlních děl

(

'

ID DO

':

i

5171

':

Označení projevu, název díla

" '" 2737

šachta Antonín paduánský - stará

Signatura

,,

582d

GF P108822

Název zprávy
závěrečná zpráva o provedených pracích likvidace starých důlních děl v údolI vodoteče Vrchlice, k.ú. Kutná
Hora a k.ú. Poličany, okres Kutná Hora

gf Pl08909

okres Kutná Hora - zpracováni záznamových listů starých důlních děl (Databáze "Hlavni důlní díla")

gf fz003822

výpočet zásob Kutná Hora k 1.1.1960 (Pb - Zn - Cul

j

zdroj informací
Fyzická prohhdka díla + Koutek j.- Kutiňa j. (1949) : Rudňí žIly a jejich minerály ve štole Sv.Ant

l Zpracovatel
l Datum vložení
119,05.2000

j

lČ zpracovatele
Autor vloženi

Datum aktualizace

10244174
Autor aktualizace
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