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Číslo přejímky :
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Číslo pracovního poukazu:
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ZÁPIS o ooevzoÁNí A PŘEVZETÍ STAVBY
PLYNARENSKEHO ZARIZENI V SOULADU S TPG

Typ zařízení :

Tlakový stupeň

plynovod

R5

D

pňpajka

P/ro

D

sn 1 bar

El

VTL

D

NTL

El

STL 3 bar
Název stavby:

regulátor

Ú

El

STI. plynovod PE dn110 a 1ks přípojky PE dn32 - pro budovu HZS leuš

Nový STL plynovod PE dn110 vede od budoucího napojení na stávající STI. 0C DN200 v křižovatce ulic
Hoštická a K Mejtu, uložený v ul. Hoštická parc. č. 932/4 k.ú. Písnice. Je ukončení zátkou za přípojkou PE
dn32 vyvedenou do zděného kiosku na hranici parc.č. 960,k.ú. Libuš určenou pro budovu HZS Libuš.
Plynovodní řad:
PEIOORC 110 x 6,3
Plynovodm’ přípojka:
PEIOORC opláštěná 32 x 3,0
Armatury:
1 ks KK DN25

119,6 m
5,1 m

Seznam předaných dokladů : příloha č.1
Popis stavby (technické hodnoty) výpis materiálů z geo. zaměření : příloha č.2

Rozhodnutí o umístění stavby č.1; OVY/28029-R/2011/K5,Ni, úmč Praha12
Smlouva o přeložce PZ:

Smlouva o provozování :

813/2018/0505

ze dne:

Vyžadován souhlas s napojením:

ANO

NE
Smlouva o spolupráci :

358/2017/OOBCH

Kolaudace( doklad o povolení k užívání ) :
Datum zahájení prací:

53/2018

Datum ukončení prací:

6/2018

Záruční doba (konečné datum ) :

Ž4.7.2023

investor:

MČ Praha—Libuš |Č000231142

Provozovatel :

Pražská plynárenská, a.s.

Zhotovitel :

lRISL s.r.o.

Odpovědný stavbyvedoucí :

:Daniel Roztočil

Technik PPD, a.s. :

'Jaroslav Vnuk

Technik investora :

Šárka Pichová

Projektant :

“Ing. Martin Závodný

FPO-12047

Cl

Odchylky od schváleného projektu :

Posunutí mista napojení na OC DN200 o cca 2m z důvodu prostorov

Soupis nedodělků: není napojeno na provozovaný řad - propoj 11.7.2018

Vyjádření účastníků řízení: Dnešnío dne za podmínek sepsaných v tomto zápise a jeho přílohách, předává zhotovitel
společnost RlSL s.r.o. dokončené dílo stavebníkovi Městská část Praha—Libuš, který toto dílo přejímá. Provozovatel
Pražská plynárenská Distribuci, a.s., člen koncernu Pražská plynárenská, a.s., osvědčuje technický stav a dilo
provozuje dnem napuštění na základě smlouvy o provozování. Účastníci řízení nemají námitek proti vydání
kolaudačního souhlasu, nebo dokladu prokazující povolení k užívání dokončené stavby ve smyslu zákona č.
183/2006 Sb., v platném znění, nebo povolení k předčasnému užívání stavby.

Datum zahájení přejímaciho řízení :

4.7.2018

Datum ukončení přejímacího řízení :

3.7.2018
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