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DOTAZNÍK BOZP k zákonu . 309/2006 Sb.

Základní údaje zhotovitele/projektanta

Obchodní firma: ŠRABÁK, a.s.

esná adresa: Na ernidle 236/5, 558 23 Havlí v Brod

Název zakázky (Díla, stavby): Rekonstrukce budovy ventilátorových mlýn

edm t pln ní zakázky: Úprava vnit ního uspo ádání budovy, vybudování nových šaten
a soc. za ízení

Pot ebné informace – p edpokládaná skute nost

1. Práce bude provád na 1 zhotovitelem (tzn. pouze vlastními zam stnanci).
(Uvést ANO nebo NE) NE

2.
edpokládaný po et dodavatel , kte í se budou podílet na realizaci díla (v p ípad  NE

u bodu 1).
(Uvést po et dodavatel , v etn  OSV )

4

3.
Celková p edpokládaná doba trvání prací a inností (rozhodný údaj je 30 pracovních
dní).

(uvést po et pracovních dn )
105

4.
Nejv tší p edpokládaný po et fyzických osob, které budou sou asn  provád t práce
a innosti v jeden pracovní den (rozhodný údaj je 20 fyz. osob).

(uvést po et osob)
15

5.
Celkový plánovaný objem prací a inností b hem realizace díla (rozhodný údaj je
500 prac. dn /1 fyz. osobu) (uvést po et prac. dn  v p epo tu na jednu fyz. osobu -
tzn. plánovaná doba trvání prací x pr rný po et zam.)

840

6.

Na staveništi budou provád ny práce a innosti vystavující fyzickou osobu zvýšenému ohrožení života nebo
poškození zdraví podle NV . 591/2006 Sb. P ílohy . 5 (Uvést ANO nebo NE)

1. Práce vystavující zam stnance riziku poškození zdraví nebo smrti sesuvem
uvoln né zeminy ve výkopu o hloubce v tší než 5 m. NE

2. Práce související s používáním nebezpe ných vysoce toxických chem. látek a
ípravk  nebo p i výskytu biologických initel . ANO

3. Práce se zdroji ionizujícího zá ení, pokud se na n  nevztahují zvláštní právní
edpisy. NE

4. Práce nad vodou nebo v její t sné blízkosti spojené s bezprost edním utonutím. NE
5. Práce, p i které hrozí pád z výšky nebo do hloubky více než 10 m. ANO

6. Práce vykonávané v ochranných pásmech energetických vedení pop ípad
za ízení technického vybavení. ANO

7. Studna ské práce, zemní práce provád né protla ováním nebo mikrotunelováním
z podzemního díla, práce p i stavb  tunel . NE

8. Potáp ské práce. NE
9. Práce provád né ve zvýšeném tlaku vzduchu (v kesonu). NE

10. Práce s použitím výbušnin podle zvláštních právních p edpis . NE

11. Práce spojené s montáží a demontáží t žkých konstruk ních stavebních díl
kovových, betonových, a d ev ných ur ených pro trvalé zabudování do staveb. ANO

i stanovování po tu pracovník  je nutno zahrnout
krom  zam-c  zhotovitel  a subdodavatel
v d lnických profesích též jejích vedoucí zam-ce a dále
i OSV , které budou na staveništi pracovat.

Nap .: v PD je uvedena lh ta výstavby od 2.1.2017 do 31.5.2017.
Celkem 105 prac. dn  (20+20+23+21+21). P i kvalif. odhadu pr m.
po tu pracovník  nap . 8 iní p edpokl. doba realizace díla 105
dn , v p epo tu by tedy jeden pracovník provád l dílo 105 x 8 =
840 prac. dn .



EZ_FO_0648r01  2/2

Záznam o vypln ní dotazníku:

V: Praze Za zhotovitele/projektanta:
(Jméno, p íjmení, podpis) Kamil ep ep

Dne: 1. 2. 2017

Identifika ní údaje dodavatel  – viz l. . 2 uvedený na líci DOTAZNÍKU (stav ke dni vypln ní)

P. . Firma zhotovitele / I Sídlo Oprávn ný zástupce

1. ŠRABÁK, a.s./ 123456789 Na ernidle236/5, Havlí v Brod
558 23 Josef novák

2. ESH, s.r.o./284659726 Pražská 21, Jihlava 469 23 Petr erný

3. STAVO, a.s./267895213 Husová 465, Brno 467 32 Pavel Kohout

4. MONTÁŽE, s.r.o./468723233 Kochová 1522, Praha 100 02 František Valuch

5.

6.

7.


