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   Identifikační údaje stavby - dle projektové dokumentace (vyplnit před zahájením stavby, vyplní organizátor )

   stavba: RODINNÝ DŮM adresa: Jihlava, Sokolovská 32 

   investor: Novotný  Karel, Jihlava Strmá 25

   objednatel: Novotný Karel IČO: 222 555 22

   stavbyvedoucí: tel.:

   oprávněná osoba k převzetí díla Novotný Karel, nar. 1958 tel.: 777 111 222

   dodavatel stavební části (zhotovitel ): Sepos spol. s r. o., Rantířovská 583/100, 58601, Jihlava

   oprávněná osoba k předání díla (montážník ): Svoboda Petr tel.: 601 333 444

   termín předání díla: 31.5.2010 termín započetí díla: 30.5.2010

   č. přijatých objednávek: 01/222333 podpis organizátora: xxx

   (vyplní montážník )

   datum zahájení práce: 28.3.2018 datum ukončení práce: 29.3.2018

   hod: 8:10 hod. hod: 16:15 hod.

   teplota: 16,2°C teplota: 21,1°C

   relativní vlhkost: 57,8% relativní vlhkost: 48,6%

   dokončenost stavby: chybí dlažba na chodbě relativní vlhkost venkovního prostředí: 73,5%

   vlhkost zdi: 5% teplota venkovního prostředí: 8°C

   Denní záznamy stavby (každý den montáže stvrdí montážník a osoba oprávněná k převzetí díla podpisem )

   datum

   28.3.2018 převzetí stavby: V kuchyni jsou poškozené nátěry, v obývacím pokoji je poškrábaná podlaha. 

V prostorách montáže zárubní a dveří je nevyhovující prostředí. Relativní vlhkost vzduchu je 57,8 %; místo požadovaných 35 - 50%.

Montáží za těchto podmínek dojde ke zničení dveří či zárubní. Objednatel toto bere na vědomí a trvá na provedení montáže.

Stavební otvor v koupelně je ve spodní části úzký (76 cm). Musí se upravit na 79 cm. Odběratel souhlasí s provedením úprav a

přebírá odpovědnost za možná poškození okolních omítek, obkladů, podlahy.

podpis:  Svoboda Petr          xxx                  Podpis: Novotný Karel          xxx

 Montáž obložkových zárubní v přízemí domu. 5 ks otočných zárubní včetně dveří a kování, 1 ks posuvných dveří včetně zárubně

a garnýže.

   29.3.2018 převzetí stavby: V kuchyni jsou poškozené nátěry, v obývacím pokoji je poškrábaná podlaha. 

   8:05 hod. relativní vlhkost: 49,8%, teplota 20,4°C.

podpis:  Svoboda Petr          xxx                  Podpis: Novotný Karel          xxx

Montáž obložkových zárubní v suterénu a přízemí rodinného domu, 9 ks otočných zárubní včetně dveří a kování.

podpis:  Svoboda Petr                           Podpis: Novotný Karel

Zakázka byla předána v rozsahu dle objednávky č: 01/222333 bez závad a nedodělků.

předal: převzal:

datum: 31.5.2010 datum: 31.5.2010

jméno: Svoboda Petr jméno: Novotný Karel

podpis: xxx podpis: xxx
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