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1	Úvod
Předmětem předkládané závěrečné zprávy je technický popis zajištění nebo likvidace následujících starých důlních děl:

Číslo
oznámení
Název SDD (projevu SDD)
k. ú.













„Zajištění nebo likvidace starých důlních děl v k. ú. _____________________________“, bylo provedeno na základě výzvy k podání nabídky, ve smyslu § __ zákona č. 137/2006 Sb.,
o veřejných zakázkách ve znění pozdějších předpisů ze dne __________ pod číslem jednacím _____/ENV/10 ___/660/10 a následně uzavřené smlouvy o dílo mezi objednatelem
č. MŽP-OOHPP-___/__/SDD a zhotovitelem č. __________ ze dne ___________.
Organizace, firma apod. název, je oprávněna provádět hornickou činnost na základě Oprávnění vydaného Rozhodnutím OBÚ v _____________________ ze dne _________ podle ustanovení § 41, odst. 2 písm. m) zákona ČNR č.61/1988 Sb., o hornické činnosti, výbušninách a o státní báňské správě, ve znění pozdějších zákonů a podle ustanovení § 1
odst. 2 vyhlášky ČBÚ č. 15/1995 Sb., o oprávnění k hornické činnosti a činnosti prováděné hornickým způsobem, jakož i k projektování objektů a zařízení, které jsou součástí těchto činností.
Odborná způsobilost organizace, firmy apod. název je doložena v příloze č. 4 a 5 této závěrečné zprávy.



2	Báňsko - geologická charakteristika lokality
V této kapitole se uvede geologicko - tektonická charakteristika, hydrogeologické poměry lokality (ložiska) a zjistitelné báňské, technické a historické údaje o likvidovaných nebo zabezpečovaných důlních dílech (zakládací listiny, majitelé apod.) s uvedením zdroje těchto informací.
2. 1	Geologická charakteristika lokality respektive lokalit.
Geologická charakteristika se uvede postupně dle lokalit, na kterých byla důlní díla likvidována nebo zajišťována.
2. 1. 1 	lokalita X
bylo by vhodné doplnit tyto subkapitoly vhodným(i) výsekem(y) geologické mapy, a to např. z http://mapy.geology.cz/website/GEOinfo/" http://mapy.geology.cz/website/GEOinfo/ 
2. 1. 2	lokalita Y
2. 2	Báňská charakteristika lokality.
2. 2. 1	SDD ČO ____ - název SDD případně jeho projevu na povrchu, k.ú. _____________
(název musí odpovídat názvu uvedenému v evidenčním listě starého důlního díla)
Číslo mapového listu (katastrální mapy):
Číslo parcely:
Dobývací prostor – název:
Historicky doložené jiné názvy důlního díla:
Typ díla:(jáma, štola, propad) a popis díla (hloubka, délka, profil případně jiné rozměry).
Účel díla: (jáma těžní, jáma větrní, dědičná štola apod.)
Dobývaná surovina:
Dohledatelné historické údaje o předmětném důlním díle.
Popis ohrožení zákonem obecně chráněných zájmů (zde je nutno uvést konkrétní výčet objektů a zájmů chráněných podle zvláštních předpisů, případně situační nákres s vyznačením způsobu ohrožení).
2. 2. 2	následující důlní dílo ... 
Taktéž tyto kapitoly by bylo vhodné doplnit výseky map ve vhodném měřítku s vyznačením polohy SDD.


3	Technický popis zajištění nebo likvidace SDD
V této kapitole bude popsán způsob zabezpečení jednotlivých SDD. Pokud se z nějakých důvodů odchyluje zabezpečení SDD od původního plánu likvidace, budou zde uvedeny důvody vedoucí k těmto změnám a způsob schválení těchto změn (kdy, kdo změnu povolil, kde je o tom proveden zápis apod.).
Dále zde budou uvedeny doklady související s povolením hornické činnosti.
Např. SDD ČO název v k.ú. bylo zajištěno nebo zlikvidováno v souladu s Rozhodnutím
o povolení hornické činnosti vydaného OBÚ XXX pod č.j. YYY ze dne DDDDDD (příloha
č. 6).
Likvidace nebo zajištění SDD bylo podmíněno následujícími požadavky vyplývajícími z rozhodnutí orgánů a dohod zúčastněných stran (příloha č. 7 a 9):
	požadavek (název dokladu, příloha č. ...)
	požadavek (název dokladu, příloha č. ...)
	požadavek (název dokladu, příloha č. ...)

...
Dodavatel prací prohlašuje, že uvedené požadavky zúčastněných stran byly beze zbytku dodrženy (příloha č. 8 – vyjmenovat jednotlivé doklady s uvedením čísla dokladu, jména nebo názvu zúčastněné strany a data vystavení).



4	Geodetické zaměření SDD, zakreslení do katastrální mapy, včetně info parcelách v KN.
Pokud bude tato kapitola zpracována samostatně v měřičské nebo obdobné zprávě, uvede se pod jakým číslem přílohy je doložena ... předpokládá se č. 15 a dále.
Taktéž se může stát, že geodetické zaměření nebude požadováno (provádění oprav již zabezpečených SDD apod.), pak je zde nutno uvést proč nebylo geodetické zaměření provedeno.


5	Výsledky monitoringu SDD v průběhu prací 
(metan, radon, CO2, poklesy zásypu, …) Pokud nebyl monitoring prováděn, je zde nutno uvést, z jakého důvodu (například, jednalo se o pokles do starých důlních děl nenavazující na podzemní dobývání). Nepředpokládám, že by si někdo neověřil složení důlního ovzduší vycházejícího s podzemních dobývek před zahájením prací.
Takže např.:
V průběhu prací byl pořizován monitoring zejména na přítomnost důlních plynů. Indikací prováděnou pomocí přístroje ORION plus, dektekčními trubičkami na zjišťování CO, CO2, CH4 a interferometrem DT – 10 byly zjištěny následující max. koncentrace důlních plynů:
	Důlní plyny nebyly zjištěny.
	Kyslík se pohyboval v rozmezí 20,6 – 20,8 %.

Taktéž je zde nutno uvést informace o stavu a rozsahu případného propadu a stavu terénu v okolí SDD.


6	Seznam a vyčíslení případných škod způsobených v průběhu likvidace nebo zabezpečení SDD
(... poškození a oprava příjezdových komunikací, škody zjištěné na přilehlých objektech – nutno mít k dispozici pasportizaci těchto objektů pořízenou před a po zabezpečení přilehlých SDD).
Pokud je v rámci likvidace nebo zajištění SDD prováděna ať již plánována či neplánována úprava příjezdových komunikací, či jiné zásahy na pozemcích, kde se předmětné SDD vyskytuje (např. průzkumné vrtné práce, terénní úpravy související s odvodem důlních vod, kácení stromů apod.), je zde nutno uvést v jakém věcném a finančním rozsahu tyto úpravy byly provedeny, jakým způsobem bylo provedeno uvedení předmětných pozemků do původního stavu s odvoláním na příslušný doklad v příloze č 7.
Při výtoku důlních vod z likvidovaných nebo zajišťovaných důlních děl je zde nutno uvést množství vytékajících důlních vod, technická řešení realizována za účelem odvodu důlních vod na povrchu (doložené vyjádřením vodospráních orgánů) a případně technická řešení zamezující případné kontaminaci podzemních a povrchových vod důlními vodami.
V případě možnosti nahromadění a výstupu důlních plynů na povrch je zde také nutno uvést technická řešení zamezující možnostem ohrožení zákonem obecně chráněných zájmů.
Pokud zde uvádíme, že k žádným škodám nedošlo, tak s patřičným odvoláním na související přílohovou část, tj. doklady o předání pozemků po ukončení prací zpět vlastníkům apod.


Závěry a doporučení, bezpečnostní aspekty ukončeného díla
7.1	Závěr a doporučení:



	Informace o zabezpečených SDD


ID:
xxxx
xxxx
xxxx
xxxx
Číslo oznámení:
xxxx
xxxx
xxxx
xxxx
Název díla:




ID HDD:




Sořadnice: Y:




X:




Z:




Přesnost zaměření:
(zaměřeno nebo odečteno)



Bezpečnostní pásmo:
(tvar a velikost stanoveného bezpečnostního pásma



Ochranné pásmo:
(Č.j. ochranného pásma pokud bylo stanovena)






8	Fotodokumentace před, z průběhu a po zajištění nebo likvidaci SDD
minimálně čtyři fota, ale lépe více 


Seznam příloh:
1.	Registrační list SDD s mapkou,
2.	výzva k podání nabídky,
3.	smlouva o dílo včetně dodatků,
4.	kopie výpisu z obchodního rejstříku,
5.	oprávnění k hornické činnosti,
6.	rozhodnutí OBÚ o povolení hornické činnosti, případně doklady o ohlášení hornické činnosti*,
7.	dokladů o vyřešení střetů zájmů*,pokud nejsou součástí bodu 14 (plán zajištění)
8.	doklad o předání a převzetí objektu nebo pozemku majitelem po ukončení prací *,
9.	stanovisko AOPK k ochraně létajících savců*,
10.	stavební deník a zápisy z kontrolních dnů dozoru investora,
11.	ekonomická bilance ukončeného díla (plán - skutečnost a odůvodnění rozdílu skutečnosti oproti plánu), 
12.	předávací protokol*,
13.	znalecký posudek (pokud byl vypracován)*,
14.	plán zajištění nebo likvidace, včetně všech příloh (např. grafické)
15.-xx.další případné přílohy (např. rozhodnutí o ochranném pásmu včetně souvisejících dokumentů, pasporty budov, geologické profily vrtů apod.) 
Následující je doporučení objednatele a jako takové pochopitelně nebude ve zprávě uváděno.
	Závěrečnou zprávu předloží zadavateli v tištěné formě ve dvou vyhotoveních a na nosiči CD případně DVD (rovněž 2x), v textovém editoru MS Word a kompletní fotodokumentace ve formátu JPG. Nosič CD (DVD) bude obsahovat kompletní závěrečnou zprávu včetně všech příloh a bude vložen do obalu na CD (DVD), náležitě označen názvem akce a číslem smlouvy!!! a zašit na poslední stránku ZZ. Soubory na nosiči CD (DVD) budou členěny stejně jako závěrečná zpráva.
	Nedodržením této závazné osnovy se zhotovitel vystavuje riziku nepřevzetí ukončeného díla objednatelem a z toho plynoucího uplatnění smluvní pokuty za neukončené dílo ve smluvním termínu. Touto závaznou osnovou nejsou dotčena příslušná ustanovení vyhlášky ČBÚ č. 52/1997 Sb. ve znění pozdějších předpisů.
* 	U položek přílohové části označených hvězdičkou je zadavatelem požadováno, a to alespoň v jednom pare závěrečné zprávy, dodat tyto přílohy respektive doklady v originále, případně ověřené kopii.

Struktura uložení souborů na CD:
Textová zpráva
Přílohy
	Příloha č. 01

Příloha č. 02
Příloha č. 03
Příloha č. 04
Příloha č. 05
Toto jsou adresáře. Textová zpráva bude vložena ve formátu *.doc a *.pdf, přílohy budou vloženy ve formátu *.jpg nebo *.pdf!!!!!!!!!!!!!!. Jednotlivé doklady tvořící přílohy budou číslovány v souladu s textem závěrečné zprávy.
  Příloha č. 06
Příloha č. 07
Příloha č. 08
Příloha č. 09
Příloha č. 10
Příloha č. 11
Příloha č. 12
Příloha č. 13
Příloha č. 14
Příloha č. XX
Ostatní fotodokumentace z průběhu realizace zakázky 
Na obale ale i na vlastním CD musí být uveden předmět smlouvy a číslo smlouvy MŽP. Nedodržení výše uvedených požadavků nebude akceptováno a závěrečná zpráva bude vrácena k přepracování.
Provozní deník
A. Identifikační údaje
a) název zakázky podle smlouvy, povolení HČ, datum jejich podpisu nebo vydání, popřípadě číslo jednací,
b) místo stavby,
c) obchodní firma, místo podnikání nebo sídlo 
- zhotovitele (resp. zhotovitelů)
- investora
- projektanta
- subdodavatelů
d) jména a příjmení osob zabezpečujících odborné vedení provádění zakázky s rozsahem jejich oprávnění a odpovědnosti,
e) jména a příjmení osob, vykonávajících dozor investora,
f) jména, příjmení a funkce dalších osob, oprávněných k provádění záznamů do provozního deníku,
g) údaje o projektové a ostatní technické dokumentaci stavby, včetně jejich případných změn,
h) seznam nebo odkazy na dokumenty a doklady ke stavbě (smlouvy, povolení, souhlasy, správní rozhodnutí, protokoly o kontrolách, zkouškách, přejímkách apod.),
i) změny zhotovitelů stavby nebo odpovědných osob během výstavby.
B. Záznamy v provozním deníku
1. Pravidelné denní záznamy obsahují:
a) jména a příjmení osob pracujících na staveništi,
klimatické podmínky (počasí, teploty apod.) na staveništi a jeho stav, popis a množství provedených prací a montáží a jejich časový postup, dodávky materiálů, výrobků, strojů a zařízení pro stavbu, jejich uskladnění a zabudování, nasazení mechanizačních prostředků.
2. Další záznamy dokumentují údaje o těchto skutečnostech:
a) zahájení prací, případně termíny a důvody jejich přerušení a obnovení, včetně technologických přestávek,
b) nástupy, provádění prací a ukončení činností poddodavatelů,
c) seznámení a proškolení pracovníků s podmínkami bezpečnosti prací, požární ochranou, ochranou životního prostředí, dále s technologickými postupy prací a montáží a s možnými riziky při realizaci prací,
d) údaje o opatřeních týkajících se bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, požární ochrany a ochrany životního prostředí,
e) zvláštní opatření při bouracích pracích, pracích ve výškách, pracích nad volnou hloubkou, za provozu strojů a zařízení, v ochranných pásmech apod.,
f) manipulace se zeminami, stavební sutí a nakládání s odpady,
g) geodetická měření prováděná v rámci monitoringu povrchu,
h) montáže a demontáže dočasných stavebních konstrukcí (lešení, pažení, bednění apod.), jejich předání a převzetí,
i) provoz a užívání mechanizačních prostředků,
j) výsledky kvantitativních a kvalitativních přejímek dodávek pro stavbu (vstupní kontroly),
k) opatření k zajištění stavby, zabudovaných nebo skladovaných výrobků a zařízení proti poškození, odcizení apod.,
l) provádění a výsledky kontrol všech druhů,
m) souhlas se zakrýváním prací (základové spáry, výztuž do betonu, podzemní vedení apod.),
n) odůvodnění a schvalování změn materiálů, technického řešení stavby a odchylek od ověřené projektové dokumentace,
o) skutečnosti důležité pro věcné, časové a finanční plnění smluv (vícepráce, nepředvídatelné vlivy, výskyt překážek na staveništi, výsledky dodatečných technických průzkumů, mimořádné klimatické vlivy, archeologický výzkum, práce za provozu apod.),
p) dílčí přejímky ukončených prací,
q) provedení a výsledky zkoušek a měření (technická a technologická zařízení, přípojky apod.),
r) škody způsobené stavební nebo jinou činností, havárie, nehody, ztráty, úrazy a jiné mimořádné události, včetně přijatých opatření,
r) předávání a přejímky díla nebo jeho ucelených částí,
t) odstranění vad a nedodělků,
u) výsledky kontrolních prohlídek stavby
v) výsledky činnosti báňského inspektora,
w) zřízení, provozování a odstranění zařízení staveniště,
x) nepředvídané nálezy kulturně cenných předmětů, detailů stavby nebo chráněných částí přírody anebo archeologické nálezy.
C. Vedení provozního deníku
1. Provozní deník
a) se vede ode dne zahájení realizačních prací(včetně inženýrských činností) do dne dokončení stavby, popřípadě do odstranění vad a nedodělků zjištěných při kontrolní prohlídce stavby, musí být na stavbě přístupný kdykoli v průběhu práce na staveništi všem oprávněným osobám,
b) obsahuje originální listy a potřebné množství kopií pro oddělení dalším osobám. Má číslované stránky a nesmí v něm být vynechána volná místa.
c) Záznamy o postupu prací a jejich souvislostech se zapisují tentýž den, nejpozději následující den, ve kterém se na stavbě pracuje.

