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A

NÁLEZ

A.1

Znalecký úkol

Předmětem tohoto znaleckého posudku číslo ZP-450/2019 s názvem „Posouzení a specifikace
prostavěné délky kanalizace v rámci akce „Dostavba kanalizačního systému města Město Albrechtice –
I. etapa“, to znamená úkolem znalce dle § 13, odst.1 [10] je prostudovat podklady poskytnuté
objednatelem a na základě těchto podkladů stanovit délku kanalizace, která byla provedena v rámci
I. etapy dostavby kanalizačního systému města Město Albrechtice a odpovědět na položené otázky
objednatele:
1.

Jakou skutečně provedenou délku mají kanalizační stoky, objekt SO-02 vybudované v rámci
stavby „Dostavba kanalizačního systému města Město Albrechtice – I. etapa“?

2.

Jaký je délkový rozdíl mezi skutečně provedenými (realizovanými) kanalizačními stokami
oddílné splaškové kanalizace SO-02 a projektovanou délkou v projektu pro stavební povolení?

3.

Nakolik je zjištěný rozdíl v délce splaškové kanalizace SO-02 odpovídající stavební praxi?

4.

Jak je možno hodnotit činnost TDI v průběhu výstavby?

5.

V případě, že stavba byla provedena odlišným způsobem od PD a soutěženým finančním
rozpočtem, mohlo dojít ze strany zhotovitele vůči městu Město Albrechtice ke škodě, tedy
především finanční škodě?

6.

A pokud ano, pak v jaké výši by případná škoda mohla být vyčíslena?

7.

Pokud ne, může město Město Albrechtice považovat sankci od fondu životního prostředí za
neoprávněnou?

8.

Jakou skutečně provedenou délku mají v rámci provedené stavby kanalizační přípojky
(přesněji veřejná část), objekt SO-03 vybudované v rámci stavby „Dostavba kanalizačního
systému města Město Albrechtice – I. etapa“?

9.

Souhlasí celková fakturovaná cena za kanalizační stoky a přípojky se skutečně provedenými
stavebními pracemi v rozsahu geodetického zaměření?

Výsledky zjištění jsou formulovány v závěru (kapitola B.5, strana 53) tohoto znaleckého
posudku.
Znalecký posudek nezkoumá ujednání smluvních vztahů z pohledu právního charakteru, ke
kterým jako znalci z oboru stavebnictví a projektování mi nepřísluší podávat vyjádření jakožto řešit
právní otázky a neupozornit na jiné alternativy.
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A.2

Podklady pro vypracování posudku

A.2.1 Podklady poskytnuté objednatelem
[1]

Prohlídka na místě samém (kapitola B.1.1, strana 15) se s ohledem na charakter znaleckého
zkoumání a s ohledem na časový odstup od provedení stavby nekonala a fotodokumentace (viz
kapitola A.3.5, strana 12 a kapitola B.8, strana 58) byla pro dokreslení situace převzata z ve byla
pro dokreslení situace převzata z veřejně dostupných zdrojů.

[2]

Objednávka (Město Albrechtice) ve věci zjištění prostavěné délky kanalizace, která bude sloužit
ke stanovení případně vzniklé škody v případě možného odlišného provedení stavby oproti
závěrečnému vyúčtování stavby k posouzení pro potřeby podání závěrečné monitorovací zprávy
u Státního fondu životního prostředí.

[3]

Projektová dokumentace „Dostavba kanalizačního systému města Město Albrechtice-I. etapa“,
projektant: Hydro-koneko s.r.o., Nálepkovo náměstí 930/18, 708 00 Ostrava-Poruba, adresa pro
doručování písemností: Mírová 151/19, Ostrava-Vítkovice, projektant Ing. Jiří Knap,
Projektová dokumentace pro stavební povolení (DSP), výběr zhotovitele (TDW) a provedení
stavby (DPS), 06/2014

[4]

Projekt skutečného zaměření stavby „Dostavba kanalizačního systému města Město
Albrechtice-I. etapa“, projektant: Geoprof s.r.o., Lidická5, Bruntál,

[5]

Protokoly kamerových zkoušek splaškové kanalizace provedené v rámci akce „Dostavba
kanalizačního systému města Město Albrechtice-I. etapa“, provedené společností BMH spol.
s r.o., Ondřejova 592/11A, 779 00 Olomouc (www.bmh.cz) na stokách 1, 1.2 a 1.1.4 dne
16.8.2017.

[6]

Protokoly kamerových zkoušek splaškové kanalizace provedené v rámci akce „Dostavba
kanalizačního systému města Město Albrechtice-I. etapa“, provedené firmou KANALIZACE
Ladislav Neuvirt, (www.neuvirt.cz) ladislav@neuvirt.cz, s údajem „počet úseků 11, celková
délka 450,0 m, počet šachet 13“ – ovšem včetně dvou úseků dešťové kanalizace – ty nejsou
předmětem posouzení (!)

[7]

Protokoly kamerových zkoušek splaškové kanalizace provedené v rámci akce „Dostavba
kanalizačního systému města Město Albrechtice-I. etapa“, provedené firmou S-Kontrol, s.r.o.
(Daniel Bareš), Slezská 75, 747 41 Hradec nad Moravicí.

[8]

Petr Bielik – GEOKOM, Radim 77, 794 01 Brantice, Předávací protokol č. 33/2019 „Dostavba
kanalizačního systému města Město Albrechtice-I. etapa – doplnění dokumentace“, viz také
Příloha znaleckého posudku č. 10 – Předávací protokol s doplněním délek (viz kapitola B.17,
strana 72)

A.2.2 Zákony, vyhlášky
[9]

Zákon 36/1967 Sb. - Zákon o znalcích a tlumočnících ze dne 6. dubna 1967 v platném znění.

[10]

Vyhláška 37/1967 ministra spravedlnosti ze dne 17. dubna 1967 k provedení zákona o znalcích
a tlumočnících

[11]

Zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (Stavební zákon) ze dne
14. března 2006.

[12]

Vyhláška č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb ze dne 10. listopadu 2006.
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[13]

Vyhláška č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního řízení, veřejnoprávní smlouvy a
územního opatření ze dne 10. listopadu 2006.

[14]

Vyhláška č. 526/2006 Sb., kterou se provádí některá ustanovení stavebního zákona ve věcech
stavebního řádu ze dne 22. listopadu 2006.

[15]

Zákon č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání
autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, ve znění zákona č. 164/1993 Sb., č.
275/1994 Sb., usnesení Poslanecké sněmovny ČR č. 276/1994 Sb., ve znění pozdějších
předpisů.

[16]

Vyhláška 268/2009 Sb. o technických požadavcích na stavby, Sbírka - částka: 80/2009, platnost:
26.8.2009, účinnost: 26.8.2009, Ruší předpis: 137/98, 191/2002, 491/2006, 502/2006 a provádí
předpis: 183/2006

A.2.3 Normy
[17]

ČSN 73 0202

Přesnost geometrických parametrů ve výstavbě. Základní ustanovení,

[18]

ČSN 73 0203

Přesnost geometrických parametrů ve výstavbě. Funkční tolerance,

[19]

ČSN 73 0205
březen 1995.

Geometrická přesnost ve výstavbě. Navrhování geometrické přesnosti,

[20]

ČSN 73 0270
stavebních objektů,

Přesnost geometrických parametrů ve výstavbě. Kontrola pozemních

[21]

ČSN 73 0210-1
Přesnost osazení.

Geometrická přesnost ve výstavbě. Podmínky provádění. Část 1:

[22]

ČSN 73 0420-1
(červenec 2002)

Přesnost

[23]

ČSN 73 0420-2
(červenec 2002)

Přesnost vytyčování staveb – Část 2: Vytyčovací odchylky

vytyčování

staveb

–

Část

1:

Základní

požadavky

A.2.4 Odborná literatura
[24]

Bažant :

Zakládání staveb, SNTL Praha 1981.

[25]

JAROMÍR, Král. Navrhování konstrukcí na zatížení větrem: příručka k ČSN EN 1991-1-4.
Praha: Pro Ministerstvo pro místní rozvoj a Českou komoru autorizovaných inženýrů a techniků
činných ve výstavbě vydalo Informační centrum ČKAIT, 2010, 112 s. Technická knižnice
(ČKAIT). ISBN 9788087438053.

A.2.5 Podklady získané na internetu
[26]

Odkaz na seznam znalců „JUSTICE.CZ“ Ministerstva spravedlnosti České republiky
http://datalot.justice.cz/justice/repznatl.nsf/$$SearchForm?OpenForm nebo
( http://portal.justice.cz/uvod/justice.aspx )
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A.3

Identifikační údaje znaleckého posudku

Posudek vyžádal
(objednatel posudku):

MĚSTO ALBRECHTICE
Ing. Jana Murová, starosta města Město Albrechtice
 nám. ČSA 27/10, 793 95 Město Albrechtice
IČO: 00296228
℡ tel: +420 774 420 748
 e-mail: podatelna@mesto-albrechtice.cz

Usnesení / objednávka:

Objednávka města Město Albrechtice ze dne 4. října 2019 ve věci
zjištění prostavěné délky kanalizace, která bude sloužit ke stanovení
případně vzniklé škody v případě možného odlišného provedení
stavby oproti závěrečnému vyúčtování stavby k posouzení pro
potřeby podání závěrečné monitorovací zprávy u Státního fondu
životního prostředí.

.Spisová značka:
Účel znaleckého posudku:

Ke stanovení případně vzniklé škody pro potřeby podání závěrečné
monitorovací zprávy u Státního fondu životního prostředí.

Počet vyhotovení:

1

Počet předaných vyhotovení:

1

Tento znalecký posudek obsahuje celkem 80 stran včetně příloh. Posudek je vypracován na základě
požadavku objednatele v jednom (1) vyhotoveních, z nichž každé má platnost originálu. Všechna
identická vyhotovení (1) včetně elektronické verze posudku jsou předána objednateli, vyhotovení
v digitální podobě na digitálním nosiči je rovněž uloženo u zpracovatele.
Veškerá předaná vyhotovení jsou zcela identická s tímto elektronicky poskytnutým vyhotovením.
Toto vyhotovení je předáno výhradně ve formátu PDF (ZP-450.pdf). Protože elektronická podoba
tohoto znaleckého posudku není opatřena všemi náležitostmi dle platné legislativy [9] (originál
znalecké pečetí na přelepení svázaného vyhotovení a originál podpisu znalce), není náhradou
tištěného vyhotovení pro předložení například k soudnímu jednání, ale jako s plnohodnotným
identickým znaleckým posudkem lze s ním nakládat.
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A.3.1 Zhotovitel posudku
Znalecký posudek je podán v souladu s předmětem jmenování (kapitola B.6, strana 56)
rozhodnutím Krajského soudu v Ostravě ze dne 4.5.1990, č.j. Spr. 2212/90.
Prohlašuji, že jsem si vědom následků vědomě nepravdivého znaleckého posudku, a to ve
smyslu § 110a zákona č. 141/1961 Sb., trestní řád, ve znění pozdějších předpisů.
Znalecký posudek vypracoval [26], může jej stvrdit a podat případná vysvětlení podle
§ 13, odst. 5 [10],:
Doc. Ing. Karel KUBEČKA, Ph.D., Ing. Paed. - IGIP
znalec [26] z oboru 1. projektování, 2. stavebnictví,
odvětví projektování, stavby obytné, stavby průmyslové, stavby
zemědělské, stavební odvětví různá, specializace betonové konstrukce,
statika, zakládání staveb, stavby na poddolovaném území, vady a škody na
stavebních konstrukcích (kapitola B.7, strana 57), autorizovaný inženýr
ČKAIT oboru pozemní stavby a statika a dynamika staveb.
 Jarkovská 361/33, 724 00 Ostrava – Proskovice
℡ tel: 591 141 435,  602 77 89 67,  datová schránka: 8t43nri
 e-mail:
karel.kubecka@seznam.cz
psservice@seznam.cz
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A.3.2 Souhrnný znalecký nález
Dle § 13, odst. 2 [10] je v souvislosti s předmětem znaleckého posudku (kapitola A.1, strana 4)
konstatován tento znalecký nález:
Na základě objednávky č.j.: Mě 7401/24 ze dne 05.03.2014 města Město Albrechtice,
Nám. ČSA 10, 793 95 Město Albrechtice, vypracovala společnost Hydro-Koneko s.r.o., Nálepkovo
náměstí 930/18, 708 00 Ostrava – Poruba, v červnu 2014 (Ing. Jiří Knap) Projektovou dokumentaci [3]
„Dostavba kanalizačního systému města Město Albrechtice-I. etapa“.
Předmětem projektové dokumentace bylo odkanalizování zájmového území části města Město
Albrechtice, tj. odvedení splaškových (částečně i dešťových) odpadních vod ze zástavby v ulicích
Tyršova, Zahradní, Palackého, Dvořákova, Na Pastuši, Pod lesem a Sokola Tůmy.
Součástí stavby dále je rekonstrukce – výměna vodovodních zásobovacích řadů (rozvodné
vodovodní sítě) v rozsahu připravované stavby kanalizace ve výše uvedených ulicích a 1. etapa úpravy
odvodňovacího příkopu silnice I/57 (ul. Krnovská v úseku ul. Karla Čapka – Tyršova). Tímto se
posudek nezabývá.
Poloha připravované stavby v obci je zřejmá z přiložených situací 1:1 000 a 1:500. Seznam
pozemků a staveb dotčených připravovanou stavbou je doložen v příloze F. Majetkoprávní vlastnické
vztahy. Předkládaná dokumentace, která je aktualizací původní dokumentace pro stavební povolení
z r. 2008.
Zahájení projekt [3] předpokládá v r. 2014 až 2015, a mělo být upřesněno podle výsledků
stavebního řízení a také podle finančních možností města Město Albrechtice. PD uvádí, že celková doba
výstavby se předpokládá do 15 měsíců, bude upřesněno v rámci výběru zhotovitele stavby. S etapizací
se neuvažuje, předpokládá se postupná výstavba kanalizace současně s výměnou vodovodního potrubí
po jednotlivých ulicích ve směru proti spádu kanalizace. Postup se bude řídit harmonogramem, který
zpracuje a s objednatelem projedná vybraný zhotovitel stavby. Harmonogram bude součástí smlouvy na
realizaci díla. Návrh postupu výstavby musí respektovat požadavky vlastníků pozemků, kteří budou
stavbou přímo dotčeni.
Trasy navrhovaných stok jsou vedeny ve vozovkách jednotlivých ulic. Poloha stok je
v projektové dokumentaci navržena s ohledem na stávající inženýrské sítě a rozvody a s ohledem na
provoz na těchto komunikacích, dostupnost pro hasiče, záchranné a havarijní služby.
Kanalizace bude uložena v hloubce 1,5 až 3,0 m, výjimečně v krátkých úsecích až 4,5 m.
Uložení kanalizace v hloubkách kolem 3,5 m v delších úsecích vyžaduje standardně uvažované
odkanalizování (připojení stávajícího vývodu vnitřní kanalizace) níže položené zástavby (strana ulice
pod úrovní komunikace) v ulicích Palackého, Dvořákova a Pod lesem. Dále projekt uvádí, že pokud
nebude standardní způsob připojení jednotlivých nemovitostí možný s ohledem na možný výskyt
skalního podloží v uvedených ulicích v hloubkách kolem 2,4 až 3,2 m, bude nutno uvažovat buď
s úpravou rozvodů vnitřní kanalizace nebo s čerpáním. Tato problematika bude dořešena v průběhu
realizace po případném odkrytí problematicky těžitelných vrstev.
Kanalizační stoky jsou navrženy z kanalizačního plastového potrubí v dimenzi DN 300
a DN 250, (veřejná část přípojek v dimenzi DN 150 a 200).
Potrubí budou pokládána na lože z vhodného materiálu v zapažených rýhách, s dusaným
obsypem a zásypem obdobným materiálem, jako podsyp pod potrubí. Zpětný zásyp původním
materiálem bude hutněný na předepsanou hodnotu, aby sedání bylo minimalizováno. Dotčený povrch
území nad rýhou bude uveden do stavu před stavbou.
V lomových bodech tras kanalizací a v přímých úsecích délky nad 50 m jsou navrženy revizní
šachty (betonové, kruhové ∅ 1 m, prefabrikované).
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Dále projektová dokumentace uvádí projektované délky veškerých projektovaných potrubních
vedení:
Tabulka A-1: Projektované délky potrubí uvedené v Technické zprávě projektové dokumentace [3] ve
stupni DSP, na základě, které bylo vydáno stavební povolení:

Znalec tedy porovnává projektované délky kanalizačních stok, jak je výše uvedeno
(Tabulka A-1) se skutečným provedením stavby. Skutečné provedení stavby je pak zřejmé ze dvou
základních zdrojů:
1. Projektové dokumentace skutečného provedení stavby obsahující geodetické zaměření hotové
stavby
2. Provedených kamerových zkoušek tří dodavatelů.
Dále se znalec zabývá způsobem provádění stavby ve smyslu dodržení projektem
předpokládané technologie provádění ve vztahu k rozpočtu stavby.
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A.3.3 Prohlášení znalce
Jako znalec, jmenovaný [9] rozhodnutím Krajského soudu v Ostravě ze dne 4.5.1990, č.j. Spr.
2212/90, pro základní obor 1.projektování, 2.stavebnictví, stavby obytné, stavby průmyslové, stavby
zemědělské, stavební odvětví různá, specializace - betonové konstrukce, statika, zakládání staveb,
stavby na poddolovaném území, vady a škody na stavebních konstrukcích [26], jsem byl osloven,
vyzván a bylo u mne vyžádáno podat znalecký posudek dle předmětu plnění po předchozím ohledání
[1] sporné okolnosti.
V souvislosti se znaleckým úkonem znalec prohlašuje, že:
K žádné ze zúčastněných stran a osob nebo osob, jež zastupují subjekty, mezi kterými je veden
spor, není znalec v příbuzenském vztahu.
Se žádnou z daných osob není znalec spojen pouty přátelství nebo jiné hlubší osobní vazby, ani
nepřátelství nebo jiného protivenství.
Osobní situace zúčastněných se znalce nedotýká.
Osoba právního zástupce objednatele není znalci osobně známa, případně je známa jménem
v souvislosti s vypracováním jiných znaleckých posudků v jiné věci, osobně se s právním
zástupcem znalec nikdy nesetkal a není mu osobně známý. Případná veřejná proslulost právního
zástupce se znalce nedotýká.
Se žádnou ze zúčastněných osob znalec není a nebyl v úzkém pracovním vztahu.
Se žádnou ze stran nemá vztah ani prostřednictví dalších osob a není mu známo, kdo by znal je.
K dané věci má znalec neutrální vztah, v minulosti ani po odborně profesní stránce na úkolu
nepracoval a ani se o tento úkol neucházel. Také v minulosti nevypracoval žádný posudek ve
věci, ani tuto stejnou věc neposuzoval v jiné souvislosti.
Nedostal se ani do obdobné situace, že by se mohl subjektivně identifikovat s rolí nebo
postavením některé z osob, aby to ovlivnilo objektivitu znalcových zjištění a závěrů.
O předmětné věci se znalec nedozvěděl dříve v žádné jiné souvislosti.
V dané věci lze znalce považovat subjektivně za zcela nepodjatého, jak to vymezuje § 1 Zákona
o znalcích [9] nebo jak lze analogicky odvodit dle jiných právních ustanovení, charakterizujících
podjatost či nezávislost v TrŘ1 a OsŘ2.
Při zjištění podstaty sporu z poskytnutých podkladů je konstatováno, že znalec je k vyšetření
dané věci plně odborně příslušným z hlediska specifikace znaleckého oboru, pro který byl justičními
orgány jmenován a složil zákonem předepsaný slib. Rovněž v obecně odborné oblasti – znalcovo
vzdělání, praxe, zkušenosti a teoretická příprava pokrývají zkoumaný úkol a postačují k finálnímu
posouzení. Znalec prohlašuje, že je připraven vyšetřit předložené okolnosti nestranně, objektivně a
spravedlivě. Jediným cílem této snahy je zjištění objektivní pravdy a její formulace, srozumitelná pro
zadavatele znaleckého posudku.
Znalec je názoru, že je k úkonu příslušný (§ 2 a § 3 zákona [9])
Znalec je názoru, že je pro daný úkon objektivně i subjektivně nepodjatý (§ 11 zákona [9])

1

Trestní řád

2

Občanský soudní řád
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A.3.4 Číslo znaleckého posudku, předání, datum a počet vyhotovení
Znalecký posudek, vypracovaný dne 4. ledna 2022 je zapsán ve znaleckém deníku pod číslem
ZP-450/2019 s termínem plnění dne 23. listopadu 2021 a je vytištěn dne 4. ledna 2022 na základě
požadavku objednatele v jednom (1) vyhotovení. Všechna identická tištěná vyhotovení (1) jsou předána
objednateli, vyhotovení v digitální podobě na digitálním nosiči je také uloženo u zpracovatele.
Současně je objednateli předán znalecký posudek v digitální (elektronické) podobě, přičemž
všechna předaná tištěná vyhotovení jsou zcela identická s tímto elektronicky poskytnutým
vyhotovením. Toto vyhotovení je předáno výhradně ve formátu PDF (ZP-450.pdf). Protože elektronická
podoba tohoto znaleckého posudku není opatřena všemi náležitostmi dle platné legislativy (originál
znalecké pečetí na přelepení svázaného vyhotovení a originál podpisu znalce), není náhradou tištěného
vyhotovení pro předložení k soudu, ale jako s plnohodnotným identickým znaleckým posudkem lze
s ním nakládat. Vlastní znalecký posudek má včetně příloh celkem 80 stran.

A.3.5 Přílohy znaleckého posudku
Součástí tohoto znaleckého posudku jsou přílohy umístěné v závěru a tvoří nedílnou součást
znaleckého posudku:
1. Příloha znaleckého posudku – identifikace znalce (viz kapitola B.7, strana 57)
2. Příloha znaleckého posudku č. 1 – trasy skutečného zaměření – stoka1 (viz kapitola B.8, strana 58)
3. Příloha znaleckého posudku č. 2 - trasy skutečného zaměření – stoka 1.1 (viz kapitola B.9, strana
59)
4. Příloha znaleckého posudku č. 3 - trasy skutečného zaměření – stoka 1.1.1, stoka 1.1.2, stoka 1.1.3
a stoka 1.1.4 (viz kapitola B.10, strana 61)
5. Příloha znaleckého posudku č. 4 - trasy skutečného zaměření – stoka 1.2 (viz kapitola B.11, strana
63)
6. Příloha znaleckého posudku č. 5 - trasy skutečného zaměření – stoka 1.3 a stoka 1.3.1 (viz kapitola
B.12, strana 64)
7. Příloha znaleckého posudku č. 6 - trasy skutečného zaměření – stoka 1.4 (viz kapitola B.13, strana
66)
8. Příloha znaleckého posudku č. 7 - trasy skutečného zaměření – stoka 2 (viz kapitola B.14, strana
67)
9. Příloha znaleckého posudku č. 8 – Protokol 1 z jednání komory (viz kapitola B.15, strana 68)
10. Příloha znaleckého posudku č. 9 – Protokol 2 z jednání komory (viz kapitola B.16, strana 70)
11. Příloha znaleckého posudku č. 10 – Předávací protokol s doplněním délek (viz kapitola B.17, strana
72)
12. Příloha znaleckého posudku č. 11 – Soupis kanalizačních přípojek SO 03 (viz kapitola B.18, strana
76)
Znalecký posudek v elektronické podobě a případně další, jak je uvedeno (kapitola A.3.6, strana
13), je k dispozici ke stažení z neveřejné adresy s omezeným přístupem pro osobu znalou umístění:
https://www.dropbox.com/sh/eihvism3j83ta04/AACl0zXAsc9ih4m77bfvdjsHa?dl=0
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A.3.6

Digitální vyhotovení znaleckého posudku
Tento znalecký posudek v elektronické podobě pro další pracovní využití je k dispozici na

adrese:
https://www.dropbox.com/sh/eihvism3j83ta04/AACl0zXAsc9ih4m77bfvdjsHa?dl=0
Současně jsou na této adrese umístěný vybrané klíčové
podklady a fotografie pořízené při místním šetření [1] v původní
nezmenšené velikosti.
Umístění obsahu na této internetové adrese je garantováno po
dobu minimálně 2 let po termínu vyhotovení tohoto znaleckého
posudku, to je od 4. ledna 2022. Poté budou přílohy smazány bez
náhrady dalšího přístupu k těmto informacím na tomto úložišti
a uvedené dokumenty budou uchovány pouze v archivu znalce.

A.3.7 Podklady pro vypracování znaleckého posudku
Pro vypracování tohoto Znaleckého posudku byly použity podklady, které jsou uvedeny
v kapitole A.2.1 - strana 5. Tyto veškeré podklady byly poskytnuty objednatelem.
A.3.8

Odborný konzultant
Pro vypracování tohoto Znaleckého posudku nebyl přizván odborný konzultant

A.3.9 Prohlášení
Případné návrhy znalce uváděné v tomto znaleckém posudku, odborném vyjádření nebo
v podobném dokumentu, nejsou radou ve smyslu zákona č. 89/2012 Sb. (NOZ), ale osobním názorem.

A.3.10 Vyjádření ve smyslu GDPR
Zadavatel tohoto znaleckého posudku bere na vědomí, že zpracovatel pro účely zpracování
znaleckých posudků, odborných vyjádření nebo obdobných elaborátů shromažďuje, ověřuje a rovněž
archivuje osobní informace o zadavatelích, jako jsou jejich osobní údaje a kontaktní informace (adresa,
apod.).
Tato kolekce dat je prováděna z důvodu ověření totožnosti zadavatele a současně a v souvislosti
s tím, že tato data jsou druhotnou součástí znaleckých posudků, odborných vyjádření a obdobných
elaborátů, které musí znalec evidovat a archivovat. Tato povinnost mu vyplývá ze zákona a z pokynů
Ministerstva spravedlnosti ČR, a dále pak pro případ jejich vyžádání třetí osobou, včetně orgánů veřejné
moci. Pro takové případy i nadále zůstává v platnosti, že zhotovitel je vázán vůči zadavateli mlčenlivostí,
a znalecký posudek, odborné vyjádření nebo obdobný elaborát, může třetí osobě vydat jen s jeho
písemným souhlasem.
Zadavatel převzetím znaleckého posudku, odborného vyjádření nebo podobného dokumentu
vyjadřuje souhlas se zpracováním jeho osobních a kontaktních informací v evidenci zhotovitele.
Zadavatel se zavazuje k aktualizaci dat, zejména svých kontaktních informací.
Zadavatel na základě písemné žádosti má právo být z této evidence zhotovitele po uplynutí
nezbytně nutné doby vymazán.
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Zhotovitel zpracovává pouze takové osobní údaje, kterých povaha nepředstavuje vysoké riziko
pro práva a svobody fyzických osob.

A.3.11 Prohlášení zadavatele
Zadavatel tohoto znaleckého posudku prohlašuje a fyzickým převzetím znaleckého posudku,
odborného vyjádření nebo obdobného elaborátu stvrzuje, že zhotoviteli nebyly zatajeny ani zkresleny
žádné skutečnosti, které by jej uvedly v omyl při zpracování znaleckého posudku, odborného vyjádření
nebo obdobného elaborátu, a se zpracováním znaleckého posudku, odborného vyjádření nebo
obdobného elaborátu po předchozí konzultaci souhlasí.

A.3.12 Upozornění
Vlastnická práva k tomuto znaleckému posudku, odbornému vyjádření nebo podobnému
dokumentu přecházejí na zadavatele až dnem úplného zaplacení/ úhrady daňového dokladu. Do tohoto
okamžiku je znalecký posudek, odborné vyjádření nebo obdobný dokument vlastnictvím zhotovitele
a nesmí s ním být jakkoli nakládáno a nesmí být zveřejněn vůči třetím osobám. Následně smí být
znalecký posudek, odborné vyjádření nebo obdobný dokument rozmnožován pouze jako celek, a to
s přílohami, které k němu náleží.
Znalecký posudek, odborné vyjádření nebo obdobný dokument je zhotovitelem považován za
obchodní tajemství v souladu s § 504 zák. č. 89/2012 Sb. (NOZ) a § 9 odst. 1 zákona č. 109/1999 Sb. o
svobodném přístupu k informacím v platném znění.
A.3.13 Autorská ochrana
Tento znalecký posudek je dle § 2 Autorského zákona (platné znění zákona č. 121/2000 Sb.,
o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a ve znění zákona č. 81/2005 Sb.),
dílem autora – zpracovatele tohoto znaleckého posudku (§ 5). Bez svolení autora nesmí být předán třetí
osobě s výjimkou soudních orgánů nebo Policie ČR v případě přímo souvisejícím s předmětem
znaleckého posudku (kapitola A.1, strana 4), publikován ani rozmnožován za účelem předání třetí osobě
a ani jinak použit k jinému účelu, než byl původně vypracován.
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B

POSUDEK
Pro podání tohoto Znaleckého posudku byly použity tyto pracovní pomůcky, materiál a metody:
Notebook Toshiba s procesorem Intel Centrino
Barevná tiskárna Epson stylus C60
Digitální fotoaparát Canon IXUS 500 HS
Podklady uvedené v seznamu literatury (kapitola A.2.1, strana 5)
Metoda komparace
Akustická trasovací metoda

B.1 Rozbor nálezu, místního šetření a předaných podkladů
Následně znalec provádí primární rozbor základních skutečností, které má k dispozici pro
podání posudku. Jedná se o znalecký nález v souladu s předmětem podání znaleckého posudku
(kapitola A.1, strana 4), poznatky z místního šetření (kapitola B.1.1, strana 15) a podkladů
(kapitola A.2.1, strana 5), které znalec obdržel od objednatele anebo získal sám.

B.1.1 Posuzovaná stavba
Posuzovanou stavbou je kanalizace realizovaná v roce 2016. V současné době při sestavení
posudku znalec vychází pouze z listinných důkazů, neboť jiná možnost kontroly prakticky neexistuje.

B.1.2 Lokalizace umístění posuzovaného objektu

Obrázek B-1: Město Albrechtice

Znalecký posudek číslo: ZP-450/2019
Strana 15/80
archiv: ZP-450.doc

Doc. Ing. Karel Kubečka, Ph.D. – P.S.-service
Soudní znalec, projekční a odborně posudková kancelář
Ostrava-Proskovice, Jarkovská 361/33, tel: 602 77 89 67 (DS: 8t43nri)

Obrázek B-2: Předmětný prostor, ve kterém byla výstavba kanalizace prováděna (názvy ulic pro
jednotlivé stoky jsou uvedeny v textu).

Obrázek B-3: Zástavba rodinných domů (orientace je shodná jako celková situace projektu skutečného
provedení stavby).

Znalecký posudek číslo: ZP-450/2019
Strana 16/80
archiv: ZP-450.doc

Doc. Ing. Karel Kubečka, Ph.D. – P.S.-service
Soudní znalec, projekční a odborně posudková kancelář
Ostrava-Proskovice, Jarkovská 361/33, tel: 602 77 89 67 (DS: 8t43nri)

B.2 Posouzení na základě zjištěných skutečností SO-02
Základním podkladem je projektová dokumentace [3] předaná objednatelem k podání posudku.
Z uvedeného je patrný projektovaný rozsah provedení kanalizace v 04/2014.

Obrázek B-4: Situace širších vztahů [3]
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B.2.1 Informace z rozhovoru s pracovníky stavby
Jako součást zjišťování k podání znaleckého posudku ve věci zjištění prostavěné délky
kanalizace, která bude sloužit ke stanovení případně vzniklé škody v případě možného odlišného
provedení stavby oproti závěrečnému vyúčtování stavby k posouzení pro potřeby podání závěrečné
monitorovací zprávy u Státního fondu životního prostředí a pro základní orientaci v podkladech
s určením rolí jednotlivých osob v šetřené věci, bylo provedeno šetření stížnosti z pozice autorizovaných
osob ČKAIT [15].
Šetření bylo provedeno v oblastní kanceláři ČKAIT po obdržení stížnosti na jednání členů
komory dozorčí radě ČKAIT v Brně.
B.2.1.1 Jednání první – stěžovatel (Ing. Jana Murová)
Předmětem ústního jednání bylo projednání stížnosti č. j. DR 8/20203 ze dne 6. března 2020,
podané starostkou MěÚ Město Albrechtice (Ing. Jana Murová), na autorizovanou osobu: Ing. Jiří
Lecián, č. a. 1102328, autorizovaný inženýr pro Stavby vodního hospodářství a krajinného inženýrství.
Jednání za MěÚ Město Albrechtice se dále zúčastnil Ing. Marek Michalica, tajemník MěÚ Město
Albrechtice.
Protokol je přiložen jako příloha posudku (viz kapitola B.15, strana 68).
B.2.1.2 Jednání druhé – stěžovaný (Ing. Vladimír Šarman)
Protokol sepsán 5. srpna 2020 na OK ČKAIT v Brně a předmětem je projednání stížnosti č. j.
DR 9/2020 ze dne 6. března 2020, podané starostkou MěÚ Město Albrechtice (Ing. Jana Murová), na
autorizovanou osobu: Ing. Vladimír Šarman, č. a. 1200927, autorizovaný inženýr pro Pozemní stavby,
konkrétně pak prostudování dokumentace, zaslané stěžovatelem dne 29.7.2020.
Dne 29.7.2020 ve 14:46 hodin bylo šetřitelům doručeno elektronickou poštou množství dříve
vyžádaných podkladů k prošetření stížnosti:

Obrázek B-5: Seznam projednávaných dokladů
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Protokol je společný jak pro šetření DR 8/2020, tak také pro DR 9/2020
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Je prováděna kontrola stavby „Dostavba kanalizačního systému města Město Albrechtice – I.
etapa“.
A

Kontrola stavebních deníků.

První stavební deník (pouze listy
152301 (19.4.2017) až 152350 (23.11.2017)

bez

identifikačních

údajů)

obsahuje

listy

Druhý stavební deník (pouze listy
5674781 (24.11.2017) až 5674785 (15.12.2017)

bez

identifikačních

údajů)

obsahuje

listy

První zápis na listu 152301 (19.4.2017) obsahuje identifikaci podpisu „Technického dozoru“ –
AO Ing. Vladimíra Šarmana. Jedná se o zápis z předání a převzetí staveniště.
Kontrolou bylo zjištěno, že AO dále stavební deník nepotvrzovala a není v něm v průběhu
stavby žádný zápis podepsaný TD.
B

Projektová dokumentace skutečného provedení stavby

Byla zaslána pouze výkresová část PD bez identifikačních údajů, stupně PD, data vyhotovení,
místa a identifikace zhotovitele.
C

Stavební objekt číslo 5, pol. Č. 8

Podkladní desky z betonu prostého, třída C 16/20, otevřený výkop o rozměrech
190,00 x 2,50 x 0,15
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Z kontroly vyplývá:
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D
Změnový list číslo 1, Trativod z drenážních trubek plastových, flexibilních D do
100 mm včetně lože, otevřený výkop v délce 151 m. Položka č. 24, díl 2.

Kontrolou bylo zjištěno, že položka č. 34 (položkový rozpočet stavby) nebyl odečten jako
méněpráce ve změnovém listu číslo 1. Tedy došlo k neoprávněné fakturaci a investorem bylo proplaceno
25.206,36 Kč (cena bez DPH).
SOD byla předložena bez příloh (zejména bez přílohy č. 1 – položkový rozpočet).
E

Geometrické zaměření
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F

Stavební povolení (které máme k dispozici 26.11.2008)

Stavební povolení neobsahuje stavební objekt SO-05 „Úprava příkopu S I-57 ul. Krnovská“
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G

Zápis o předání a převzetí díla
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ZÁVĚR:
Šetřením bylo prokázáno a znalec má za to, že výkon TDI, který prováděl AO4 Ing. Vladimír
Šarman na základě příkazní smlouvy ze dne 10.3.2017 na výkon inženýrské činnosti nebyl prováděn
řádně, TDI neplnil řádně své povinnosti vyplývající ze SOD a při kontrolo prací a zjišťovacích protokolů
zcela selhal.
Současně je nutno konstatovat, že neprováděl kontrolu zápisů ve stavebních denících, neboť
v nich není jeho podpis.
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Autorizovaná osoba ve smyslu zákona 360/2006 [15]
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B.2.1.3 Jednání třetí – podruhé stěžovaný (Ing. Vladimír Šarman)
Jednání se konalo z titulu projednání stížnosti č. j. DR 9/2020 ze dne 6. března 2020,

podané starostkou MěÚ Město Albrechtice (Ing. Jana Murová), na autorizovanou osobu: Ing.
Vladimír Šarman, č. a. 1200927, autorizovaný inženýr pro Pozemní stavby v OK ČKAIT Ostrava
dne 22. června 2020 (viz kapitola B.16, strana 70).
B.2.1.4 Jednání čtvrté – stěžovaný (Ing. Jiří Lecián)
Jednání se konalo z titulu projednání stížnosti č. j. DR 8/2020 ze dne 6. března 2020, podané
starostkou MěÚ Město Albrechtice (Ing. Jana Murová), na autorizovanou osobu: Ing. Jiří Lecián,
č. a. 1102328, autorizovaný inženýr pro Stavby vodního hospodářství a krajinného inženýrství.
Stěžovaný byl podrobně seznámen s předloženou problematikou, která je řešena ČKAIT na
základě výše uvedené stížnosti.
Stěžovaný sděluje, že na dané akci dle příkazní smlouvy ze dne 4.3.2017 figuroval jako
„občasný autorský dozor“. Jednalo se o stavbu podle se PD ve stupni DSP a RDS z 04/2008, vedoucí
projektant Ing. Jiří Knap „Dostavba kanalizačního systému města Město Albrechtice – I. etapa“. PD je
orazítkována aut. Razítkem AO ČKAIT 1100046 Ing. Jiří Knap, AI pro Vodohospodářské stavby. Tento
AD jsem prováděl po dobu realizace stavby – po celou dobu výstavby. Dokumentace byla schválena
odborem životního prostředí MěÚ Krnov dne 24.11.2008 za podmínek rozhodnutí
č.j. 2008010180/ŽP/VH/231/4. Jedná se tedy o povolenou stavbu.
Na zpracování, změnách nebo dopracování jsem se nijak nepodílel.
Dále byly stěžovanému předloženy části PD:
1. PD ve stupni DSP a RDS z 04/2008, vedoucí projektant Ing. Jiří Knap „Dostavba kanalizačního
systému města Město Albrechtice – I. etapa“. PD je orazítkována aut. Razítkem AO ČKAIT
1100046 Ing. Jiří Knap, AI pro Vodohospodářské stavby. Název přílohy-ul. Tyršova – podélný
profil, vzorový řez, č. F.2-4.2. Dokumentace byla schválena odborem životního prostředí MěÚ
Krnov dne 24.11.2008 za podmínek rozhodnutí č.j. 2008010180/ŽP/VH/231/4. Staničení
(úsek) 0,0 až 0,1 a 0,1 až… Celkový úsek je 181,2 m. Obetonovaná část je 86,6 m + 6,0 m
a + 6,0 m. Jedná se o úsek dešťové kanalizace.
2. Další výkres: PD ve stupni DSP a RDS z 04/2008, vedoucí projektant Ing. Jiří Knap „Dostavba
kanalizačního systému města Město Albrechtice – I. etapa“. PD je orazítkována aut. Razítkem
AO ČKAIT 1100046 Ing. Jiří Knap, AI pro Vodohospodářské stavby. Ul. Sokola Tůmy –
podélný profil, vzor. Řez (F.2-4.3). Dokumentace byla schválena odborem životního prostředí
MěÚ Krnov dne 24.11.2008 za podmínek rozhodnutí č.j. 2008010180/ŽP/VH/231/4. Staničení
0,0 až 132,5 m. Obetonování potrubí v délce 57,2 m.
Stížnost na AO se týká patrně chybějícího obetonování potrubí v délce na tomto úseku. Stížnost
je iniciována Státním fondem ŽP z důvodu neuznání těchto nákladů jako neopodstatněných. Stěžovaný
ve výkazu provedené práce nemá uvedeno nic o kontrole obetonování – činnosti v průběhu stavby je
doloženo. K výše uvedené PD pod bodem 1 a 2 se stěžovaný prohlašuje – nevyjadřoval.
Stěžovaný předkládá
1. Změnový list číslo 1 ze dne 22.3.2018. Tento se týká SO 05 – Úprava příkopů SI-57 ul.
Krnovská a netýká se stěžované věci. (zhotovitel GASCO spol. s r.o., nám. Republiky 56, 530
02 Pardubice – Michal Kunc, objednatel město Město Albrechtice)
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2. Změnový list číslo 2 z 22.3.2018 je k objektu SO-02 – Stoky. SO-07 – Přeložky stávajících
objektů, demolice, sanace. Netýká se stěžované věci. (zhotovitel GASCO spol. s r.o., nám.
Republiky 56, 530 02 Pardubice – Michal Kunc, objednatel město Město Albrechtice)
3. Příloha č. 1.1 – Odpočty, méněpráce – SO 01 – Příprava staveniště. Netýká se stěžované věci.
(zhotovitel GASCO spol. s r.o., nám. Republiky 56, 530 02 Pardubice – Michal Kunc,
objednatel město Město Albrechtice)
4. Příloha č. 1.2 - Odpočty, méněpráce – SO 02 – Stoky. Netýká se stěžované věci. (zhotovitel
GASCO spol. s r.o., nám. Republiky 56, 530 02 Pardubice – Michal Kunc, objednatel město
Město Albrechtice)
5. Příloha č. 1.3 - Odpočty, méněpráce – SO 06 – Výměna zásobovacích vodovodních řádů.
Netýká se stěžované věci. (zhotovitel GASCO spol. s r.o., nám. Republiky 56, 530 02 Pardubice
– Michal Kunc, objednatel město Město Albrechtice)
6. Příloha č. 1.4 - Odpočty, méněpráce – SO 07 – Přeložky, úpravy stávajících objektů, demolice,
sanace. Netýká se stěžované věci. (zhotovitel GASCO spol. s r.o., nám. Republiky 56, 530 02
Pardubice – Michal Kunc, objednatel město Město Albrechtice)
7. Příloha č. 1.5 - Odpočty, méněpráce – SO 09 – Náhradní výsadba. Netýká se stěžované věci.
(zhotovitel GASCO spol. s r.o., nám. Republiky 56, 530 02 Pardubice – Michal Kunc,
objednatel město Město Albrechtice)
8. Dostavba kanalizačního systému města Město Albrechtice – I. etapa, SO 05 – Úprava příkopu
S I/57 v ul. Kronvské ze dne 13.6.2017. Netýká se stěžované věci. Pro účastníky kontrolního
dne ze dne 15.6.2017, Hydro-Koneko s.r.o., Sedlnice 474, 742 56 Sedlnice, podepsán Ing. Jiří
Lecián.
9. Příloha č. 1 – Odpočty, méněpráce – Rekapitulace (SO 01, 02, 06, 07, 09). Netýká se stěžované
věci. (zhotovitel GASCO spol. s r.o., nám. Republiky 56, 530 02 Pardubice – Michal Kunc,
objednatel město Město Albrechtice)
10. Změnový list 3, Dostavba kanalizačního systému města Město Albrechtice – I. etapa. Smlouva
o dílo 8034/00 ze dne 14.12.2016, objekt SO 01, 02, 06, 07, 09, TDI Ing. Vladimír Šarman, Pod
Ježníkem 2384/23, 79401 Krnov, projektant Hydro-Koneko s.r.o., Sedlnice 474, 742 56
Sedlnice, vypracoval Michal Kunc. Netýká se uvedené věci.
11. Dostavba kanalizačního systému města Město Albrechtice – I. etapa, SO 05 – Úprava příkopu
S I/57 v ul. Kronvské ze dne 13.6.2017. Netýká se stěžované věci. Pro účastníky kontrolního
dne ze dne 15.6.2017, Hydro-Koneko s.r.o., Sedlnice 474, 742 56 Sedlnice, podepsán Ing. Jiří
Lecián.
12. Výkaz činnosti AD Město Albrechtice od 21.5.2017 do 3.10.2017. Netýká se stěžované věci –
SO 04.
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B.2.2 Zaměření skutečného provedení stavby SO-02
V roce 2017 (ke dni 19.12.2017) bylo provedeno geodetické zaměření stavebního díla firmou
Geoprof s.r.o., Lidická5, Bruntál [4]. Toto zaměření je projektem skutečného provedení stavby ve
smyslu platné legislativy [11], [12].
Tabulka B-1: Rekapitulace délek SO-02 – stoky
(dostavba kanalizačního systému
města)
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Stavební objekt 025:
Stoka 1, ∅ 300, ulice Tyršova, úsek: Š 1.1.4, dále pak Š 1/1 až Š1/5 ≡ Š1.3, Š 1/6 až 1/8 ≡ Š1.4, Š1/9
až Š1/14 – délka 577,77 m. Příloha znaleckého posudku č. 1 – trasy skutečného zaměření –
stoka1 (viz kapitola B.8, strana 58) (Obrázek B-14 až Obrázek B-17)
Stoka 1.1, ∅ 300, ulice Zahradní, úsek: Š 1.1.4, dále pak Š 1.1/2, Š 1.1/3, Š 1.1/4, Š 1.1/5
a koncová Š 1.1/6 – délka 279,54 m. Příloha znaleckého posudku č. 2 - trasy skutečného
zaměření – stoka 1.1 (viz kapitola B.9, strana 59) (Obrázek B-18 až Obrázek B-20)
Stoka 1.1.1, ∅ 250, ulice Zahradní, délka 27,63 m. Příloha znaleckého posudku č. 3 - trasy skutečného
zaměření – stoka 1.1.1, stoka 1.1.2, stoka 1.1.3 a stoka 1.1.4 (viz kapitola B.10, strana 61)
(Obrázek B-21)
Stoka 1.1.2, ∅ 250, ulice Zahradní, délka 38,74 m. Příloha znaleckého posudku č. 3 - trasy skutečného
zaměření – stoka 1.1.1, stoka 1.1.2, stoka 1.1.3 a stoka 1.1.4 (viz kapitola B.10, strana 61)
(Obrázek B-22)
Stoka 1.1.3, ∅ 250, ulice Zahradní, délka 35,82 m. Příloha znaleckého posudku č. 3 - trasy skutečného
zaměření – stoka 1.1.1, stoka 1.1.2, stoka 1.1.3 a stoka 1.1.4 (viz kapitola B.10, strana 61)
(Obrázek B-23)
Stoka 1.1.4, ∅ 250, ulice Tyršova, délka 35,37 m. Příloha znaleckého posudku č. 3 - trasy skutečného
zaměření – stoka 1.1.1, stoka 1.1.2, stoka 1.1.3 a stoka 1.1.4 (viz kapitola B.10, strana 61)
(Obrázek B-24)
Stoka 1.2, ∅ 250, ulice Palackého, délka 161,33 m. Příloha znaleckého posudku č. 4 - trasy skutečného
zaměření – stoka 1.2 (viz kapitola B.11, strana 63) (Obrázek B-25)
Stoka 1.3, ∅ 250, ulice Dvořákova, délka 191,67 m. Příloha znaleckého posudku č. 5 - trasy skutečného
zaměření – stoka 1.3 a stoka 1.3.1 (viz kapitola B.12, strana 64) (Obrázek B-26 a Obrázek B-27)
Stoka 1.3.1, ∅ 250, ulice Na Pastuši, délka 126,54 m. Příloha znaleckého posudku č. 5 - trasy
skutečného zaměření – stoka 1.3 a stoka 1.3.1 (viz kapitola B.12, strana 64) (Obrázek B-28).
Stoka 1.4, ∅ 250, ulice Pod lesem, délka 104,61 m. Příloha znaleckého posudku č. 6 - trasy skutečného
zaměření – stoka 1.4 (viz kapitola B.13, strana 66) (Obrázek B-29)
Stoka 2, ∅ 300, ulice Sokola Tůmy, délka 339,48 m. Příloha znaleckého posudku č. 7 - trasy skutečného
zaměření – stoka 2 (viz kapitola B.14, strana 67) (Obrázek B-30, Obrázek B-31, Obrázek B-32)
S ohledem na skutečnost, že projekt skutečného provedení stavby je proveden jako geodetické
zaměření s vysokou přesností kvalifikovanou osobou, není důvod uvedeným údajům nedůvěřovat. Proto
znalec považuje toto zaměření za naprosto věrohodný důkaz o skutečně provedené délce splaškové
kanalizace, která činí, jak uvádí tabulka (Tabulka B-1) 1 918,50 m, ovšem…
POZOR!
Znalec upozorňuje na chybu (nesrovnalost) v projektu skutečného provedení. V tabulce
(Tabulka B-1) je uvedeno u úseku „stoka 1“ délkový údaj 577,77 m. Na výkrese od téhož autora je
uveden údaj 557,77 m (Obrázek B-6).
Dne 15. července 2020 byly znalci doplněny další podklady pro podání znaleckého posudku –
elektronicky pod názvem souboru „Kanal_vilovka“. Mezi zaslanými dokumenty se nachází Předávací
5

Technické údaje byly převzaty z projektové dokumentace „Skutečné provedení stavby“ [4]
Znalecký posudek číslo: ZP-450/2019
Strana 37/80
archiv: ZP-450.doc

Doc. Ing. Karel Kubečka, Ph.D. – P.S.-service
Soudní znalec, projekční a odborně posudková kancelář
Ostrava-Proskovice, Jarkovská 361/33, tel: 602 77 89 67 (DS: 8t43nri)

protokol [8] – uvedený jako Příloha znaleckého posudku č. 10 – Předávací protokol s doplněním délek
(viz kapitola B.17, strana 72). Tento dokument upřesnil délky provedené stavby s tím, že byla
odstraněna chyba ve výpočtu. Nově uvedené délky jsou:
Stoka 1:

621,90 m

Stoka 1.1:

213,90 m

Obrázek B-6: Splašková kanalizace – nadpis na výkrese [4] s délkovým údajem (o délce úseku).
Jak je dále uvedeno, tyto délky se prakticky shodují s délkami naměřenými v rámci kamerových
zkoušek. Proto tyto kamerové zkoušky jsou považovány za kontrolu správnosti geodetického zaměření,
které je násobně přesnější ve srovnání délky naměřené pojezdem kamery („autíčka“) v potrubí stoky.
Znalec nadále pracuje s délkovým údajem 621,90 m a považuje jej za správný, délku 557,77 m
považuje za chybu a údaj v tabulce (Tabulka B-1) považuje za přepis.
Jak bylo uvedeno rozhodnutí je podporováno skutečností, že délka tohoto úseku změřená
nezávisle kamerou při kamerových zkouškách je prakticky identická (viz dále).

B.2.3 Kamerové zkoušky
V následujících tabulkách je provedena komparace geodetického zaměření (projektu skutečného
provedení stavby) [4] a kamerových zkoušek, kde je rovněž uvedena délka (vzdálenost mezi
jednotlivými šachticemi). Kamerové zkoušky (prohlídka kanalizace) byla provedena v několika dnech
a několika firmami.
B.2.3.1 Společnost BMH spol. s r. o [5]

Obrázek B-7: Ilustrativní obrázek – první list protokolu [5] od uvedené společnosti.
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Protokoly úseků uvedených v dokladu dokladují délky v ulici Tyršova (Tabulka B-2) od šachtice
Š1/4 (první šachtice vpravo6 od křižovatky ulic Tyršova × Dvořákova) a dále až po šachtici Š1.1.4 (kde
začíná stoka 1.1.4)
B.2.3.2 Společnost BMH spol. s r. o [6]
Protokoly úseků uvedených v dokladu dokladují
délky v ulici Tyršova (Tabulka B-2) od šachtice Š1/5
(šachtice v křižovatce ulic Tyršova × Dvořákova) a dále
doleva po ulici Tyršova až po šachtici Š1/14 (kde
končí/začíná). Protokol je ale včetně dvou úseků dešťové
kanalizace (!)

Obrázek B-8: Ilustrativní obrázek – první
list protokolu [6] od uvedené firmy.

[5]

Celkově délka dle
kamerových
zkoušek [m]

Komparace délek
(kamerové
zkoušky/skutečné
provedení) [m]

Komparace délek
(kamerové
zkoušky/skutečné
provedení) [%]

1/5
1/3
1/2
1/2
1/5
1/6
1/7
1/8
1/9
1/10
1/12
1/13
1/14
1.1.4

Délka dle
kamerových
zkoušek [m]

Do šachtice

300

1/4
1/4
1/3
1/1
1/6
1/7
1/8
1/9
1/10
1/11
1/11
1/12
1/13
1/1

Délka dle PD skut.
Provedení (2017)
[m]

Ze šachtice

1

DN-vnitřní průměr
[mm]

stoka

Tabulka B-2: Rekapitulace délek podle kamerových zkoušek, SO-02 – stoky (dostavba kanalizačního
systému města), stoka 1 na ulici Tyršova profilu DN 300 mm (to je po křižovatku ulic
Tyršova × Zahradní)

557,77

34,58
31,30
43,96
57,01
45,16
26,61
20,92
48,00
49,29
52,02
52,01
57,97
41,01
63,55

623,39

65,62

11,76

Kamerové zkoušky provedené společností BMH spol. s r.o., Ondřejova 592/11A, 779 00
Olomouc (www.bmh.cz) na stokách 1, 1.2 a 1.1.4 dne 16.8.2017
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[6]

Kamerové zkoušky provedené firmou KANALIZACE Ladislav Neuvirt. Znalec upozorňuje
na skutečnost, která může být zavádějící, neboť kamerové zkoušky byly provedeny včetně
dvou úseků dešťové kanalizace. Ta však není předmětem posuzování.

Splašková kanalizace STOKA 1 na ulici Tyršova byla provedena v celkové délce od šachtice
1.1.4 (křižovatka ulic Tyršova × Dvořákova) po šachtici 1/14 (u obj. č.o. 47 - konec) podle kamerových
zkoušek 623,39 m (Tabulka B-2). Tímto úsekem projela kanalizací kamera s měřením délky.
B.2.3.3 Společnost S-Kontrol, s.r.o. [7]

Obrázek B-9: Ilustrativní obrázek – první list protokolu [7] od uvedené společnosti.

300

1.1/4

Komparace délek
(kamerové
zkoušky/skutečné
provedení) [%]

1.1/3

Komparace délek
(kamerové
zkoušky/skutečné
provedení) [m]

1.1/2

36,65

207,43

-72,11

74,20

44,37

205,04

-74,50

73,35

26,85

26,85

-0,78

-2,82

25,83

25,83

-1,8

93,49

36,25

36,25

-2,49

93,57

Délka dle
kamerových
zkoušek [m]

Do šachtice
1.1/2

Délka dle PD skut.
Provedení (2017)
[m]

Ze šachtice
1.1.4

Celkově délka dle
kamerových
zkoušek [m]

1.1

DN-vnitřní průměr
[mm]

stoka

Tabulka B-3: Rekapitulace délek podle kamerových zkoušek, SO-02 – stoky (dostavba kanalizačního
systému města), stoka 1.1 (ulice Zahradní) a navazující 1.1.1, 1.1.2, 1.1.3, (ul. Zahradní,
kolmá na stoku 1.1) a stoka 1.1.4 (konec ulice Tyršova)

49,10
47,74
38,35
279,54

1.1/3

44,04

1.1/4

1.1_5

45,03

1.1/5

1.1./6

31,58

1.1.1

250

1.1/3

1.1.1/1

27,63

1.1.2

250

1.1/4

1.1.2/1

38,74

1.1.3

250

1.1/5

1.1.3/1

35,82

33,98

33,98

-1,84

-5,14

1.1.4

250

1.1.4

1.1.4/1

35,37

34,88

34,88

-0,49

-1,39

[6]

Kamerové zkoušky provedené firmou KANALIZACE Ladislav Neuvirt.

[7]

Kamerové zkoušky provedené firmou S-Kontrol, s.r.o. (Daniel Bareš), Slezská 75, 747 41
Hradec nad Moravicí.
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Splašková kanalizace STOKA 1 na ulici Zahradní byla provedena v celkové délce od šachtice 1.1.4
(křižovatka ulic Tyršova × Zahradní) po šachtici 1.1/6 podle kamerových zkoušek 207,43 m
(Tabulka B-3), pokud zohledníme práci obou firem [6], [7] podílejících na měření anebo v celkové dálce
205,04 m, pokud zohledníme práci jedné z firem [7], která provedla kompletní měření. Tímto úsekem
projela kanalizací kamera s měřením délky.
Obě tato měření jsou z praktického pohledu „naprosto“ shodná (přesněji řešeno s minimálním
rozdílem a to 207,43 – 205,04 = 2,39 m, to je o 1,17 % v prvém případě vyšší hodnota).
POZOR!
Znalec upozorňuje na chybu (nesrovnalost) v projektu skutečného provedení. V tabulce
(Tabulka B-1) je uvedeno u úseku „stoka 1.1“ délkový údaj 279,54 m. Jak je výše uvedeno
(Tabulka B-3) se stanovením délek dvěma subjekty [6], [7], není tento údaj reálný, a proto je považován
za chybný, jak je potvrzeno protokolem [8]. Znalec došel k závěru, že správně má tento údaj být
v rozmezí 207,43 m až 205,04 m dle kamerových zkoušek, akceptovatelný pak 213,90 m dle
geodetického zaměření.
V případě stok, které jsou kolmo na ul. Zahradní, to jsou 1.1.1, 1.1.2 a 1.1.3 je komparace PD
skutečného stavu a měření kamerou přijatelné co do výsledku i odchylky.
V případě stoky 1.1.4 (vpravo na konci ulice Tyršovy) je komparace PD skutečného stavu
a měření kamerou přijatelné co do výsledku i odchylky.

30,33

Š1.2/4

Š1.2/3

36,63

Š1.2/3

Š1.2/2

Š1.2/2

Š1.2/1

43,55

Š1.2/1

Š1/2=Š1.2

9,60

161,33

40,08

Komparace délek
(kamerové
zkoušky/skutečné
provedení) [%]

Š1.2/4

Komparace délek
(kamerové
zkoušky/skutečné
provedení) [m]

Š1.2/5

Celkově délka dle
kamerových
zkoušek [m]

Délka dle
kamerových
zkoušek [m]

Délka dle PD skut.
Provedení (2017)
[m]

Do šachtice

250

Ze šachtice

1.2

DN-vnitřní průměr
[mm]

stoka

Tabulka B-4: Rekapitulace délek podle kamerových zkoušek [5], SO-02 – stoky (dostavba kanalizačního
systému města), stoka 1.2, Palackého ulice, po toku vody do napojení na ulici Tyršova

160,19

-1,14

-0,71

Dle PD skutečného zaměření stavby a geodetického zaměření (161,33 m) v komparaci
s kamerovými zkouškami (160,19 m) jsou délky ve shodě – mezi měřeními je rozdíl 0,71 %.
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[6]

13,08

1.3-2

1.3-1

47,62

1.3-3

1.3-2

1.3-3

1.3-4

46,08

1.3-4

1.3-5

35,47

1.3.1-2

1.3.1-1

1.3.1-3

1.3.1-2

1.3.1

1.3.1-1

1.4-1

1.4

1.4-1

1.4-2

191,67

49,72

Komparace délek
(kamerové
zkoušky/skutečné
provedení) [%]

Délka dle
kamerových
zkoušek [m]

Délka dle PD skut.
Provedení (2017)
[m]

1.3

Komparace délek
(kamerové
zkoušky/skutečné
provedení) [m]

250

1.3-1

Celkově délka dle
kamerových
zkoušek [m]

1.4

250

Do šachtice

1.3.1

250

Ze šachtice

1.3

DN-vnitřní průměr
[mm]

stoka

Tabulka B-5: Rekapitulace délek podle kamerových zkoušek, SO-02 – stoky (dostavba kanalizačního
systému města), stoka 1.3 (ulice Dvořákova), stoka 1.3.1 (Na Pastuši) a stoka 1.4. (Pod
Lesem)

191,97

0,3

0,16

127,55

1,01

0,80

105,91

1,3

1,24

53,31
126,54

29,52
44,72

104,61

54,74
51,17

Kamerové zkoušky provedené firmou KANALIZACE Ladislav Neuvirt.

Délka stoky 1.3 v ulici Dvořákova je 191,97 m, stoky 1.3.1 Na Pastuši je 127,55 m a délka stoky
1.4 v ulici Pod Lesem je 105,91 m. Tyto délky jsou změřeny přímo na dokončené stavbě v rámci
kamerových zkoušek a vycházejí z protokolů firem, které tato měření prováděly.

Celkově délka dle
kamerových
zkoušek [m]

Komparace délek
(kamerové
zkoušky/skutečné
provedení) [m]

Komparace délek
(kamerové
zkoušky/skutečné
provedení) [%]

2
3
4
5
6
6
7
8
9
10
12

Délka dle
kamerových
zkoušek [m]

Do šachtice

300

1
2
3
4
5
7
8
9
10
11
11

Délka dle PD
skut. Provedení
(2017) [m]

Ze šachtice

2

DN-vnitřní
průměr [mm]

stoka

Tabulka B-6: Rekapitulace délek podle kamerových zkoušek, SO-02 – stoky (dostavba kanalizačního
systému města), stoka 2 – ul. Sokola Tůmy

339,48

2,38
11,53
56,09
25,18
37,21
31,85
25,64
15,63
50,46
52,92
18,54

327,43

-12,05

-3,55
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Délka stoky 2 v ulici Sokola Tůmy je 327,43 m. Tyto délky (Tabulka B-6) jsou změřeny přímo
na dokončené stavbě v rámci kamerových zkoušek a vycházejí z protokolů firem, které tato měření
prováděly.

B.2.4 Závěrečná rekapitulace skutečného stavu
Podrobná rekapitulace je uvedena v následující tabulce (Tabulka B-7) s respektováním všech
oprav chyb v projektu skutečného provedení stavby - Příloha znaleckého posudku č. 10 – Předávací
protokol s doplněním délek (viz kapitola B.17, strana 72).
Znalec poukazuje zejména tyto skutečnosti:

délka dle
kamerových
zkoušek

rozdíl 1

rozdíl 2

Projekt

rozdíl délek PDSKUTprovedení

Tabulka B-7: Srovnání s projektovou dokumentací pro stavební povolení a provedení
stavby [3] s respektováním oprav chyb geodeta [8]

délka dle
kamerových
zkoušek

•

délka dle PD
skutečného
provedení

•

Stoka 1 byla ve skutečnosti [3], [8] provedena o 65,60 m delší, než uvádí projektová
dokumentace [4] (DSP).
Stoka 1.1 byla ve skutečnosti [3], [8] provedena o 65,00 m kratší, než uvádí projektová
dokumentace [4] (DSP).
o Znalec tuto shodu absolutních hodnot odchylek považuje za velmi zvláštní
a nevylučuje, že došlo k záměně číslování šachtic a tím byla délka (≈65 m) přiřazena
k jiné stokové síti. Popravdě znalec je názoru, že zejména číslování šachtic je
nepřehledné a na první pohled zmatečné.
Ostatní stoky byly provedeny s odchylkou od projektovaného stavu (některé delší, některé
kratší), což ve stavební praxi u tohoto druhu staveb je de-facto běžné, pokud odchylka je
přijatelná co do délky, není na závadu funkčnosti a napojení přípojek. Je běžné, že z důvodu
zachování prvků v terénu (in-situ) byly polohy šachtic upraveny, což je ve prospěch věci.

Stoka

•

1

621,90

623,39

623,39

1,49

1,49

556,30

-65,60

11

213,90

205,04

207,43

-8,86

-6,47

278,90

65,00

111

27,63

26,85

25,83

-0,78

-1,8

37,10

9,47

112

38,74

36,25

36,25

-2,49

-2,49

37,70

-1,04

113

35,82

33,98

33,98

-1,84

-1,84

36,30

0,48

114

35,37

34,88

34,88

-0,49

-0,49

40,00

4,63

12

161,33

160,19

160,19

-1,14

-1,14

164,40

3,07

13

191,67

191,97

191,97

0,3

0,3

191,90

0,23

131

126,54

127,55

127,55

1,01

1,01

124,30

-2,24

14

104,61

105,91

105,91

1,3

1,3

105,00

0,39

2

339,48

327,43

327,43

-12,05

-12,05

339,20

-0,28

součet:

1896,99

1873,44

1874,81

-23,55

-22,18

1911,1

14,11
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Dílčí závěr:
Projektovaná délka kanalizace uvedená v projektu pro stavební povolení je:

1 911,10 m

Zaměřená délka kanalizace uvedená v projektu skutečného provedení je:

1 873,44 m

V součtu všech délek realizovaných stok je projektovaná délka větší o:

14,11 m

Tento rozdíl znamená, že kanalizační stoky ve skutečnosti dosahují
(1 873,44 : 1 911,10) × 100 = 98,029 %
Stoková síť je tedy provedena o 1,971 % kratší, než předpokládala PD pro stavební povolení

Znalecký posudek číslo: ZP-450/2019
Strana 44/80
archiv: ZP-450.doc

Doc. Ing. Karel Kubečka, Ph.D. – P.S.-service
Soudní znalec, projekční a odborně posudková kancelář
Ostrava-Proskovice, Jarkovská 361/33, tel: 602 77 89 67 (DS: 8t43nri)

B.3 Posouzení na základě zjištěných skutečností SO-03
Tato kapitola řeší obdobnou problematiku, jak je řešena výše (kapitola B.2, strana 17) avšak
z pohledu dalšího stavebního objektu SO-03 (přípojky – veřejná část).

B.3.1 Projektová dokumentace
Stavební objekt SO-03 je rovněž řešen v rámci projektové dokumentace (obdobně jako SO-02)
[3], kde projektant uvádí celkový počet přípojek s jejich celkovou délkou a dále pak počet přípojek
a jejich délku přináležející k jednotlivým stokám objektu SO-02.
Tabulka B-8: Tabulka délek veřejných částí přípojek, SO-03 [3] – (dostavba kanalizačního systému
města), podle lokace jednotlivých stok objektu SO-02.

Z projektové dokumentace [3] není zřejmé, jaké je délka té či oné přípojky od revizní šachtice
na hranici pozemku po napojení na potrubí příslušné stoky (tedy její veřejná část).
Z uvedeného lze vyčíst, kolik přípojek je projektováno, na které stoce a jejich celková délka.
Nikoli však, kolik měří (jak je dlouhá) ta která přípojka ke kterému domu. Respektive znalec tyto údaje
nenašel. V projektu nejsou ani popsány šachtice pro připojení na veřejnou část přípojek, jejich
souřadnice a podobně. Předpokládám, že délka byla jen odhadnuta či změřena na výkrese a po
zaokrouhlení uvedena v tabulce výše.
Projektová dokumentace [3] předpokládá provedení 710 m veřejné části přípojek.
V části „D.1-1-3.3 kanal. přípojky“ (Příloha znaleckého posudku č. 11 – Soupis kanalizačních
přípojek SO 03 (viz kapitola B.18, strana 76)) tohoto projektu je uveden soupis [3] veřejné části nových
kanalizačních přípojek, ze kterého vychází součet délek těchto veřejných částí kanalizačních přípojek
446,30 m. Jedná se o přípojky DN 150 mm a DN 200 mm (!).
Dále projekt [3] v části „D.1-1-3.1 Technická zpráva SO 03“ uvádí, že „objekt zahrnuje tzv
veřejné části přípojek na navrhovaných kanalizačních stokách v rozsahu od odbočky nebo šachty na
stoce po revizní šachtu nebo volný konec v hranici veřejného a soukromého pozemku připojované
nemovitosti. Poloha i výškové uspořádání revizních šachet na koncích veřejných částí přípojek může
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být upřesněno v průběhu realizace dohodou mezi investorem, vlastníkem připojované nemovitosti
a dodavatelem stavby. Veřejná část přípojek má dimenzi DN 150 až 200 (viz Příloha znaleckého
posudku č. 11 – Soupis kanalizačních přípojek SO 03), (viz kapitola B.18, strana 76) a je včetně
revizních šachet zahrnuta v investici kanalizace (SO 02).“
Znalec se zamýšlel nad správností údajů, které poskytuje Tabulka B-8 × Tabulka B-9. Například
je uvedeno, že na stoce 1.1.4 jsou dvě přípojky celkové délky 20 m (Obrázek B-24). Odhadem dle šířky
vozovky (2 pruhy celkové šířky 6-7 m) těchto přípojek je maximálně uváděná ½ – viz také projektová
dokumentace (Obrázek B-10). Projektovaný údaj uvedený v technické zprávě se jeví jako značně
nevěrohodný (viz další údaj projektu).
V dalším dokumentu (viz kapitola B.18, strana 76) téhož projektu je uvedeno:
Tabulka B-9: Tabulka délek veřejných částí přípojek, SO-03 [3] – (dostavba kanalizačního systému
města), podle lokace jednotlivých stok objektu SO-02.

Obrázek B-10: Šířka (od plotu k plotu) je 9,145 m.
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Obrázek B-11: Vzorový řez přípojkou – převzato z PD pro vydání stavebního povolení.

Obrázek B-12: Vzorový půdorys přípojkou – převzato z PD pro vydání stavebního povolení.
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Pokud podrobněji zjišťujeme (viz kapitola B.18, strana 76 - Příloha znaleckého posudku č. 11
– Soupis kanalizačních přípojek SO 03) nesrovnalosti v délkách, pak se dopočítáme těchto údajů:
Délka přípojek DN 150 mm je

78,00 m (přesně odpovídá rozpočtu

Délka přípojek DN 200 mm je

368,30 m (rozpočet uvádí 632,00 m)

Celková délka všech přípojek

446,30 m

Uvedený délkový údaj pro délku přípojek z potrubí DN 150 mm přesně odpovídá rozpočtovým
údajům (viz kapitola B.3.2, strana 49), uvedený délkový údaj pro délku přípojek z potrubí DN 200 mm
neodpovídá rozpočtovým údajům.
V každém případě je cena uvedená v SOD na provedení stavby stanovená na základě údajů
v rozpočtu, který nese délkový údaj přípojek 710,00 m.
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B.3.2 Rozpočet pro objekt SO 03 - přípojky
V dodatečně získaném rozpočtu objektu SO 03
– přípojky kanalizace je specifikováno délkové
množství odpadního potrubí. Jedná se o potrubí
přípojek DN 150 mm a DN 200 mm. V tomto rozpočtu
je uvedeno potrubí DN 150 mm v délce 632,00 m
a potrubí DN 200 mm v délce 78,00 m.
Celkem tedy délka přípojek dle tohoto rozpočtu
je 632 + 78 = 710,00 m

Obrázek B-13: Výstřižek z rozpočtu SO 03 specifikující
délku potrubí (přípojek) v tomto SO.
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B.3.3 Projekt skutečného provedení stavby
Skutečné provedení vychází z geodetického zaměření – projektu skutečného provedení stavby.
Tabulka B-10: Tabulka délek veřejných částí přípojek, SO-03 dle PD skutečného
provedení stavby.
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Z této PD (skutečného provedení stavby) plynou dvě podstatné informace:
1. Celková délka veřejné části přípojek provedených v rámci výstavby je 634,73 m
2. Délka přípojek u objektu 1.1.4 je 7,57 m + 5,33 m = 12,9 m.
Pokud provedeme komparaci z dříve uvedenými mírami (kapitola B.3.1, strana 45) pak je
potřeba konstatovat na tomto jednom případu tuto nesrovnalost:
DPS – zpráva:

20,00 m

DPS – výpis:

12,00 m

DSP – přípojkové karty:

12,90 m

Znalec tedy na základě tohoto srovnání nabyl dojmu, že prvotní hodnoty (Tabulka B-8) 710 m
přípojek jsou zcela nereálné, byť jsou uvedeny také v rozpočtu (Obrázek B-13).

B.3.4 Rekapitulace
Projektováno (v TZ - Tabulka B-8)

710,00 m

Projektováno (soupis – kap. B.18, strana 76)

368,30 m + 78,00 m =

Projektováno (rozpočet Obrázek B-13)

632,00 m + 78,00 m =

Naměřeno – skutečné provedení

446,30 m
710,00 m
7

544,63 m + 78,00 m + 12,10 = 634,73 m

B.3.5 Přibližné cenové vyjádření
Pro výše uvedené nepřesnosti v délce realizovaných přípojek znalec není schopen přesněji určit
skutečnou cenu přípojek. Je zřejmé (viz příloha SOD), že cena objektu SO 03 Kanalizační přípojky byla
(při výměře 446,30 m):
Dodávka

704 620,10 Kč

Montáž

3 068 323,00 Kč

Celkem

3 772 943,10 Kč + 21 % DPH (792 318,10 Kč) = 4 565 261,20 Kč

Tato celková (projektem nabízená) cena tedy odpovídá (projektované a současně rozpočtované
délce přípojek) 710 m. Znamená to tedy, že 1 m´ veřejné části přípojek je 6 429,95 Kč včetně 21 %
DPH. Jedná se o cenu velmi hrubou – přibližnou s tím, že šachtice a odbočky napojení jsou
rozpočtovány v objektech hlavních stok (SO 02), jak je uvedeno v PD.
Pokud tedy v PD a tím také SOD figuruje délka veřejných částí přípojek v hodnotě 710 m a ve
skutečnosti (dle projektu skutečného provedení stavby) se jedné o hodnotu 634,73 m, pak bylo
provedeno (710,00 m – 634,73 m) o 75,27 m méně přípojek, než bylo plánováno (a zesmluvněno). Tedy
bylo fakturováno více provedených prací, než bylo ve skutečnosti provedeno, a to o přibližně
75,27 × 6 429,95 = 483 982,34 Kč včetně DPH.
Neprovedená délka 75,27 m z celkové délky 710 m činí 10,60 %.
Stavební objekt SO 03 byl proveden v rozsahu 89,40 % v porovnání se rozsahem dle SOD.

7

Patrně jako vícepráce provedena přípojka „park“ a „obchod“ ?
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B.4 Redukce délek
Znalec předpokládá, že rozpočtované délky odpovídají skutečným délkám potrubí ve spádu.
Stanovit spád jednotlivých větví (stok a jejich částí) je možné podle kamerových zkoušek, u přípojek je
to pouze odhadem na teoretické úrovni.
Přibližně lze stanovit rozdíl v rámci stavby, a to za předpokladu určitého průměrného spádu
potrubí a vzdálenosti šachtic. Rozpočet uvažuje se sklonem do 20 %.

B.4.1 Redukce délky při spádu 20 %

Délka úseku l = 1,00 m

Rozpočtované ceny musí být rozpočtované jako skutečné ceny, které berou do úvahy i spádové
poměry na stavbě. Navíc argument zvýšení délky z titulu spádu je přinejmenším infantilní, jak je
ukázáno dále (B.1), kdy potrubí ve sklonu 20 % je jen o zanedbatelných 1,98 cm delší (B.2) než potrubí
ve vodorovné poloze.
      
  √    

(B.1)

1,00  0,20  √1,04  1,0198 

(B.2)

Na 100 m délky vodorovného potrubí je potrubí ve spádu ve skutečnosti dlouhé (vodorovný
průmět) 97,9796 m (tedy rozdíl je cca 2 m).
Když uvážíme, že rozdíl je zanedbatelný a že rozpočet musí uvažovat skutečné délky, (tedy ve
spádu), je irelevantní se dále touto otázkou nadále zabývat, a to i s ohledem na celkovou prostavěnou
finanční částku.
Kanalizační potrubí DN 150 mm je rozpočtováno v částce

83,- Kč/m (cena bez DPH)

Kanalizační potrubí DN 200 mm je rozpočtováno v částce

136,- Kč/m (cena bez DPH)
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B.5

Závěr znaleckého posudku

Závěr tohoto znaleckého posudku je sestaven na základě zjištěných skutečností (prostudováním
poskytnutých podkladů) zodpovězením otázek objednatele (kapitola A.1, strana 4) na základě syntézy
poznatků uvedených výše.

B.5.1 Odpověď na otázku číslo 1
Jakou skutečně provedenou délku mají kanalizační stoky, objekt SO-02 vybudované v rámci
stavby „Dostavba kanalizačního systému města Město Albrechtice – I. etapa“?
Projektovaná délka kanalizace uvedená v projektu pro stavební povolení je:
1 911,10 m
Zaměřená délka kanalizace uvedená v projektu skutečného provedení je:

1 873,44 m

B.5.2 Odpověď na otázku číslo 2
Jaký je délkový rozdíl mezi skutečně provedenými (realizovanými) kanalizačními stokami
oddílné splaškové kanalizace SO-02 a projektovanou délkou v projektu pro stavební povolení?
V součtu všech délek realizovaných stok je projektovaná délka větší o:
14,11 m
Tento rozdíl znamená, že kanalizační stoky ve skutečnosti dosahují
(1 873,44 : 1 911,10) × 100 = 98,029 %
Stoková síť je tedy provedena o 1,971 % kratší, než předpokládala PD pro stavební povolení

B.5.3 Odpověď na otázku číslo 3
Nakolik je zjištěný rozdíl v délce splaškové kanalizace SO-02 odpovídající stavební praxi?
Rozdíl v délce splaškové kanalizace SO 02 v hodnotě 1,971 % (v konkrétní délce 37,66 m)
z pohledu celkové délky provedené kanalizace je prakticky „nulový“.
Zcela odpovídá stavební praxi a je také prakticky odůvodnitelný. Vzniká zohledněním místních
podmínek, dodatečnou dohodou s budoucím uživatelem, změnou místa napojení (například do jiné
větve), respektováním některých stávajících stavebních úprav a podobně.

B.5.4 Odpověď na otázku číslo 4
Jak je možno hodnotit činnost TDI v průběhu výstavby?
Šetřením bylo prokázáno a znalec má za to, že výkon TDI, který prováděl AO Ing. Vladimír
Šarman na základě příkazní smlouvy ze dne 10.3.2017 na výkon inženýrské činnosti nebyl prováděn
řádně, TDI neplnil řádně své povinnosti vyplývající ze SOD a při kontrolo prací a zjišťovacích protokolů
zcela selhal.
Současně je nutno konstatovat, že neprováděl kontrolu zápisů ve stavebních denících, neboť
v nich není jeho podpis.
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B.5.5 Odpověď na otázku číslo 5
V případě, že stavba byla provedena odlišným způsobem od PD a soutěženým finančním
rozpočtem, mohlo dojít ze strany zhotovitele vůči městu Město Albrechtice ke škodě, tedy především
finanční škodě?
Ano, tuto možnost je možno připustit. K minimalizaci těchto rizik má právě přispět především
TDI, který sledováním provádění stavby má udržet přijatelnou technickou ale také ekonomickou úroveň
provádění stavby v odlišnosti se schválenou PD.
Nástroji jsou změnové listy zahrnující vícepráce a méněpráce prováděných prací na stavbě
a samozřejmě i stavební deník, kde mají být veškeré změny a odlišnosti popsány a zakresleny
(zaznamenány) s nezbytnou signaturou obou smluvních stran (investor a dodavatel), případně dalších
dotčených osob.
Tato činnost vyžaduje velmi častou přítomnost na stavbě (s ohledem na předmětný rozsah
prováděných prací), neustálé sledování s konfrontací normových požadavků a z ekonomického pohledu
pak vypisování změnových listů s finančním vyčíslením, jak bylo výše uvedeno.

B.5.6 Odpověď na otázku číslo 6
A pokud ano, pak v jaké výši by případná škoda mohla být vyčíslena?
Přesné vyčíslení výše jakékoli finanční odchylky je velmi náročné a znalec se obává, že je dnes
nemožné pro absenci relevantních podkladů. Zejména by bylo zapotřebí velmi podrobné
fotodokumentace z průběhu výstavby, a to v celém rozsahu sítí. Dále by bylo zapotřebí doplnit a upřesnit
projekční podklady zejména v místech, která se vzájemně protiřečí.
Hrubý odhad je uveden tomto znaleckém posudku a je uveden za podmínek platnosti použitých
podkladů a vyřčených hypotéz. Dá se tedy přibližně stanovit, že
Stoková síť je tedy provedena o 1,971 % kratší, než předpokládala PD pro stavební povolení,
proto je možno usuzovat (hrubým odhadem), že škoda na objektu SO 02 je v této výši, to znamená
1,971 % původně plánovaných investičních nákladů pro tento SO.
V případě přípojek bylo fakturováno více provedených prací, než bylo ve skutečnosti provedeno,
a to o přibližně 75,27 × 6 429,95 = 483 982,34 Kč včetně DPH.

B.5.7 Odpověď na otázku číslo 7
Pokud ne, může město Město Albrechtice považovat sankci od fondu životního prostředí za
neoprávněnou?
S ohledem na podklady, ze kterých byl tento znalecký posudek podán, nedošlo ze strany města
Město Albrechtice ke zneužití jakýchkoli finančních prostředků – nebyla uhrazena částka za jakékoli
nedodané práce, a proto jakékoli sankce z tohoto titulu nejsou opodstatněné.
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B.5.8 Odpověď na otázku číslo 8
Jakou skutečně provedenou délku mají v rámci provedené stavby kanalizační přípojky (přesněji
veřejná část), objekt SO-03 vybudované v rámci stavby „Dostavba kanalizačního systému města Město
Albrechtice – I. etapa“?
Podle podkladů, které měl znalec k dispozici a ze kterých znalec vycházel, je délka
kanalizačních přípojek deklarovaný jako soupis [3] veřejné části nových kanalizačních přípojek, ze
kterého vychází součet délek těchto veřejných částí kanalizačních přípojek 446,30 m. Jedná se
o přípojky DN 150 mm a DN 200 mm.
Dodavatel v projektu skutečného provedení stavby (viz SOD na výstavbu…) uvádí celkovou
délku veřejné části kanalizačních přípojek provedených v rámci výstavby 634,73 m. Z uvedeného tedy
vyplývá, že ve skutečnosti bylo dodavatelem provedeno více.

B.5.9 Odpověď na otázku číslo 9
Souhlasí celková fakturovaná cena za kanalizační stoky a přípojky se skutečně provedenými
stavebními pracemi v rozsahu geodetického zaměření?
S ohledem na skutečnost, že dodavatel uvádí v projektu skutečného provedení stavby větší délku
provedených přípojek, než bylo zesmluvněno (≈ 188 m) a menší délku stokové sítě (≈ 14 m), pak
celková fakturovaná cena nesouhlasí se skutečnou cenou realizace díla, a to ve prospěch města Město
Albrechtice a v neprospěch dodavatele.
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Prohlašuji, že jsem si vědom následků vědomě nepravdivého znaleckého posudku, a to ve
smyslu § 110a zákona č. 141/1961 Sb., trestní řád, ve znění pozdějších předpisů.

B.6 Znalecká doložka8
Znalecký posudek jsem podal jako znalec jmenovaný rozhodnutím Krajského soudu v Ostravě
ze dne 4. 5. 1990, č.j. Spr. 2212/90, v oboru projektování, stavebnictví, odvětví projektování, stavby
obytné, stavby průmyslové, stavby zemědělské, stavební odvětví různá, specializace betonové
konstrukce, statika, zakládání staveb, stavby na poddolovaném území, vady a škody na stavebních
konstrukcích, zapsaný v seznamu znalců a tlumočníků vedeném Krajským soudem v Ostravě.
Znalecký úkon zapsán ve znaleckém deníku pod pořadovým číslem ZP-450

V Ostravě dne 4. ledna 2022

Podpis znalce:

8

dle § 13, odst.3 [10] a dle § 13, odst.4 [10]
Znalecký posudek číslo: ZP-450/2019
Strana 56/80
archiv: ZP-450.doc

Doc. Ing. Karel Kubečka, Ph.D. – P.S.-service
Projekční, odborně posudková a znalecká kancelář
Ostrava-Proskovice, Jarkovská 361/33, tel: 602 77 89 67 (DS: 8t43nri)

B.7

Příloha znaleckého posudku – identifikace znalce
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B.8 Příloha znaleckého posudku č. 1 – trasy skutečného zaměření – stoka1
Následně jsou vyobrazeny všechny části měřených úseků (skutečného zaměření stavby), jak
jsou uvedeny v projektu skutečného zaměření [4].

Obrázek B-14: Splašková kanalizace – Š 1.1.4 až Š 1/2 [4]

Obrázek B-15: Splašková kanalizace – Š 1/2 až Š 1/6 [4]

Obrázek B-16: Splašková kanalizace – Š 1/6 až Š 1/10 [4]
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Obrázek B-17: Splašková kanalizace – Š 1/10 až Š 1/14 (konec úseku) [4]

B.9 Příloha znaleckého posudku č. 2 - trasy skutečného zaměření – stoka 1.1

Obrázek B-18: Splašková kanalizace – Š 1.1.4 až Š 1.1/3 [4]
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Obrázek B-19: Splašková kanalizace – Š 1.1/3 až Š 1.1/5 [4]
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Obrázek B-20: Splašková kanalizace – Š 1.1/5 až Š 1.1/6 (konec úseku) [4]

B.10 Příloha znaleckého posudku č. 3 - trasy skutečného zaměření – stoka 1.1.1, stoka
1.1.2, stoka 1.1.3 a stoka 1.1.4

Obrázek B-21: Splašková kanalizace – Š 1.1/3 až Š 1.1.1/1 (konec úseku) [4]
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Obrázek B-22: Splašková kanalizace – Š 1.1/4 až Š 1.1.2/1 (konec úseku) [4]

Obrázek B-23: Splašková kanalizace – Š 1.1/5 až Š 1.1/6 (konec úseku) [4]

Obrázek B-24: Splašková kanalizace – Š 1.1.4 až Š 1.1.4/1 (konec úseku) [4]
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B.11 Příloha znaleckého posudku č. 4 - trasy skutečného zaměření – stoka 1.2

Obrázek B-25: Splašková kanalizace – Š 1 /2, dále Š.1.2/1 až Š 1.2/5 (konec úseku) [4]
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B.12 Příloha znaleckého posudku č. 5 - trasy skutečného zaměření – stoka 1.3 a stoka
1.3.1

Obrázek B-26: Splašková kanalizace – Š 1 /5 ≡ Š 1.3, dále Š.1.3/1 až Š 1.3/3 ≡ Š 1.3.1 [4]
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Obrázek B-27: Splašková kanalizace – Š 1.3/3 ≡ Š 1.3.1 a dále ulicí Dvořákovou (Stoka 1.3)
k Š 1.3/5 [4]
Obrázek B-28: Splašková kanalizace – Š 1.3/3 ≡ Š 1.3.1 a dále Š 1.3.1/1, dále ulicí Na Pastuši
(Stoka 1.3.1) k Š 1.3.1/3 [4]

Znalecký posudek číslo: ZP-450/2019
Příloha ZP strana 65/80
archiv: ZP-450.doc

Doc. Ing. Karel Kubečka, Ph.D. – P.S.-service
Projekční, odborně posudková a znalecká kancelář
Ostrava-Proskovice, Jarkovská 361/33, tel: 602 77 89 67 (DS: 8t43nri)

B.13 Příloha znaleckého posudku č. 6 - trasy skutečného zaměření – stoka 1.4

Obrázek B-29: Splašková kanalizace – Š 1/8 ≡ Š 1.4 a dále ulicí Pod Lesem (Stoka 1.4) k Š 1.4/2
(konec) [4]
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B.14 Příloha znaleckého posudku č. 7 - trasy skutečného zaměření – stoka 2

Obrázek B-30: Splašková kanalizace – Š 2/12 (konec) a dále Š 2/9 [4]

Obrázek B-31: Splašková kanalizace – Š 2/9 a dále Š 2/5 [4]

Obrázek B-32: Splašková kanalizace – Š 2/5 do počátku – šachtice Š 2/1 [4]
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B.15 Příloha znaleckého posudku č. 8 – Protokol 1 z jednání komory
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B.16 Příloha znaleckého posudku č. 9 – Protokol 2 z jednání komory
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B.17 Příloha znaleckého posudku č. 10 – Předávací protokol s doplněním délek
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B.18 Příloha znaleckého posudku č. 11 – Soupis kanalizačních přípojek SO 03
¨

Znalecký posudek číslo: ZP-450/2019
Příloha ZP strana 76/80
archiv: ZP-450.doc

Doc. Ing. Karel Kubečka, Ph.D. – P.S.-service
Projekční, odborně posudková a znalecká kancelář
Ostrava-Proskovice, Jarkovská 361/33, tel: 602 77 89 67 (DS: 8t43nri)

Znalecký posudek číslo: ZP-450/2019
Příloha ZP strana 77/80
archiv: ZP-450.doc

Doc. Ing. Karel Kubečka, Ph.D. – P.S.-service
Projekční, odborně posudková a znalecká kancelář
Ostrava-Proskovice, Jarkovská 361/33, tel: 602 77 89 67 (DS: 8t43nri)

Znalecký posudek číslo: ZP-450/2019
Příloha ZP strana 78/80
archiv: ZP-450.doc

Doc. Ing. Karel Kubečka, Ph.D. – P.S.-service
Projekční, odborně posudková a znalecká kancelář
Ostrava-Proskovice, Jarkovská 361/33, tel: 602 77 89 67 (DS: 8t43nri)

Znalecký posudek číslo: ZP-450/2019
Příloha ZP strana 79/80
archiv: ZP-450.doc

Doc. Ing. Karel Kubečka, Ph.D. – P.S.-service
Projekční, odborně posudková a znalecká kancelář
Ostrava-Proskovice, Jarkovská 361/33, tel: 602 77 89 67 (DS: 8t43nri)

Znalecký posudek číslo: ZP-450/2019
Příloha ZP strana 80/80
archiv: ZP-450.doc

