
OBLASTNI INSPEKTORAT PRACE
pro Jihočeský kraj a Vysočinu se sídlem v Ceských Budějovicích

Vodní 21,370 06 České Budějovice
Telefon: 950 I79 5i 1, Fax: 950 I79 505

E-mail : budej ovice@,suip.cz, Datová schránka: n7wefgn

čj.: 13196 l 5.42l13l I5.2

Protokol
o kontrole lykonané pod|e § 5, v rozsahu § 3, zákona č. 251/2005 Sb.,

o inspekci práce ve znění pozdějších předpisů

Podnikající íyzická Ing. Pavel Houška, U Stromovky 1103/18, 370 05 České Budějovice
osoba:

69101957

Zastoupený: Ing.Pavel Houška-podnikatel

Místo kontroly Sídlo podnikatele
a kontrolované Stavby: Mateřská škola-zateplení objektu a výměna oken Městys Křemže
provozovny: Bl,tové domy Jirovcova

zahradnické centrum Ferenč ík

Kontrolu vykonal: Ing. Václav Kápl - inspektor

Ve dnech: 17. a 18.7.2a13

Provedení kontroly bylo oznámeno telefonicky dne lI.7 ,2013.
Při zahájení kontroly se inspektor prokéaal svým prukazem inspektorana jehožzákladě je nositelem
oprávněni stanovených zákonem č.25112005 Sb., o inspekci práce.

Předmět kontroly:
Kontrola dodržování povinností vypl._ivajících z pracovněprávních předpisů, z právních předpisů
k zajištění bezpečnosti práce a z právních předpisů k zajištění bezpečnosti provozu technických zařizeni
se zvýšenou mírou ohrožení života a zdraví a právních předpisů o bezpeěnosti provozu lyhrazených
technických zařizení se zaměřením na činnost koordinátoraBOZP na staveništi.

Jedná se o první kontrolu nadepsaného oblastního inspektorátu práce u kontrolované osoby v oblasti
dodržováni předpisů BOZP a bezpečnosti provozu technických zaíízeni.

základní informace o kontrolované osobě:
OSVČ podniká od roku 1999 s předmětem podnikání inženýrská činnost ve stavebnictví. Od roku 2009 je
podnikání rozšířeno o poslqrtování služeb voblasti BOZP. Podnikatel má osvěděení o ověření odborné
způsobilosti od ROVS ze dne 5.11.2009 k výkonu koordinátoraBOZP.

IC

čj.: 13196 l 5.42 l 13 l 15,2 Strana 1 (celkem 2) VFo 020113



Kontrolované doklady:
stavba křemže:

o smlouva o dílo SM/005l2013 ze dne 24.6.2013
r plán BOZP na staveništi ze dne ěervenec 2013, zpracovaný Ing. Houškou
. zápis z KD KOO ze dne 11.7.2013

stavba Jirovcova:
o smlouva o dílo č. SM/001/2013 ze dne 13.2.2013
o plán BOZP-únor 20t3
. zápisy z KD KOO 2.7.,9.7. a16.7.2013

stavba Ferenčík:
o smlouva o dílo ě. SM]OLZ|ZII3 ze dne 25 3.2a13
o plán BOZP na staveništi -ze dne 11.12.2012 zpracoval p. Soukup Milan
. zápisy z KD KOO ze dne 1a.7. a 17.7.7aI3

Kontrolní zjištění:
Nebylo zjištěno nedostatků.

Na základě ustanovení zák. č.25112006 Sb. § 7 písm, k) ke zlepšení stavu navrhuje:
a) při formulaci nedostatků, na které KOO upozorňuje, §,to nedostatky nejdříve popsat-formulovat

závadu a teprve potom uvést , coje požadováno a vjaké časové lhůtě.
b) vytvořit tiskopis, kteým dodavatel -zhotovitel prokáže splnění povinnosti uložené § 16 písm.a,

Tento tiskopis by kromě informace o předání informace o postupech řešících rizika mohl
obsahovat i informaci o zodpovědné osobě zhotovitele (ZP § 10l odst.2), o převzetí pracoviště
(}rrv 591/2006 Sb. § 2), o termínech kontrolních dnů, o způsobu zasíláni zápisů, o kontaktech na
příslušné osoby atp.

Seznámení s protokolem:

Pan Ing.Pavel Houška-podnikatel byl seznámen s obsahem tohoto protokolu, souhlasí se způsobem
provedení kontroly, s kontrolním zjištěním apodává následující vyjádření:

Souhlasím s uvedeným..

Poučení:

Pan Ing.Pavel Houška-podnikatel byl vyrozuměn v souladu se zněním § 41, odst. 1, zákonaě.25112005
Sb., o možnosti požádat ve lhůtě pěti pracovních dnů ode dne seznámení se s protokolem o přezkoumání
protokolu.

Pan lng.Pavel Houška-podnikatel sqým podpisem na tomto protokolu potvrzuje, že převzal stejnopis
tohoto protokolu,

V Ces§ch Budějovicích dne 19.7.2013

...|, \-*--.

Ing.Pavel Houška
podnikatel
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Ing. Václav Kápl,
inspektor
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