
Třeboň
Město Třeboí
Palackého nám.46/ll
379 01 Třeboň
Czech Republic www.mésto.trebon.cz

ODBOR ROZVOJE A |NVESTIC

tel.: +42O 384 342 145, íax.: +42O 384 723 5O5

e-mail: frantisek.vochozka@mesto-trebon.cz

osvědčení o provádění koordinátora Bozp při reaIizaci stavbv

Potvrzujeme tímto, že firma Ing. Pavel Houška - STAV|NG , lČ: 69'|01957 ,

se sídlem U Stromovky 1103118 , České Budějovice , prováděla činnost
koordinátora BOZP při realizaci stavby na níže uvedené akci :

Doba nlnění Název akce Investiční nákladv

Itl20II-05/2012

V Třeboni dne 02.07,2012

Rekonstrukce Lázní Aurora
ubytovací obj.A a ubytovací obj. B

125.000.000,-.Kč

Ing. Pavel Hajna

Vedoucíodboru rozvoje a investic



JAPE Invest, S.r.o.
IC:28109015
Sportovní 279
Třeboň II
379 01

Osvědčení o nrovádění Technického dozoru investora / TDI / a
koordinátaraBozp

Potvrnrjeme tímto, že ťtma ing. Pavel Houška - STAVING , IC: 69101957 ,

se sídlem U Stromovky i 103/18 , České Budějovice , prováděla technický dozor investora
a činnost koordinátoru BOZP naniže uvedených stavbách .

Doba nlnění Název akce Investiční nákladv poznámka
Bez DPH

a7l2a1l-aV2a12 Projekt Kolonáda I. část 71.000,- tis.Kč realizace
/ obj. B Garni Hotel ,

obj. A byty a občanská r,ybavenost /

Součástí akce bylo dokončení zpevněných ploch navazující na ulici Lázeňskou vč.
komunikací, chodníku, VO v investičním nákladu 2.000- tis.Kč

V Třeboni 16.10.2012 1 §.'í.O.

czaelorVls
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1 i§*_.lť Se sídlem: Klášterská 135 l[ ,377 22 Jindřichův Hradectil 
%dbo. rozvoje - oddělení regionálního rozvoje

tel.: 384 35l l83, fax: 384 361 503, e-mail:ppqb9yaai]]€z

[ng. Pavel Houška - STAVING , IC: 69101957
U Stromovky i 103/18 , České Budějovice

osvědčení o provádění koordinátora Bozp při realizaci stavby

Potvrzujeme tímto, že ťtrmalng. Pavel Houška - STAVING , IČ: 69101957, se sídlem U
Stromovky II031I8, České Budějovice, prováděla činnost koordinátoraBOZP pŤirealizaci
stavby naniže uvedené akci:

Doba plnění Název akce Investiční náklady

Splašková kanalizace v místní části

Radouňka, Jindřichův Hradec

bez DPH

32.500,- tis.Kč

02l20l2,0512012 Stavební úpravy veřejného prostranství

Parkány, Jindřichův Hradec

3.600,- tis.Kč

V Jindřichově Hradci dne 2.7 .2012. M Ě§TO

0212012-08l20I2

Ing. StanislavMrvk/
starosta města



STINGO s.r.o.
Hradební 398/1 ,370 01 České Budějovice

Vv

ICO: 60066164o DIC: CZ60066164
Tel./fax: 386 350 667 mobil: 602 486 186

e-mail : info@stingo.cz

osvědčení o provádění koordinátora Bozp a TDI při realizaci stavby

Potvrzujeme tímto, že ťlrma ing. Pavel Houška - STAVING , IČ: 69101957 ,

se sídlem U Stromovky 1103/18 , České Budějovice , prováděla činnost koordinátoraBOZP
a TDI pŤirealizaci stavby naníže uvedené akci :

Doba nlněni Název akce Investiční nákladv

01/2009-05l20l2

V Ceských Budějovicích 23.2.2013

Hotel Budweis
Mlýnská O , Č.nuděiovice
- zkvalitnění nabídky ubytovacích kapacit
- Sportovišté azázemí

73.500,- tis Kč

62,000,- tis.Kč
1 1.500,- tis.Kč

lI/|
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Třeboň
Město Třeboň
Palackého nám.4ólll
379 01 Třeboň
Czech Republic www.mG§to.trebon.cz

ODBOR ROZVOJE A |NVESTIC

tel.: +420 384 342 145, íax.,. +420 384 723 505
e-mail: frantisek.vochozka@mesto-trebon.cz

osvědčení o provádění technického dozoru investora a koordinátora
Bozp při realizaci stavbv

Potvrzujeme tímto, že firma lng. PaveI Houška - STAV|NG , lČ: 691 01957 ,

se sídlem U Stromovky 1103t18 , České Budějovice , prováděla činnost

technického dozoru investora a koordinátora BOZP při realizaci stavby na níže

uvedené akci:

Doba nlnění Název akce Investiční nákladv

0612011-IIl2011

V Třeboni dne 02.07.2012

Rekonstrukce Přemyslovy ulice
Třeboň

4.800.000,00 Kč

V
tm_& nmsrármnňffi*i
i Liťir$Sli} FaiacxJlrc nárn. 46, Iřebcň i
i §;Hď F§č37901 

í
l_ _'v*1 *s_jg::1,!!::*,, ť

lng, Pavel Hajna

Vedoucí odboru rozvoje a investic



Dobrovolný svazek obcí
VODOVOD HAMR

p",""kéh"11á*. +ag.;l9 01 Třeboň, Ičo: 6081836l, DIC: CZ60818361

osvědčení o provádění TDI a koordinátora Bozp při realizaci stavby

Potwzujeme tímto, že ťtrma ing. Pavel Houška _ STAVING, IČ: 69101957,

se sídlem U Stromovky 1103/18, České Budějovice, prováděla ěinnost TDI a koordinátora

BOZP přirealizaci stavby laniže uvedené akci.

Doba plnění Název akce

06l20tt-ltna11, Třeboň, Přemyslova ulice východ -
rekonstrukce kanalizace a vodovodu

V Třeboni dne 2.7.2012

Investiční náklady
bez DPH

3.993 tis.Kč

ZdenékM;tán
jednatel DSO Vodovod
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Město Jindřichův Hradec
Městský úřad - odbor rozvoje

Klášterská l35/II.,3'I7 22 Jindřichův llradec, tel.: 384 351 180, fax: 384 36l 503, e-mail: krampera@jb.cz

Ing. Pavel Houška-Staving
U Stromovlry 1103/18
Ceské Budějovice

vÁš oopts zNačry NešB zNečxe vynrzurB v J. HRADcI, DNE
R:OZ|LIíKí Krampera Vladimír 4.řijna2}Il

Osvědčení o provádění Technického dozoru investora lTDI l

Potwzujeme tímto, že ťtrma že firma ing. Pavel Houška - STAVING , IČ: 69101957 ,

se sídlem U Stromovky 1103/18 , České Budějovice
prováděla jako účastník sdružení technický dozor investora na stavbě

,, Národní muzeum fotografie a dí|na tapiserií - centrum původních řemesela
unikátních technologií " reg.č.CZJ.06/5.1.00/01.05935

- investor stavby : Město Jindřichův Hradec, Klášterská 135lIJ, Jindřichův Hradec
- oznaéení objektů : Dílny tapisérií v Jindřichově Hradci 76.647.995Kč

Muzeum Jindřichohradecka 33.589.925 Kč
Narodní muzerrm fotografie v Jindřichově Hradci ... 44.483.285 Kč

http ://www. seniorskydum. c/media/download/mapa.i p g

- termín realizace XII| 2009 -X/20II
- investiční náklady stavby 155.000.000,- Kč

- realizováno v rámci Integrovaného operačního programu pro obdobíIet2007 - 2013
prioritní osa : Národní podpora územního rozvoje
oblast podpory : Národní podpora vylžtíí potenciálu kulturního dědictví.

- spolufinancováno z Evropského fondu pro regionální rozvoj

Činnost technického dozoru investora byla prová<lěna řádně v souladu se smlouvou se
zřetelem na hospodárné provádění stavby .

ť.W"-
Krampera Yladimír

vedoucí odboru rozvoje

r#§Ěs§*t
J i ndřlch ův Fi í;.l,ť],,

psč szz zz
6,1

V Jindřichově Flradci 4.10.2011



cz Immobilien §. ř. o.
Lannov a gl1,4,370 01 České Budějovice

IČz 26104 5ó3

tel./fax: 386 350 667 mobilz 602 486 186
email: info@stingo.cz

Osvědčení o provádění Koordinátora BOZP při realizaci stavby

Potwzujeme tímto, že ťtrma ing. Pavel Houška - STAVING , IČ: 69t}lg57 ,

se sídlem U Stromovky 1103/18 , České Budějovice , prováděla činnost koordinátoraBOZP
přirealizaci stavby natiže uvedené akci:

Doba nlnění Název akce Investiční nákladv

0412010-06120ll Bytový dům s gar.a parkov.stáními
a zpevněné plochy
Staroměstská ul. Č.Buděj ovice

V Česhých Budějovicích 23.6.20II

155.000,- tis.Kč

Václav Drchal - jednatel společnosti

cz Immobilien s. r, o.,Lannova 9/14,370 01České Budějovice, tetJfax:386 350 667
mobil: 602 486186, e-mail: inf@stingo.cz
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Česká spořitelna, a.s.
DPC - 2320_01Správa majetku

u Černé věže 1
370 26 České Budějovice
tel.: 956745230
email: JSoukup@csas.cz

ftentm

ffi
Banka roku-

á*3"ffi

ffi- §W-
Neidůvěrvhodněiši Banka

'banká roku ' bez bariér**3$ řs§s

Váš dopis značky / ze dne

Věc:

naše značka (uved'te v odpovědi)
23201028111lCBls

vyřizuje / linka
Soukup /45230

dne
25.10.2011

osvědčení o provádění koordinátora Bozp při reallzaci stavbv

Potvrzujeme tímto, že firma ing. Pavel Houška - STAVING , lČ: 69101957 ,

se sídlem U Stromovky 1103/18 , České Budějovice , prováděla činnost koordinátora BOZP při realizaci stavby na
níže uvedené akci :

Doba plnění Název akce Investiční nákladvfbr,* TíPk)

0612010-1012010 RekonstrukcepobočkyČSoa.s.
Strakonice, Velké nám.55

20.000,- tis.Kč

Památkově chráněný objekt v památkové zóně města Strakonice.

V Českých Budějovicích 25.10.2011 Ďe§I,áffiilypatť

&^^ q ./'
\/

Česká spořitelna byla v soutěži Fincentrum Banka roku 2O1O již posedmé v řadě zvolena veřejností jako NejdŮvěryhodnějŠÍ banka roku, zároveň obhájila
titul Banka roku a Ótala se i vítězem v nové kategorii Banka bez bariér_ Podle časopisu Global Finance, ktený hodnotil pět set světových bank s dŮrazem

na kapitálovou přiměřenost a objem aktiv hnančních ústavů, je Česká spořitelna nejbezpečnější bankou regionu střední a rnýchodní Evropy.

Óeská spořitelna, a.s., Praha 4, olbrachtova 1929t62 PSČ 140 0o, lČ 45 24 47 82
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1 1 7'l

3-1803 1212010



Horníkovy úsporné stavby s.r.o.

rčo: zoo 84 511
Husova I7,370 05 České Budějovice
Tel./fax: +420 386 356 0I2

Osvědčení o provádění Technického dozoru investora / TDI /

Potvrzujeme tímto, že ťtrma ing. Pavel Houška - STAVING , IČ: 69101957 ,
se sídlem U Stromovky 1103i 18 , České Budějovice , prováděla technický dozor investora
na níže uvedených stavbách .

Cinností technického dozoru investora nedošlo k navýšení investičních nákladů , na většině
staveb bylo dosaženo znaěných investičních úspor / uvedeny tučně / .

Dobaplnění Nrázev akce Investiční náklady Poznámka

0912006-04/2008 realizace4 býové domy
Dobrá Voda u Č.g.

50.000,- tis.Kč
7.060,- tis.Kč

l"l,r (rV
Mgr. Pavel Crha, jednatel

HúfiNí:it,l".,',, :;)!,r,! 3].o.

o7o í)1 __:r ,.,

lČo:;u,:;,,,.J',i. .,;-ulj],,jOi!

V Ceských Budějovicích



MESTO TREBON
Městský úřad - odbor rozvoje a investic
Masarykovo nám.20, 379 01 Třeboň tel. 384 342141 fax. 384 342178
e-mail: odbor.rozvoje@mestotrebon,cz www.mesto-trebon.cz

Osvědčení o provádění Technického dozoru investora / TDI /

Potvrzujeme tímto, že ťtrma ing. Pavel Houška - STAVING , IČ: 69101957 ,

se sídlem U Stromovky 1103/18 , České Budějovice , prováděla technický dozor investora
na stavbě " Sanace arevitalizace areálu bývalých kasáren v Třeboni pro potřeby veřejné
správy " I. a2. Etapa
- oznaěení objektu : ě.p.46lII, Palackého nám.
- realizace 0712008-0612009
- investiční náklady stavby 60,2I2,- tis. Kč
- rekonstrukce památkově chráněného objektu
- spolufinancováno z Evropského fondu pro regionální rozvoj ROP Jihozápad

Činnost technického dozoru investora byla prováděna řádně v souladu se smlouvou se
zřetelem na hospodámé provádění stavby .

V Třeboni I1,7.2009

S pozdravem

//./ t ,t/u/ Lv/
AloisÝlach l

vedoucí odboru rozvoje investic

M§§TCI I,REEON
i{":s1.1i,yi;c,lo ndr-ll 2O
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MESTO TREBON
Městský úřad - odbor rozvoje a investic
Palackého nám. 46, 379 01 Třeboň tel. 384 U2145 fax. 384 342178
e-mail: odbor,rozvoje@mestofebon.cz www.mesto-trebon.cz

Osvědčení o provádění Technického dozoru investora / TDI / a
koordinátora Bozp

Potvrzujeme tímto, že ťtrma ing. Pavel Houška - STAVING , IC: 69101957 ,

se sídlem U Stromovky 1 103/18 , Ceské Budějovice , prováděla technický dozor investora a
čirurost koordinátoru Bozp
na stavbě " Sanace arcvitalizace areálu bývalých kasaren v Třeboni pro potřeby veřejné
správy " 3. Etapa
- oznaěení objektu : č.p, 106/II Palackého nám. Třeboň
- realizace04/2008-0912009
- investiční náklady stavby dle smlouly o dílo 30.319,- tis. Kč
- rekonstrukce památkově chrtíněného objektu

- součástí díla zpevněné plochy a komunikace vě. ZTI v investičním nákladu 7.57I,- tis.Kč

Činnost technického dozoru investora byla prováděna řádně v souladu se smlouvou se

zřetelem na hospodárné provádění stavby .

V Třeboni oÍ* l, ,r,!,{,

S pozdravem

i
:r
i'!r _--,
,i

l
!

Ing. Pavel Hajna
vedoucí odboru rozvoje investic



První jihočeská realitní spol. s r.o.
realitní kancelař, IC 46678646
Plavská 11,370 01 České Budějovice
zapsánav obchodnimrejstříkuvedenéhoI&ajshýmsoudemvČeskýchBudějovicich vodd. Cvložka1436

Osvědčení o provádění Technického dozoru investora / TDI / a
koordinátora Bozp

Potvrzujeme tímto, že ťtrma ing. Pavel Houška - STAVING , IČ: 69101957 ,

se sídlem U Stromovky 1i03/18 , České Budějovice , prováděla technický dozor investora
a ěinnost koordinátora BOZP naníže uvedených stavbách .

Činností technického dozoru investora nedošlo k navýšení investičních nákladů , na většině
staveb bylo dosaženo značných investičních úspor / uvedeny tučně / .

Doba plnění Název akce Investiční náklady Poznámka

0I12006-0112007

0712006-1212007

I0l2007-1I12008

Bytové domy Stromovka
1, Etapa

Bytové domy Stromovka
2. a3.Etapa

Bytové domy Stromovka
4.Etapa

38.000,- tis.Kč
751,-tis.Kč

39,000,- tis.Kč
750,tis.Kč

76.000,- tis.Kč realizace
1.500,-tis-Kč

realizace

realizace

Součástí 4 Etapy bylo dokorrčení ulice Pasovská vč. páteřních rozvodů ZTI , pŤípojek,
komunikací, chodníků, VO v investičním nákladu 6.500,- tis.Kč

V Ceských Budějovicí ch 2a.5.2011

tč +o0 zg o+0, olč cz 466 78 646
Plavská,l 1 tel/fax 38 6466690

S pozdravem

zaPrvní jihočeskou realitní, spol. s.r.o.

|' Josef 
\clik .___)

\) ,\ ,{,"

rrraúffť:".
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MĚsTo rŘeeoŇ
Městský úřad - odbor rozvoje a investic
Masarykovo nám.20, 379 01 Třeboň tel. 384 342141 fax. 384 342178
e-mail: odbor.rozvoje@mestotrebon.cz www.mesto-trebon.cz

Osvědčení o provádění Technického dozoru investora / TDI /

Potvrzujeme tímto, že ťtrrna ing. tavel Houška - STAVING , IČ: 69101957 ,

se sídlem U Stromovky 1103/18 , Ceské Budějovice , prováděla technický dozor investora
naniže uvedených stavbách .

Činností technického dozoru investora nedošlo k navýšení investičních nákladů , na většině
staveb bylo dosaženo značných investiěních úspor / uvedeny tučně /.

Doba plnění Název akce Investiční náklady Poznámka

0312003-0412004

0712005-0312006

0712008-0912009

V Třeboni 16.1.2009

S pozdravem

Třeboň zámek -

Expozice CHKO

Třeboň zámek -

Expozice CHKO II.Etapa

s anace a revitalízace areálu
bývalých kasáren v Třeboni

Dokončena I.Etapa

6.780,- tis. Kě realizace
60,- tis.Kč

4.800,- tis.Kč
1.174,- tis.Kč

83.184,- tis.Kč

36.000,- tis.Kč

rcalizace

v realizaci

ii;,Hp]
;;]iitňřffJ
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lw
AloisMací
vedoucíodboru rozvoje a investic
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realizace

realizace

výběr VDS
realizace

Pan
Ing. Pavel Houška - Staving
U Stromovky 1103/18
České Budějovice

VAS DOPIS ZN.:
ZE DNE:
NaŠB zN.:

VYRIZUJE:
TELEFON:
MOBIL:
FAX:
E-MAIL:
DATUM:

Bl/Sekret/13

Ing. Martin Blažek
384 754 460

384 754 461
blazek@befta.cz
l6. ledna 2009

Osvědčení o provádění Technického dozoru investora / TDI /

Potvrzujeme tímto, že ťrma ing. Pavel Houška - STAVING, IČ: 6910195], se sídlem U Stromovky
l 103/18, Ceské Budějovice, prováděla technický dozor investora na níže uvedených stavbách .

Činností technického dozoru investora rTedošlo k navýšení investičních nákladů, na většině staveb bylo
dosaženo znaěných investičních úspor /uvedeny {tqmo§++t rrČt

Doba plnění Název akce Investiční rráklady Poznámka

0912003-0712004

0712004-1012004

1212004-03/200s

Provozní budovy

Šatny tenisoqich
kurtů

Oprava Slatinných
zábalů

23.500,- tis.Kč
1.805,- tis.Kč

4.000,- tis.Kč
1 .0l6,- tis.Kč

3.500,- tis.Kč
133,- tis.Kč

3l":l 1:27?,§ ř#;,čo, oóo áž*j;i§ Jl*ilrr.,
tel.:384 lU1ďa
fax:384 ?úňi (3)



Katastrální úřad pro Jihoče§ký kraj
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Lidická ,t 1, 370 86 České Budějovice

Pan [ng. Pavel Houška
sTAvING
U Stromovky 1103/18
České Budějovice

Vyřizuje/linka
Ing. J. Slabihoudek

České Budějovice
16.1.20a9

Váš dopis znač§ / ze dne Naše mačka

Osvědčení o provádění Technického dozoru investora l TDI /

Potvrzujeme tímto, že ťrrma ing. Pavel Houška - STAVING , IČ: 69101957 ,

se sídlem U Stromovky 1103/18 , České Budějovice , prováděla technický dozor investora
na níže uvedených stavbách .

Činností technického dozoru investora nedošlo k naýšení investičních nákladů .
Následné kontroly provedené na uvedených stavbách NKU a FU v C.Budějovicích neshledaly
žádné závady.

Doba plnění Název akce Investiční nákladv Poznámka

30.000,- tis. Kč l}běr GP
výběr VDS

Realizace l.etapa

9.000,- tis.Kč ýběr VDS
realizace

14.000,- tis.Kč ryběr VDS
č.g. realizace

vedoucí kancelaře uřadu

Katastrálni rirfud pro Jihočesltý krali

Ltáíekh124l|1

01/2003-0112004 Centrální archrv
České Budějovice

01/2005-0612006 Rekonstrukce kasáren
na kp v Třeboni

09/2005-11DOa6 Rekonstrukce budovy,
na centrální archiv ku

TELEFON:
386 713 111
E-mail: ku.projihockraj@cuzk,cz

TELEFAX:
386 713 200

anNxovNí spo.1eNí:
čtrtB č.Budě.lovice
14028-231 l0710

tčo: 0o 213 691



líl€TRCPCt),!j;K[ffiš-
Šenováne náměstí 2,37O 2'| české Budějovice
ŽupJn. v OR u KS České Budě|ovice oddíl C, vložka2164 ,
. diVad la. kon€rly
.pIesy.výstavy
.vzdělávací kuIsv

*S oor,a zNAčKy / zE DNE runše zNnčxn

o§vědčení o proYádění Technického dozoru investora / TDI /

Potvrzujeme tímto, že ťtma ing. Pavel Houška _ STAVING , IČ: 69101951 ,

se sídlem U Stromovky t Íolltg, česke nudějovice, prováděla technický dozor investora

na níže uvedených stavbách .

činností technického dozoru investora nedošlo k navýšení investičních nákladů, na většině

staveb bylo dosaž eno znaóných investičních úspor / uvedeny tučně /,

wŘtzu.lr / LlNKA

1.900,-tis. Kč
90,-tis.Kč

2.400,-tis. Kč
110,-tis. Kč

8.000,-tis. Kč
880,-tis. Kč

čEsKÉ suoĚ.JoMce

í 9.1 .2009

0712003-0812003 Oprava haly divadla
DK Metropol

ttl2003- 0212004 Oprava Malé scény
DK Metropol

0812004-0412005 PřístavbaDKMetropol

lryběr VDS
realizace

qíběr VDS
realizace

výběr VDS
rcaltzace

o,
í11
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Teleíon ústředny, (+420) 386 106 1,1 1 ,
Bankovnl spolenl: USOB a.S, Ueske Budejovlce - c,u,:

Fax: i+420) 386 1 06 1 1 3

12200413/0300 . tJiC

METROPOL §frbP,'sft 6fu é [}urlei iovice

. §ekretariát ředitele, (+420) 386 ,106 112

cz47237473 o e-mail:info@metropoi-cb,cz
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