STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC

Poznámka: Zveřejněna je pouze upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu
zveřejňovaných osobních údajů podle nařízení Evropského parlamentu a rady (EU)
2016/679 , o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o
volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně
osobních údajů a aplikačních zákonů ČR).
Nejsou dotčena práva podle § 16 odst. 2 písm. e) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní
zřízení) oprávněných osob uvedených v § 16 a § 17 téhož zákona.
2. schůze rady města dne: 21.01.2020
Bod pořadu jednání: 55
Zajištění koordinátorů BOZP na staveništích na akcích realizovaných odborem správy veřejného
majetku
Stručný obsah: Předmětný materiál aktualizuje jmenování koordinátora BOZP vlastními
personálními kapacitami města, a to na akce zajišťované odborem správy veřejného majetku.
Vzhledem ke změnám v legislativě tento materiál nahrazuje usnesení rady města z roku 2015
novým zněním splňujícím současnou legislativou.

MML, Odbor správy veřejného majetku
Důvod předložení: aktualizace v závislosti na legislativě
Zpracoval:

Novotný David, Bc. - vedoucí odboru správy veřejného majetku

Projednáno s:

Mgr. Jiřím Šolcem, náměstkem pro technickou správu majetku města a
informační technologie,

Předkládá:

Novotný David, Bc. - vedoucí odboru správy veřejného majetku

K projednání v radě přizván(a):
Předpokládaná doba projednání (min): 5
Po schválení předložit na jednání:
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Návrh usnesení
Rada města po projednání
zrušuje
Usnesení číslo 91/2015 v rozsahu schvalovací části
jmenuje
1. Koordinátora BOZP ve fázi přípravy stavby dle zákona 309/2006 Sb. na akcích
zajišťovaných odborem správy veřejného majetku vedoucího odboru Bc. Davida
Novotného, osobu oborně způsobilou vykonávat koordinátora BOZP
2. Koordinátora BOZP ve fázi realizaci stavby dle zákona 309/2006 Sb. na akcích
zajišťovaných odborem správy veřejného majetku vedoucího odboru Bc. Davida
Novotného, osobu oborně způsobilou vykonávat koordinátora BOZP s výjimkou akci
realizovaných z dotačních zdrojů a staveb technologicky náročných na provádění
koordinátora BOZP a s přihlédnutím na personální možnosti odboru,
ukládá
V souladu se zákonem 309/2006 Sb. jmenovat koordinátora BOZP v realizaci stavby v
případech akcí realizovaných z dotačních zdrojů a staveb technologicky náročných na
provádění koordinátora BOZP a s přihlédnutím na personální možnosti odboru,
P: Novotný David, Bc. - vedoucí odboru správy veřejného majetku
T: 31.03.2020
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Důvodová zpráva
Dle zákona č. 309/2006 Sb. – kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci
v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování
služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví
při práci) je povinno město Liberec v pozici zadavatele zajišťovat vybrané činnosti dle níže
uvedených ustanovení předmětného zákona:
§ 14
(1) Budou-li na staveništi působit zaměstnanci více než jednoho zhotovitele stavby, je zadavatel stavby
povinen určit potřebný počet koordinátorů bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi (dále
jen "koordinátor") s přihlédnutím k rozsahu a složitosti díla a jeho náročnosti na koordinaci ve fázi
přípravy a ve fázi jeho realizace. Činnosti koordinátora při přípravě díla a při jeho realizaci mohou být
vykonávány toutéž osobou.
(2) Koordinátorem je fyzická nebo právnická osoba určená zadavatelem stavby k provádění
stanovených činností při přípravě stavby, popřípadě při realizaci stavby na staveništi. Koordinátorem
může být určena fyzická osoba, která splňuje stanovené předpoklady odborné způsobilosti (§ 10).
Právnická osoba může vykonávat činnost koordinátora, zabezpečí-li její výkon odborně způsobilou
fyzickou osobou. Koordinátor nemůže být totožný s osobou, která odborně vede realizaci stavby 20).
(6) Při přípravě a realizaci staveb
a) u nichž nevzniká povinnost doručení oznámení o zahájení prací podle § 15 odst. 1,
b) které provádí stavebník sám pro sebe svépomocí podle zvláštního právního předpisu 21), nebo
c) nevyžadujících stavební povolení ani ohlášení podle zvláštního právního předpisu 22),
se koordinátor podle odstavce 1 neurčuje.
-----------------------------------------------------------------20) § 160 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon).
21) § 160 odst. 3 stavebního zákona.
22) § 103 stavebního zákona.
Zásadní podmínkou určení koordinátora BOZP je tedy počet zhotovitelů a podzhotovitelů, kteří budou
působit na staveništi. Uzavření zakázky s jedním zhotovitelem neznamená, že na výstavbě se bude
podílet jenom jeden podnikatelský subjekt.
V případě odboru správy veřejného majetku nedochází ani u jedné stavby k provádění stavby
svépomocí a v závislosti na složitosti stavby vznikají následující skutečnosti určující koordinátora
BOZP a to:
1) na stavbách jsou vždy minimálně dva zaměstnavatelé pracovníků a to při provádění geodetických
prací, provádění ochránění čí přeložek stávajících sítí technické infrastruktury, provádění prací na
úpravách veřejného osvětlení a vlastní zaměstnanci zhotovitele;
2) na vybraných stavbách vzniká povinnost doručení oznámení o zahájení prací podle § 15 odst. 1;
3) na vybrané stavby je stavební povolení dle zákona 183/2006 Sb.;
Ve fázi přípravy stavby odbor správy veřejného majetku realizuje ročně průměrně 12 staveb což je
nákladově následující a to bez zpracování plánů BOZP ve fázi přípravy stavby:
15 staveb x 4 měsíce realizace x 12.000,0 Kč což je celkem 720.000,0 Kč.
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Ve fázi realizaci staveb zajišťuje odbor správy veřejného majetku ročně průměrně 6 staveb svépomocí,
což je nákladově následující:
6 staveb x 3 měsíce realizace x 15.000,0 kč což je celkem 270.000,0 Kč.
Výsledkem je tedy potřeba navýšení finančních zdrojů do výdajové části rozpočtu odboru správy
veřejného majetku o cca 1 mil. Kč, což se od roku 2015 nepodařilo. Z tohoto důvodu bylo již v roce
2015 přijato níže uvedené usnesení, které vzhledem k opakované aktualizaci zákona č. 309/2006 Sb. je
třeba zrušit a schválit nové v souladu s platnou legislativou, které je ve schvalovací části usnesení
navrženo. Současně tento stav je třeba výhledově řešit.
V příloze je jako neveřejné uvedeno platné osvědčené koordinátora BOZP vedoucího odboru správy
veřejného majetku
- číslo osvědčení koordinátora
BOZP při práci na staveništi KARO/030/KOO/2018, ze dne 5.4.2018.

„USNESENÍ Č. 91/2015
Zajištění stavebních dozorů a koordinátorů BOZP na staveništích na akcích realizovaných odborem
správy veřejného majetku
Rada města po projednání
schvaluje
variantní řešení č. 1:
Zajišťování technických dozorů a koordinátorů bezpečnosti práce na staveništi v rozsahu zákona
309/2006 Sb. včetně zpracování plánů BOZP staveb realizovaných odborem správy veřejného
majetku pracovníky odboru správy veřejného majetku a prostřednictvím odborného garanta za tyto
činnosti - vedoucím odboru správy veřejného majetku Bc. Davidem Novotným,“

Pod čarou uvádíme, že na vybraných akcích odboru správy veřejného majetku vykonává vedoucí odboru
rovněž technický dozor vybraných staveb a to většinou sdružených oprav, neboť dle zákona 360/1992
Sb. na základě vykonaných autorizačních zkoušek je vedoucí odboru správy veřejného majetku
autorizovaný technik v oboru dopravního stavitelství – nekolejové dopravy a pozemního stavitelství.
Tento stav – zajišťování technických dozorů staveb je opět dán od roku 2015 nedostatečnou finanční
výší odboru správy veřejného majetku na zajištění předmětné služby. Dle zákona č. 183/2006 Sb. –
Stavební zákon je povinno město Liberec, v pozici veřejného zadavatele zajišťovat stavební dozor a to
v souladu s níže uvedeným odstavcem:
§ 152
(4) U stavby financované z veřejného rozpočtu, kterou provádí stavební podnikatel jako
zhotovitel, je stavebník povinen zajistit technický dozor stavebníka nad prováděním stavby fyzickou
osobou oprávněnou podle zvláštního právního předpisu14). Pokud zpracovala projektovou
dokumentaci pro tuto stavbu osoba oprávněná podle zvláštního právního předpisu, zajistí stavebník
autorský dozor projektanta, případně hlavního projektanta nad souladem prováděné stavby s ověřenou
projektovou dokumentací.
Příloha tohoto materiálu je z důvodu ochrany osobních údajů neveřejná.
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Přílohy: materiál neobsahuje žádné přílohy.
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