PROTOKOL
o předání a převzetí lešení ke smlouvě o dílo - zadávací list č. ……………
A. Stavba lešení
Umístění lešení na stavbě (název, adresa):
Účel stavby lešení:

Typ montovaného lešení:

Výměra lešení:
m2

Dovolený počet současně zatížených podlah:

Nosnost pracovních podlah:

ks
kg.m-2
Zhotovitel lešení prohlašuje, že provedl montáž lešení v souladu s ustanoveními ČSN 73 8101Lešení.
Společná ustanovení, ČSN 73 8102 Pojízdná a volně stojící lešení, ČSN 73 8106 Ochranné a záchytné
konstrukce, ČSN 73 8107 Trubková lešení, ČSN 73 8108 Podpěrná lešení, ČSN EN 12810-1 Fasádní
dílcová lešení - Část 1: Požadavky na výrobky, ČSN EN 12810-2 Fasádní dílcová lešení - Část 2:
Zvláštní postupy při navrhování konstrukce a technickými podmínkami výrobce lešení.
Lešení zhotovila firma:
B. Prohlídky a údržba lešení
Lešení musí být stále udržováno tak, aby mohlo bezpečně plnit funkci, pro kterou bylo zřízeno.Před
zahájením práce provede uživatel lešení denně běžnou prohlídku konstrukce lešení jako celku, při které
zkontroluje zejména kompletnost konstrukce (zábradlí, podlahy, výstupy apod.) Zhotovitel se zavazuje,
že bez vyzvání objednatele lešení, provede každý měsíc odbornou prohlídku konstrukce lešení. U lešení
pojízdných a lešení zavěšených, jakož i lešení vystavených účinkům mechanického kmitání, provede
odbornou prohlídku bez vyzvání objednatele 1x za 14 dní. Datum provedení odborné prohlídky je
zhotovitel povinen zapsat do předávacích protokolů. Zjištěné závady zhotovitel neprodleně odstraní.
C. Předání lešení
Zástupce objednatele potvrzuje, že lešení bylo zhotoveno dle požadavku a zavazuje se, že lešení bude
používat k účelu, pro které bylo postaveno. Dále prohlašuje, že na konstrukci lešení nebude provádět
žádné úpravy a že při změněném účelu užívání lešení, které mohou při výstavbě nastat, který by mohl
snížit stabilitu, funkční nebo pracovní bezpečnost, nechá lešení z uvedených hledisek posoudit
zhotovitelem, nebude provádět demontáž lešení a to ani prostřednictvím jiné firmy a před demontáží
lešení zajistí úklid na lešení.
Lešení bylo předáno a převzato:
den

hodina

Za zhotovitele předal:
jméno hůlkovým písmem

č. lešenářského průkazu

podpis

Za objednatele převzal:
jméno hůlkovým písmem

podpis

D. Demontáž lešení
Lešení je možno demontovat dne:
E. Poznámka

Za objednatele:

jméno a příjmení

podpis

