
Reklamace Lázně NMNM
záruka od 2.11.2015 do 2.11.2020 a izolace: 2.11.2025

č. věc datum uplatnění 
reklamace

dohodnutý
termín odstranění odtraněno stav k 8.8.2016 stanovisko NS s.r.o.

1/16 Kolísání teploty vody ve sprchách 9.3.2016 20.4.2016

2/16 Koroze zábradlí a uchycení 
osvětlení galerie 9.3.2016 12.-18.9.2016

Odsouhlasen způsob opravy dle návrhu zhotovitele - 
nátěrem. Město požaduje barvu odsouhlasit s Arch. 
Dokoupilem. Není doporučena metalíza. 

3/16 Zatékaní (vytékání) vody ze střešní 
konstrukce 9.3.2016 12 -18.9.2016

Problém vzniká dle zjištění zhotovitele v důsledku 
kondenzace -bude rozesklen celý trojúhelník, oprava 
parotěsné zábrany, izolace, … Avizována možnost 
problémů i z nedostatečného odvětrání místa - zhotovitel 
prověří s projektantem.

4/16 Plavecký bazén - sonda CLF 14.3.2016 29.3.2016 20.4.2016 vyměněno
5/16 Sedací bazén - jímka 14.3.2016 29.3.2016
6/16 ozonu 14.3.2016 15.4.2016 15.4.2016
7/16 ozonu 14.3.2016 15.4.2016 15.4.2016

8/16 Mokrá stěna chodby v zázemí u 
schodiště - šatna ženy 15.6.2016 12 -18.9.2016

Bude upravena hydroizolace jímky v době odstávky 
bazénu 12-18.9.2016 (vypuštěna jímka). Následně 
oprava mokrých zdí.

každý den sledujeme vývoj, dle provozního deníku za posledních 
14 dní jímka SB neprotéká (stěna je prakticky suchá, ani z rohů 
nic nevytéká)

9/16 Prasklé sklo okna v bazénové hale 20.6.2016 12 -18.9.2016 Oprava proběhne v době odstávky bazénu v 09/2016.
v současné době jsou v bazénové hale prasklé 2 ks skel stejného 
rozměru

10/16 Únik vody z bazénů při odstávce 
filtračních čerpadel 20.6.2016 31.8.2016

V příštím týdnu bude upraveno EL, MaR, Centroprojekt v 
tomto týdnu zkontroluje a do příštího týdne opraví 
potřebné na všech 4 čerpadlech příslušného okruhu.
Termín upraven podle průběhu řešení vady.

25.8.2016 zde byl pracovník firmy, která dodává reklamované 
solenoidy (elektroventily), dle jeho vyjádření se bude domlouvat 
s firmou Centroprojekt a navrhnou možné řešení (takto se 
vyjádřil telefonicky i p. Pospíšil z fa Centroprojekt Zlín. Zatím 
nevyřešeno.

11/16 Průsak vody do konstrukce stropu 
nad technolog. zázemím 27.7.2016 12.-18.9.2016 Opravit prostup podlahou bazénové haly u chrliče.

SOD: Délka záruční doby na dílo se vzájemnou dohodou a v souladu s § 562 a 563 obchodního zákoníku 
v platném znění stanovuje v délce 60 měsíců na celé dílo s výjimkou dodávky hydroizolací včetně 
nepropustnosti bazénů, na něž bude poskytnuta záruka v trvání 120 měsíců. Záruční lhůta začíná běžet 
dnem předání a převzetí stavby.


