ZÁZNAM Z KONTROLNÍHO DNE Č. 3/2015 STAVBY
PODOMÍ KANALIZACE A ČOV
ZE DNE 1.4. 2015
Účastníci kontrolního dne:
- dle prezenční listiny (originál založen u TD)
Kateřina Ševčíková
starostka obce Podomí
Ing. Michal Pavelka
Quantum, a.s.
Pavel Bohunský
SWIETELSKY s.r.o.
Vít Sobotka
SWIETELSKY s.r.o.
Pavel Lessy
Koordinátor BOZP
Ing. Jaromír Handl
HANDL s.r.o.
A. Informace o prováděných pracích na stavbě (rozestavěnosti):
Kanalizace –
Stoka A1 – provedena od ŠA 1-1 po Š A1-12
Stoka A1.1 – provedena od ŠA1.1 -2 po ŠA1.1-5
Stoka A – provedena od ŠA14 po ŠA21
ČOV
Sdružený objekt – vybetonování celé betonové konstrukce sdruženého objektu
Provozní budova – následné zdění provozní budovy na spodní stavbě sdruženého objektu
Příjezdová cesta – navezení kameniva a recyklátu pro zpevnění
B. Kontrola harmonogramu prováděných prací:
Práce jsou prováděny v souladu s upraveným harmonogramem stavebních prací, kde jsou doplněny
o termíny provádění jednotlivých stok kanalizace. Zhotovitel harmonogram zašle i v el.podobě –
trvá.
C. Prostavěnost:
K dnešnímu dni nebyla faktura vystavena.
D. Kontrola plnění úkolů z minulého KD stavby, přijetí závěrů k aktuálním
problémům stavby, nové úkoly:
1.1

1.2

ČOV
4.3 2015
Základová deska sdruženého objektu zabetonována, pokračuje armování stěn.
1.4 2015
Dle objednatele je vydáno rozhodnutí na změnu technologie ČOV. Toto
rozhodnutí bude zasláno v el. podobě.
Na stavbě je zahájeno zdění provozní budovy na sdruženém objektu a bude
proveden zásyp sdruženého objektu. Následně budou zahájeny práce na čerpací
stanici.
Domovní přípojky
4.3 2015
Zhotovitel upozorňuje na skutečnost že některé veřejné části domovních
přípojek jsou delší, neboť při osazování kontrolních šachtiček musí být
dodržena ochranné pásma – zvláště plynu.
Projektant vyspecifikuje tyto případy, kdy dochází k nárůstu délky přípojky a
zhotovitel vystaví ZL. Dokumentace je dokončována a bude požádáno o
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2.1

2.2

2.3

3.1

2.4

společný územní souhlas na všechny domovní přípojky.
1.4 2015
Územní souhlas pro přípojky - trvá.
Zhotovitel připraví ZL až po provedení všech přípojek
Výkopy kanalizačních stok
4.3 2015
Zhotovitel předložil zprávu od firmy Geostar, spol. s r.o., která potvrzuje větší
objemy vyšších tříd těžitelnosti (tř.5a tř.6) při výkopech na stoce A3.
Zhotovitel připraví změnový list.
1.4 2015
Při provádění stoky A v krajské komunikaci byla taktéž přítomnost zemin
s vyšší třídou těžitelnosti. Zhotovitel připraví změnový list na vyšší třídy
těžitelnosti u stoky A3 se všemi potřebnými přílohami – zpráva Geostaru,
fotodokumentace atd. Tento změnový list bude v el. podobě zaslán
k odsouhlasení.
Příjezdová komunikace ČOV
4.3 2015
Příjezdová komunikace byla provizorně zpevněna pro navážení betonu a jízdu
těžších mechanismů na staveniště ČOV. Ostatní záležitosti trvají – návrh na
zpevnění atd.
1.4 2015
Zhotovitel přizve geotechnika a navrhne sanaci podloží komunikace a možné
zvýšení nivelity komunikace. Na příštím KD zhotovitel předloží návrh
víceprací které budou řešeny ve změnovém listu.
Změnové listy
4.3 2015
Na zvýšené nároky na čerpání spodní vody bude vystaven ZL.
Dále vzhledem k podloží na stoce A bude změna z protlaků na překopy – taktéž
bude vystaven ZL.
1.4 2015
Všechny změnové listy budou nejdříve vystaveny v el. podobě a rozeslány
k odsouhlasení. Jedná se o:
- Vyšší třídy těžitelnosti zeminy
- Sanace podloží příjezdové komunikace ČOV
- Změna protlaků na překopy
- Oprava povrchu celé ulice na stoce A4
- Čerpání spodní vody
- Délky veřejných částí domovních přípojek
Dopravní uzávěry
4.3 2015
V současné době je uzávěra na krajské komunikaci při provádění stoky A –
uzávěra na semafory. Výkopy budou probíhat na dvou pracovních místech. U
autobusové zastávky bude posunuto dopravní značení pro lepší objetí stojících
autobusů. Objednatel požaduje zachovat vjezd do místní firmy Tauro a.s.
(kamiony).
Při provádění stoky A1 v krajské komunikaci bude úplná uzavírka s objížďkou.
1.4 2015
Další práce na stoce A budou probíhat na pracovní místa bez semaforů. Při
provádění části stoky A1 v krajské komunikaci II.tř. bude úplná uzavírka
s objížďkou.
Různé
- Zhotovitel informoval že má zřízen zvláštní bankovní účet pro sdružení
firem (Quantum – Swietelsky). – podepsán dodatek SOD a požádáno o
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změnu na SFŽP – splněno.
Ing. Pavelka
Zhotovitel požaduje posunout termín dokončení stavby vzhledem
k zajištění zkušebního provozu ČOV. Tato záležitost bude dále
projednána - trvá
Provozovatel vodovodu f. Insta požaduje zasílat fotodokumentaci od
křížení vodovodu s novou kanalizací včetně přípojek před zásypy. Dále
požaduje v blízkosti vod. řadu výkopy provádět ručně.
Objednatel požaduje na konci stoky A1 provést další přípojky – bude
řešeno.

V případě, že účastníci kontrolních dnů budou mít připomínky nebo nejasnosti k textu uvedenému v zápisech z těchto
KD, které jsou jim pravidelně zasílány, mohou své námitky písemně rozporovat nebo upravit nejpozději do
následujícího kontrolního dne. V opačném případě se má za to, že s uvedeným textem souhlasí.

Tento zápis z KD slouží zároveň jako pozvánka na příští KD

Příští kontrolní den se uskuteční ve středu 29. dubna 2015 v 9.00 hod
na obecním úřadě Podomí.
Zapsal: Ing. Jaromír Handl - TDI
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