ZÁZNAM Z KONTROLNÍHO DNE Č. 5/2015 STAVBY
PODOMÍ KANALIZACE A ČOV
ZE DNE 29.4. 2015
Účastníci kontrolního dne:
- dle prezenční listiny (originál založen u TD)
Kateřina Ševčíková
starostka obce Podomí
Ing. Michal Pavelka
Quantum, a.s.
Vít Sobotka
SWIETELSKY s.r.o.
Pavel Lessy
Koordinátor BOZP
Petr Matějíček
ENVI agentura
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 , provádí se přípojky, dále od ŠA 1-17 po ŠA 1 - 21
Stoka A1.1 – provedena od ŠA1.1 -2 po ŠA1.1-6
Stoka A – provedena od ŠA11 po ŠA24 – provádí se přípojky
ČOV
Sdružený objekt – vybetonování celé betonové konstrukce sdruženého objektu
Provozní budova – dozdění a provedení dřevěného krovu
Čerpací stanice – betonáž spouštěné konstrukce jímky
B. Kontrola harmonogramu prováděných prací:
Práce jsou prováděny v souladu s upraveným harmonogramem stavebních prací, kde jsou doplněny
o termíny provádění jednotlivých stok kanalizace.
C. Prostavěnost:
K dnešnímu dni činí fakturace 14 184 917,- Kč včetně DPH.
D. Kontrola plnění úkolů z minulého KD stavby, přijetí závěrů k aktuálním
problémům stavby, nové úkoly:
1.1
ČOV
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.
29.4 2015
Vyzděný provozní objekt a zastřešen. Při výkopu spouštěné betonové jímky
čerpací stanice byla zjištěna přítomnost vyšší třídy těžitelnosti zeminy (kámen).
1.2
Domovní přípojky
1.4 2015
T: 3.6 2015
Územní souhlas pro přípojky - trvá.
Zodp.:
Zhotovitel připraví ZL až po provedení všech přípojek
Ing. Slavík
29.4 2015
Ing. Pavelka
Trvá.
2.1
Výkopy kanalizačních stok
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.
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3.1

5.1

5.2

29.4 2015
Změnový list č. 1 byl podepsán. Zhotovitel upozorňuje na přítomnost zeminy
s vyšší třídou těžitelnosti i při výkopu stoky A 1 a to v krajské komunikaci
směr Krásensko. Zde taktéž zhotovitel připraví změnový list včetně potřebných
dokladů – geologie atd.
Příjezdová komunikace ČOV
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.
29.4 2015
Trvá.
Změnové listy
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
- Oprava povrchu celé ulice na stoce A4
- Čerpání spodní vody
- Délky veřejných částí domovních přípojek
29.4 2015
Dnes podepsán změnový list č. 1. Další budou zaslány v el. podobě k
odsouhlasení
Dopravní uzávěry
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.
29.4 2015
Trvá.
Termíny stavby
Dle SOD – termín uvedení ČOV do zkušebního provozu 30.6. 2015 a
ukončení stavebních prací na celém díle do 30.9. 2015.
Zhotovitel garantuje dokončení prací na ČOV do 30.6. 2015 ale doklady
včetně zaměření je schopen dodat nejdříve do 31.7. 2015. Vzhledm k těmto
skutečnostem by mohl být povolen ŽP MěÚ Vyškov zkušební provoz od 31.8.
2015.
Objednatel prověří správnost limitních hodnot vypouštěných odpadních vod
z ČOV a stanovenou délku zkušebního provozu.
Různé
- Objednatel požaduje na konci stoky A1 provést další přípojku – bude
řešeno projektovou dokumentací. Realizaci další přípojky na stoce A1
uhradí majitelé pozemku, pro který bude přípojka realizována.
- Objednatel požaduje dodržovat hloubky přípojek dle PD přípojek

T: 3.6 2015
Zodp.:
Ing. Pavelka

T: 3.6 2015
Zodp.:
Ing. Pavelka
Vít Sobotka

T: 3.6 2015
Zodp.:
Ing. Pavelka

T: 3.6 2015
Zodp.:
Ing. Pavelka
Pí. Ševčíková
T: 1.4 2015
Zodp.:
Ing. Pavelka

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 10.června 2015 v 9.00 hod
na obecním úřadě Podomí.
Zapsal: Ing. Jaromír Handl - TDI
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