ZÁZNAM Z KONTROLNÍHO DNE Č. 8/2015 STAVBY
PODOMÍ KANALIZACE A ČOV
ZE DNE 29.7. 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 – provedení propojení v krajské komunikaci II. tř.
Stoka A1- pokračování v krajské komunikaci směr Krásensko
Stoka A – pokračování v místní komunikaci směr škola
Stoka A – propojení s ČOV
Provádění podkladů místních komunikací.
ČOV
Sdružený objekt, provozní budova, čerpací stanice – dokončeno
Provádí se terénní úpravy, výústní objekt, komunikace.
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 31 517 865,- Kč včetně DPH.
D. Kontrola plnění úkolů z minulého KD stavby, přijetí závěrů k aktuálním
problémům stavby, nové úkoly:
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2.1

ČOV
1.7 2015
Kompletace a zkoušení technologie, terénní úpravy, příprava pro komunikace a
výústní objekt.
29.7 2015
V současné době probíhají terénní úpravy, dokončování výpustného objektu,
komunikace.
Výkopy kanalizačních stok
1.7 2015
Zhotovitel upozorňuje na přítomnost zeminy s vyšší třídou těžitelnosti i při
dalších výkopech stoky A 1 v krajské komunikaci směr Krásensko a při
výkopech stoky A směrem ke škole v místní komunikaci. Zde taktéž zhotovitel
připraví změnový list včetně potřebných dokladů – geologie atd.
29.7 2015
Dnes předložen změnový list na stoku A1.
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5.1

5.2

Příjezdová komunikace ČOV
1.7 2015
ZL – trvá.
Při provádění stoky A u ČOV je nutné v některých místech měnit podloží.
29.7 2015
Zhotovitel předložil návrh změnového listu.
Změnové listy
1.7 2015
Změnový list č. 1 podepsán (těžitelnost). Další změnový list bude vydán na
výkopy s vyšší třídou těžitelnosti, na zpevnění příjezdové komunikace k ČOV a
na opravu celé místní komunikace – stoka A4.
29.7 2015
Změnový list č. 1 a 2 schváleny.Zhotovitel dnes předložil návrhy dalších
změnových listů, které budou postupně odsouhlasovány. Tato záležitost bude
následně projednána a vystaven dodatek k smlouvě o dílo.
Dopravní uzávěry
1.7 2015
Plná uzavírka bude celý červenec 2015.
29.7 2015
Část stoky A1 v krajské komunikaci II.tř. - při provádění celoplošné opravy
bude úplná uzavírka s objížďkou do 14.8. 2015. Zbylá část na této komunikace
bude opravena po jízdních pruzích do 31.8. 2015.
Ostatní komunikace budou opraveny do konce září.
Termíny stavby
1.7 2015
Dodatek smlouvy na změnu termínu zkušebního provozu ČOV je před
podpisem. Na fond bude zaslána žádost na změnu termínu.
29.7 2015
Zhotovitel dokončí ČOV pro spuštění zkušebního provozu do 31.8.2015.
Vlastní zahájení zkušebního provozu bude až od 1.10.2015 po dobudování
veškeré kanalizace.
Různé
- Objednatel podá žádost na JMK na provozování kanalizace a ČOV –
koncesi.
- Objednatel zajistí firmu pro likvidaci kalů.
- Objednatel požaduje provést úklid po obci – zvláště v době „hodů“ 9.8.
2015.
- Recyklát z místních komunikací bude použit v obci

T: 31.8 2015
Zodp.:
Ing. Pavelka
Ing. Handl

T: 31.8 2015
Zodp.:
p.Sobotka

T: 31.8 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 26. srpna 2015 v 9.00 hod
na obecním úřadě Podomí.
Zapsal: Ing. Jaromír Handl - TDI
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