Chožov, Mnichovský Týnec, Třtěno - ČOV a kanalizace
Zápis z KD č. 24
Akce:
Místo
stavby:
Příští
KD

Kontrolní den - „Chožov“

Datum:

13. 4. 2015

Chožov, Mnichovský Týnec, Třtěno

Čas:

8 oo

27. 4. 2015

Čas:

8 oo hod.

Účastníci viz jmenný seznam na konci zápisu
I.

STAV ROZPRACOVANOSTI ČINNOSTI a ÚKOLY

Kd/č./poř.
ČOV

Činnost - úkol

Termín

-Stavebně dokončeno, pokračuje MT technologie
- zahájena MTŽ elektro
- provádí se MTZ vystrojení lapáku písku
- MTŽ rozvodu stl. vzduchu

Zodpovídá
zhotovitel

Kanalizace
CHOŽOV

4.1.CH.2

5.1.CH.3

12.1CH.12

- stoky tlakové kanalizace dokončeny , stavební části
odkalovacích a odvzdušňovacích šachet dokončeny.
Plán na další období: OKALY se budou připojovat po
uvedení ČOV do provozu – tzn. 054/15.
EL. pro čerpací stanice – provedeny přípojné body ČS,
zbývá realizovat vlastní přípojky elektro.
Třtěno + Mnichovský Týnec-změna charakteristiky
jističů. Def. přípojka pro ČS bude provizorně použita pro
staveništní rozvaděč.
Připraveny pilíře s měřením-osazeny elektrohodiny.
Staveništní odběr hradí zhotovitel do předání.
Zhotovitel upozorňuje na neexistenci vodovodních
silničních znaků , nebo jsou pod asfaltem nebo jsou
prasklé. Investor vyvolá jednání se SčVK.
Před zahájením prací na definitivním povrchu
komunikací bude přivolán provozovatel vodovodu na
opravu ovládacích tyčí.

zhotovitel
trvá

Zhotovitel/Investor
trvá
T: 05/15

Investor/SčVK
trvá

Kanalizace
Mnichovský
Týnec
Zhotovitel

7.1.M.1

Stoky dokončeny, bez překopů SÚS.
Plán na další období: Práce v silnicích ve správě SUS
budou pokračovat po zimním období.
Po projednání změny stavby před dokončením bude
realizována stoka B.5.
Realizační PD projektant předal na KD č. 23

14.1.M.2

-na základě nové skutečnosti – odsouhlasení změny trasy
přes pozemek st.p.15 pana Vlastimila Podpěry
(jmenovaný při projednávání projektu nesouhlasil
s pokládkou kanalizace přes jeho pozemek), dochází ke
zkrácení trasy tlakové kanalizace o cca 153 m a zrušení
jedné čerpací stanice(ČS2). Úsek tlakové kanalizace je
na trase B5 a B5.1 do ČS1. Vydáno územní rozhodnutí,

Trvá-nástup
Od 14.4.´15

Trvá
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čeká se na nabytí právní moci. Investor následně požádal
o vydání stavebního povolení.
Na tuto úpravu byl zpracován změnový list ZL3.
Příslušná šachetní dna zhotovitel objedná po schválení
tohoto ZL
Tlaková
kanalizace
Zhotovitel

12.1.TL.1

Tlaková kanalizace Třtěno – Mnichovský Týnec–
položeno vše, vč. přechodu vodoteče (cca 30m), probíhá
osazování stavební části armaturních šachet. Projektant
předal PD vystrojení kalníků, vzdušníků a
proplachovacích šachet na výtlak Třtěno-Chožov (Vc) a
Mnichovský týnec-Třtěno (Vb1). Dále stavební a strojní
část na ČS1 a ČS3 byla zhotoviteli předána.
Vystrojování těchto armaturních šachet bude prováděno
od 05/15. Vystrojování ČS je plánováno v 06/15

Kanalizace
TŘTĚNO
-pokračují práce na stokách ve Třtěně.
-vzhledem ke spodní vodě bude provedena záměna
podsypového materiálu na makadam 8-16.(Změnový list
č. 4)

Provádí se

ČOV
3.1.Č.3
17.1.4
Společné
24.1.1

Probíhají montáže a vystrojování technologií, rozvody
ZTI, stl. vzduchu a pro elektroinstalace.
-Platí termín pro uvedení ČOV do zkušebního provozu
30.4.2015
TDI požaduje sdělit termín předání provozního řádu
k ČOV.
Proběhlo jednání mezi objednatelem , zhotovitelem a
SÚS, ohledně upřesnění rozsahu požadované
homogenizace povrchu komunikací.

trvá
Duben 2015

Investor/TDI/zhotovitel

III.
FAKTURACE
Č.ú.
Činnost – úkol
Zhotovitel předložil a TDI odsouhlasil fakturaci za měsíc březen 2015.

Činnost – úkol

Zhotovitel/projektant

13.4.2015

II.
SLEDOVÁNÍ HMG
Č.ú.
Činnost – úkol
7.2.4.
-výtlak - dokončeny
-ČOV – dle vydaného upraveného HMG práce probíhají dle
7.2.5.
aktualizovaného HMG.

IV.
SLEDOVÁNÍ KVALITY
Č.ú.

zhotovitel

Realizuje se

Termín
Průběžná
kontrola

Zodpovídá

Zhotovitel

Termín

Zodpovídá

Termín

Zodpovídá

průběžně

zhotovitel
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V.
Č.ú.

ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ

VIII.

PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE

Činnost – úkol

Č.ú.
18.8.1

21.8.5

24.8.1

IX.

Termín

Činnost – úkol
Projektant zpracovává PD ČOV-část ELEKTRO a MaR a
elektročást k čerpacím stanicím
Záměna definitivního povrchu u ČOV- namísto asfaltového
povrchu je navržena zámková dlažba.( Z důvodu vysoké hladiny
spodní vody ).
Tento ZL zamítnut
Objekt ČOV –
- Zhotovitel žádá projektanta o dopracování prováděcí PD na
montáž strojních česlí

Zodpovídá

Termín
NT 12.1.´15
NT 16.3´15
trvá

Zodpovídá
projektant

Investor/projektant

T: 15.4.´15

Projektant
(info předá TDI +
zhot)

SEZNAM ZMĚNOVÝCH LISTŮ
Č.
změnového.l.

Činnost – úkol
2.7.1

změna trasy stoky B5 v Mnichovském Týnci –předáno ke kontrole

ZL 3

21.7.2

Inž. sítě Chožov

předána ke kontrole

ZL 2

21.7.3

ČOV

–předáno ke kontrole

ZL 1

21.7.4

Třtěno –drenážní vrstvy zpracován návrh ZL, projednává se s obj. +
TDI. Bude upraveno na zákl skut provedených prací
–

X.

BOZP

Č.ú.

Činnost – úkol

2.8.1

Z hlediska BOZP –

úsek

Trasa
B5

ZL 4

Termín

Zodpovídá
zhotovitel

bez připomínek

Zapsal
Jméno a příjmení:

Ing.Tomáš Melichar
Petr Nápravník

Telefon

602 236 001
603 209 409,
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