Chožov, MnichovskýTýnec, Třtěno - ČOV a kanalizace
Zápis z KD č. 4
Akce:
Místo
stavby:
Příští
KD

Kontrolní den - „Chožov“

Datum:

15.5.2014

Chožov,Mnichovská Týnec,Třtěno

Čas:

8 oo

26.5.2013

Čas:

8 oo hod

Účastníci viz jmenný seznam na konci zápisu
I.

STAV ROZPRACOVANOSTI ČINNOSTI a ÚKOLY

Kd/č./poř.
aktuálně
2.1.4.

1.2.6

2.1.7

2.1.8

4.1.9

Činnost - úkol
Dle sdělení zhotovitele budou v tomto týdnu vytyčeny stávající
sítě ve Třtěnu
-umístění informačního BANNERu rozhodne investor do
příštího KD. Místo pro BANNER určeno.(Levá část v prostoru
mezi vjezdem do dvora OÚ a sousedním objektem)
Dle sdělení proj.man.dotace bude možno zadat do výroby
BANER až po odsouhlasení návrhu SFŽP
-Zhotovitel předložil předpoklad finančního plnění po čtvrtletí –
finančni HMG
-Aktualize propadlých povolení : České radiokomunikace,
Eltodo, NETGAS, ČEZ, UPC, správa a údržba silnic Ústeckého
kraje. Od postupu aktualizací jednotlivých vyjádření se odvodí
DIO.
Vše zaktualizováno
Dnešního dne proběhlo od 18 oo hod jednání s občany
dotčených obcí v jednacím sále Chožova za účasti investorů,
TDI, projektanta, Zhotovitele, kde byli občané informováni o
způsobu provádění této dotované akce , plánované termíny
realizace jednotlivých úseků a rozsahu spoluúčasti občanů.

Termín

Zodpovídá
zhotovitel
Investor
Proj.man.dotace

Určeno

předloženo

zhotovitel

provádí se

zhotovitel

Kanalizace
CHOŽOV
3.1.CH.1
4.1.CH.2
Kanalizace
TŘTĚNO
4.1.Tř.1

–Po vytýčení šachet bude šachta Š15, Š16 budou posunuty mimo
prostor stávající zeleně, směrem ke stávající kanalizaci.
- Zhotovitel pokračuje v realizaci stoky A a A1 v Chožově.

zhotovitel

-vzhledem k tomu, že v trase projektované kanalizace se nachází
stávající dešťová kanalizace 1000-1100 mm, provede zhotovitel
další sondy na určených místech. V sobotu 17.5.provede geodet
projektanta zaměření a Ing. Malá (projektant) upraví výšky a
trasu nové gravitační kanalizace.

Projektant
geodet

-provedena přeložka strouhy

zhotovitel

-položena vodovodní přípojka pro ČOV

zhotovitel

ČOV
3.1.Č.1
3.1.Č.2
3.1.Č.3
3.1.Č.4

-dokončeny práce na hloubení stavební jámy pro objekt
sdružených nádrží ČOV. Předpoklad zahájení prací do konce
měsíce května.
-el příkony pro čerpací stanice a ČOV budou upřesněny po
dokončení výběru zhotovitele konkrétního dodavatele
technologie. Termín předložení navrhovaných příkonů KD 2 -

zhotovitel
31.5.
trvá

Zhotovitel
investor
projektant
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Společné

upřesněno
- projektant a objednatel informují, že byla podepsána a
zaplacena smlouva o zřízení přípojného místa pro ČOV s ČEZ
-předána filmová pasportizace Chožova a Třtěna

II.
SLEDOVÁNÍ HMG
Č.ú.
Činnost – úkol
2.2.1.
-zhotovitel zahájil práce v souladu s předloženým HMG
- zhotovitel do příštího KD předloží předpoklady realizace
1.2.2
jednotlivých tras pro potřeby informace občanů. Zhotovitel provedl
Zhotovitel informuje, že od 5.5. posílí stavební kapacity o další
2.2.3.
pracoviště-zahájí realizaci stokové sítě od Š14 v Chožově. Od 5.5.
budou rovněž zahájeny realizační práce v obci Třtěno – od ČS 3

III.
FAKTURACE
Č.ú.
Činnost – úkol
2.3.1. Zhotovitel předkládá ke kontrole soupis prací za DUBEN 2014.

IV.
SLEDOVÁNÍ KVALITY
Č.ú.
Činnost – úkol
Kvalita prováděných prací – TDI požaduje řádné hutnění zasypávaných
výkopů po vrstvách. Dále požaduje odvážet výkopek z úseků, kde je
2.4.1.
evidentní, že výkopek vadí, je vrstven na objekty občanů apod. Dále
TDI požaduje výkopy pažit, tak jak je uvedeno v PD a dle BOZ.

V.
Č.ú.
2.5.1.

ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ

VIII.

PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE

Č.ú.
1.6.1

2.6.3.

IX.

Činnost – úkol
Zhotovitel napojí ZS na budovanou elektropřípojku pro ČOV

Činnost – úkol
Projektant dnešního dne předal RDS kanalizace Třtěno
– stavebně konstrukční část ČOV
- Kanalizační přípojky Chožov a Třtěno
investor pare č.1, TDI pare č.2, zhotovitel pare č.3-6
Bylo dohodnuto, že projektant bude průběžně zasílat zápisy z KD
poskytovateli dotace

zhotovitel

Termín
průběžně
předloženo
dnes

Zodpovídá
Zhotovitel
Zhotovitel

zahájeno

zhotovitel

Termín
odsouhlaseno

Zodpovídá
zhotovitel

Termín
trvale

Zodpovídá
zhotovitel

Termín

Zodpovídá
zhotovitel

Termín

Zodpovídá
projektant

projektant

SEZNAM ZMĚNOVÝCH LISTů
Činnost – úkol

Č.
změnového.l.

úsek

2.7.1
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X.

BOZP

Č.ú.

Činnost – úkol

Termín

2.8.1

Z hlediska BOZP – koordinátor BOZP požaduje předložit doplněný
PLÁN BOZP na KD 5 ke kontrole.

Zodpovídá

Zapsal
Jméno a příjmení:

Petr Nápravník, Ing.tomáš Melichar

Telefon

603 209 409
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