Chožov, Mnichovský Týnec, Třtěno - ČOV a kanalizace
Zápis z KD č. 12
Akce:
Místo
stavby:
Příští
KD

Kontrolní den - „Chožov“

Datum:

15.9.2014

Chožov, Mnichovský Týnec, Třtěno

Čas:

8 oo

29.9.2013

Čas:

8 oo hod

Termín

Zodpovídá

Účastníci viz jmenný seznam na konci zápisu
I.

STAV ROZPRACOVANOSTI ČINNOSTI a ÚKOLY

Kd/č./poř.
aktuálně

2.1.4.

1.1.6

2.1.7

12.1.8
Kanalizace
CHOŽOV

4.1.CH.2

5.1.CH.3

Činnost - úkol
Sítě vytýčeny v Chožově a Třtěnu částečně.
TDI požaduje od zhotovitele průběžně provádět zaměření
souběhu a křížení nezakreslených inženýrských sítí.
Na příští KD bude prezentováno. Na konci stavby bude
zakresleno do DSP.
-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 . Zadavatel zadá
BANNER neprodleně do výroby. Podklady pro tisk
BANNERU zaslala ing.Čejková zhotoviteli. Baner
instalován, paní starostka upozornila na nesoulad v dotačních
procentech bude prověřeno.
-Zhotovitel předložil předpoklad finančního plnění po
čtvrtletí – finančni HMG.
Zhotovitel provede aktualizaci. Zhotovitel na vyvolané
schůzce se zastupiteli předloží aktualizovaný finanční HMG.
TDI požaduje od zhotovitele zahájit jednání týkající se
souladu plánovaného finančního plnění se skutečným
stavem.
Jednání proběhlo za účasti zastupitelů obcí, TDI , projekční
firmy a zhotovitele. Bylo dohodnuto, že termín kolaudace
stanoven na září 2016. Finančně bude stavba ukončena v září
2015. Zástupce zhotovitele p.ředitel Morávek ubezpečil, že
konečný termín dle SOD bude dodržen.
-ROPD –podepsaná smlouva

zhotovitel
Splněno
NT KD 10
Investor
Proj.man.dotace

trvá
zhotovitel

předloženo

splněno

- Zhotovitel pokračuje v realizaci stoky A,A1 a A1.4 ( před
dokončením), v Chožově.
Plán na další období: budou realizovány překopy vozovek na
stokách A, A1 a A1.4.
-Žádost na ČEZ v souvislosti s el. měrem vč. revize pro
ČOV předá zhotovitel investorovi. Tento neprodleně podá
žádost na ČEZ. Vyřízeno. EL. pro čerpací stanice v procesu.
Investor zaurguje

investor

zhotovitel

Zhotovitel/Investor
V procesu,
před
dokončením
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8.1CH.7

9.1CH.9

10.1CH.10

Trasa A3 š 88-89 objekt, který ohrožuje veřejnou
bezpečnost.
Paní starostka bude kontaktovat stavební úřad a budou
zahájeny kroky k nařízení odstranění stavby.
Investor požádal stavební úřad o posouzení statiky dotčené
zdi.
Zhotovitel zvažuje možnost řízeného vrtání. Na 25.9.svoláno
místní šetření za účasti majitele pozemku a stavebního úřadu.
Paní starostka projedná rozšíření DIO (Průjezd automobilů
nad 12 t.) Bude řešeno ve Třtěnu a v Mnichovském Týnci.
Zhotovitel a investor vyvolá schůzku se SÚS s navrženým
řešením-překopy a podélné výkopy budou v definitivní
skladbě, kromě asfaltových vrstev. Na zimní období by
zhotovitel položil asfalt provizorní a po ukončení zimní
údržby, by se provedlo odfrézování a položení definitivního
povrchu.
Na koordinační schůzce konané dne 1.9.2014 bylo
dohodnuto, že překopy silnic pod SÚS budou před předáním
do zimní údržby provizorně zaasfaltovány.

12.1CH.11

Stoky A1.5. a A1.6. budou realizovány při spuštění ČOV
(okály)

12.1CH.12

Zhotovitel upozorňuje na neexistenci silničních znaků , nebo
jsou pod asfaltem nebo jsou prasklé. Investor vyvolá jednání
se SčVK.

investor

25.9.
10 oo
čp.51
trvá

investor
Zhotovitel/investor

Dnes
1.9.
10 oo hod
Zhotovitel
Investor/SčVK

Kanalizace
Mnichovský
Týnec

7.1.M.1

Zahájení prací 4.8.2014.
Práce plynule pokračují stokou „B a B1 a B1.1.“
Plán na další období: práce budou pokračovat na trase „B1 a
B1.1.“ Naplánován překop na trase „B3 a B5 a B5,1“

zhotovitel
probíhá

Tlaková
kanalizace
12.1.TL.1
12.1TL.2
12.1TL.3

Práce na tlakové kanalizaci mezi Třtěnem a Mnichovským
týncem zahájeny dnes
Proplachovací šachtu VPŠ2 posunout z bodu VB15 na VB16
(pozemek pana Krále) Projektant prověří.
Kalník na pozemku pana Andráse, se pokusí vyřešit paní
starostka.
Wenzel – výtlak naprojektován na pozemku obce-projednat

15.9.2014

Zhotovitel

Zástupci obcí

Kanalizace
TŘTĚNO

4.1.Tř.1

- Ing. Malá (PROVOD) upravil výšky a trasu nové
gravitační kanalizace trasy C . Vzhledem k vysoké spodní
vodě byl na zítra 27.5.2014 pozván geolog, pro stanovení
bezpečné skladby podloží. Zhotovitel pro posouzení geologa
připraví výkop mezi Š 171 a Š172 na stoce C.
-Zhotovitel vzhledem k nastálé situaci pozměňuje
harmonogram provádění prací. Zahloubení, které vzniklo
existencí stávající kanalizace průměr 100 cm, bude
přesypáno drenážní vrstvou nadrceného materiálu z výkopů
z Mnichovského Týnce. Předpoklad zahájení prací
v Mnichovském Týnci je od pondělí 16.6.2014.

Zhotovitel
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-Předpoklad zahájení prací
7.1.Tř.3

Po jednání s panem ředitelem Morávkem byl dne 14.8.2014
předložen aktualizovaný HMG vč. finančního plánu čerpání.

21.7.2014
Nesplněno
NT1.9.2014
NT
1.10.2014
NT
15.10.2014

ČOV
3.1.Č.3

Konstrukce ČOV – dokončena betonáž nádrží, probíhá
napouštění nádrží a zkoušky vodotěsnosti.
Zkouška vodotěsnosti dokončena bez připomínek TDI.TDI
povoluje provádět zásypy s hutněním po 30 cm.

zhotovitel
probíhá

Společné
6.1.S.1

-Žádosti na ČEZ o připojení čerpacích stanic zajišťuje Obec.
Jednání ukončena, čeká se na MT určené firmy.

II.
SLEDOVÁNÍ HMG
Č.ú.
Činnost – úkol
- Vzhledem k tomu, že zhotovitel pozměnil postup prací oproti
vydanému HMG- upřednostnění zahájení prací v Mnichovském
2.2.1.
Týnci, požaduje TDI vydat nový aktualizovaný a závazný HMG.
-TDI vydá aktualizovaný HMG .
Evidovaný skluz v obci Třtěno 4 měsíce oproti smluvnímu HMG.
Změnou v postupu prací – zahájení prací v Mnichovském Týnci a
vydáním upraveného HMG po schůzce s ředitelem zhotovitele, panem
2.2.3.
Morávkem, je nyní evidovaný skluz pouze informativní. Investor se
záměnou zahájení prací namísto ve Třtěně, tak v Mnichovském Týnci
souhlasí za předpokladu dodržení konečného termínu akce.
7.2.4.
-výtlak viz bod 7.1.S.3
-ČOV – dle vydaného upraveného HMG Práce probíhají dle
7.2.5.
upraveného HMG.

III.
FAKTURACE
Č.ú.
Činnost – úkol
2.3.1. Zhotovitel předložil soupis prací za měsíc 08/2014

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.
7.4.2. -Sledování kvality – ve sledovaném období bez připomínek.
V.
Č.ú.
2.5.1.

ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ

VIII.

PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE

Č.ú.

Činnost – úkol
Zhotovitel napojí ZS na budovanou elektropřípojku pro ČOV.

Činnost – úkol

investor

Termín

Zodpovídá

Splněno

Zhotovitel

Zhotovitel
Investor
TDI

Průběžná
kontrola

Zhotovitel

Termín
odsouhlaseno

Zodpovídá
zhotovitel

Termín
Provádí se

Zodpovídá
Zhotovitel
TDI

Termín
Provedeno

Zodpovídá
zhotovitel

Termín

Zodpovídá
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1.6.1

2.6.3.

6.6.4

12.6.5

IX.

Projektant dnešního dne předal RDS kanalizace Třtěno
-stavebně konstrukční část ČOV
-Kanalizační přípojky Chožov a Třtěno
(pare č.1, TDI pare č.2, zhotovitel pare č.3-6 investor )
Bylo dohodnuto, že projektant bude průběžně zasílat zápisy z KD
poskytovateli dotace.
Projektant předal dnešního dne
Třtěno –tlaková kanalizace
Mnichovský Týnec-tlaková kanalizace
stavebně tech. Řešení ČOV.
Proplachovací šachtu VPŠ2 posunout z bodu VB15 na VB16
(pozemek pana Krále) Projektant prověří.

projektant

projektant

7.7.2014

projektant

projektant

SEZNAM ZMĚNOVÝCH LISTů
Činnost – úkol

Č.
změnového.l.

úsek

2.7.1

X.

BOZP

Č.ú.

Činnost – úkol

Termín

Zodpovídá

splněno

zhotovitel

2.8.1

Z hlediska BOZP – koordinátor BOZP požaduje předložit doplněný
PLÁN BOZP na KD 5 ke kontrole.
Předloženo ke kontrole po 7 KD. Kontrola provedena
Koordinátor BOZP provádí průběžně kontroly staveniště.

bez
připomínek

Zapsal
Jméno a příjmení:

Petr Nápravník, Ing.Tomáš Melichar

Telefon

603 209 409
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