Chožov, Mnichovský Týnec, Třtěno - ČOV a kanalizace
Zápis z KD č. 30
Akce:
Místo
stavby:
Příští
KD

Kontrolní den - „Chožov“

Datum:

13.7. 2015

Chožov, Mnichovský Týnec, Třtěno

Čas:

8 oo

27.7. 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 i technologicky dokončeno
- dokončena ČOV- stavba předána dle zápisu o
odevzdání a převzetí, od vodoprávního stavebního úřadu
je vydáno rozhodnutí o zkušebním provozu, po uplynutí
zákonné lhůty pro odvolání bude potvrzeno nabytí
právní moci, provoz ČOV zajišťuje zhotovitel, spotřebu
vody a elektřiny hradí objednatel
- dokončeny HTU
- dokončeny zpevněné plochy a komunikace
- probíhají práce na ČTÚ v areálu ČOV
- zbývá dokončit oplocení areálu ČOV, jsou osazeny
sloupky oplocení

Zodpovídá
zhotovitel

Kanalizace
CHOŽOV

4.1.CH.2

5.1.CH.3

25.1 CH 1

- stoky tlakové kanalizace dokončeny , stavební části
odkalovacích a odvzdušňovacích šachet dokončeny,
následně budou provedeny tlakové zkoušky
Provedeno vystrojení technologie kalníkových a
vzdušníkových šachet
Plán na další období: OKALY se budou připojovat po
uvedení ČOV do provozu – tzn. 06/15- plán-od 15.6.´15
Trvá !
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.
Dodány stavební prefabrikáty ČS, osazení bude probíhat
od 29.6.´15 - Trvá
Realizace definitivních úprav a obnovy povrchů
komunikací ve správě SUS – provedeno, na území obce
Chožova.
- Před pokládkou def. povrchů se uskutečnilo dne
26.5.´15) jednání se SUS, která uznala špatný stav
komunikace v trase vodovodu ( před č. p. 101 – 114) .
- Zhotovitel následně předá dokončené povrchy
komunikace správci – SUS
Zhotovitel vyvolá jednání se SUS, za účelem předání
dokončených povrchů komunikací zpět SUS, jednání

zhotovitel

Trvá!

Zhotovitel/Investor

Trvá!!

Zhotovitel

Trvá!
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bude svoláno jako společné po dokončení povrchů
komunikací ve všech obcích
27.1.CH 1

Probíhá přepojování jednotlivých nemovitostí na
kanalizaci - Chožov

Trvá!!

zhotovitel

Kanalizace
Mnichovský
Týnec
Realizují se stoky v komunikacích SUS - trvá

7.1.M.1

14.1.M.2

Kanalizace v komunikacích ve správě SUS bude
dokončena v termínu dle HMG, tzn. do 20.7 15 - trvá
Po projednání změny stavby před dokončením bude
realizována stoka B.5.
Objednatel informuje, že je vydáno stavební povolení na
změnu stavby před dokončením – změna trasy stoky B5.
Zhotovitel začne s realizací této stoky, ihned po nabytí
právní moci. Stavební práce jsou v současné době
zahájeny, objednatel prověří nabytí právní moci
stavebního povolení na SÚ.
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.
Na tuto úpravu byl zpracován změnový list ZL3.
Administrátor dotace předloží tento ZL ke schválení na
SFŽP – ÚKOL TRVÁ!

Zhotovitel

Trvá

Tlaková
kanalizace

12.1.TL.1

Tlaková kanalizace Třtěno – Mnichovský Týnec–
položeno vše, vč. přechodu vodoteče (cca 30m),
provedena kpl stavební část armaturních šachet.
Dokončeno vystrojování armaturních šachet výtlaků.
Realizace stavební části ČS je plánována do 30.6.15 –
náhradní termín do 31.7.2015 Provedení vystrojení ČS
technologií – do 15.7.15 – náhradní termín do 15.8.2015

Trvá!!

Zhotovitel

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)-po dokončení prací bude aktualizovaný nezbytný
rozsah této úpravy – ZL zpracován v návrhu
Realizuje se stoka C – hlavní silnice. – dokončeno po Š
192
Termín dokončení stoky C v komunikaci SUS – do
31.7.2015
Stoka C 1.2 – provedeno po Š 214
Stoka C1 – dokončeno po Š 204
Realizují se kanalizační přípojky k jednotlivým
nemovitostem - trvá

Provádí se
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30.1.1.

Dle vyjádření zhotovitele bude dne 14.7.2015 prováděna
obrusná asfaltová vrstva na vyfrézovaných úsecích
komunikací v obci Třtěno

ČOV
ČOV – příprava na zahájení zkušebního provozu
Zhotovitel předložil kompletní dokladovou část a
následně objednatel tuto dokladovou část předložil
místně příslušnému vodoprávnímu úřadu, jako součást
žádosti o povolení zkušebního provozu ČOV
26.1.1.
Vodoprávní úřad vydal seznam požadovaných dokladů
pro povolení zkušebního provozu ČOV. Tyto doklady
budou doloženy do místního šetření, které bude 9.7.´15
Dne 9.7.2015 vydáno vodoprávním úřadem rozhodnutí o
zkušebním provozu
Zhotovitel informuje, že v obci Chožov se lze na
vybudovanou kanalizaci napojovat již od 1.5.´15
25.1.2
trvá
Probíhá napojování jednotlivých nemovitostí,
k 13.7.2015 je napojeno 150 EO.
II.
SLEDOVÁNÍ HMG
Č.ú.
Činnost – úkol
Termín
-ČOV – dle vydaného upraveného HMG práce probíhají dle
aktualizovaného HMG.
- Mnichovský Týnec – Realizace prací na stavbě kanalizace
Průběžná
7.2.5.
v komunikaci ve správě SÚS
kontrola
- Třtěno – práce nadále probíhají dle HMG výstavby
- TDI A objednatel upozorňují na bezpodmínečnou nutnost dodržení
termínu dokončení díla, tj.23.9.´15!!

Zodpovídá

Zhotovitel

III.
FAKTURACE
Č.ú.

Činnost – úkol

Termín

Zodpovídá

IV.
V.
SLEDOVÁNÍ KVALITY
Č.ú.

Činnost – úkol

Termín
průběžně

Zodpovídá
zhotovitel

VI.
Č.ú.

Činnost – úkol

Termín

Zodpovídá

VIII.
Č.ú.

IX.

ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ

PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE
Činnost – úkol

21.7.2

Zodpovídá

SEZNAM ZMĚNOVÝCH LISTŮ
Činnost – úkol

2.7.1

Termín

změna trasy stoky B5 v Mnichovském Týnci –předáno ke kontrole
Inž. sítě Chožov
Administrátor dotace předá na SFŽP, předáno SFŽP se zapracovanými

Č.
změnového.l.
ZL 3

úsek

Trasa
B5

ZL 2
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připomínkami
21.7.3
21.7.4

X.

ČOV
–předáno ke kontrole
Administrátor dotace předá na SFŽP
Třtěno –drenážní vrstvy zpracován návrh ZL, projednává se s obj. +
TDI. Bude upraveno na základě skut provedených prací
–

ZL 1
ZL 4

BOZP

Č.ú.

Činnost – úkol

2.8.1

Z hlediska BOZP –

Termín

Zodpovídá
zhotovitel

I nadále bez připomínek

Zapsal
Jméno a příjmení:

Ing.Tomáš Melichar + ing.Tomáš Havránek

Telefon

602 236 001
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