Chožov, MnichovskýTýnec, Třtěno - ČOV a kanalizace
Zápis z KD č. 8
Akce:
Místo
stavby:
Příští
KD

Kontrolní den - „Chožov“

Datum:

21.7.2014

Chožov,Mnichovská Týnec,Třtěno

Čas:

8 oo

4.8.2013

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

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
-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

Investor
Proj.man.dotace

Do 11.7.

zhotovitel
předloženo
Investor

Kanalizace
CHOŽOV
4.1.CH.2

5.1.CH.3

5.1.CH.6

8.1.7

- Zhotovitel pokračuje v realizaci stoky A a A1.3 ,
v Chožově.
Na trase A1.3. byla přeložena stávající kanalizace.
-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
-Zhotovitel čeká na vydání povolení DIO a vyjádření SUS.
Předpoklad první týden června. Povolení zvláštního povolení
komunikací SUS-předpoklad příští týden. Pro Chožov a
Třtěno vyřízeno.
Trasa A3 š 88-89 objekt, který ohrožuje veřejnou
bezpečnost.
Paní starostka bude kontaktovat stavební úřad a budou
zahájeny kroky k nařízení odstranění stavby.

zhotovitel

Zhotovitel/Investor

Zhotovitel/SUS

neprodleně

investor

Kanalizace
Mnichovský
Týnec
7.1.M.1

Předpoklad zahájení prací 21.7.2014 .
Vzhledem k tomu, že zhotovitel nesplnil termín zahájení,
TDI bude neprodleně kontaktovat ředitele společnosti pana
Roberta Morávka.

zhotovitel
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Kanalizace
TŘTĚNO

4.1.Tř.1

7.1.Tř.3

- 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.
-Předpoklad zahájení prací

Zhotovitel

21.7.2014
nesplněno

ČOV
3.1.Č.3
8.1.4
Společné
6.1.S.1
7.1.S.2

7.1.S.3

-Dnešního dne TDI převzal první část výztuže a povolil
zaklopení bednění.
-TDI navrhl uložit okolo základů ČOV drenáž pr.150
s jednou čistící šachtou uloženou v protilehlém rohu ČOV.
-předána filmová pasportizace Chožova a Třtěna.
Dnes předána pasportizace Mnichovského Týnce.
-Žádosti na ČEZ o připojení čerpacích stanic zajišťuje Obec.
Zhotovitel požádal paní starostku o poskytnutí kontaktů na
dotčené zemědělce, všech tří obcí, kvůli koordinaci a
postupu prací na výtlaku.
Zhotovitel začne dotčené zemědělce kontaktovat.
Projektant zašle zhotoviteli vytyčovací body trasy výtlaku.
Zhotovitel provede vytýčení trasy a případné odchylky trasy
od vyježděné cesty budou řešeny s konkrétními pěstiteli.
Výtlak bude položen dle projektu v trase původní cesty.

zhotovitel

21.7.2014.

TDI/zhotovitel
zhotovitel
průběžně

II.
SLEDOVÁNÍ HMG
Č.ú.
Činnost – úkol
- Vzhledem k tomu, že zhotovitel pozměnil postup prací oproti
2.2.1.
vydanému HMG- upřednostnění zahájení prací v Mnichovském
Týnci, požaduje TDI vydat nový aktualizovaný a závazný HMG.
-TDI + investor bude kontaktovat ředitele 1.SčV,a.s. , pana Morávka
2.2.3.
Evidovaný skluz v obci Třtěno 3 měsíce oproti vydanému HMG.
7.2.4.
-výtlak viz bod 7.1.S.3
7.2.5.
-ČOV – dle HMG – konec října vč. vystrojení

III.
FAKTURACE
Č.ú.
Činnost – úkol
2.3.1. TDI potvrdil soupis prací za měsíc červenec 2014.

IV.
SLEDOVÁNÍ KVALITY
Č.ú.
Činnost – úkol
Kvalita prováděných prací – TDI požaduje řádné hutnění zasypávaných
2.4.1.
výkopů po vrstvách. Dále požaduje odvážet výkopek z úseků, kde je

investor
Investor/zhotovitel

splněno
Proj/TDI/zhotovitel
splněno

Termín

Zodpovídá

průběžně

Zhotovitel

neprodleně

zhotovitel

Termín
odsouhlaseno

Zodpovídá
zhotovitel

Termín
trvale

Zodpovídá
zhotovitel
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7.4.2.

evidentní, že výkopek vadí, je vrstven na objekty občanů apod. Dále
TDI požaduje výkopy pažit, tak jak je uvedeno v PD a dle BOZ.
-Sledování kvality – ve sledovaném období bez připomínek.

V.
Č.ú.
2.5.1.

ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ

VIII.

PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE

Č.ú.
1.6.1

2.6.3.

6.6.4

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
(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.

Termín
Provedeno

Termín

Zodpovídá
zhotovitel

Zodpovídá
projektant

projektant

7.7.2014

projektant

SEZNAM ZMĚNOVÝCH LISTů
Činnost – úkol

Č.
změnového.l.

úsek

2.7.1

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.
Předloženo ke kontrole po 7 KD.

NT 6

Zodpovídá
zhotovitel

Zapsal
Jméno a příjmení:

Petr Nápravník, Ing.Tomáš Melichar

Telefon

603 209 409
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