Zápis z kontrolního dne stavby:
„Rozšíření kanalizace a ČOV Zdiby“
Datum konání: 30.8.2018
Pořadové číslo zápisu: 11
Přítomni:
viz prezenční listina
Zhodnocení stavu prací:
Zástupce zhotovitele seznámil přítomné s postupem prací. Probíhají práce na ČOV.

Úkoly ze 10. KD:
1) Zhotovitel informuje min. s dvoutýdenním předstihem místostarostu obce Zdiby ing. Žáčka o termínech
stavebních prací pro informování občanů. – trvá průběžně
2) Zhotovitel zajistí řádné uklizení komunikace po dokončení prací a zajistí sjízdnost a uvedení do
odpovídajícího stavu dotčených komunikací. - trvá průběžně
3) Zhotovitel bude průběžně čistit komunikace, min. 2x denně dle stavu. – probíhá průběžně
4) Koordinátor BOZP upozorňuje na dodržování BOZP na všech pracovištích, z tohoto důvodu žádá
zhotovitele o spolupráci při proškolení nových pracovníků. – trvá průběžně
5) Na základě jednání na VKM AD připraví žádost o přeložku vodovodu v ulicích Dolní a Pěšina a spolu s
podklady pro vypracování smlouvy o přeložce (PD přeložky vodovodu ve formátu pdf) zašle ing. Žáčkovi.
Smlouvu o přeložce mezi investorem a správcem sítě vypracuje pracovník VKM Bc. Miroslav Paluka (tel.
724317217, e-mail: miroslav.paluka@vkm.cz). Po sepsání smlouvy budou upřesněny technické podmínky
provozním pracovníkem VKM p. Cvrkem (tel. 606836752). – podklady pro smlouvu předány, ostatní trvá
6) Do konce července by měly být ukončeny betonářské práce na ČOV. – splněno
7) Bude provedena úprava povrchů komunikace s vyrovnáním u poklopů v lokalitě ulic Pod Hájem a
Javorová – částečně provedeno
8) Odpad z ČOV chybí předložit tlakové zkoušky pro předání do předčasného užívání. – splněno
9) Bude provedena oprava poničeného el. pilíře v lokalitě Pod Hájem. - trvá
Nové úkoly:
1) Technický dozor investora zaurguje smlouvu o přeložce vodovodu na VKM.
2) Předpoklad časového harmonogramu dle zhotovitele:
 SO 101-Holosmetky – začátek prací 20. září 2018
 SO 102-14 rodinných domů – dokončení do konce října
 SO 103-Zlatý kopec – zahájení prací 10.11.2018
 SO104-Pod Hájem – zahájení prací 20.září 2018, dokončení do konce října 2018

Příští KD č. 12 bude uskutečněn ve čtvrtek 4.10.2018 v 8:30 hodin na Obecním úřadě Zdiby.

Zapsal: Jan Česal
Přílohy k zápisu:
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