Zápis z kontrolního dne stavby:
„Rozšíření kanalizace a ČOV Zdiby“
Datum konání: 3.5.2018
Pořadové číslo zápisu: 7
Přítomni:
viz prezenční listina
Zhodnocení stavu prací:
Zástupce zhotovitele seznámil přítomné s postupem prací. Probíhají práce na odpadu z ČOV, práce na
ČOV a vytýčení sítí v plánovaných lokalitách výstavby kanalizace.

Úkoly ze 6. 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) Objednatel upozorňuje na nutnost projednání tvaru vydlážděného potoka podél nové ČOV s odborem
životního prostředí V Brandýse nad Labem a Lesy ČR s.p. - splněno
4) Zhotovitel bude průběžně čistit komunikace, min. 2x denně dle stavu. – probíhá průběžně
5) Kolize trasy gravitační kanalizace s kabely VN v Polní ulici. Autorský dozor ve spolupráci se
zhotovitelem navrhne řešení. Řešení bude předloženo nejpozději 6.5.2018 zhotoviteli a dne 10.5.2018
TDI, investorovi a provozovateli ke schválení.
6) Provizorní přepojení odpadu z ČOV bude provedeno nejpozději do 14.5.2018.
7) Napojení kanalizace na stávající kanalizaci v Polní ulici. Autorský dozor předloží řešení nejpozději do
6.5.2018 zhotoviteli a 10.5.2018 TDI, Investorovi a provozovateli ke schválení.
8) Provozovatel ČOV projedná s distributorem elektrické energie možnost připojení stavby s 18 kW
příkonem pro betonářské práce (do konce června 2018). - splněno
Připojení provedeno přes staveništní rozvaděč.
9) Koordinátor BOZP upozorňuje na dodržování BOZP na všech pracovištích, z tohoto důvodu žádá
zhotovitele o spolupráci při proškolení nových pracovníků. – trvá průběžně
Nové úkoly:
1) Vzhledem ke kolizím s VN kabely jsou v současné době prováděny kopané sondy v Dolní ulici pro
ověření skutečného umístění sítí.
2) Zhotovitel připravuje výstavbu v lokalitě s tlakovou kanalizací v ul. Pod Hájem.
3) Autorský dozor upřesní specifikaci výrobků vzhledem k bezpečnostnímu požárnímu řešení stavby
(rozdělení na požární úseky, požadovaná požární odolnost u výrobků,…).
Navrhne řešení stok, které jsou v kolizi s VN kabely.
V Polní ulici vyřeší napojení na stávající kanalizaci.
AD navrhovaná řešení předloží do 6.5.2018 zhotoviteli a 10.5.2018 TDI, investorovi a provozovateli pro
schválení.
4) Provozovatel upozorňuje na skutečnost, že minimální průměr kanalizační šachty i v případě kolize se
sítěmi bude 80 cm.
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Příští KD č. 8 bude uskutečněn ve čtvrtek 31.5.2018 v 8:30 hodin na Obecním úřadě Zdiby.

Zapsal: Jan Česal
Přílohy k zápisu:

Prezenční Listina
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