Zápis z kontrolního dne stavby:
„Rozšíření kanalizace a ČOV Zdiby“
Datum konání: 31.5.2018
Pořadové číslo zápisu: 8
Přítomni:
viz prezenční listina
Zhodnocení stavu prací:
Zástupce zhotovitele seznámil přítomné s postupem prací. Probíhají práce na ČOV, průzkumy
v plánovaných lokalitách výstavby kanalizace a pokládka kanalizace v lokalitě Brnky.

Úkoly ze 7. 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
5) Kolize trasy gravitační kanalizace s kabely VN v Polní a Zelené 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. - nesplněno, nový termín do 8.6.2018
6) Provizorní přepojení odpadu z ČOV bude provedeno nejpozději do 14.5.2018. - splněno
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. – nesplněno, nový termín
do 8.6.2018
8) Koordinátor BOZP upozorňuje na dodržování BOZP na všech pracovištích, z tohoto důvodu žádá
zhotovitele o spolupráci při proškolení nových pracovníků. – trvá průběžně
9) Vzhledem ke kolizím s VN kabely jsou v současné době prováděny kopané sondy v Dolní ulici pro
ověření skutečného umístění sítí. – splněno, podklady zaslány AD pro změnu řešení
10) Autorský dozor upřesní specifikaci výrobků vzhledem k bezpečnostnímu požárnímu řešení stavby
(rozdělení na požární úseky, požadovaná požární odolnost u výrobků,…). - splněno
Navrhne řešení stok, které jsou v kolizi s VN kabely. - nesplněno
V Polní ulici (stoka H-1) vyřeší napojení na stávající kanalizaci. - nesplněno
AD navrhovaná řešení předloží do 6.5.2018 zhotoviteli a 10.5.2018 TDI, investorovi a provozovateli
pro schválení. – nesplněno, nový termín do 8.6.2018
Nové úkoly:
1) Autorský dozor: do 8.6.2018 předat řešení kolize s VN kabely v Polní a Zelené ulici (stoka H-3),
Výškové řešení připojení stoky H-1 na stávající kanalizaci v křižovatce ulic Polní a K Holosmetkům.
Do 8.6.2018 předat návrh řešení posunu trasy s přeložkou vodovodu v ulicích Dolní (stoka A) a
Pěšina (stoka D) jako návrh pro jednání s provozovatelem vodovodu.
Do konce června budou prověřeny zbývající lokality z hlediska kolize s el. kabely v součinnosti se
zhotovitelem.
2) Zhotovitel do 30.6.2018 předá část stavby: Odpad z ČOV (stoka O), včetně kamerových zkoušek a
ostatních dokladů pro povolení předčasného užívání stavby.
3) Zhotovitel do 15.6.2018 upraví časový a finanční harmonogram dle předběžné dohody na KD.
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Příští KD č. 9 bude uskutečněn ve čtvrtek 28.6.2018 v 8:30 hodin na Obecním úřadě Zdiby.

Zapsal: Jan Česal
Přílohy k zápisu:

Prezenční Listina
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