Zápis z výrobní porady stavby:
„Rozšíření kanalizace a ČOV Zdiby“
Datum konání: 26.4.2018
Pořadové číslo zápisu: 3
Přítomni: zástupci zhotovitele, investora, provozovatele a TDI
1) Kolize trasy gravitační kanalizace s kabely VN v Polní ulici
Zhotovitel do vyřešení zastavuje práce. Autorský dozor dostal zaměřené vytýčení kabelů. AD zpracuje
návrh řešení do 6.5.2018 (řešení zašle zhotoviteli), po schválení zhotovitelem bude předloženo řešení
TDI, investorovi a provozovateli pro schválení do 10.5.2018. - trvá
2) Napojení kanalizace na stávající kanalizaci v Polní ulici
Stávající potrubí je cca o 60cm výše než v PD. Nutno prověřit možnost gravitačního připojení u
přilehlých nemovitostí. Zajistí investor v součinnosti se zhotovitelem. – trvá.
AD předloží návrh řešení do 6.5.2018 (řešení zašle zhotoviteli), po schválení zhotovitelem bude
předloženo řešení TDI, investorovi a provozovateli pro schválení do 10.5.2018.
3) Provizorní přepojení odpadu z ČOV
Bylo dohodnuto místo přepojení stávajícího odpadu za měřením do nově vybudovaného odpadu
v těsné blízkosti ČOV. Před přepojením požaduje provozovatel předložení kamerových zkoušek. - trvá
Termín dokončení nejpozději do 14.5.2018.
4) ČOV
Bylo odsouhlaseno vylepšení podloží pod základovou deskou oproti PD, vzhledem ke geologickým
podmínkám. Únosnost základové spáry bude posouzena geotechnikem. – splněno
Zajištění přívodu elektrické energie s 18 kW příkonem pro betonářské práce bude projednáno dle
informací zástupce provozovatele ve čtvrtek 12.4.2018. Následně bude předána informace o výsledku
jednání provozovatelem zhotoviteli. – splněno
Požadované připojení přes staveništní rozvaděč bude k dispozici začátkem května.
Dne 23.4.2018 bude předána základová spára. - splněno
Investor upozorňuje na skutečnost, že nebude možnost využívat výhybny na příjezdové komunikaci
k ČOV při navážení betonů z důvodů neúnosnosti výhyben. Zhotovitel poučí o této skutečnosti
příslušné pracovníky.
Od 2. května budou prováděny armovací práce na základové desce ČOV.
5) Gravitační kanalizace
V průběhu druhé poloviny dubna se plánuje výstavba kanalizace v Jasanové a Dolní ulici.
V průběhu června se plánuje výstavba kanalizace v ul. Pod Hájem. Plánovaná doba realizace cca 1
měsíc.
V průběhu července se plánuje pokládka kanalizace v Bukové a Javorové ulici. Plánovaná doba
realizace cca 1 měsíc.
Na stoce A se vytyčují kabely VN a je pravděpodobná kolize. V případě kolize budou zaměřené
vytýčené kabely VN zaslány AD pro návrh řešení.
6) Autorský dozor
Upřesní specifikaci výrobků vzhledem k bezpečnostnímu požárnímu řešení stavby (rozdělení na
požární úseky, požadovaná požární odolnost u výrobků,…).
Návrh řešení stok, které jsou v kolizi s VN kabely.
V Polní ulici napojení na stávající kanalizaci - návrh řešení.
AD navrhovaná řešení předloží do 6.5.2018 zhotoviteli a 10.5.2018 TDI, investorovi a provozovateli pro
schválení.
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