ZÁZNAM Z KONTROLNÍHO DNE Č. 10/2018 STAVBY
ODKANALIZOVÁNÍ OBCE ROSTĚNICE – ZVONOVICE
ZE DNE 11.1. 2018
Účastníci kontrolního dne:
- dle prezenční listiny (originál založen u TD)
Roman Petřík
starosta obce Rostěnice
Ing. Vilém Gottwald
Quantum stavby s.r.o.
Petr Zbořil
STAEG Stavby, spol. s r.o.
Petr Matějíček
ENVI agentura s.r.o.
Ing. Jaromír Handl
TDI
A. Informace o prováděných pracích na stavbě (rozestavěnosti):
ČOV
SO 101 10.3 - čerpací stanice – zabetonováno dno zásyp makadamem a provádění nového dna
SO 101 10.2 - biologická jednotka – dobetonovány stěny, provedení vnějšího izolačního nátěru,
postupné zavážení biologické jednotky po vrstvách
SO 101 10.5. – kalojem – provedeny podkladní štěrkové vrstvy
Kanalizace
ČS 02 čerpací stanice č. 2 – dokončena mimo technologii
ČS 01 čerpací stanice č.1 - dokončena mimo technologii
Stoka „C“ položeno potrubí od ŠS 37 po ŠS 40, přeložka stávající kanalizace
B. Kontrola harmonogramu prováděných prací:
Práce jsou prováděny v souladu s harmonogramem stavebních prací. Zhotovitel připraví aktuální
finanční harmonogram.
C. Prostavěnost:
K dnešnímu dni činí fakturace 14 308 874,- Kč bez DPH.
D. Kontrola plnění úkolů z minulého KD stavby, přijetí závěrů k aktuálním
problémům stavby, nové úkoly:
1.2
Stavba ČOV
21.12 2017
Čerpací stanice – technické řešení úpravy dna bude ještě statikem dopřesněno
do příštího KD
11.1 2018
Čerpací stanice – technické řešení úpravy dna byly upřesněny a odsouhlaseny
statikem. V současné době probíhá realizace.
1.3
Přípojky – odbočky
7.12 2017
Projekční práce probíhají včetně řešení přípojky OU.
11.1 2018
Řeší Ing. Slavík včetně přípojky pro OÚ - trvá.
Při provádění nové splaškové kanalizace byla u nemovitosti č.p. 5 provizorně T: 25.1. 2018
propojena stávající dešťová a splašková přípojka, která bude napojena do nové Zodp:
splaškové kanalizace přes novou přípojku až po uvedení ČOV do zkušebního Ing. Slavík
provozu.
1.4
RoPD, propagace, platby
21.12 2017
Žádost o platbu bude podána v lednu 2018. Objednatel zašle zhotoviteli žádost
o postupné placení vystavených faktur, po uzavření úvěru budou faktury
objednatelem doplaceny.
Zhotovitel provede aktualizaci finančního harmonogramu do příštího KD.
Text na velkoplošný panel odsouhlasen firmou ENVI a billboard je vyroben.
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1.5

1.6

2.1

Propagace JMK bude na tabulce o formátu A4.
11.1 2018
Žádost o platbu bude podána v příštím týdnu. Zhotovitel poslal žádost
zhotoviteli o postupné proplácení vystavených faktur.
Obec obdržela dotaci od JMK . V současné době jsou doplněny všechny
potřebné podklady pro vyřízení bankovního úvěru.
Zhotovitel provede aktualizaci finančního harmonogramu do příštího KD.
Velkoplošný panel je umístěn na ČOV. Druhý bude umístěn na návsi a
propagace JMK bude umístěna na OU.
Projektová dokumentace
21.12 2017
Vyjádření Povodí Moravy - dle projektanta je pouze vyjádření, které bylo již
předáno (email) , oficiální stanovisko nebude.
Dořešit odkanalizování v části Zvonovice cca 7 nemovitostí - stoka A-2-1-1 –
probíhají projekční práce – PD bude předána dle projektanta 20.1. 2018
U stoky C je nutné stále provádět přeložku původní kanalizace.
11.1 2018
Dořešit odkanalizování v části Zvonovice cca 7 nemovitostí - stoka A-2-1-1 –
probíhají projekční práce – PD bude předána dle projektanta 20.1. 2018
U stoky C je nutné stále provádět přeložku původní kanalizace.
Přechod potoka stoka C je provizorně upraven, před dokončením bude
provedeno kamenné dláždění a přechod bude písemně předán zástupci Povodí
Moravy.
Přípojky NN
21.12 2017
Přípojka pro ČS 02 bude vyvedena ze zadního rozvaděče OU. Projektant předá
projektovou dokumentaci do 20.1. 2018.
11.1 2018
Trvá.
Různé
21.12 2017
Doprava – obec obdržela souhlas s úplnou uzavírkou místní komunikace od
č.p.2 po dům č.p. 79 v termínu od 15.1 do 9.2 2018 od JMK – autobusová
doprava.
11.1 2018
Dnes projednána otázka dopravního značení – uzavírka místní komunikace
bude nahlášena na záchranný systém a HZS. Dále bylo konstatováno, že budou
doplněny na některých místních komunikacích dopravní značky.

T: 15.1. 2018
Zodp:
p. Matějíček
Ing. Kotlán

T: 20.1. 2018
Zodp:
Ing. Dohnal
T: srpen 2018
Zodp:
Ing. Gottwald

T: 20.1. 2018
Zodp:
Ing. Dohnal

T: 25.1. 2018
Zodp:
Ing. Gottwald

V případě, že účastníci kontrolních dnů budou mít připomínky nebo nejasnosti k textu uvedenému v zápisech z těchto
KD, které jsou jim pravidelně zasílány, mohou své námitky písemně rozporovat nebo upravit nejpozději do
následujícího kontrolního dne. V opačném případě se má za to, že s uvedeným textem souhlasí.

Tento zápis z KD slouží zároveň jako pozvánka na příští KD

Příští kontrolní den se uskuteční ve čtvrtek 25.1. 2018 v 9.00 hod v kanceláři
starosty obce Rostěnice.
Zapsal: Ing. Jaromír Handl - TDI
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