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ZÁZNAM   Z  KONTROLNÍHO  DNE  Č. 12/2018   STAVBY 

ODKANALIZOVÁNÍ OBCE ROSTĚNICE – ZVONOVICE               
 ZE DNE  15.2.  2018 

Účastníci kontrolního dne: 

- dle prezenční listiny (originál založen u TD)   

Roman Petřík   starosta obce Rostěnice 

Ing. Petr Nop   IMOS Brno, a.s. 

Ing. Miloš Kotlán   STAEG Stavby, spol. s r.o. 

Ing. Vilém Gottwald  Quantum stavby s.r.o. 

Petr Zbořil   STAEG Stavby, spol. s r.o. 

Pavel Láníček   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 – provádění stěrky stěn 

SO 101 10.2 - biologická jednotka – provedení vnějšího izolačního nátěru, postupné zavážení 

biologické jednotky po vrstvách 

SO 101 10.5. – kalojem – zabetonována základové deska 

Kanalizace 

ČS 02, ČS 01 – dokončeny mimo technologii 

Stoka „C“ položeno potrubí od  ŠS 43 po ŠS 48 

Stoka „B“ položeno potrubí od Š3 po Š7 

B. Kontrola harmonogramu prováděných prací: 

Práce jsou prováděny v souladu s harmonogramem stavebních prací.  

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 

25. 1  2018 

Zhotovitel upozorňuje na chybějící výztuž při provádění monolitických 

konstrukcí ČOV. Dotazy na chybějící výztuž zaslány projektantovi. 

15.2 2018 

Projektant se vyjádřil k výztuži u kalojemu – vyřešeno. K ostatní chybějící 

výztuži zhotovitel čeká stanovisko projektanta. 

 

 

 

 

T: 1.3. 2018 

Zodp: 

Ing. Dohnal  

1.3 Přípojky – odbočky 

25. 1  2018 

Projekční práce probíhají. Předány plný moce pro podpisy jednotlivých 

majitelů nemovitostí. Objednatel požaduje zaslat plnou moc v el. podobě.   

15.2 2018 

Projektová dokumentace jednotlivých přípojek je vyhotovována a zasílána v el. 

podobě zhotoviteli. Po dopracování všech přípojek a vyřízení plných mocí bude 

podána žádost na hromadný územní souhlas.  

Objednatel požaduje zaslat plnou moc v el. podobě.   

 

 

 

 

 

 

T: 1.3. 2018 

Zodp: 

Ing. Slavík 

1.4 RoPD, propagace, platby 

25. 1  2018 

Objednatel postupně proplácí vystavené faktury. Vyřízení úvěru u banky stále 

probíhá. 

Dnes zhotovitel předložil aktualizaci finančního harmonogramu. 
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Velkoplošný panely jsou vyvěšené – náves a ČOV. 

15.2 2018 

Vyřízení úvěru u banky – trvá. 

Žádost o změnu na fond podána. Po odsouhlasení bude následně podána žádost 

o platbu na všechny vystavené faktury. 

Krajská dotace bude vyúčtována na konci stavby. 

T: 1.3.  2018 

Zodp: 

p. Petřík 

p. Matějíček 

1.5 Projektová dokumentace 

25. 1  2018 

Odkanalizování v části Zvonovice cca 7 nemovitostí – dle projektanta je možné 

řešení čerpáním osazených na přípojkách. S tímto řešením nesouhlasí 

objednatel a požaduje vyřešit odkanalizování bez domácích čerpaček – trvá. 

15.2 2018 

Odkanalizování v části Zvonovice cca 7 nemovitostí – dnes dohodnuto že tato 

záležitost bude vyprojektována a provedena mimo tuto stavbu, neboť bude 

vyžadovat nové UR a SP a bude požádáno o krajskou dotaci na dobudování 

kanalizace. 

Kanalizace stoka C musela být od Š 47 po stávající šachtu přespádována 

vzhledem k stávající kanalizaci. 

Kanalizace stoka C1 – šachta Š60 bude posunuta tak, aby byla na obecním 

pozemku p.č. 116/2 a potrubí bylo položeno mimo pozemek č. 114/1. 

Vodoprávní úřad tuto změnu povolí zápisem do SD. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

T: 1.3. 2018 

Zodp: 

Ing. Gottwald  

1.6 Přípojky NN 

25. 1  2018 

Projektová dokumentace od připojení ČS 02 na NN je vyhotovena. Nutno 

vyřídit změnu stavby před dokončením. 

15.2 2018 

Změna probíhá. Připojení čerpací stanice ČS 01 a ČOV na NN jsou dle 

objednatele potřebné smlouvy o připojení podepsány a poplatky zaplaceny. 

 

 

 

 

T: 1.3. 2018 

Zodp: 

Ing. Dohnal 

2.1 Různé 

25. 1  2018 

Dopravní značení v obci – byly doplněny dopravní značky. Obec rozeslala 

zvláštní užívání komunikace i na záchranný systém a HZS. 

15.2 2018 

Objednatel požaduje provádět úklid po obci od bláta. Stoka C bude dle 

zhotovitele opatřena asfaltovým recyklátem. 

 

 

 

 

T: 1.3. 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  1.3. 2018  v 9.00 hod  v kanceláři 

starosty obce Rostěnice.            
 

Zapsal: Ing. Jaromír Handl - TDI 


