ZÁZNAM Z KONTROLNÍHO DNE Č. 15/2018 STAVBY
ODKANALIZOVÁNÍ OBCE ROSTĚNICE – ZVONOVICE
ZE DNE 5.4. 2018
Účastníci kontrolního dne:
- dle prezenční listiny (originál založen u TD)
Roman Petřík
starosta obce Rostěnice
Ing. Petr Nop
IMOS Brno, a.s.
Ing. Vilém Gottwald
Quantum stavby s.r.o.
Ing. Miloš Kotlán
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 10.2 - biologická jednotka – postupné zavážení výkopu biologické jednotky po vrstvách
SO 101 10.5. – kalojem – postupné betonování stěn a vázání výztuže
SO 101 10.6 – mikrosíto - vybetonována spodní část mikrosíta
SO 101 10.3 – čerpací stanice - dopojení kanalizace B - 300
Kanalizace
Stoka „C1“ od Š 53 po Š 60 dokončena
Stoka „B 250 “ položeno potrubí od Š10 po Š13 a prodloužení
ČS2 – provedení bezpečnostního přepadu DN 300 do potoka
B. Kontrola harmonogramu prováděných prací:
Práce jsou prováděny v souladu s harmonogramem stavebních prací.
C. Prostavěnost:
K dnešnímu dni činí fakturace 22 172 331,- Kč bez DPH.
V zápisech č.8 a č. 9 byla šatně uvedena prostavěnost, která byla v dalších zápisech opravena.
D. Kontrola plnění úkolů z minulého KD stavby, přijetí závěrů k aktuálním
problémům stavby, nové úkoly:
1.2
Stavba ČOV
1.3 2018
K ostatní chybějící výztuži zhotovitel čeká stanovisko projektanta – trvá
5.4 2018
Stanovisko projektanta k výztuži předloženo.
Provozovatel odsouhlasil vyspecifikované technologické zařízení ČOV.
1.3
Přípojky – odbočky
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.
5.3 2018
Plná moc v el. podobě zaslána.
Dle informací bude cca do 2 měsíců provedena kompletace dokumentace T: 5.6. 2018
domovních přípojek a požádáno o územní souhlas.
Zodp:
Objednatel poukazuje na neřešenou přípojku provozu pekárny Rostěnice. Tuto Ing. Slavík
záležitost dořeší Ing. Slavík.
1.4
RoPD, propagace, platby
15.3 2018
Vyřízení úvěru u banky – trvá.
Žádost o platbu vrácena k doplnění a přepracování. Bude zkompletována
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1.5

1.6

2.1

včetně poslední faktury a zaslána na SFŽP.
5.3 2018
Žádost o platbu byla přepracována a bude schválena do 14 dnů. Bankovní úvěr
je schválen.
Projektová dokumentace
15.3 2018
Odkanalizování v části Zvonovice cca 7 nemovitostí – dle projektanta nebylo
realizováno vzhledem k nastaveným ekonomickým ukazatelům a podmínek
SFŽP.
Projektant je připraven vypracovat jednostupňovou dokumentaci na dořešení
této oblasti – gravitační přípojky do malé čerpací stanice (ASIO – plastová
jímka). Časově se jedná o cca 1 rok – vyprojektovat, stavebně povolit, podat
žádost. Žádost by byla podána na JMK na dobudování kanalizace.
Objednatel žádá projektanta o nacenění jednostupňové projektové
dokumentace.
Stoka C – napojení stávajících řadových domů na konci stoky – posoudit
napojení včetně dešťových vod.
Kanalizace stoka C1 – šachta Š60 bude posunuta tak (cca 2 m), 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.
5.4 2018
Odkanalizování v části Zvonovice cca 7 nemovitostí – cenová nabídka na
projektovou dokumentaci nepředložena projektantem – trvá!
Stoka C – posouzení stoky na dešťové vody zasláno.
Kanalizace stoka C1- posunutí šachty Š60 – zapsat do SD vodoprávním
úřadem.
Přípojky NN
1.3 2018
Změna připojení ČS 02 – trvá.
5.4 2018
Změnu připojení ČS 02 dořešit na stavebním úřadě - trvá
Různé
15.3 2018
Úklid prováděn. Stoka C bude dle zhotovitele opatřena asfaltovým recyklátem.
Na příjezdu na ČOV osadit značku omezená rychlost – trvá.
5.4 2018
Zhotovitel navozí asfaltový recyklát na zapravení výkopů po kanalizaci.
Zhotovitel provede očištění fasády RD u místní komunikaci – příjezd k ČOV.

T: 26.4. 2018
Zodp:
Ing. Dohnal
Ing. Gottwald

T: 26.4. 2018
Zodp:
Ing. Dohnal

T: 26.4. 2018
Zodp:
Ing. Gottwald
p. Láníček

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 26.4. 2018 v 9.00 hod v kanceláři
starosty obce Rostěnice.
Zapsal: Ing. Jaromír Handl - TDI
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