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ZÁZNAM   Z  KONTROLNÍHO  DNE  Č. 16/2018   STAVBY 

ODKANALIZOVÁNÍ OBCE ROSTĚNICE – ZVONOVICE               
 ZE DNE  26.4.  2018 

Účastníci kontrolního dne: 

- dle prezenční listiny (originál založen u TD)   

Roman Petřík   starosta obce Rostěnice 

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

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

Ing. Radek Dohnal  INGAS 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 – konstrukce dobetonována – probíhá postupné zavážení po vrstvách 

SO 101 10.6 –  mikrosíto - vybetonována část 

Kanalizace 

Stoka „C-1“ od SŠ 5 protlak  po Š 51 

Stoka „C-1-2  od SŠ7  po Š62 

Kontrola harmonogramu prováděných prací: 

Práce jsou prováděny v souladu s harmonogramem stavebních prací.  

B. Prostavěnost:  

K dnešnímu dni činí fakturace  24 720 793,- Kč bez DPH. 

C. Kontrola plnění úkolů z minulého KD stavby, přijetí závěrů k aktuálním         

problémům stavby, nové úkoly: 

1.2 Stavba ČOV 

5.4  2018 

Stanovisko projektanta k výztuži předloženo. 

Provozovatel odsouhlasil vyspecifikované technologické zařízení ČOV. 

26.4 2018 

Zhotovitel zaslal požadavek na chybějící výměry na bednění a betonu u objektu 

kalojemy. Tato záležitost byla zaslána projektantovi stavby který zašle do 4.5. 

2018 své stanovisko. 

Pan Matějíček zjistí, zda tato záležitost nebyla řešena v průběhu dotazů při 

veřejné soutěži. 

 

  

 

 

 

 

T: 4.5. 2018 

Zodp: 

Ing. Dohnal 

p. Matějíček 

1.3 Přípojky – odbočky 

5.3  2018 

Plná moc v el. podobě  zaslána. 

Dle informací bude cca do 2 měsíců provedena kompletace dokumentace 

domovních přípojek a požádáno o územní souhlas. 

Objednatel poukazuje na neřešenou přípojku provozu pekárny Rostěnice. Tuto 

záležitost dořeší Ing. Slavík. 

26.4 2018 

Kompletace a podání žádosti o územní souhlas trvá. 

Přípojka provozu pekárny Rostěnice – řeší Ing. Slavík. Zhotovitel požaduje 

tuto záležitost vyřešit do začátku června 2018, kdy budou zahájeny práce na 

stoce C-2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

T: 5.6. 2018 

Zodp: 

Ing. Slavík 

1.4 RoPD, propagace, platby 

5.3 2018 

Žádost o platbu byla přepracována a bude schválena do 14 dnů. Bankovní úvěr 

je schválen.  
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26.4 2018 

Žádost o platbu schválena, všechny faktury po splatnosti jsou uhrazeny. 

Po vystavení faktury za měsíc duben 2018 bude nachystána další žádost o 

platbu. 

SFŽP požaduje předložit doklad od JMK že stavba nepodléhá posouzení 

z hlediska zákona č.100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí 

(EIA). 

 

T: 17.5. 2018 

Zodp: 

p. Matějíček 

 

p. Petřík 

1.5 Projektová dokumentace 

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. 

26.4 2018 

Projektant zaslal nabídku na zpracování dokumentace „Odkanalizování části 

Zvonovice, lokalita U mlýna – 7 nemovitostí“. Jedná se o jednostupňovou 

dokumentaci pro stavební povolení včetně zajištění stavebního povolení. 

Celkové náklady činí cca 1,4 mil Kč. Nabídka po úpravě bude předložena 

zastupitelstvu obce. 

Vodoprávní úřad provedl zápis do SD o posunutí šachty Š60 na stoce C1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

T: 2.5. 2018 

Zodp: 

Ing. Dohnal 

 

 

1.6 Přípojky NN 

5.4  2018 

Změnu připojení ČS 02 dořešit na stavebním úřadě – trvá 

26.4 2018 

Žádost na územní souhlas vypracována, po podpisu starostou bude podána na 

stavební úřad. 

 

 

 

2.1 Různé 

5.4  2018 

Zhotovitel navozí asfaltový recyklát na zapravení výkopů po kanalizaci. 

Zhotovitel provede očištění fasády RD u místní komunikaci – příjezd k ČOV. 

26.4 2018 

Doprava, uzavírky – v současné době se vyřizuje zvláštní užívání komunikace 

a dopravní značení pro provádění stok v krajské komunikaci. Stoka C-1-1 

v měsíci květnu, stoka C-2 od měsíce června 2018. 

 

 

 

 

 

T: 17.5. 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  17.5. 2018  v 9.00 hod  v kanceláři 

starosty obce Rostěnice.            
 

Zapsal: Ing. Jaromír Handl - TDI 


