ZÁZNAM Z KONTROLNÍHO DNE Č. 17/2018 STAVBY
ODKANALIZOVÁNÍ OBCE ROSTĚNICE – ZVONOVICE
ZE DNE 17.5. 2018
Účastníci kontrolního dne:
- dle prezenční listiny (originál založen u TD)
Roman Petřík
starosta obce Rostěnice
Ing. Vilém Gottwald
Quantum stavby s.r.o.
Pavel Láníček
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 10.6 – mikrosíto - vybetonována část probíhá zavážení
SO 101 10.4 – provozní budova - provádění podkladních vrstev
Kanalizace
Stoka „C-1“ od Š 51 po SŠ7
Stoka „C-1-2 po Š64
Stoka C-1-1 po Š61
Stoka B-1 -250 je celá dokončena po Š17
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
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.
17.5 2018
Stanovisko k chybějícímu betonu a bednění u kalojemu nezasláno, proběhne
schůzka projektant - zhotovitel . V průběhu soutěže tato záležitost řešena
nebyla.
Proběhlo jednání mezi technologem a provozovatelem ČOV. Bude
vypracována dodavatelská dokumentace, kde bude mimo jiné upřesněno řešení
dosazovací nádrže.
Čerpací stanice budou mít GSM bránu pro sdílení informací o stavu (poruchy
atd.), na čističce bude instalován dálkový přístup pro obsluhu ČOV.
1.3
Přípojky – odbočky
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.
17.5 2018
Probíhá kompletace a podání žádostí o územní souhlas – obec Rostěnice.
Přípojka provozu pekárny Rostěnice – řeší Ing. Slavík - trvá.
Přípojka pro bývalý areál zemědělského družstva – budou provedeny dvě

T: 7.6. 2018
Zodp:
Ing. Dohnal

T: 7.6. 2018
Zodp:
Ing. Slavík
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1.4

1.5

1.6

2.1

přípojky (pro rozdělení nemovitosti) – jedna dle PD, druhou bude plně hradit
majitel nemovitosti. Objednatel zajistí objednávku od majitele.
Přípojka pro bytový dům na p.č.126
– bude provedena do šachty na konci
výtlaku – 3 m kontrolní šachtička, zbylé potrubí přípojky bude připoloženo
k výtlaku – hradí majitelé bytového domu, bude vystavena objednávka.
RoPD, propagace, platby
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).
17.5 2018
Vše vyřešeno a požadované zasláno. Žádost o platbu bude vystavena až po
květnové fakturaci.
Projektová dokumentace
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.
17.5 2018
Nabídku na vypracování dokumentace objednatel schválil. Zhotovitel poskytne
přes firmu ZK – Brno s.r.o. veškeré geodetické podklady. V průběhu
projekčních prací bude dokumentace předložena objednateli k odsouhlasení.
Přípojky NN
26.4 2018
Žádost na územní souhlas vypracována, po podpisu starostou bude podána na
stavební úřad.
17.5 2018
Bude vydán územní souhlas na přípojku NN.
Různé
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.
17.5 2018
Dnes podepsána smlouva o zásahu do komunikace mezi obcí a JMK .
Uzavírky na krajské komunikaci - stoka C-1-1 do konce měsíce května, stoka
C-2 od měsíce června 2018.
Na položených stokách budou postupně prováděny odbočky - přípojky po
kontrolní šachtičky.

p. Petřík
p. Petřík

T: 7.6. 2018
Zodp:
p. Matějíček

T: 30.6. 2018
Zodp:
Ing. Dohnal

T: 7.6. 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 7.6. 2018 v 9.00 hod v kanceláři
starosty obce Rostěnice.
Zapsal: Ing. Jaromír Handl - TDI
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