ZÁZNAM Z KONTROLNÍHO DNE Č. 22/2018 STAVBY
ODKANALIZOVÁNÍ OBCE ROSTĚNICE – ZVONOVICE
ZE DNE 6.9. 2018
Účastníci kontrolního dne:
- dle prezenční listiny (originál založen u TD)
Roman Petřík
starosta obce Rostěnice
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 10.4 – provozní budova – instalace, omítky, podlahy, fasáda
SO 101 10.7 – kanalizace ČOV
PS 101 01 Montáž technologie
Výustní objekt.
Kanalizace
Stoka C - 2 dokončena
Stoka C – 2 - 3 dokončena
Stoka C – 2 – 2, C-2-2-1 a C – 2-2-2 dokončena
Domovní přípojky
Postupně jsou prováděny kamerové zkoušky jednotlivých úseků kanalizace.
Kontrola harmonogramu prováděných prací:
Práce jsou prováděny v souladu s harmonogramem stavebních prací.
B. Prostavěnost:
K dnešnímu dni činí fakturace 35 295 583,- Kč bez DPH.
C. Kontrola plnění úkolů z minulého KD stavby, přijetí závěrů k aktuálním
problémům stavby, nové úkoly:
1.2
Stavba ČOV
9.08 2018
Stanovisko projektanta k chybějícímu betonu a bednění u kalojemu – proběhla
schůzka mezi projektantem a zhotovitelem, řeší se - trvá!
Technologie ČOV – výrobní dokumentace bude zaslána k odsouhlasení.
Nástup na montáž bude od 23.8. 2018.
Na stavbě jsou prováděny prostupy pro technologii.
Harmonogram montáže technologie – trvá.
Bezpečnostní systém ČOV – trvá.
Upřesnění některých záležitostí provozní budovy:
- barevnost fasády dle PD – pohledy
- na automatické vrata osadit mechanický zámek z vnější strany
- sjednotit vložky FAB – jeden klíček
- dlažby Taurus Nordig – R9
- vnitřní sokl výška 10 cm
- obklad 20/20
Budou vystaveny změnové listy na neprovedení nátěrů betonů a na záměnu
zábradlí z pozinku na nerez.
6.9 2018
Stanovisko projektanta k chybějícímu betonu a bednění u kalojemu – trvá,
objednatel žádá o urgentní dořešení této záležitosti!
Technologie bude dokončena do 15.10. 2018.
Bezpečnostní systém ČOV – zhotovitel žádá projektanta o dopřesnění této
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záležitosti.
Dnes odsouhlaseno provedení oplocení na poplastované ocelové sloupky
(plotový systém).
Změnové listy zašle zhotovitel emailem.
Přípojky – odbočky
9.08 2018
Podáno na stavební úřad – trvá.
Přípojka pro bývalý areál zemědělského družstva – trvá nutno dodat
objednávku – trvá.
Postupná realizace domovních přípojek.
6.9 2018
Objednatel požaduje, aby domovní přípojky – odbočky byly provedeny vždy až
za veškeré inženýrské sítě (plynovod, vodovod, telefon, kabely NN, stávající
kanalizace, chodník).
RoPD, propagace, platby
9.08 2018
Žádost o platbu podána.
6.9 2018
Žádost o platbu proplacena.
Projektová dokumentace - Zvonovice
9.08 2018
Předložen návrh řešení odkanalizování v části Zvonovice, lokalita U mlýna.
Dořešeno umístění čerpací stanice ČS 3. Dále bude ještě dořešeno prodloužení
stoky – se správcem vodovodu a případné prodloužení stoky s uložením v
krajské komunikaci se SUS Vyškov.
Bude požádáno o sloučené územní řízení se stavebním povolením – předpoklad
do konce roku 2018.
6.9 2018
Dokumentace odkanalizování v části Zvonovice, lokalita U mlýna není
dořešena! Objednatel tuto záležitost urguje u projektanta!
Kanalizace
6.9 2018
Ve Zvonovicích dojde k úpravě tras stoky A2 a A-2-1 – část se zruší a část se
prodlouží.
V Rostěnicích je prodloužena stoka B-250 o cca 50 m.
Na tyto úpravy zhotovitel vystaví změnový list.
Různé
9.08 2018
Zhotovitel poukazuje na nemožnost použití opravy místních komunikací
technologií postřikem. Bude vystaven změnový list, kde bude odpočítán postřik
a nahrazen asfaltobetonem.
6.9 2018
Změnový list je rozpracován, bude vystaven do příštího KD.
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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 4.10. 2018 v 9.00 hod v kanceláři
starosty obce Rostěnice.
Zapsal: Ing. Jaromír Handl - TDI
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