ZÁZNAM Z KONTROLNÍHO DNE Č. 26/2019 STAVBY
ODKANALIZOVÁNÍ OBCE ROSTĚNICE – ZVONOVICE
ZE DNE 17.1. 2019
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, a.s.
Ing. Miloš Kotlán
STAEG Stavby, spol. s r.o.
Pavel Láníček
STAEG Stavby, spol. s r.o.
Jan Slezák
ZEMSKÝ Rohatec, s.r.o.
Petr Matějíček
ENVI agentura s.r.o.
Ing. Jaromír Handl
TDI
A. Informace o prováděných pracích na stavbě (rozestavěnosti):
ČOV
Objekty jsou dokončeny, probíhají komplexní zkoušky.
Kanalizace
V Rostěnicích jsou dokončovány domovní přípojky včetně zapravení povrchů
B. Kontrola harmonogramu prováděných prací:
Práce jsou prováděny v souladu s harmonogramem stavebních prací.
C. Prostavěnost:
K dnešnímu dni činí fakturace 49 049 917,- Kč bez DPH.
D. Kontrola plnění úkolů z minulého KD stavby, přijetí závěrů k aktuálním
problémům stavby, nové úkoly:
1.2

Stavba ČOV
6.12 2018
Stanovisko projektanta k chybějícímu betonu a bednění u kalojemu - projektant
uznává chybu. Tato záležitost bude řešena finančním vyrovnáním mezi GP a
zhotovitelem bez finanční účasti obce.
Technologie – individuální zkoušky technologie jsou zahájeny, komplexní
zkoušky a celkové dokončení technologie bude v lednu 2019. Následně po
předložení všech potřebných dokladů do 15.1. 2019 bude požádáno o zkušební
provoz ČOV.
Celá ČOV bude dokončena mimo příjezdovou cestu.
Připojení na internet pro přenos dat je provedeno.
Změna přípustných limitů znečištění vypouštění odpadních vod po dobu
zkušebního provozu se vyřizuje.
17.1 2019
Technologie – komplexní zkoušky technologie jsou zahájeny. Následně po
předložení všech potřebných dokladů bude koncem měsíce ledna 2019
požádáno o zkušební provoz ČOV a kanalizace v Rostěnicích. Po dokončení
komplexních zkoušek bude ČOV převzata objednatelem.
Změna přípustných limitů znečištění vypouštění odpadních vod po dobu
zkušebního provozu se vyřizuje – trvá.
Zhotovitel provede úklid všech prostor ČOV. Doložit rozbor pitné vody. Dále
je třeba dořešit datový přenos z ČOV.
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Přípojky – odbočky
8.11 2018
Nedořešené přípojky – trvá.
Přepojování domácností bude postupně prováděno.
17.1 2019
V Rostěnicích jsou dokončovány přípojky.
RoPD, propagace, platby
6.12 2018
Vystavená faktura bude uhrazena z rozpočtu obce.
17.1 2019
Od SFŽP jsou schváleny změnové listy.
Zhotovitel oznámil, že došlo ke sloučení dvou společníků sdružení a to
QUANTUM a.s. s QUANTUM stavby, s.r.o. do jedné společnosti
QUANTUM a.s. Objednateli bude zaslán oficiální dokument o sloučení.
Vzhledem k těmto skutečnostem bude vystaven dodatek SOD kde bude řešeno
sloučení společníků a změnové listy. Objednatel požaduje po zhotoviteli aby
vystavil výše uvedený dodatek tak, aby mohl být projednán a schválen na
zastupitelstvu obce ,které se koná 31.1. 2019.
Projektová dokumentace - Zvonovice
6.12 2018
Projektant předá na stavební úřad projektovou dokumentaci včetně potřebných
dokladů a vyjádření kde bude zahájeno společné územní a stavební řízení.
17.1 2019
Podáno na stavební úřad.
Kanalizace
8.11 2018
Drobné změny stok budou řešeny zápisem do stavebního deníku vodoprávním
úřadem.
17.1 2019
Provedeno. Kanalizace v Rostěnicích bude uvedena do zkušebního provozu
včetně ČS 02. Vlastní realizace kanalizace bude probíhat v obci Zvonovice.
Komunikace
6.12 2018
Dokumentace na opravu komunikací bude doplněna o chybějící úseky ve
Zvonovicích.
17.1 2019
Dokumentace na opravu místních komunikací je doplněna o chybějící úseky,
byl dopracován položkový rozpočet. Následně bude projednána a podána
žádost o dotaci na |JMK.
Různé
6.12 2018
Krajská komunikace po provedení povrchů byla předána SUS. Dodatečně
budou provedeny opravy některých špatně osazených poklopů.
17.1 2019
Trvá.
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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 7.02. 2019 v 9.00 hod v kanceláři
starosty obce Rostěnice.
Zapsal: Ing. Jaromír Handl - TDI
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