ZÁZNAM Z KONTROLNÍHO DNE Č. 7/2017 STAVBY
ODKANALIZOVÁNÍ OBCE ROSTĚNICE – ZVONOVICE
ZE DNE 23.11. 2017
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.
Petr Zbořil
STAEG Stavby, spol. s r.o.
Ing. Radek Dohnal
INGAS s.r.o.
Ing. Jan Rampouch
ENVI agentura s.r.o.
Ing. Jaromír Handl
TDI
A. Informace o prováděných pracích na stavbě (rozestavěnosti):
ČOV
SO 101 10.3 - čerpací stanice – betonáž
SO 101 10.2 - biologická jednotka – betonáž spodní části
SO 101 10.5. – kalojem – výkop dokončen, provedeny podkladní štěrkové vrstvy
SO 101 10.10. - přípojka NN položena
Kanalizace
ČS 02 čerpací stanice č. 2 – je vybetonována
ČS 01 čerpací stanice č.1- zahájeny práce
stoka „B“ od ČS po SŠ1 a stoka B-1 od SŠ1 po Š16.
Stoka „C“ položeno potrubí od ŠS5 po ŠS 32
B. Kontrola harmonogramu prováděných prací:
Práce jsou prováděny v souladu s harmonogramem stavebních prací.
C. Prostavěnost:
K dnešnímu dni činí fakturace 14 308 874,- Kč bez DPH.
D. Kontrola plnění úkolů z minulého KD stavby, přijetí závěrů k aktuálním
problémům stavby, nové úkoly:
1.1
Harmonogram stavebních prací
9.11 2017
Aktualizovaný harmonogram zaslán, objednatel požaduje zpracovat finanční
harmonogram pro nastavení plateb u banky. Harmonogram nastavit do konce
roku 2018.
23.11 2017
Zhotovitel předložil požadovaný finanční harmonogram - splněno.
1.2
Stavba ČOV
9.11 2017
Provedeny dvě čerpací studny a probíhá čerpání spodní vody.
Provádění podkladních vrstev pod jednotlivé objekty, zátěžové zkoušky.
23.11 2017
Čerpací stanice – byla vyrovnána, vlivem měkkého podloží došlo k jejímu
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2.1

většímu zaboření. Zhotovitel provede spodní úpravu jímky dna dle projektu a
nové dno se provede na hutněný násyp tak, aby byla zachována hloubka jímky
dle projektu.
Zhotovitel předloží statický návrh řešení úpravy čerpací jímky.
Dále byl předložen návrh technologického zařízení ČOV který byl odsouhlasen
budoucím provozovatelem a objednatelem.
Přípojky – odbočky
9.11 2017
Dokumentace domovních přípojek – probíhají projektové práce.
Objednatel požaduje dořešit přípojku obecního úřadu.
Projekt domovních přípojek financuje obec, pouze Ti občané, kteří se nepřipojí
na splaškovou kanalizaci, budou náklady na PD přípojku hradit.
23.11 2017
Dokumentace domovních přípojek – probíhají projektové práce - trvá
Přípojku obecního úřadu – řeší Ing. Slavík
RoPD, propagace
9.11 2017
RoPD je vydáno. Pan Matějíček zajistí odsouhlasení SFŽP textu na
velkoplošný panel a zhotovitel zajistí jeho výrobu a osazení. Bude vyhotoven i
panel pro dotaci JMK.
23.11 2017
RoPD je vydáno. Objednatel zašle emailem kopii RoPD. Firma ENVI prověří a
potvrdí správnost návrhu textu na velkoplošný panel a tento text zašle
zhotoviteli k vyhotovení tohoto panelu.
Dále firma ENVI potvrdí správnost návrhu na propagaci dotace od JMK.
Projektová dokumentace
9.11 2017
Vyjádření Povodí Moravy – požadavek na provedení změny vyústních objektů
(kamenná dlažba). Zhotovitel vystaví změnový list.
Vyjádření SUS Vyškov – trvá!
Prodloužení stoky „B“ od šachty Š13 k nemovitosti na parcele st. 151 – trvá!
Dořešit odkanalizování v části Zvonovice cca 7 nemovitostí stoka A-2-1-1 –
trvá!
23.11 2017
Vyjádření Povodí Moravy – dle projektanta zasláno sdělení emailem –
odsouhlasení řešení přechodů potoka a výustě. Zhotovitel i objednatel požadují
vystavení oficiálního stanoviska ke stavbě.
Vyjádření SUS JMK předloženo projektantem.
Dále projektant předložil k odsouhlasení prodloužení stoky „B“ –
odsouhlaseno.
Dořešit odkanalizování v části Zvonovice cca 7 nemovitostí stoka A-2-1-1 –
probíhají projekční práce.
ČS 01 – v místě čerpací stanice je točna. Objednatel žádá od projektanta aby
potvrdil že zákrytová deska šachty je naddimenzována na přejezd nákladními
auty (nad 20t). Povrch čerpací stanice bude výškově proveden tak, aby mohl
být proveden asvaltobetonový povrch na zákrytovou desku .
Přípojky NN
9.11 2017
Objednatel zajistí projektovou dokumentaci elektro v archivu stavebního úřadu.
23.11 2017
Trvá
Různé

T: 7.12. 2017
Zodp:
p. Zbořil

T: 7.12. 2017
Zodp:
Ing. Slavík

T: 7.12. 2017
Zodp:
p. Petřík
Ing. Matějíček

T: 7.12. 2017
Zodp:
Ing. Dohnal

Ing. Dohnal
Ing. Dohnal

Ing. Gottwald
T: 7.12. 2017
Zodp:
Ing. Dohnal
p. Petřík
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9.11 2017
Koordinace BOZP na stavbě probíhá – viz zasílané zápisy.
23.11 2017
Provádět úklid komunikací od bláta, upravit příjezdovou komunikaci k ČOV.

T: 7.12. 2017
Zodp:
p. Zbořil

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 7.12. 2017 v 9.00 hod v kanceláři
starosty obce Rostěnice.
Zapsal: Ing. Jaromír Handl - TDI
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