Odkanalizování obce Vinařice - zápis z výrobního výboru č. 18
Stavba

Odkanalizování obce Vinařice

Datum KD

19.3.2015

Předmět jednání

Postup prací, fakturace, řešení problémů, změny stavby

Podklady

Zápisy z KD, Stavební deník, projektová dokumentace, technické podklady

Účastníci

Jiří Protiva-starosta
Ivana Lánská místostar.
Karel Hejda-zastupitel
Josef Doksanský-TDI
Daniel Šafařík-TDI
Ing.B.Vlasák-projekt-tech.
Ing.I.Rezňák-zhot.ved.sdr.
Ing.Vladimír Kovalčík-zhot.
Libor Tkadlec-zhotovitel
Ing.Václav Havrlík-zhot.
Ing.Karel Kříž-AD
Ing.Hering-projekt
ttechtech.,potvrze
Aleš Beran-VKM

vinarice@volny.cz
vinarice@volny.cz

Aterescz@seznam.cz
dan.safarik@gmail.com
vlasak@hakov.cz
reznak@hakov.cz
novadus@novadus.cz
tkadlec@enas.cz
novadus@novadus.cz
kriz@pro-ject.cz
ales.beran@vkm.cz

603576107

608/443453
724372182
725708877
581698881
777755131
606637903
777755133
777782570
702093818

V průběhu jednání bylo konstatováno a dohodnuto:
1. Dnešní výrobní výbor se konal na stavbě prohlídkou všech stavenišť,bylo upozorněno na
nedostatky v provádění prací na pracovišti firmy Novadus,investor upozorňuje,že dochází
k poškozování okolních ploch, investor požaduje provést nápravu a uvedení minimálně do
původního stavu( okolní komunikace,chodník u koupaliště,dešťová kanalizace atd.)Dále bylo
konstatováno,že stavba se dostává do skluzu-vyčísleno na cca 300bm(náprava viz.úkoly)
2. Předáno kompletní povolení o uzavírkách krajských silnic
3. Předán aktualizovaný HMG,kde jsou již zapracovány uzavírky
4. Přípojky dle vyjádření SÚS jsou řešeny protlakem,v některých případech je protlak
neproveditelný z důvodu křížení s ostatními sítěmi, tudíž bude nutno provést
překopem(viz.úkoly z VVč.17),-zhotovitel se pokusí provést protlaky v jiné výšce(po
konzultaci s AD),kde by se mohlo minimalizovat nutnost překopů a tím spojené opravy
v komunikacích
5. Byl předán odsouhlasený TDI ZL č.3,tento změnový list již dokládá změnu zatřídění celé
Stavby
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Úkoly z Vvč.1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,14,15 splněno

Postup prací:
příprava terénu pro provozní budovu, probíhají práce na retenci
Nyní pokračují práce na stokáchA2, C1,C2,C4,B,F,H
Celkem provedeno 3450 bm gravitační kanalizace, 190 bm tlakové kanalizace a 480bm přípojek
tj.93ks
Stavba ve skluzu oproti HMG o cca 300bm,zhotovitel bude posilovat o další četu a v nejbližších
dnech prodlouží prac.dobu vč.sobot-trvá!

Fakturace: za 09/2014
za 10/2014
za 11/2014
za 12/2014
za 01/2015
za 02/2015

2.686 671,62 Kč bez DPH
1.954 578,57 Kč bez DPH
9.517 123,83 Kč bez DPH
1.351 647,39 Kč bez DPH
2.815 860,33 Kč bez DPH
1.843 912,05 Kč
+ZL1+2

1.495 862,73Kč

BOZP- po kontrole koordinátora bez zjevných závad, drobné závady řešeny ihned, upozornění na
úklid vozovek v průběhu a po skončení prací
Úkoly z VV č.13
1. dokončené stoky- provést skutečné zaměření, kamerové a tlakové zkoušky
Zodpovídá: zhotovitel
Termín: průběžně –trvá
Úkoly z VVč.16
1.odsouhlasena změna na stoce A2,kolize s dešťovou kanalizací,vyčíslit náklady na změnu
Zodpovídá:zhotovitel+AD
termín:25.3.2015
2.odsouhlasena změna na stoce A,kolize s vodoměrnou šachtou,vyčíslit náklady na změnu
Zodpovídá:zhotovitel+AD
termín:25.3.2015
3.kontrola a dosypání již položených stok před konečnou úpravou-nyní silnice SÚS
Zodpovídá:zhotovitel
termín.11.3.2015 stálý úkol
Úkoly z VVč.17
1.provést kontrolu HMG po stokách a dle nového HMG,vyčíslit v bm skutečnost k 15.3.2015
Zodpovídá :zhotovitel + TDI
termín:19.3.2015-splněno
2.projednat s SÚS překopy komunikací a za jakých podmínek
Zodpovídá:zhotovitel+TDI
termín:25.3.2015-splněno
3.připravit podklady pro ZL3
Zodpovídá:zhotovitel

termín:25.3.2015-splněno

Úkoly z VVč.18
1.odstranit asfaltový povrch nad výlomem při vstupu do 6.Ulice,hrozí havárie s plynovou přípojkou
Zodpovídá:zhotovitel
termín:neprodleně
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2.provést opatření na odstranění skluzu ve výstavbě kanalizace,na KDč.8 informovat
Zodpovídá:zhotovitel
termín:25.3.2015
3.při kontaktu s dešťovou kanalizací,uvést zpět do funkčního stavu,vč.vyčištění vpustí
Zodpovídá:zhotovitel
termín:trvalý

Příští VV č.19 se bude konat ve čtvrtek 2.4.2015 v ZS zhotovitele a KD č.8 ve středu
25.3.2015 v 13,30 na OÚ
.
Zapsal: Doksanský 21.3.2015
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