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Odkanalizování obce Vinařice

Datum KD
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Předmět jednání

Postup prací, fakturace, řešení problémů, změny stavby

Podklady

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

Účastníci

Jiří Protiva-starosta
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Karel Hejda-zastupitel
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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

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

Aleš Beran-VKM

ales.beran@vkm.cz

603576107

608/443453
724372182
725708877
581698881
777755131
606637903
777755133
777782570
702093818

V průběhu jednání bylo konstatováno a dohodnuto:
1. 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
Větší část přípojek se za použití různých technologií zhotovitelovi podařilo protlačitvyvrtat,sedm přípojek nejde i vzhledem k prostorové dispozici,jedná se o přechod stoky A +
stokaE,o sedm přípojek,který se bude muset udělat překopem,vzhledem k časové tísni TDI
souhlasí.Pro splnění požadavků a vyjádření k stav.povolení od správce krajské komunikace
bude nutné provést celoplošnou opravu komunikace druhé poloviny vozovky v délce
cca200m.-viz.úkol z VVč.20
2. Byl předán odsouhlasený ZL č.3 manažerce projektu SFŽP ,tento změnový list již dokládá
změnu zatřídění celé stavby-probíhá kontrola manažerkou projektu,odeslány doplňující
podklady a byla dohodnuta osobní schůzka k podání vysvětlení na 14.4.2015
3. Investor a TDI žádá zhotovitele,aby věnoval pozornost zejména na zabezpečení otevřených
výkopů v době opuštění pracoviště a zlepšení úklidu v ulicích po skončení prací.Pokud
zhotovitel nebude reagovat na připomínky k nepořádku, ani po urgenci,nechá investor provést
úklid odbornou firmou a náklady budou vyúčtovány zhotoviteli.
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Potvrzení zlepšení stavu ,investor nadále žádá o sledování stavu,dle počasí,deště a sucha
prašnost.
4.Projednána stížnost pana Příplaty na nehlášený vstup na jeho pozemek a provedené zásahy do
jeho majetku.Zhotovitel uznam stížnost p.Příplaty a neprodleně se s ním spojí a dohodne věcně a
časově postupy k uvedení pozemku a majetku do původního stavu.
Tímto se stavba omlouvá za nechtěnou újmu.-viz.úkoly z VVč.20
Úkoly z Vvč.1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,14,15a17 splněno

Postup prací:
příprava terénu pro provozní budovu,zahájení stav.prací od 13.4..2015
Celkem provedeno 4 350 bm gravitační kanalizace, 270 bm tlakové kanalizace a 630bm přípojek
tj.120ks
Stavba dle provedených bm ve skluzu není ,dle HMG jsou některé stoky v časovém
převisu,některé ve skluzu,zhotovitel posílil na stoce C1 o dvě čety,celkem o čtyři,stále je termín na
této stoce ve skluzu,nutné věnovat pozornost-viz.povolení uzavírek ,bude týdně vyhodnocováno

Fakturace: za 09/2014
za 10/2014
za 11/2014
za 12/2014
za 01/2015
za 02/2015
fakturace za 03/2015

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
5.621 č93.57Kč

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,zlepšit zabezpečení výkopů a provádět kontrolu
dopr.značení(padlé nebo přemístěné značky),zvýšit kvalitu pažení
Úkoly z VV č.13
1. dokončené stoky- provést skutečné zaměření, kamerové a tlakové zkoušky
Zodpovídá: zhotovitel
Termín: průběžně –trvá
Úkoly z VVč.16
3.kontrola a dosypání již položených stok před konečnou úpravou-nyní silnice SÚS
Zodpovídá:zhotovitel
termín - stálý úkol

Úkoly z VVč.18

2.provést opatření na odstranění skluzu ve výstavbě kanalizace,
Zodpovídá:zhotovitel
termín:25.3.2015 nesplněno,nový termín:9.4.2015-splněno

2

3.při kontaktu s dešťovou kanalizací,uvést zpět do funkčního stavu,vč.vyčištění vpustí
Zodpovídá:zhotovitel
termín:trvalý
Úkoly z VVč.19
1.prověřit s dodavatelem technologie spádování podlah v provozní budově(projekt nepředpokládá)
a kontrolu vyvýšených základů pod stroje,popř.přidání výztuže do desky
Zodpovídá:AD ,
Termín:16.4.2015
2.TDI urguje provést rozbor postupů dle úkolu z Kd č.8
Zodpovídá:zhotovitel
Termín:9.4.2015-splněno
Úkoly z VVč.20
1.trvá úkol z KD č.8
Zodpovídá:zhotovitel
Termín:29.4.2015
2.kontaktovat p.Příplatu a uvést do původního stavu viz.úvod zápisu bod.4,písemně sepsat a
vzájemně potvrdit odstranění
Zodpovídá:zhotovitel
Termín:16.4.2015,pokud se nedohodnete jinak
3.písemně oznámit začátek prací firmě LEBAC
Zodpovídá:zhotovitel
Termín:29.4.2015
4.vyčíslit náklady na opravu SUS silnice z důvodu nutných překopů
Zodpovídá:zhotovitel
Termín:29.4.2015

Příští VV č.20 se bude konat ve čtvrtek 16.4.2015 v ZS zhotovitele a KD č.9 ve středu
29.4.2015 v 13,30 na OÚ
.
Zapsal: Doksanský 11.4.2015
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