Odkanalizování obce Vinařice - zápis z výrobního výboru č. 26
Stavba

Odkanalizování obce Vinařice

Datum KD

4.6.2015

Předmět jednání

Postup prací, fakturace, řešení problémů, změny stavby
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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
Zástupcem SÚS bylo byla doporučena obci podat si žádost na krajský úřad o provedení
homogenizace druhého jízdního pruhu po narušení povrchů po pracech na kanalizaci.
Starosta podal žádost na krajský úřad.
2. Byly podepsané a v 24.týdnu doručené změnové listy ZL 4,5,6,7,projektové manažerce
3. Změnové listy 8 a 9 byly sloučeny a budou předloženy k podpisu na příštích VV
4. 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
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zhotovitel nebude reagovat na připomínky k nepořádku, ani po urgenci,nechá investor provést
úklid odbornou firmou a náklady budou vyúčtovány zhotoviteli.
Potvrzení zlepšení stavu ,investor nadále žádá o sledování stavu,dle počasí,deště a sucha
prašnost.
4.Byla diskutována otázka posunu termínu dokončení stavby z důvodu vzniklých víceprací,po
dohodě přítomných posunuta tato otázka na 07/2015
5.Započala II.etapa výstavby a rekonstrukce vodovodu,koordinace bez zjevných problémů
6.Byl předložen návrh harmonogramu technologické části,kde zhotovitel stavební části upřesnil
možné nástupy
7.od 30.5.2015 -30.8.2015 bude uzavřena ulice Družstevní dle povolení SÚS
Úkoly z Vvč.1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,14,15,16,17,19,20,22,23,24,25, splněno
Postup prací:
Stavební práce na provozní budově ČOV,provádění konečných úprav komunikací
Celkem provedeno 5 630 bm gravitační kanalizace, 545 bm tlakové kanalizace a 1180bm přípojek
tj.230ks
ČOV vyzděna a osazen tech.prvek, dokončena střecha
Stavba v souladu HMG
Fakturace: za 09/2014
za 10/2014
za 11/2014
za 12/2014
za 01/2015
za 02/2015
za 03/2015
za 04/2015
za 05/2015
04/2015
05/2015
06/2015
07/2015
08/2015
09/2015

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
5.621 493.57Kč
5.485 576,49 Kč
+ZL3
4.564 511,55Kč

1.495 862,73Kč
2.804 971,57Kč

5,5mil.kč
4,5mil.kč
5,0mil.kč
6,0mil.kč
7,0mil.kč
5,0mil.kč

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
předány protokoly na stoky H,C1,A2,
Zodpovídá: zhotovitel
Termín: průběžně –trvá
Úkoly z VVč.18
3.při kontaktu s dešťovou kanalizací,uvést zpět do funkčního stavu,vč.vyčištění vpustí
Zodpovídá:zhotovitel
termín:trvalý
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Úkoly z VVč.21
1.v ul.Hutnická a 1.Máje je v plné šíři cca4bm položená zámková dlažba,žádáme o posouzení a
stanovisko AD ke zpětné opravě po výkopu,dle rozpočtu je oprava požadovaná na šíři výkopu 1m
Zodpovídá:AD
Termín:23.4.2015 splněno,zůstává v řešení
Úkoly z VVč.26
1.předat v 1x výtisk odsouhlasených ZL4-7
Zodpovídá:Zhotovitel:
Termín:18.6.2015
2.ulice před školou,podobný problém úkol z VVč.21,ale v kamenné dlažbě,zpracovat návrh na
řešení ,pokud možno v ceně rozpočtu
Zodpovídá AD+zhotovitel termín:18.6.2015
3.úkoly z KD č.10 nedořešeny č.4 a 5,dohodnut postup:
a).zhotovitel stav.části osloví firmu Hidrostal,aby zpracovali rozmístění zařízení na dně jednotlivých
ČS
b)zhotovitel technol.části společně s AD navrhne prostupy do zákrytových desek a úpravu
vystrojení šachet
Zodpovídá:zhotovitel
termín:18.6.2015
4.VII.Ulice prohlídkaDVD,kontrola správnosti napojení na hlavní stávající stoku,označit viditelné
chyby v napojení(tyto přípojky je nutné předělat) .Vyzvat občany jednotlivých nemovitostí v dané
ulici ke spolupráci a možné přítomnosti ve čtvrtek 11.6.2015 v 18hod.V tento termín se rozhodne
,které přípojky je nutné zbudovat nově
Zodpovídá:zhotovitel+TDI+AD
termín:10.6.2015
5.AD a TDI žádá zhotovitele o postupné předávání skutečného zaměření,ke zpracovávání
skutečného provedení stavby
Zodpovídá:zhotovitel
termín:trvalý

Schůzka na stavbě v VII.ULICI- investor,zhotovitel,AD a TDI 11.6.2015 v 18hodin,viz úkol č.4

Příští VV č.27 se koná 18.6.2015 a 25.6.2015 na ZS zhotovitele,KD
1.7.2015 na OÚ Vinařice
Zapsal: Doksanský 6.6.2015
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