Stavba:
Objednatel:
Zhotovitel:
TDI:

„Vodovod Jezdovice, splašková kanalizace a ČOV“
Obec Jezdovice
Společnost VHST, s.r.o.
REASON spol. s r.o.

Záznam

z 12.

kontrolního dne stavby

„Vodovod Jezdovice, splašková kanalizace a ČOV“
konaného dne:
Přítomni:

26.9. 2018 v 8:00 hod

dle prezenční listiny

I. Zpráva investora o provedených pracích
Provedeno:
- Proběhlo předání staveniště - viz sam. protokol
- Provedeno:
a)Vodovodní řad: Zásobovací řad, Řad A, přípojka vody pro ČOV ( vše bez terénních úprav) ČS napojení na
kanalizaci
b)kanalizace: Stoka A – k Š 14, Stoka A2 – dok., Stoka B3 – dok. (vše bez terénních úprav), ČS bez
vystrojení

II. Zpráva zhotovitele
V příštím období se předpokládá realizace následujících prací:
- průběžné vytýčení šachet na kanalizačních větvích
- vytýčení kanalizace a vodovodu
- dílčí navezení trubního materiálu
zařízení staveniště
- vytýčení inženýrských sítí na trase kanalizačního řadů a vodovodu a objektů na stokách
- bude proveden přívodní vodovodní řad (výkop, uložení potrubí, obsyp, hutnění, provizorní úprava
terénu, vyhledávací vodič
- stoka A - výkop, uložení potrubí, obsyp, hutnění, ČOV – zahájení skrývky ornice

III. Finanční plnění
Plnění do 09/2018:
Celková prostavěnost od začátku stavby je:
Rozpočtové náklady stavby jsou:
Předpoklad plnění za září 2018:

8 209 457,12 Kč bez DPH
8 209 457,12 Kč bez DPH
43 446 733,45 Kč bez DPH
dle finančního harmonogramu

IV. Kontrola úkolů z posledního kontrolního dne
číslo

Úkol

Provede

Na dvanáctém KD byla provedena kontrola plnění úkolů z 11. kontrolního dne
1. Bod č.1 Projektová dokumentace byla předána ve 4 vyhotoveních ,voda i kanál, převzal 1x TDI, 2x
zhotovitel, 1x Investor splněno
Trvá
Projektant
2. Bod č.2 Obec Jezdovice smlova s KSUSV je uzavřena 2x zaslání emailem, zhotovitel kontaktoval
p. Nováka a Ing. Fialu ze SUS Jihlava a domluvil uzavření smlouvy po dobu provádění díla - bude
předložena TDI - termín provádění jaro 2019 (TDI - bude předáno vyjádření SUS)
Trvá
Projektant-Obec Jezdovice
3. Bod č. 3 Pasportizace předána - foto na DVD- zpráva byla doplněna o protokol ( DVD převzal
investor 2x, x zhotovitel).
Průběžně
Společnost VHST
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4. Bod č. 4 Zhotovitel připraví kompletní podklady pro zajištění zvláštního užívání komunikací včetně
dopravního značení, případně objízdných tras – průběžně po dobu realizace projektu.(jsou dotčené
komunikace - pozemky ve vlastnictví , kraj Vysočina a místní): ZHOT + SŽDC-ČD (ochranné
pásmo) časově náročné, dozor SŽDC zajištěn.
Průběžně po dobu realizace projektu, dle potřeby.
Společnost VHST
5. Bod.č. 5 Zařízení staveniště bude v souladu se ZD, skládky materiálu, meziskládky zeminy a
zásypového materiálu, pozemky k uložení přebytečné zeminy, ostatního mater., apod. - po dohodě
se zástupcem investora pozemky vytypovány – určeny 1075/6 - ostatní plocha (pozemek č
1075/4 - dočasní vyjmutí ze ZPF zajišťuje investor)
Zař. staveniště v okolí Hřiště, Ornice bude uložena dle požadavků dotčených orgánů a
OŽP,případně zhotovitel bude kontaktovat SÚ Třešť a domluví se na postupu
Průběžně
Společnost VHST
6. Bod. č. 6 Zjišťovací protokoly a soupisy prací budou formou odpočtového výkazu výměr ve stejné
struktuře jako je soupis prací ze ZD a nabídkový rozpočet zhotovitele (vč. % plnění), vystavené
faktury budou s přesností na haléře. Zhotovitel doloží ke každé faktuře fotodokumentaci
provedených prací za fakturovaný měsíc.Každý měsíc budou dva soupisy a číslování bude
vzestupnou řadou od začátku stavby 1,2,3,4
Průběžně
Společnost VHST
7. Bod č. 7 Realizační dokumentace stavby (Dodavatelská dokumentace) bude vypracována pro
technologii ČOV, ČS, pro kanalizaci v případě změn trasy, výškového řešení a podobně. Rozsah
realizační dokumentace byl upřesněn na základě předloženého seznamu materiálů, strojů a zařízení
tyto doklady byly zaslány projektantovi a ten je odsouhlasil viz email ze dne 23.5.2018: ZHOT (případné
změny doplnění budou průběžně zasílány projektantovi k odsouhlasení)
Průběžně
Společnost VHST
8. Bod. č. 8 Dodavatel technologie ČOV – předložil ke schválení seznam strojů a zařízení
- odsouhlaseno,realizační dokumentaci předloží. Způsob - řešení řídícího systému a přenosu dat bude
upřesněn Investorem, lze pomocí SMS, nebo do počítače (virtuelní server, nebo vlastní počítač) - do
termínu dodání prováděcí dokumentace, bude upřesněno během stavby. Zhotovitel prověří zda je
součástí dodávky virtuelní server s možností instalace do počítače Investora -(provozovatele) a
ovládání a sledování ČOV
Průběžně
Společnost VHST
9. Bod č. 9 Zhotovitel nahlásil práce na Archaia, řeší se smlouva na archeologický dohled (Oznámení,
SOD s oprávněnou firmou, zhot předl. investorovi): ZHOT, - je součástí rozpočtu, pouze první fáze
průzkumu - dohled
Průběžně
Společnost VHST
10. Bod č. 10 Přípojky – součástí stavby jsou odbočky přípojek z hlavních řadů po veřejných pozemcích.
Veřejná část kanalizačního odbočení z hlavního řadu bude ukončena revizní šachtičkou, veřejná část
vodovodního odbočení bude osazena šoupátkem( uzávěrem na odbočení). Vodoměrná sestava na
vodovodní přípojce bude umístěna dle dohody s vlastníkem nemovitosti, není součástí
rozpočtu . Domovní části přípojek nejsou součástí projektu. Budou zpracovány projektové
dokumentace soukromých kanalizačních přípojek až po územní souhlas. Odbočení ke kanalizačním
přípojkám, veřejná část, bude ukončena kontrolní šachtou a její umístění bude upřesněno v projektové
dokumentaci soukromých přípojek na základě osazení v terénu (zpevněná plocha případně zeleň).
V PD soukromých přípojek bude celá přípojka od napojení na stoku až do nemovitosti, Investor - musí
dořešit vodoměrnou šachtu a její umístění - měření. Před zahájením prací je nutno kontaktovat každého
vlastníka nemovitosti a nechat si určit místo pro odbočení vodovodní a kanalizační přípojky, nechat
do situace od vlastníka nemovitosti podepsat, využít pana starostu u problémových nemovitostí,
zastupitelstvo bude schvalovat PD na přípojky kanalizační
Trvá
Obec Jezdovice - proj.-zhotovitel

V. Úkoly vyplývající z jednání dnešního KD
číslo

Úkol

provede
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1. Dokladová část – bylo předáno stavební povolení 3x.
V případě, kdy plat. vyj.či stanoviska skončila, zajistí si nová platná zhot. a předá kopii
zástupci investora (starosta obce) a TDI. TDI po obdržení dok. provede kontrolu pozemku v
úz. souhlasu vůči pro. na odbočení na vodovodní příp.Vyt. body – byly předány projektantem.
2. Byl uzavřen smluvní vztah s koordinátorem BOZP - ing. Vašíčková, koordinátor provedl nahlášení
zahájení prací IBP (8 dní před předáním staveniště),
3. Obec Jezdovice vyberala místo pro umístění billboardu a zhotovitel zajistí jeho osazení v souladu se
zadávací dokumentací - oplocení hřiště: INV, ZHOT, ADM- po zpracování předlohy k výrobě IP,
nejdéle do 1 měsíce po zahájení realizace díla – předání staveniště!
4. Zhotovitel předal koordinátorovi BOZP rizika a pracovní postupy jednotlivých činností do průběžně:
ZHOT
5. Zhotovitel doloží objednateli a TDI seznam subdodavatelů do před. stav.: ZHOT (dále vždy
v průběhu realizace co nejdříve aktualizovat)- Firma HAKOV dodavatel ČOV- technologie stavebně M+R stavební
6. Kontrolní dny stavby budou v časovém intervalu 14-ti dnů ve středu od 8 hodin, 1x měsíčně může být
velký KD za případné účasti zástupce SFŽP.
7. Zhotovitel bude postupovat dle vzájemně odsouhlaseného harmonogramu prací, na jehož základě
bude provedeno vytyčení sítí předem s případným dopadem do realizační dokumentace stavby.
Zhotovitel předložil věcný, časový harmonogram aktualizovaný ke konci srpna 2018 - zašle
ještě elektronicky: ZHOT, finanční harmonogram bude dále řešen průběžně
8. Přípojka nn – ČOV ČS, přípojná místa zajištěna, smlouva na trvalé připojení je na 3x32 A (bude
použito pro staveništní rozvaděč), Investor zažádá o navýšení na 3x40 A + dvojtarif, zhotovitel
prověřil zda jistič pro ČOV 3x32 A bude dostačující, dle sfělení je potřeba mít jistič 3x40 A.
9. Zhotovitel oznámil geodeta-firma ZK-BRNO, a vlastního technika BOZP paní Vašíčková
10. Fakturace za srpen 2018 byla předána investorovi.
11. Projektant odsouhlasil osazení technologie ČOV a ČS, bylo řešeno s dodavatelem technologie. Na
základě odsouhlasení položek v technologii bude vypracována RDS, kterou projektant posoudí a
odsouhlasí-připomínkuje a teprve následně po konečném odsouhlasení bude předána Investorovi,
zhotoviteli a TDI. Soukromé části přípojek kanalizační - starosta objednal u projektanta. Umístění
vodoměrné sestavy na přípojce bude provedeno dle platné normy ČSN - vodovodní přípojky.
12. Zhotovitel předal plné moci k ztastoupení, p. Palán a p. Horký, originály převzal TDI.
13. TDI prověřil u Ing. Samešové postup - doplnění jednoho nedotčeného pozemku do vodoprávního
povolení. Musí být změna stavby před dokončením vč souhlasu SÚ Třešť. Ing. Novotný vypracuje
změnovou dokumetaci, vč vyřízení povolení změny. Termín přislíben do konce roku 2018
(Dokumentace v tištěné podobě bude dříve a bude poskytnuta Investorovi, TDI, zhotovitel vč.
výkazu výměr).
14. Investor ve spolupráci se zhotovitelem a dle pokynů p. Veselého (důvod dotace) vypracuje prohlášení,
nebo synchronizuje stavební deníky na stavby chodníku a kanalizace a ČOV.- TRVÁ
15. Napojení přívodní hlavu na páteřní rozvod vody v provozu VAS a.s.:
Zhotovitel provede jednání na VAS a.s. p. Javůrek Bohuslav. TDI Ing. Bartes, starosta, projektant.
Bude vyspecifikováno technické řešení dle požadavků VAS a.s. - TRVÁ
Smluvně dořešit případné vícepráce a méněpráce (Investor - zhotovitel).
16. Zhotovitel - dodavatel technologie prověří u RNDr. Stehna jak realizovat přenos dat (vypracuje
technické řešení a případný změnový rozpočet),- návrh je zpracován, bude zaslán na TDI a INV,
p.Stehno se zúčastní příštího KD

VI. Ostatní
1. Příští KD se uskuteční dne 10.10.2018 v 8:00 hodin v kanceláři starosty Obce Jezdovice

Přílohy:
-

Prezenční listina
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Za TDI zapsal Ing. Radek Švengr, Ing. Josef Bartes
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