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Záznam ze 14. kontrolního dne stavby "Bratčice - splašková kanalizace, intravilán
obce" konaného dne 10.7.2013 od 8.00 na OÚ Bratčice
Rozděovník : Obec Bratčice - Ing. Jiří Uhlíř, p. Havránek ( ou.bratcice@seznam.cz )
VIS, s.r.o. HK - Michal Vorel ( michal.vorel@vishk.cz,vladimir.loskot@vishk.cz
ABK Pardubice a.s. - Ing.Beneš, p. Jasan, p. Sokol ( benes@abk.cz,
jasan@abk.cz, bratcice.spl@seznam.cz, martin.sokol@centrum.cz )
PRESSKAN a.s. - Luděk David ( ludek.david@seznam.cz )
BOZP - stancah@seznam.cz

)

Při jednání byly projednány následující věci :
1. Zhotovitel informovalo provádění prací a plánu na další období.
Z důvodu poruchy na strojním zařízení nejsou tento týden práce na hlavních řadech
prováděny. Probíhá osazování plastových šachet na řadu A a C. Osazeno je 68 ks
šachet. Od 8.7.2013 zahájeno propojování šachet potrubím na hlavní řady.
Zbývá ještě položit část řadu O, celý 02, 02a ( předpokad dokončení pokládky hlavních
řadů je do 19.7.2013).
Křížení trasy řadu O s vodním tokem projednal zhotovitel se právcem toku PL HK, stř.
Čáslav ( p. Komberec tel. 602122408 ). PL požaduje oznámit zahájení prací - zajistí
zhotovitel.
Investor a TOI znovu upozornili zhotovitele, že dochází ke zpoždění v osazování
plastových šachet a ohrožení postupu montáže technologie. Předpoklad zahájení
montáže technologie do ČS je od 15.7.2013. Zhotovitel připraví do 12.7.2013 seznam
šachet připravených pro montáž technologie.
Termín dokončení stavby dle SOD je 30.9.2013.
Zhotovitel posílil stav pracovníků a přislíbil v případě potřeby další posílení.
2.

Investor vede jednání s OSO ohledně způsobu provozování kanalizace.Trvá.
Je sepsána smlouva pro připojení obce Bratčice na kanalizaci v Potěhách. Upřesňují se
podmínky smlouvy a posuzuje její text. Trvá. Bude projednáváno na zastupitelstvu obce
15.7.2013.

3.

PO kanalizačních přípojek pro obec zpracovává paní Jelínková z Kutné Hory.
Investor aktualizoval požadavky občanů na připojení na nově budovanou kanalizaci,
zatím požadavek na 154 ks přípojek.
Konečný termín pro podání žádosti o připojení na kanalizaci je 15.7.2013.
TOI porovná do příštího KO délky přípojek zadání stavby/Rb. Trvá.

4. Při provádění revizních jam v komunikacích dochází k tvorbě kaveren pod asfaltovým
povrchem. Před vlastní opravou povrchu komunikace bude domluven způsob a rozsah
oprav.Trvá.
Zhotovitel provádí dle postupu stavby likvidaci revizních jam v komunikacích .

.

5. Koordinátora BOZP vykonává Ing. Stanislava Hrstková, tel. 777787391.

Termín příštího kontrolního dne byl domluven na středu 17.7.2013 od 7.30 h na OÚ Bratčice.

Dle poznámek zjednáni zapsal:
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