Záznam ze 16. kontrolního dne stavby „Bratčice – splašková kanalizace, intravilán
obce“ konaného dne 24.7.2013 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 informoval o provádění prací a plánu na další období.
Jsou prováděny práce na hlavním řadu od křižovatky k vodoteči.
Probíhá osazování plastových šachet na řadu A a C. Osazeno je 87 ks
šachet( v záznamu z minulého KD je údaj chybně). Práce na propojování šachet
na hlavní řady probíhá.
Zbývá ještě položit část řadu D od křižovatky k vodoteči v délce cca 150 m - předpoklad
dokončení pokládky hlavních řadů je příští týden .
Zhotovitel předpokládá ,že do konce příštího týdne budou k dispozici skutečné délky
hlavních řadů z geodetického zaměření-trvá..
Křížení trasy řadu D s vodním tokem projednal zhotovitel se správcem toku PL HK, stř.
Čáslav ( p. Komberec tel. 602122408 ). PL požaduje oznámit zahájení prací – zajistí
zhotovitel, který zároveň oznámí provádění prací na ČEZ. Předpoklad realizace příští
týden.
Investor a TDI znovu upozornili zhotovitele, že dochází ke zpoždění v osazování
plastových šachet a ohrožení postupu montáže technologie.
Montáže technologie do ČS byla zahájena od 15.7.2013. K 24.7. je provedena montáž
technologie v 18 ks DČS. Zatím je prováděna pouze montáž v šachtách , neboť nejsou
osazeny chráničky mezi DČS a ovládací skříňkou a nemovitosti nemají připraven rozvod
triky. Zástupce PRESSKAN informoval, že potřebují mít připraveno cca 35 až 40 šachet
pro týdenní montáž.
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 DSO ohledně způsobu provozování kanalizace.
Je sepsána smlouva pro připojení obce Bratčice na kanalizaci v Potěhách. Upřesňují se
podmínky smlouvy a posuzuje její text. Příští týden budou za spolupráce s právníkem připraveny podklady pro projednání v zastupitelstvu obce- trvá,ve čtvrtek schůzka
investora s právníkem.

3. PD kanalizačních přípojek pro obec zpracovala paní Jelínková z Kutné Hory.
Investor aktualizoval požadavky občanů na připojení na nově budovanou kanalizaci,
zatím požadavek na 168 ks přípojek- trvá, v jednání je ještě 1 případ vysazení odbočky bez osazení DČS.
Konečný termín pro podání žádosti o připojení na kanalizaci byl 15.7.2013.
Obec průběžně informuje občany o nutnosti připravit elektro rozvod pro připojení DČS
- vyhlášeno rozhlasem,předáván informační leták.
TDI porovná do příštího KD délky přípojek zadání stavby/RD. 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.
Příští týden zhotovitel předpokládá schůzku de SÚS na místě.

5. Přerušovací šachta – stavební část je předmětem Změny stavby (Recprojekt 03/2010),
technologické vystrojení šachty není zprojektováno. Investor zkontaktuje projektanta .
Práce mohou být zahájeny po sklizni,zhotovitel prověří ,zda je možné připojení na
rozvod elektro z 1.etapy.
6. TDI uskuteční konzultaci na MěÚ – OŽP Čáslav ohledně vydání kolaudačního souhlasu - trvá, bude v průběhu 08/2013.
7.Změnový list č.1- zhotovitel předal investorovi a TDI návrh změnového listu,důvodem je
změna v zatřídění zeminy při provádění bezvýkopové technologie. Investor žádá TDI o
stanovisko- trvá.
8.Investor a TDI upozorňují na nutnost řádného hutnění záhozů po vrstvách.
9. Koordinátora BOZP vykonává Ing.Stanislava Hrstková tel. 777787391

Termín příštího kontrolního dne byl domluven na středu 31.7.2013 od 13.00 h na OÚ Bratčice.
Dle poznámek z jednání zapsal : Vladimír Loskot

