Kanalizace a ČOV obce Daskabát

Zápis z 11. kontrolního dne - 19.6. 2014
STAVBA:

OBJEDNATEL:
ZHOTOVITEL:
GEN. PROJEKTANT:
TDI:

Přítomni :

KANALIZACE A ČOV OBCE DASKABÁT
OBEC DASKABÁT, Daskabát 35, 779 00 Daskabát
EUROVIA CS, a.s. závod Zlín s.r.o., Louky 330, 763 02 Zlín
VISSO s.r.o., Tovární 1059/41, Olomouc
IREA s.r.o., Radniční 4, 787 01 Šumperk

A. Venclík, J. Vala, L. Svozil, A. Hanák, R. Krejčí, Z. Stojaník

Program jednání:
1) Úvod – prohlídka staveniště
2) Harmonogram výstavby
3) Průběh výstavby
- zápis koordinátora BOZP
- zápis TDI
1) Úvod
Kontrolní den stavby byl svolán po dohodě účastníků na čtvrtek 19.6. 2014 v 9.00h na OÚ
v obci Daskabát. Zhotovitel dokončil práce na spodní stavbě centrální čerpací stanice
(armování a betonáž stěn, betonáž přidružených objektů, betonáž stropů a části
spádových betonů). Zemní práce jsou prováděny u stok B1a, B1b a E a E2. Byla
dokončena převážná část rekonstrukce stávající stokové sítě vložkováním a osazeny byly
také čerpací stanice ČS1, ČS2 a ČS3.
2) Kontrola postupu prací dle harmonogramu
Zhotovitel aktualizoval harmonogram prací. S podrobným rozčleněním centrální čerpací
stanice (jednotlivá řemesla, technologie apod.) Harmonogram bude přílohou zápis z KD
3) Průběh výstavby
Zápis koordinátora BOZP


Úkol č.1 – Všichni jednotliví subdodavatelé předají koordinátorovi BOZP rizika ke
konkrétní stavbě, aby mohly být zapracovány plánu BOZP na staveništi
(Dle zák.309/2006 § 16: Zhotovitel stavby je povinen nejpozději do 8 dnů před
zahájením prací na staveništi doložit, že informoval koordinátora o rizicích vznikajících
při pracovních nebo technologických postupech, které zvolil)



Úkol č.2 - Zhotovitel a případní subdodavatelé zabezpečí pravidelnou kontrolu a
dodržování pravidel BOZP a PO na území celého staveniště dle zákona 309/2006Sb
a pravidel BOZP na ně navazujících.

Nutné povinnosti všech zhotovitelů:
- Pracovníci budou používat OPP (vesty, přilby (v dosahu stroje + 2m)
dle vyhl. 591/2006Sb)),
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Zhotovitel zabezpečí pažení všech výkopů nad 1,5m, jako ochrana
proti sesuvu půdy dle 591/2006Sb.
- Zhotovitel zabezpečí řádné hrazení a označení staveniště proti
vstupu nepovolaných osob. Toto oplocení musí být instalováno vždy
po opuštění staveniště !!! (týká se zejména centrální čerpací stanice
a zabezpečení výkopu při opuštění pracoviště) dle 591/2006Sb.
- Zhotovitel zabezpečí u nového subdodavatele vzájemné předání rizik
a předání rizik min.8 dní předem koordinátorovi BOZP na staveništi.
Termín: průběžně
Zápis technického dozoru stavby
-



Úkol č.3 – Zhotovitel zabezpečí vyřízení zvláštního užívání komunikace a dopravní
značení před zahájením prací u hlavní komunikace (správce komunikace SSOK).
Dále bude nutné zažádat o vyjádření a podmínky u prací na výtlaku pod komunikací
ŘSD.
Termín: průběžně
Zodpovídá: EUROVIA (Ing. Vala)



Úkol č.4 – AS-PO
 Povolí dodanému seznamu lidí vstup do areálu AČR (p. Mann)
 Bude jednat s obcí Daskabát o příspěvku (poplatku) za vodu
předanou z obce Daskabát (předběžně bylo předáno)
 Připraví technologii ČOV pro bezproblémový chod a likvidaci
odpadních vod z obce Daskabát po napojení dle harmonogramu.
 Případně vznese další požadavky na jednotlivé účastníky výstavby
Termín: průběžně
Zodpovídá AS-PO – (Bc. J. Moravec; Bc. T. Hladík)



Úkol č.5 – Projektant, TDI, Zhotovitel a investor projednali možnosti postupu povolení
nově navržené stoky k odkanalizování oblasti 9RD u Kapličky.
- Generální projektant k nové stoce u kapličky doplní všechny podklady pro ohlášení
změny stavby před dokončením (situace, řez, technická zpráva, vyjádření všech
dotčených síťařů a orgánů apod.). do 3.7. 2014
(Povolení by mohlo být zúřadováno do 1 měsíce od požádání.)
- Generální projektant prověří způsob odstranění nátoku balastních vod u aut.
zastávky. (zhotovitel předá k dispozici kamerové zkoušky) do 3.7. 2014
- Generální projektant předá zhotoviteli výkres s umístěním vytyčovacích tyčí u
výtlaku.
do 26.6. 2014
- Generální projektant doplní specifikaci čerpací stanice u stoky B.1bdo výkazu
výměr
do 3.7. 2014
Termín: 26.6. 2014 a 3.7.2014
Zodpovídá: VISSO (Ing. Hanák),



Úkol č.6 – Zhotovitel zabezpečí řádné hutnění a použití vhodného zásypového
materiálu po vrstvách 20-30cm, aby nedocházelo k nežádoucímu sedání
konstrukčních vrstev komunikací. Budou prováděny také zkoušky předepsané
projektem.
Termín: průběžně
Zodpovídá: EUROVIA CS (Ing. Vala)
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Úkol č.7 – Zhotovitel uhradí investorovi vodu, která unikla při porušení obecního
vodovodu při provádění výkopových prací.
Termín: průběžně
Zodpovídá: EUROVIA CS (Ing. Vala)



Úkol č.8 – Způsob provedení měřící šachty u ČOV bude konzultován mezi
zhotovitelem a dodavatelem technologie.
Termín: průběžně
Zodpovídá: EUROVIA CS (Ing. Vala)



Úkol č.9 – Ve středu proběhne schůzka ohledně sladění projektu stavebního, projektu
technologie a projektu elektro. Zhotovitel zabezpečí doplňující výkresy (řez
technologií, ze kterého bude patrné výšky nátoku, provozní hladina, maximální
hladina, prostupy ŽB kcí apod.)!!! - Byl předán doplňující projekt k provedení centrální
čerpací stanice. Zhotovitel a TDI prověří způsob provedení povrchové úpravy a
skladby konstrukčních vrstev u sjezdu do CČS.
Termín: do 3.7. 2014
Zodpovídá: EUROVIA CS (Ing. Vala)



Úkol č.10 – Zhotovitel zabezpečí tlakové zkoušky výtlaku na ČOV do Přáslavic dle
normy ČSN 75 59 11. TDI projde po vymazání šachet všechny šachty k vizuelní
kontrole těsnosti, správnosti zapravení a osazení armatur.
Termín: průběžně
Zodpovídá: EUROVIA CS (Ing. Vala)



Úkol č.11 – TDI předá zhotoviteli k nacenění výměry komunikací k případné opravě
(do 26.6.). Zhotovitel nacení do příštího KD možnosti oprav.
Termín: 3.7.2014
Zodpovídá: EUROVIA CS (Ing. Vala)

Příští kontrolní den bude probíhat ve čtvrtek 3.7. 2014 se srazem v 9h na OÚ
v Daskabátě. (v případě změny budete telefonicky kontaktováni)
Zapsal :
Investor –

Ing. Zdeněk Stojaník
Obec Daskabát

–

Zhotovitel - EUROVIA CS a.s. –
TDI -

IREA s.r.o. –

Antonín Venclík
Ing. Jiří Vala
Ing. Zdeněk Stojaník
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