Kanalizace a ČOV obce Daskabát

Zápis z 2. kontrolního dne - 9.1. 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

dle prezenční listiny

Program jednání:
1) Úvod – prohlídka staveniště
2) Harmonogram výstavby
3) Průběh výstavby
1) Úvod
Kontrolní den stavby byl svolán po dohodě účastníků na 9.1. 2014. Po předání staveniště
proběhlo vytyčení inženýrských sítí a trasy kanalizace, zhotovitel dále provedl zařízení
staveniště, odstranění a kácení zeleně. Zhotovitel dále provedl skrývku ornice a prováděl
práce na propustku a vložkování. Následně byly probíhající práce vzhledem počasí
přerušeny. V následujícím zimním období budou probíhat zejména přípravné práce a
činnosti k bezproblémovému zahájení prací dle předpokladu v březnu 2014.
2) Kontrola postupu prací dle harmonogramu
Zhotovitel zabezpečí aktualizaci harmonogramu k celému projektu. Rámcový
harmonogram bude předán nejpozději do 27.1.2014. přesnější harmonogram bude
předán do 28.2. 2014.
Termín:
28.2. 2014
Zodpovídá:
EUROVIA (R. Illek)
3) Průběh výstavby


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)

Koordinátor BOZP předá do příštího KD zhotoviteli plán BOZP který bude součástí stavby
Termín: 28.2. 2014
Zodpovídá: Koordinátor BOZP (IREA)


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.
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Jedná se zejména o:
o používání ochranných prac. pomůcek (zejména přilby, vesty)
o řádné hrazení a označení výkopů
o ochrana proti sesuvu půdy - pažení výkopů hloubky nad 1,5m


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: 28.2. 2014
Zodpovídá: EUROVIA (Ing. Vala)



Úkol č.4 – Investor (obec Daskabát) svolá schůzku na vojenském újezdě Libavá za
účasti investor, zhotovitel, TDI a projektant. Schůzka se bude týkat zejména podmínek
napojení výtlaku kanalizace z obce Daskabát. Termín schůzky bude řešen mezi 2027.1. 2014.
Termín: 20.1. 2014
Zodpovídá: obec Daskabát (A. Venclík)



Úkol č.5 – Zhotovitel a generální projektant předá TDI data narození osob, které
budou jednat a účastnit se schůzky na vojenském újezdu Libavá. Data předá TDI
v tabulce k vyřízení povolení vstupu do vojenského újezdu.
Termín: 14.1. 2014
Zodpovídá: EUROVIA, VISSO !!!



Úkol č.6 – Zhotovitel předá investorovi k odsouhlasení prováděcí dokumentaci, která
bude vycházet a shodovat se s podmínkami a parametry zadávací dokumentace.
Termín: 28.2. 2014
Zodpovídá: EUROVIA (Ing. Vala)



Úkol č.7 – Investor poptal u generálního projektanta nabídku na zpracování
projektové dokumentace na přípojky k jednotlivým nemovitostem. Součástí nabídky na
přípojky, bude také odhad ceny za provedení přípojek.
o Generální projektant bude řešit napojení všech nemovitostí. (Některé
nemovitosti budou řešeny novým připojením, které bude povoleno územním
souhlasem (jeden územní souhlas na vše), jiné nemovitosti májí stávající
napojení kde bude nutné řešit nebo posoudit zda je technické řešení
odvedení splaškových vod v pořádku či nikoli…
Termín: 17.1. 2014
Zodpovídá: VISSO (Ing. Hanák)



Úkol č.8 – Investor promyslí způsob provádění přípojek k jednotlivým nemovitostem.
Investor zváží způsob spolufinancování přípojek (motivaci k napojení v podobě
dotace (jakým způsobem v jakých částkách zda vůbec apod.))
Termín: do 27.1.2014
Zodpovídá: Obec Daskabát (A. Venclík)
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Úkol č.9 – Investor, projektant a zhotovitel dořeší způsob napojení 14 domů, které
mají vlastní čističku.
Projektant navrhne způsob řešení odkanalizování restaurace za obcí, zhotovitel
nacení přípojku a majitel nemovitosti se rozhodne zda bude tuto přípojku chtít
realizovat.
Termín: do 27.1.2014
Zodpovídá: VISSO (Ing. Hanák), EUROVIA CS
(Ing Vala)
Úkol č.10 – V úterý dne 28.1. v 18.00h bude v obci Daskabát probíhat představení a
projednání projektu kanalizace s občany obce.
Program:
o Seznámení s projektem – VISSO
o Seznámení se zhotovitele – EUROVIA CS
o Seznámení s řešením přípojek – obec + VISSO
o Ostatní
Termín: 28.1.2014
Zodpovídá: Obec Daskabát (A. Venclík)

Příští kontrolní den bude v pondělí 27.1. 2014 se srazem ve 14h na OÚ v Daskabátě.
- v případě změny budete telefonicky kontaktováni
Zapsal :
Ing. Zdeněk Stojaník

Investor
Obec Daskabát

–

Zhotovitel
EUROVIA CS a.s. –
TDI
IREA s.r.o..–

Antonín Venclík
Ing. Jiří Vala

Ing. Zdeněk Stojaník
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