Kanalizace a ČOV obce Daskabát

Zápis z 6. kontrolního dne - 3.4. 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, R. Illek, L. Svozil, Z. Stojaník, R.Krejčí

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 3.4. 2014 v 9.00h na OÚ
v obci Daskabát. 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. Nyní
probíhají práce na zakládání centrální čerpací stanici a zemní práce jsou prováděny u
stok B a E2. Následovat bude rekonstrukce stávajících částí kanalizace.
2) Kontrola postupu prací dle harmonogramu
Zhotovitel je v souladu s předaným harmonogramem, v případě odchylek bude
harmonogram průběžně aktualizován.
Termín:
Průběžně
Zodpovídá:
EUROVIA (R. Illek)
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.

Jedná se zejména o:
o používání ochranných prac. pomůcek (zejména přilby, vesty)
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o řádné hrazení a označení výkopů
o ochrana proti sesuvu půdy - pažení výkopů hloubky nad 1,5m
o na kontrolním dni bylo dohodnuto, že zhotovitel zabezpečí ohrazení a
označení staveniště proti vstupu nepovolaných osob. (ohrazení a označení
staveniště provést v souladu s n.v. 591/2006Sb.)
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 – Zhotovitel předá investorovi k odsouhlasení prováděcí dokumentaci, která
bude vycházet a shodovat se s podmínkami a parametry zadávací dokumentace. Byl
předán armovací výkres čerpací stanice, do pondělí bude předán výkres armatury
stropu a následovat budou také výkresy od přidružených objektů, výkres tvaru a
základových patek.
Termín: 7.4. 2014
Zodpovídá: Ing. Hanák (VISSO)
EUROVIA (Ing. Vala)



Úkol č.6 – 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… (V tuto chvíli je projito cca
90% nemovitostí)
Zodpovídá: VISSO (Ing. Hanák)



Úkol č.7 – Investor rozhodl, že zaplatí projektovou dokumentaci přípojek k jednotlivým
nemovitostem. Napojení jednotlivých nemovitostí bude probíhat ve vlastní režii
majitelů nemovitostí.
Zodpovídá: Obec Daskabát (A. Venclík)
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Úkol č.8 – Investor, projektant a zhotovitel dořešil způsob napojení 14 domů, které
mají vlastní čističku.
Termín: splněno
Zodpovídá: VISSO (Ing. Hanák), EUROVIA CS
(Ing Vala)
Úkol č.9 – Investor žádá autora projektu o posouzení odkanalizování nemovitostí
v oblasti hasičské zbrojnice (u několika nemovitostí, jsou údajně nevyhovující výškové
poměry.) Proto je nutné posoudit zda navrhnout novou stoku pro odkanalizování
zmíněných nemovitostí, nebo jiné nejvhodnější řešení. (V případě nové stoky by se
musela stoka doprojektovat, povolit odborem životního prostředí a nacenit.)
Termín: 17.4.2014
Zodpovídá: VISSO (Ing. Hanák),



Úkol č.10 – Bylo dohodnuto, že zhotovitel zabezpečí dočasné přesazení smrkové
školky u objektu centrální čerpací stanice. Po provedení prací budou stromky
zasazeny zpět.
Termín: průběžně
Zodpovídá: EUROVIA CS (Ing. Vala)



Úkol č.11 – Na KD byl přítomen stěžovatel p. Mádr ze spol. Agrospol (602786094),
který si stěžoval na poničené osetí v místě přístupu výtlaku. Zhotovitel sjedná nápravu
a domluví možnosti přístupu,aby nevznikala další škoda.
Termín: průběžně
Zodpovídá: EUROVIA CS (Ing. Vala)



Úkol č.12 – TDI zabezpečí kontaktování a návštěvu stavby státním stavebním
dohledem z odboru životního prostředí Olomouce. Při návštěvě bude projednán potup
výstavby a případné změny a požadavky na doklady ke kolaudaci.
Termín: průběžně
Zodpovídá: IREA (Ing. Stojaník)



Úkol č.13 – 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)

Příští kontrolní den bude probíhat ve čtvrtek 17.4. 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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