Zápis z

kontrolního dne č.1

„VODOVOD LESONICKO, č.p.11904001“
konaného dne:
6.12.2021, 15:00 hod
Přítomni: dle prezenční listiny

I. Zpráva investora o provedených pracích
Provedené práce:
Zahájení prací: 21.7.2021 – předání staveniště
Provedené práce:
Zařízení staveniště, vytýčení tras vodovodních přivaděčů a VDJ Lesonice
Celkem provedeno:

II. Zpráva zhotovitele
V příštím období se předpokládá realizace následujících prací:
Zajištění ZUK pro realizaci podél KK a MK, zahájení prací na vodovodních přivaděčích VDJ
Šebkovice – VDJ Lesonice, VDJ Lesonice – Cidlina a na VDJ Lesonice – skrývka ornice, ZS

III. Finanční plnění
Plnění za prosinec 2021:
Rozpočtové náklady stavby:
Prostavěno:
Zbývá:

0,00 Kč bez DPH
60.025.089,00 Kč bez DPH
0,00 Kč bez DPH
60.025.089,00 Kč bez DPH

IV. Úkoly a termíny jejich plnění
číslo
1.1.
1.2.

Úkol
Průběžně zaměřovat položené potrubí před záhozem. Aktuální
stav GZ bude zasílán TDI
Předat TDI pasportizaci pozemků a objektů
Zajistit zvláštní užívání komunikací (KK a MK)do zahájení prací

1.3.

1.4.

Doplnění KZP dle skutečně prováděných prací (chybí plán
zkoušek na komunikace, betony,pracovní a zakl. spára atd)

Z:/T:
ZHOT
T: trvale
ZHOT
T: 20.12.2021
ZHOT
T: do
zah.prací
ZHOT
T: do
zah.prací
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ZHOT
T :do
3.1.2022

V. Ostatní
1.
2.
3.
4.

5.

6.
7.
8.
9.

10.

11.
12.
13.

ZHOT předal TDI seznam materiálů potrubí a armatur, seznam byl projednán s provozovatelem
a je schválen. Další materiály budou průběžně předkládány ke schválení.
ZHOT bude Provádět průběžnou fotodokumentaci stavby a předávat měsíčně spolu se
soupisem provedených prací!!
ZHOT zajistí pravidelné čištění komunikací, pravidelné provádění dosypávání výkopů,
pravidelný úklid jednotlivých pracovišť po dobu výstavby.
V případě provádění hutněných zásypů v rýze po pokládce nového vedení používat vhodný
materiál a dodržovat technologický postup (TP 146). Do násypů nesmí být použita zemina
obsahující organické materiály, rozbředlé zeminy, zmrzlé zeminy a objemově nestálé zeminy trvá po dobu provádění stavebních prací na pokládce vedení.
Zemní práce při realizaci novém vedení budou prováděny v rozhodující míře strojně, v místech
křížení s podzemním vedením (stávající vodovod) omezeně strojně s ruční dokopávkou
(respektovat bezpečnostní předpisy a požadavky správců sítí). INV, TDI požadují v případě
křížení nově položeného potrubí s podzemním vedením sítí přizvat ke kontrole provádění
zásypů v místě křížení.
Zhotoviteli byl předán plán BOZP. Zhotovitel musí s plánem BOZP prokazatelně seznámit
všechny osoby na stavbě v.č. všech poddodavatelů příp. hostů.
Přípojky nn pro VDJ – VAS požádá o připojení VDJ a o uzavření smlouvy s EG-D.
Pasportizace nemovitostí, komunikací, pozemků. ZHOT projedná s vlastníky pozemků
dotčených stavbou při realizaci vstup na pozemky před zahájením prací. Toto doloží TDI.
Změny:
Po vytýčení tras přivaděčů došlo k drobným úpravám tras z důvodu potřebného odstupu od
stromů, nadzemního a podzemního vedení IS.
T kusy pro hydranty budou nahrazeny plastovým T kusem
Všechny přírubové spoje budou provedeny lemovým nákružkem s přírubou.
Protlaky budou nahrazeny překopy: souhlas KSÚSV a obcí.
Na změny v technologii přechodu komunikace a odbočení pro hydranty a přírubových spojů
zhotovitel zpracuje bilanční rozpočet
Fakturace: Soupisy prací budou ve formě odpočtových výkazů výměr ve stejné struktuře jako
nabídkový rozpočet zhotovitele. ZHOT zašle TDI nabídkový rozpočet v excelu. Odsouhlasenou
fakturaci za předchozí měsíc je nutné předložit objednateli do 10 dne v měsíci.
Informační panel projektu je již osazen – povinná publicita je splněna
TDI prověří Rozhodnutí o odnětí z LPF na pozemku p.č. 544/1.
Změnu umístění vodojemu Lesonice odsouhlasila obec Babice v zastoupení starostky p. Černé

Pokud do 2 dnů od obdržení tohoto zápisu nevznese žádný z účastníků námitku, má se za to,
že s ním souhlasí.
Příští kontrolní den se uskuteční dle zahájení prací v roce 2022 a klimatických podmínek.
Příloha: prezenční listina
Za TDI zapsal: ing. Luděk Kotrba
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