Kontrolní den č.21
,rKanalizace a ČOV Oráčov*
kontrolníden ,kontrola a postup prací, řešení problémů,změny stavby
zhotovitel, zápisy z
9:],:,ly:

Postup prací: 2x party
,kontrola doprav značení(správnost
umístění)průběžně
-vytyčenítrasy_ kan. probíhá průběžně
-vytyčenísítí(ČEZ, ietin, GaŠNet,-probíháprůběžně
- stoka A přípravné práce (vodoteči
výkop práce, paženívýkopu *poŘládka_kan. potrubí +z59yp +
hutnění po vrstvách,
odbočky na kan. přípoj. vysazény dte PD.
- kan. přípojek (veřejná čásl)
- dosypání komunikace+ úkiid (staveniště +komunikace)
probíhá průběžně
- převoz staveb. mat.
- odvoz zeminy_z dep.
_ kan. připoj. k
ČOV.- přípravné práce pod ASF. na komunikaci
(u nádraží|
Výhled:
Stoka A (vodoteč)
Vystrojení ČS, el.-přípoi. NN

ČOv íx parta

- kontrola výšek + vytyčení,přeměření
výšek
- čerpáníspodní vodyz čerpacíjímky

- Úkončeno
,el. přípojka položena, provede
še oňsyp +p_oložení výstražnéfótie+ zásyp + hutnění-trvá
provede se při terénních úpravách xolóin čov preopóŘr"o
od 1.8.2022
-osazení lávky (technologie)-hotovo
-rozvody ZTl-hotovo
-montáž oken, dveří-hotovo
-El. rozvody vnitřní-hotovo
-om ítky -vnitřní-hotovo
-kompletace technotogie
_přípravné práce fasáda
Výhled:
-výmalba vnitřky
-ZTl-dokončení
Předběžný HMG.
-fasáda : od 11.7.2022
-terénníúpravy kolem ČOV: od 1.8.2022

HMG: Plní
Fakturace

:
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Pře.konané body zápisu a úkoly budou průběžně odstraňová
ny, zůst áv ají nadále
v historii daných zápisů.

Projednáno
31.Zhotovitel předložil ZL.č.1,2,.,,...863 905,32 ZL,č.1
otovitel při p raví do 30, 1 1 f. Ři ; ,"5.?
p řed l oži l
'"ZťJ"&'riior,!s.Pvt schválen subdodavatel na technologii
a to voĎÁ,óz.
91 9vt" vyvěšena propagačnídeskana invistorem určenémísto.
35.Zhotovitel vyzve r.ot k9 kontrole uýzluže.ten
Čs. ňĚo,anop"m. -proběh lo
36,BYlo Projednáno, Že Při provedení"zatopove zrouŠiv
eov bude zatopeno do 4 m, zhotovítel
Před zásYPem obvod. stěn vyzve TDl ke kbntrole, réináiň:předpoklad
leden 2o22-provedeno
37,Dne 7-12,1.2022 proběhlá kontrola zatopených .tcn
naáiiiČÓř:i;;vnyctr
vao.
'
-TDl povoluje k obsypu obvod. stěn čOV.-broÚ"á"*
38,Byla projednána a schválena změna terllínu
úplnéuzavírky
PtJVoDNl TERMíN UZAVíRKY, oai.q,zo22 do eó,g.zďz-zNo\fýsjnice é.llt228v obci oráčov a to:
TERMíN uzAvíRKy: od
2,5,2022 do 31 j02022 Navrhovan á objízdnátrasá,-,
oole oráčov po silnici č.l|t228do města
Jesenice na silnici Č. lt27, odtud po silniói č, lt27 ažke
Řňiovatce se'silnicí 8. U6. Dále pak po této
komunikaci přes obcetlořovičky, Hořes edly ažke
křižovatce se silnicí ě, lll227, po této silnici č.
|ll227 Přes městYs Kněževes dó města RaŘovnrr, popř
ň" křižovatku se sitnti č,llt228a po této
silnici přes obec Senomaty, Pšovlky a ŠvinovzpetiJ"n.L
oráčov.
39,ze strany investora došlo k upožorněnin".ňóisuiiciJe
stav poklopů dešťových vpustí, ktenú
vznikl zátěŽÍ-Provozem stavby. Problémová mís_ta
i.Óu ná r.orunikaci před čp.iá; ;i;:i'.
zhotovitele ,abY tYto
zabezpečii,'pÉ
u"r"iností a následně provedl opravu
_co-nejdříve
výměnu, Termín do 1IÍ:t9
8,2,2O22-pro!ednáno
40,BYlo Projednáno se zhotovitétem nevrrodnost
zeminy pod kanalizačnípotrubí na čoV a z
dŮvodu urČenívhodnéhoPostupu bylo posouzeno geológem
a navžen postup -vizzápisv SD+
příloha zápisu -TDl schvaiule návržáný postup.
41,BYlo Projednáno vYPoušiění-vod dó potoká (prověřit
s povodím, ožp-Rakovník)._lnvestor,TDl _
projednáno (rozhodnutí od oŽP-Rarovnír
obdrž"noi.'zaslánížádosti na pripójrÚ-ŇŇ řéÓV zapojení (červenec-srpen)-lnvestor32. zh

ž;ár"
-

Í';?JlX!l"j"dnáno

43,Zhotovite vznesl PoŽadavek na investora
,aby si určil barvu fasády popř, oken na čoV
z dŮvodu vČasného.dodání.(sdodávkami ,"i"rútu
io uic.nto dobách horší).-proběhto
iá
45,TDl Žádá zhotovitele ( z
'opátrnost
PP.V9.nce) na zvýšenou
pracovníkůpři vázánía bednění
slouPŮ na ČoV, abY Pracovníci dbali na dod-žovánizasáá-e
přimanipulaci s břemenem pod
oZp
r.lqelem jeřábu a nošeníodpovídajícíchOOP,
46,TDl Žádá zhotovitele , abY
Prošeíhotové trasy kanalizace
komunikace a taktéŽ překopý bo ran
.a..dosypal propadlé překopy
piňoěžně
nriqo;el,r_6rrr-,
hlídat stav.-provádí se
'aie
47 ,Bylo prolednáno se zhotovitelem
za s.zoáz p.oenne kontrola výztužesloupů před
,Že
záklopem-( tuto kontrolu zhotoviterjŇě pot*oip"-JĚ
př'piavenosti).-proběhto

a8,Byly plojednány připomínky ze strany zhotovitele
k PD zaslá ny 5.4.2O22(velikost třmínkůve
věncích).Žádáme AD o písemnéstanovisko.-proběhlo
49.Bylo projednáno a odsouhlaseno barva ok'en (šedá)
na ČOV + vrata (mahagon) dále změny
umístění síranovénádĚi, odsouhlaseno AD + etěttromer- bude
osázen 1x AD se změnou
souhlasí.
50,BYlo Projednáno'T!l9ni^stávalÍcídešt. kanalizace avpustiv
trase projektované kanalizace na
stoce A7 v Úseku mezi Š97-98,kdé bylo nutné v tomto
úseku dešt,. kaná lžacea vpust,demontovat
a po provedení kanalizace znovu obnovit.-proběhlo
st |v|l9r9le{láno se zhotovitelem na stoce A6 zastižení el, vedení v trase
kanalizace v úseku
mezi S95-96, V tomto Úseku zhotovitel provede výkopové práce
ručně
z
důvodu
nebezpečí
poškozeníel, vedení. cca ,l5 bm,-hotovo
52,BY|Y ProjednánY.Podmínky stavu povrchů KSUS
komunikací ke kolaudaci,-V řešení (Zástupce
Dražanov á)- l nvestor ú souči n ň osti s TD -P roj"J nán
o
r§ !S.
53,BYlo Projednáno ,že stoka A-A bude končit průoéiňóřŠácrltou
š4 zaslepenou zátkou,
54 bude uložena za odbočkou k čp.166.
projednáno ,že stoka B.,1 se nebude realizovat,
91 Pv|o
55,BYlo Projednáno Žádost zhotovitele nl
1?:;!;oionne;si popis provedení napojení4x přípojek
na výtlak Y2. kčp,67.-AD.Termín do 24,6,2ozzProieonaiio
Že zhotovitel předtoži naceň'oni-řproveoení napojení
u čp.67.Termíndo
l

i3.?r.;3ri:"iednáno,
57,Žádámezhotovitele o provedení většíhoúklidu
kolem čov- igelity a různéodpadky
poletují kolem staveniště. Termín do 29.7.2022.

Úroty zKD č.21:
1'Dbát na řádné dodrŽovánÍBOZP (nošení bezpečnostních
ochran. pomůcek,řádné
zabezpečenívýkopů)
Zodpovídá: zhotovitel
Termín: pořád

2.pravidelná kontrola správnosti umístění doprav.
značení
Zodpovídá: zhotovitel
Termín: průběžně
3,ProjÍt hotové kanalizaČnítrasy a dosypat propady
(bahno seškrábnout a nahradit
hrubším materiálem).
Zodpovídá:
Termín: průběžně

zhotovitel

4.DaĚí úkolje obsažen bodem 56,57
Zodpovídá: zhotovitel

Termín: dle zápisu

PříštíKD č. 22 se bude konat na obecním úřadě
Oráčov ve dne 10.8.2022 v 9hod.
Zapsal: Martin Tesař 23.7.2022
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