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Z Á P I S  Z  K O N T R O L N Í H O  D N E  

 

Stavba: Rekonstrukce úpravny vody Bílý Potok 

Pořadové číslo KD: 11 

Přítomni: Dle prezenční listiny – příloha č. 1 

Místo Bílý potok 

Dne 15.11.2017 

 

A. Program jednání 

ID Téma 

1 Zahájení KD, prohlídka stavby 

2 Zpráva od zhotovitele 

3 

4 

Ostatní 

Stanovení termínu příštího KD 

 

B. Průběh jednání 

ID Informace  

 

 

 

 

KD byl zahájen, následně bylo přistoupeno k jednání dle bodů programu KD. Prohlídka 

staveniště. 

 

Zpráva od zhotovitele:  

- provedené práce na objektu 3101 Libverda k dnešnímu dni:  

- odšalování 3. kroku čerpací stanice 

- montáž výztuže stěn vchodu do vodojemu 

- montáž potrubí přítoku do vodojemu 

- montáž havarijního přepadu do vodojemu 

- provizorní zakrytí čerpadel a zateplení 

- montáž zajištění otvorů po betonáži, špuntování 

- výhled prací na dalších 14 dní: 

- montáž bednění stěn vstupu do vodojemu 
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- betonáž stěn vstupu do vodojemu 

- demontáž bednění stěn vstupu do vodojemu 

- montáž bednění stropu vstupu do vodojemu 

- montáž výztuže stropu vstupu do vodojemu 

- betonáž stropu vstupu do vodojemu 

- demontáž bednění stropu  

- montáž krovu na čerpací stanici 

- zahájení prací na kanalizaci a vodovodních řadech 

 

- provedené práce na objektu 2401 úpravna vody Bílý Potok k dnešnímu dni: 

- zemní práce na objektu SO2203 – nová akumulace 

- pokládka štěrků na zákl. spáru nové akumulace 

- betonáž podkladního betonu 

- montáž výztuže základové desky 

- montáž výztuže věnce na 4. etapě 

- betonáž věnce na 4. etapě 

- demontáž bednění věnce – 4. etapa 

- montáž krovu na 1. – 4. etapě 

- bourání příček v úpravně 1. N.P. 

- vyvážení sutě na deponii 

- výhled prací na dalších 14 dní: 

- montáž provizorních rozvodů elektro 

- zdění štítů na objektu úpravny vody 

- zakrytí krovu folií a laťování krovu 

- výroba provizorního potrubí 

- demontáž stávající technologie 

- odpojení filtrů na úpravně 

- postupy akumulace 

- betonáž základové desky akumulace 500 

- montáž rastru stropu, podhledy 

- montáž výztuže stěn akumulace 500 

- montáž bednění stěn akumulace 500 

- betonáž stěn akumulace 

 

Ing. Machek: 

- Libverda: upozorňuje na stav stavebních prací a mírném skluzu v dodávkách – reálný termín 
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dokončení el. prací konec ledna/začátek února 

- Bílý Potok:  

- el. přepojení proběhne v termínu cca 23.11.2017 (po dohodě s ing. Najvrtovou) 

 

Ing. Olyšar: 

- předává protokol od ing. Bíny – žádá odstranit závady (příloha 2 a 3)  

- žádá o odstranění písku u cesty  

- požaduje přesun „cedule“ – ihned 

- změnový list č. 1 (10. – 12. měsíc) – bez připomínek 

- změnový list č. 2 (v termínu 1. leden 2018) 

- investor požaduje na projektantovi posoudit „obtok“ surové vody při velkém zakalení u nátoku 

 

Ing. Najvrtová: 

- požaduje zastřešení – Bílý Potok 

 

 

C.   Seznam úkolů 

ID Název úkolu   Zodpovídá Termín 

      

D.   Stanovení termínu příštího kontrolního dne 

Termín Místo Poznámky  

29.11.2017 Libverda 9,30 hod. 

 

E. Seznam příloh 

ID Specifikace  

1 

2 

3 

4 

Prezenční listina 

Oznámení zadavateli stavby (ze dne 6.11.2017) 

Oznámení zadavateli stavby (ze dne 13.11.2017) 

Zápis z jednání 2.11.2017 

 

Zapsal: 

Ing. Otakar Otta 
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