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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: 5 

Přítomni: Dle prezenční listiny – příloha č. 1 

Místo Bílý potok 

Dne 23.8.2017 

 

A. Program jednání 

ID Téma 

1 Zahájení KD 

2 Prohlídka stavby 

3 

4 

Zpráva od zhotovitele 

Stanovení termínu příštího KD 

 

B. Průběh jednání 

ID Informace  

 

 

 

 

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

 

2. Prohlídka staveniště objektu SO 3101 – Libverda.  

Prohlídka staveniště objektu SO 2901 – Bílý Potok. 

 

3. Zpráva od zhotovitele:  

- provedené práce na objektu 3101 Libverda k dnešnímu dni:  

- hloubení jámy VDJ 1500 m
3 a armaturní části odvoz výkopku na skládku 

- bourání skály bagrem Cat 320E s bouracím kladivem, odvoz na skládku 

- navážení štěrku do stavební jámy, příprava štěrkového polštáře 

mailto:otta@telmont-nbk.cz


TELMONT Nymburk s.r.o.    

Palackého třída 222 

288 02 Nymburk  

IČ: 25637584, DIČ: CZ25637584 

email: otta@telmont-nbk.cz  

ID datové schránky: p2s6rbi 
 

 

 

- betonáž podkladního betonu dle PD na objektu 

- nástup betonářů a vázání armatury základové desky VDJ 1500 m
3 

- výhled prací:  

- betonáž základové desky vodojemu 

- betonáž části obvodových stěn 

 

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

- bourání výplní otvorů ve fasádě, v přízemí zazdívání otvorů pálenými cihlami a Heluz 

tvárnice kotveny do stěny na ocelové trny 

- omítání zazděných otvorů na fasádě, úklid po zazdívkách 

- výhled prací:  

- bourací práce na stavebním objektu SO 2401 stávající střešní konstrukce 

- montáž lešení na části, kde budou probíhat bourací práce střešní konstrukce 

Zhotovitel na základě požadavku projektanta provedl ověřovací sondy pro ověření polohy, stavu, 

materiálu a profilu stávajícího vodovodního potrubí DN200. Tento řad slouží v úseku od 

odbočky z přítokového potrubí zdroj Smědá (šoupě Š1) do místa zaústění odtoku ze stávajícího 

vodojemu 150 m
3
 pouze jako havarijní obtok úpravny vody a tento úsek je dlouhodobě 

nevyužívaný. Dále je do řadu zaústěno potrubí upravené vody a řad dopravuje vodu z areálu 

úpravny vody do samostatného areálu vodojemů Libverda. První sonda byla provedena poblíž 

stávající kanalizační šachty Šd3 v místě plánovaného napojení stávajícího řadu na nový řad        

č. 3.  V rámci ověřovací sondy bylo zjištěno, že stávající řad úseku obtoku je situativně umístěn 

nevhodně, v kolizi s budoucí navrhovanou kanalizací (18A), kterou ovšem není možné 

z dispozičních a výškových důvodů přemístit. Současně bylo zjištěno, že tento úsek potrubí řadu, 

který je dlouhodobě nevyužíván,  je na hranici životnosti. Stávající šoupě Š1, které není 

používáno je již nefunkční a není již zaručena jeho dokonalá těsnost. 

Na základě výše uvedeného bylo za účasti provozovatele, TDI a projektanta rozhodnuto o těchto  
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úpravách řešení: 

- stávající úsek havarijního obtoku úpravny vody DN200 bude bez náhrady zrušen - tzn. za 

šoupětem Š1 bude zaslepen. V místech, kde bude potrubí překážet, bude odstraněno, 

- trasa nově navrhovaného řadu č. 3 bude upravena. Řad 3 bude nově vycházet z armaturní 

komory vodojemu a bude nově označen jako „Odběr do VDJ Libverda“. Nahradí tak celý úsek 

původně navrhovaného řadu č. 4, 

- řad č. 4 nebude realizován. 

 Ing. Pešta:  

- předání harmonogramu v tištěné podobě  

 

Ing. Olyšar: 

- dotaz na to, jestli budou v harmonogramu uvedeny termíny odstávky úpravny vody 

- nejsou – odpověď ing. Písek 

- maximum odstávky je stanoven na 8 hodin 

- vyvěšení harmonogramu v buňce – zajistí p. Pilný 

 

Ing. Písek: 

- je nutno zajistit jednu „sociální buňku“ pro obsluhu úpravny – zajistí zhotovitel p. Pilný  

- kabelová přípojka VN 

- přeložka bude provedena do místní komunikace 

 

Ostatní účastníci: 

- bez připomínek 
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C.   Seznam úkolů 

ID Název úkolu   Zodpovídá Termín 

      

D.   Stanovení termínu příštího kontrolního dne 

Termín Místo Poznámky  

6.9.2017 Libverda 9,30 hod. 

 
  

 

E. Seznam příloh 

ID Specifikace  

1 Prezenční listina 

 

 

Zapsal: 

Ing. Otakar Otta 
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