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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: 7 

Přítomni: Dle prezenční listiny – příloha č. 1 

Místo Bílý potok 

Dne 21.9.2017 

 

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  

 

 

 

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:  

- betonáž prvního kroku stěn vodojemu 

- odbednění stěn, první krok 

- vázání výztuže vodojemu, přední část 

- provádění bednění druhého kroku stěn vodojemu 

- výhled prací:  

- betonáž stěn druhého kroku vodojemu 

- montáž výztuže základové desky čerpací stanice 

- betonáž základové desky čerpací stanice 

- odbednění stěn druhého kroku vodojemu 

- dovoz bednění na strop vodojemu 
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- montáž výztuže stropu vodojemu 

 

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

- bourání stávající střešní konstrukce a odvoz sutě na skládku 

- zdění obvodového zdiva na úpravně vody první část 

- demontáž lepenky na druhé etapě 

- stavební objekt SO 2501, 2502  

- přeložka kanalizace DN 400 od šachty Š1A k šachtě Š2 dále k šachtě Š3 a ukončení v Š4 

- odběr do VDJ – montáž potrubí DN 200TLT řad 3 

- výhled prací:  

- bourací práce na stavebním objektu SO 2401 stávající střešní konstrukce druhé etapy 

- demontáž lepenky na druhé etapě střešní konstrukce 

- SO2203 – nová akumulace, výkopové práce 

- provedení podkladního betonu 

- montáž krovu na první etapě 

- betonáž věnce na druhé etapě 

- demontáž technologií a elektra na druhé etapě 

 

Zhotovitel žádá:  

- od 4.9.2017 nebyla dostupná stavba úpravny vody Bílý Potok z důvodu uzávěry komunikace 

pro vozidla nad 15t - zhotovitel žádá o prodloužení termínu o dobu, kdy platí zmíněná uzávěra  

 

Libverda: 

- bude vypracován změnový list z důvodu přetřídění zeminy dle geologického posudku 

 

Ing. Písek: 

- dotaz na dodělávku elektrorozvaděčů 

 

Ing. Machek: 

- informuje o stavu prací – bez připomínek 

 

Ing. Olyšar: 

- požaduje splnit harmonogram, tj. do 17.11.2017 ukončit hrubé práce na střeše 

- požaduje umožnění vyčištění vodojemu – do konce září - zajistí  p. Pilný 
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C.   Seznam úkolů 

ID Název úkolu   Zodpovídá Termín 

      

D.   Stanovení termínu příštího kontrolního dne 

Termín Místo Poznámky  

4.10.2017 Libverda 9,30 hod. 

 

E. Seznam příloh 

ID Specifikace  

1 Prezenční listina 

 

 

Zapsal: 

Ing. Otakar Otta 
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