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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: 8 

Přítomni: Dle prezenční listiny – příloha č. 1 

Místo Bílý potok 

Dne 4.10.2017 

 

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  

 

 

 

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

staveniště. 

 

2. Zpráva od zhotovitele:  

- provedené práce na objektu 3101 Libverda k dnešnímu dni:  

- betonáž druhého kroku stěn vodojemu 

- odbednění stěn, druhý krok vodojem 

- vázání výztuže stěn čerpací stanice 

- montáž bednění stěn čerpací stanice 

- dovoz bednění na strop vodojemu 

- montáž bednění stropu vodojemu 

- montáž výztuže stropu vodojemu 

- výhled prací: 

- betonáž pracovních spár ve stěnách vodojemu 

- betonáž stropu vodojemu 
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- betonáž stěn prvního kroku čerpací stanice 

- odbednění stěn prvního kroku čerpací stanice 

- dovázání druhého kroku stěn čerpací stanice 

- betonáž druhého kroku stěn čerpací stanice 

 

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

- demontáž lepenky na druhé etapě střešní konstrukce 

- bourací práce na stávající střešní konstrukce druhé etapy 

- bourání mezistropu na druhé etapě – hurdiskový strop 

- demontáž akumulačních nádrží z první etapy 

- demontáž technologie a elektra na první etapě 

- zemní práce na objektu SO2203 

- výhled prací:  

- bourací práce na stavebním objektu SO 2401 

- demontáž lepenky na 3. etapě 

- bourání stropní konstrukce stropu – 3. etapa 

- bourání mezistropu hurdisky – 3. Etapa 

- šalování věnce – druhá etapa 

- montáž výztuže věnce  

- příprava provizorií technologie 

 

2.1 P. Stejskal: 

- požaduje zabezpečení tepelné izolace vodovodního potrubí v provizoriu před blížící se 

zimou 

 

2.2 Ing. Písek: 

- zrušení stávající armaturní šachty v areálu VDJ Libverda:  

V areálu VDJ Libverda je na přítokovém potrubí upravené vody umístěna stávající armaturní 

šachta (vnitřní rozměry 3 x 2,5m). V zadávací dokumentaci stavby bylo navrženo tuto šachtu 

částečně rekonstruovat (vybudovat nový strop, nové prostupy a bloky pod potrubí, provést 

lokální sanace). V rámci realizace stavby byl proveden opětovný průzkum stavebních 

konstrukcí (tj. po 5ti letech od TDW). Při tomto šetření byl zjištěn podstatně závažnější stav 

betonových konstrukcí, včetně průsaků podzemních vod, který by znamenal navýšení 

rozsahu rekonstrukce objektu.  

Na základě tohoto zjištění a s přihlédnutím k faktu, že v armaturní šachtě budou nově 

osazeny pouze armatury zajišťující možnost uzavření  a vypuštění/odkalení přívodního řadu, 

bylo se zástupci provozovatele a investora dohodnuto armaturní šachtu nerekonstruovat. 

Příslušné armatury budou v provedení do země se zemní šoupátkovou soupravou. Strop a 

stěny šachty budou dle potřeby pro osazení nových potrubí a armatur zbourány. 
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3. TDI: 

- dotaz na plnění harmonogramu 

- zhotovitel prohlašuje, že harmonogram plní 

 

 Ing. Písek: 

  - požaduje předložit vzorky krytin dle vizualizace – kontrolu vzorků barevnosti provede 

 ing. Olyšar 

 

Ing. Olyšar:  

- byl schválen dodatek č. 1 - čistopis bude předložen 

- požaduje do konce září vyčíslit VCP a MCP včetně veškerého technologického zdůvodnění – 

zajistí ing. Pešta, termín: do příštího KD 

- žádá, aby zhotovitel + projektant detailně prošel rozpočet a zajistil případné disproporce – 

zajistí ing. Písek a ing. Pešta, termín: do příštího KD 

 

 

C.   Seznam úkolů 

ID Název úkolu   Zodpovídá Termín 

      

D.   Stanovení termínu příštího kontrolního dne 

Termín Místo Poznámky  

18.10.2017 Libverda 9,30 hod. 

 

E. Seznam příloh 

ID Specifikace  

1 Prezenční listina 

 

 

Zapsal: 

Ing. Otakar Otta 
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