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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: 12 

Přítomni: Dle prezenční listiny – příloha č. 1 

Místo Bílý potok 

Dne 29.11.2017 

 

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: 

- MTŽ bednění stěn vstupu do VDJ 

- Betonáž stěn vstupu do VDJ 

- Demontáž bednění stěn vstupu do budovy 

- MTŽ bednění stropu vstupu do VDJ 

- MTŽ výztuže stropu vstupu do VDJ 

- Betonáž stropu vstupu do VDJ 

- Betonáž spádového betonu na stropě VDJ 

- Výhled prací na dalších 14 dní: 

- Realizace zemních prací na propojovacích řadech, kanalizace a vodovod 

- MTŽ krovu na ČS 
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- MTŽ technologie v ČS 

 

- Provedené práce na objektu 2401 Úpravna vody Bílý Potok k dnešnímu dni: 

- MTŽ provizorních rozvodů elektro 

- Zdění štítů na obj. Úpravna vody 

- Zakrytí krovu fólií a laťování krovu 

- Výroba provizorního potrubí 

- Demontáž stávající technologie 

- Odpojení filtrů na úpravně 

- Betonáž základové desky akumulace 

- MTŽ výztuže stěn akumulace 500 

- MTŽ bednění stěn akumulace 500 

- MTŽ prostupů do akumulace 500 

- Výhled prací na dalších 14 dní: 

- MTŽ dalších prvků na krovu, kleštiny 

- MTŽ ocelových sloupů na korunu filtrů 

- Demontáž stávajícího potrubí pod filtry 

- MTŽ laťování krovu a dle počasí příprava na pokládku šablon 

- Dozdívání štítů mezi 2. a 3. krokem krovu a mezi 3. a 4. krokem 

- Dozdívání obvodových stěn mezi věncem a pozednicí 

- Dozdívání příček a průvlaků v první části úpravny 

- MTŽ pomocné konstrukce na vazné trámy 

- MTŽ konstrukce stropu a tepelné izolace 

- Betonáž části stěn akumulace 500 

 

Objednatel apeluje na posílení stavebních kapacit na objektu 3101-VDJ! 

 

Zhotovitel upřesňuje termín nástupu na střechu VDJ – 6.12.´17, předpoklad dokončení – 

8.12.´17-po fólii 

 

Přípojka VN: 

- Zhotovitel nestihl termín pro realizaci přípojky VN dle pův. HMG a tato bude, vzhledem 

k aktuálním klimatickým podmínkám na stavbě, realizována na jaře 2018.  

- Důvodem nemožnosti realizovat přípojku VN nyní je skutečnost, že podmínkou pro možnost 

pokládky kabelů je trvalá teplota nad +5°C, což v současnosti není reálné 

- V tom případě zhotovitel zajistí opětovné požádání o dočasné vynětí pozemku trasy přípojky 

VN z půdního fondu 

- Vzhledem k výše uvedenému, objednatel požaduje po zhotoviteli přípojky VN vyjádření o 

nemožnosti realizovat přípojku nyní – zajistí fa MPC-p. Dostál 
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- Projektant v této souvislosti upozorňuje na skutečnost, že nová přípojka VN je limitujícím 

faktorem pro najíždění celé nové úpravny vody.  

- Nový termín realizace přípojky je stanoven – duben 2018 

 

Ing. Najvrtová 

- Kdy bude zprovozněno dávkování uhličitanu? – ode dneška, tj. od 29.11.´17 

- Žádá o zřízení provizorního osvětlení úpravny obsluhu 

 

GP, objednatel a provozovatel: 

- Striktně požadují, aby po celou dobu výstavby byl zachován chod technologické linky 

stávající úpravny!!! 

- Trvá striktní požadavek na dodržování předem odsouhlaseného HMG provádění provizorií 

pro zajištění dodávky pitné vody 

 

Zhotovitel elektro: 

- Žádá o potvrzení termínu 2.1.´18 pro nástup na elektromontážní práce ve vztahu ke stavební 

a strojní části u obj. VDJ Libverda (3101) 

Sdělení provozovatele: 

- Odpovědná osoba provozovatele je pan STEJSKAL – pro řešení aktuální provozní situace na 

úpravně 

 

 

 

C.   Seznam úkolů 

ID Název úkolu   Zodpovídá Termín 

01/12 Zhotovitel zprovozní automatické praní pískových filtrů   Zhotovitel 3.12.2017 

02/12 Zhotovitel odveze veškerou stavební suť z prostoru ÚV   Zhotovitel 3.12.2017 

D.   Stanovení termínu příštího kontrolního dne 

Termín Místo Poznámky  

13. 12. 2017 Libverda 9,30 hod. 

 

E. Seznam příloh 

ID Specifikace  
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1 Prezenční listina 

2 Oznámení KOO BOZP o opakovaných závadách zadavateli stavby ze dne 20.11.´17 

3 Oznámení KOO BOZP o opakovaných závadách zadavateli stavby ze dne 27. 11.´17 

 

 

 

 

Zapsal: 

Ing. Tomáš Melichar 


