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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: 13 

Přítomni: Dle prezenční listiny – příloha č. 1 

Místo Bílý potok 

Dne 13.12.2017 

 

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:  

- provádění zemních prací na propojovacích řadech, kanalizace a vodovod 

- montáž krovu na čerpací stanici 

- montáž technologie v čerpací stanici 

- výhled prací do konce roku 2017: 

- provádění zemních prací na propojovacích řadech, kanalizace a vodovod 

- montáž technologie v čerpací stanici 

- montáž lávek a schodiště v čerpací stanici 
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- provedené práce na objektu 2401 úpravna vody Bílý Potok k dnešnímu dni: 

- montáž dalších prvků na krovu, kleštiny 

- montáž ocelových sloupů na korunu filtrů 

- demontáž stávajícího potrubí pod filtry 

- montáž laťování krovu a dle počasí příprava na obkládku šablon 

- dozdívání štítů  

- dozdívání obvodových stěn mezi věncem a pozednicí 

- dozdívání příček a průvlaků v první části úpravny 

- montáž pomocné konstrukce na vazné trámy 

- montáž konstrukce stropu a tepelné izolace 

- betonáž 1. taktu stěn akumulace 500 

- betonáž 2. taktu stěn akumulace 500 

- montáž bednění stropu akumulace 

- výhled prací do konce roku 2017: 

- montáž latí na štítové stěny pro montáž střešní krytiny 

- dozdívání štítů  

- dozdívání obvodových stěn mezi věncem a pozednicí 

- montáž pomocné konstrukce na vazné trámy 

- montáž konstrukce stropu a tepelné izolace 

- montáž bednění stropu akumulace 500 

- montáž výztuže stropu akumulace 500 

- betonáž stropu akumulace 500 

- montáž prostorového lešení v úpravně pro montáž stropní konstrukce a izolace 

- likvidace náplně z filtrů 

- demontáž obkladů ze stěn filtrů 

 

WABAG (ing. Machek): 

- Libverda – práce probíhají dle harmonogramu 

- Bílý Potok  – práce probíhají dle harmonogramu 

 

Ing. Olyšar:  

- byl předložen zápis BOZP ze 4.12.2017 

- proběhla kontrola z OHESU – bez připomínek 

- kabel vysokého napětí – od 1.4. – 30.4.2017 – přeložka (změna termínu) 
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Ing. Písek:  

- dotaz na dodavatele – je nutno vstoupit do jednání s dodavatelem „filtrů“ 

- dokumentace – plnění smlouvy dle harmonogramu 

 

 

C.   Seznam úkolů 

ID Název úkolu   Zodpovídá Termín 

      

D.   Stanovení termínu příštího kontrolního dne 

Termín Místo Poznámky  

10.1.2018 Libverda 9,30 hod. 

 

E. Seznam příloh 

ID Specifikace  

1 Prezenční listina 

 

Zapsal: 

Ing. Otakar Otta 
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