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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: 14 

Přítomni: Dle prezenční listiny – příloha č. 1 

Místo Bílý potok 

Dne 10.1.2018 

 

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 technologie v čerpací stanici 

- montáž lávek a schodiště v čerpací stanici 

- výhled prací na dalších 14 dní: 

- provádění zemních prací na propojovacích řadech, kanalizace a vodovod 

- montáž technologie v čerpací stanici 

- montáž elektrorozvodů  

- montáž provizorního potrubí pro napouštění akumulace 1500m
3
 

 

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 
 

 

 

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

- 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 bednění stropu akumulace 500 

- montáž výztuže stropu akumulace 500 

- betonáž stropu akumulace 500 

       - výhled prací na dalších 14 dní: 

       - montáž střešní krytiny na první části krovu 

       - montáž cetris desek, podhled v hale filtrace 

       - provádění omítek a štuků v hale filtrace 

       - bourání obkladů ze stěn filtrů v hale filtrace 

       - demontáž bednění stropu akumulace 500m
3 

       - napouštění akumulace 500m
3
 

 

Ing. Olyšar: 

- předány přílohy: č. 2 z 19.12.2017  a  č. 3 z 8.1.2018 

- předal 3 SIM karty 

- upozorňuje na 1. zónu ochrany vodního zdroje – nesmí být žádná deponie ani mezideponie 

 

Ing. Písek: 

- bez připomínek 

 

WABAG: 

- informuje o průběhu stavebních prací 

- dotaz na dávkování uhličitanu 

 

Ing. Pešta: 

- bez připomínek 

 

Příští KD bude ve středu 24.1.2018 od 9,30 hod. 
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C.   Seznam úkolů 

ID Název úkolu   Zodpovídá Termín 

      

D.   Stanovení termínu příštího kontrolního dne 

Termín Místo Poznámky  

24.1.2018 Libverda 9,30 hod. 

 

E. Seznam příloh 

ID Specifikace  

1 Prezenční listina 

 

Zapsal: 

Ing. Otakar Otta 

mailto:otta@telmont-nbk.cz

