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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: 15 

Přítomni: Dle prezenční listiny – příloha č. 1 

Místo Bílý potok 

Dne 24.1.2018 

 

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  2x VDJ 1500 Libverda k dnešnímu dni: 

- Realizace zemních prací na propojovacích řadech, kanalizace a vodovod 

- Montáž technologie v čerpací stanici 

- Montáž elektro rozvodů 

- Montáž provizorního potrubí pro napouštění akumulace 

- Výhled na dalších 14 dní 

- Montáž technologie v čerpací stanici 

- Montáž elektro rozvodů v čerpací stanici 

- Montáž lešení v čerpací stanici 

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

- Montáž střešní krytiny na první části krovu 
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- Montáž CERTIS desek – podhled v hale filtrace 

- Realizace omítek a štuků v hale filtrace 

- Bourání obkladů ze stěn filtrů v hale filtrace 

- Práce na dalších 14 dní na objektu 2401 Úpravna vody Bílý Potok: 

- Montáž střešní krytiny na první části krovu 

- Montáž CETRIS desek – podhled chodba 1.11, sklad síranu hlinitého a vápenného 

hospodářství + skladu vápna 

- Provádění omítek a štuků ve skladu síranu hlinitého 

- Bourání obkladů ze stěn filtrů v hale filtrace 

- Bourání žlabu rozdělovacího objektu 

- Bourání meziden ve filtrech 

- Bourání stropní železobetonové desky v hale filtrace 

- Demontáž bednění stropu akumulace 500 m3 

 

Ing. Olyšar: 

- Upozorňuji na to, že na objektu ÚV je mokré střešní laťování pod střešním pláštěm. Požaduji 

ujištění zhotovitele, že toto nevadí pro montáž střešní krytiny 

K uvedené záležitosti zástupce zhotovitele (ing. Pešta) sděluje: „Střešní latě jsou 

impregnované a nevadí, že jsou mokré při montáži (pokládce) krytiny. Střecha je 
provětrávaná a vše vyschne.” 

- VDJ – spolu s TDI doporučuji přidat jedno schodišťové rameno pro vstup na podlahu 

armaturní komory. A to hned vedle vstupního ramene ode dveří (hl. vstupní rameno) 

- Nahoře – úprava řešení zábradlí – před vstupem na lávku do komor + doplnit zábradlí na 

lávce u komory akumulace 

Ing. Pešta  

- Žádá o upřesnění specifikace dveří – Libverda (rozvodna, místnost domíchávání 

chlornanu (malá chlorovna) – upřesní projektant 

 

 

C.   Seznam úkolů 

ID Název úkolu   Zodpovídá Termín 

      

D.   Stanovení termínu příštího kontrolního dne 

Termín Místo Poznámky  

7.3.2018 Libverda 9,30 hod. 
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E. Seznam příloh 

ID Specifikace  

1 Prezenční listina 

2 
Kopie Oznámení zadavateli o opakovaných závadách v rámci dodržování BOZP a Plánu BOZP 

na staveništi 

 

Zapsal: 

Ing. Tomáš Melichar 
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