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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: 21 

Přítomni: Dle prezenční listiny – příloha č. 1 

Místo Bílý potok 

Dne 18.4.2018 

 

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 Libverda a Bílý Potok. 

 

Zpráva od zhotovitele:  

- provedené práce na objektu 3101 Libverda k dnešnímu dni:  

       - napuštění akumulace 1500 m
3 

       - zahájení zkoušky vodotěsnosti akumulace 1500 m
3 

       - odběr vzorku vody na rozbor vody v akumulaci 1500 m
3 

 

- výhled prací na dalších 14 dní: 

- zavážení akumulace 1500 m
3
 

- provádění přepojení nových rozvodů na stávající odběrné potrubí 
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- provedené práce na objektu 2401 úpravna vody Bílý Potok k dnešnímu dni: 

- montáž podhledů ze sádrokartonu v zázemí 

- provádění omítek a štuků 

- odvoz suti na skládku 

- zazdívání otvorů a úprava otvorů 

- zemní práce na VN přípojky 

- montáž výztuže desky kalové jímky 

- šalování obvodu desky kalové jímky 

- betonáž desky kalové jímky 

- montáž výztuže stěn kalové jímky 

- odstávka a propojení provizorií uvnitř objektu 

- bourání stávající armaturní komory vodojemu 150 m
3 

 

       - výhled prací na dalších 14 dní: 

       - zemní práce na armaturní komoře 

       - pokládka štěrkového polštáře 

       - betonáž podkladního betonu 

       - obkládání stěn pískových filtrů venkovní strany 

       - obkládání stěn skladu chlorovny a předsíň 

       - montáž potrubí DN 400 mm odpadních prací vody z 1PP do 1NP 

       - montáž potrubí prací vody v 1PP a napojení na pískové filtry 

       - montáž bednění stěn kalové jímky 

       - betonáž stěn kalové jímky 

       - odšalování stěn kalové jímky 

       - montáž bednění stropu a výztuže stropu 

 

TDI: 

- žádá zhotovitele, aby neprodleně odstranil závady vyplývající ze zápisu ing. Bíny ze dne 

17.4.2018 – Oznámení zadavateli stavby o opakovaných závadách v rámci dodržování BOZP       

a Plánu BVOZP na staveništi (viz příloha č. 2) 

 

Ing. Najvrtová: 

- bez připomínek 

      

Ing. Písek:  

- požaduje vyšší součinnost investora (FVS) a dodavatele technologie, potažmo GDS pro 

zajištění dobré funkce „provizorního“ řešení 
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Ing. Pešta: 

- bez připomínek  

 

 

C.   Seznam úkolů 

ID Název úkolu   Zodpovídá Termín 

      

D.   Stanovení termínu příštího kontrolního dne 

Termín Místo Poznámky  

2.5.2018 Libverda 9,30 hod. 

 

E. Seznam příloh 

ID Specifikace  

1 

2 

Prezenční listina 

Př. 2 – Oznámení zadavateli stavby o opakovaných závadách v rámci dodržování BOZP a Plánu 

BVOZP na staveništi 

 

Zapsal: 

Ing. Otakar Otta 
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