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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: 22 

Přítomni: Dle prezenční listiny – příloha č. 1 

Místo Bílý potok 

Dne 2.5.2018 

 

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: 

- zavážení prostoru okolo akumulace 1500m3 

- proveden laboratorní rozbor vzorku vody – vyhovělo  

- vypuštění akumulace 1500m3 

 

- výhled prací na dalších 14 dní: 

- napouštění akumulace 1500m3 

- realizace přepojení nových rozvodů na stávající odběrné potrubí 

- přípravné práce na demolici stávajícího vodojemu 

 

- provedené práce na objektu 2401 Úpravna vody Bílý Potok k dnešnímu dni: 
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- montáž nových oken 

- betonáž parapetů oken 

- začišťování kolem okenních rámů 

- odvoz suti na skládku 

- zazdívání a úprava otvorů 

- pokládka kabelů VN  

- zásyp kabelů VN v celé trase 

- montáže výztuže stěn kalové jímky 

- bednění stěn kalové jímky 

- betonáž stěn kalové jímky 

- demontáž stěn kalové jímky 

- zemní práce na armaturní komoře 

- montáž potrubí DN 400 odpadní vody z 1PP do 1NP 

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

- bourací práce na armaturní komoře VDJ 150 m3 

- bourací práce na stávající odsazovací jímce 

 

- 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 předsíně 

- betonáž stropu kalové jímky 

- odbednění stropu kalové jímky 

- montáž žlabů do filtrů 

- montáž trafostanice 

- vrtání prostupů pro VZT 

- montáž armatur na potrubí před filtry 

 

p. Stejskal: 

požaduje urychleně zprovoznit servo-šoupě DN 100 do provizorní nádrže čerpání vody na VDJ 

B.Potok a servo-šoupě na přítoku do ÚV (DN 200) 

 

Ing. Olyšar - info 

KD BOZP bude výjimečně až v pátek 4.5. od 10:00 

 

Ing. Písek: 
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Předává DPS SO 2402.03 – VZT 

DPS SO 240301 dávkování chlóru 

DPS SO 240401 dálkování polymerního flokulantu 

DPS 240101 dávkování  koagulantu 

DSP SO 230102,202,302 240102,202,302,402, 280102,202 motorové rozvody 

 

Zhotovitel technologie: 

- je dokončena MTŽ technologie pro dávkování chlornanu – VDJ Libverda 

- UV-provizorní režim – je připraveno dávkování uhličitanu sodného 

 

Dohodnuto: 

- Vstupní jímky nátoku surové vody do ÚV budou vyrobeny z oceli třídy 11 s povrchovou 

úpravou pro styk s pitnou vodou (nátěry). Revizní otvory (víka) budou z nerez oceli 

- Zhotovitel bude pro pracovní postupy používat vzor dle KOO BOZP 

- Zhotovitel vyveze sediment z kalové jímky v objemu cca 90m3. Tento písčitý materiál bude 

zpracován na místě – do zásypů 

 

 

C.   Seznam úkolů 

ID Název úkolu   Zodpovídá Termín 

      

D.   Stanovení termínu příštího kontrolního dne 

Termín Místo Poznámky  

16.5.2018 Libverda 9,30 hod. 

 

E. Seznam příloh 

ID Specifikace  

1 Prezenční listina 

 

Zapsal: 

Ing. Tomáš Melichar 
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