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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: 23 

Přítomni: Dle prezenční listiny – příloha č. 1 

Místo Bílý potok 

Dne 16.5.2018 

 

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: 

- provádění tepelné izolace a geotextilie 

- přesypání skladby tepelné izolace zeminou 

- napouštění akumulace 1500m
3
 

- zemní práce na očištění stropních desek stávajících vodojemů 

 

- výhled prací na dalších 14 dní: 

- napouštění akumulace 1500m
3
 

- provádění přepojení nových rozvodů na stávající odběrné potrubí 

- přípravné práce na demolici stávajícího vodojemu 
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- provedené práce na objektu 2401 Úpravna vody Bílý Potok k dnešnímu dni: 

- zemní práce na armaturní komoře  

- pokládka štěrkového polštáře 

- betonáž podkladního betonu 

- obkládání stěn pískových filtrů venkovní strany 

- betonáž stropu kalové jímky 

- vrtání prostupů pro VZT 

- montáž armatur na potrubí před filtr 

- bourání výplňového betonu dna kalové jímky 

- montáž výztuže dělící příčky v kalové jímce 

- začišťování špalet kolem oken 

- montáž hromosvodu na střechách objektu  
 

- výhled prací na dalších 14 dní: 

- montáž žlabů ve filtrech 

- montáž obkladů ve filtrech 

- montáž technologie šoupata a klapky v 1.PP 

- zemní práce kolem trafostanice 

- montáž trafostanice 

- montáž bednění dělící stěny  

- betonáž stěny kal. jímky 

- demontáž stěny kal. jímky 

- montáž výztuže desky armaturní komory 

- betonáž desky armaturní komory 

- kotvení výztuže na stěny stávající kalové jímky 

 

Ing. Olyšar: 

- informace o stavu zprávy BOZP 

- informace o stavu schvalování změn VCP (z důvodu nové dozorčí rady) 

 

Ing. Najvrtová: 
- bez připomínek 

 

P. Stejskal: 

- dotaz na bezpečnostní přeliv na Libverdě 

 

Ing. Písek (AD): 

- bez připomínek 

 

Ing. Pešta: 

- bez připomínek 

- na základě ČEZ budou doplněny přepěťové ochrany (nad rámec PD) 
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C.   Seznam úkolů 

ID Název úkolu   Zodpovídá Termín 

      

D.   Stanovení termínu příštího kontrolního dne 

Termín Místo Poznámky  

30.5.2018 Libverda 9,30 hod. 

 

E. Seznam příloh 

ID Specifikace  

1 Prezenční listina 

 

Zapsal: 

Ing. Otakar Otta 
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