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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: 35 

Přítomni: Dle prezenční listiny – příloha č. 1 

Místo Bílý potok 

Dne 31.10.2018 

 

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 (p. Pilný): 

- Provedené práce na objektu 3101 Libverda k dnešnímu dni: 

- montáž bednění stropu vstupní části akumulace 1500 

- betonáž stropu vstupní části akumulace 1500 

- montáž potrubí v akumulaci 1500 

- montáž sifonové šachty 

- montáž hydroizolace 

 

- Výhled na dalších 14 dní: 

- montáž krovu nad vstupní částí do akumulace 1500 
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- montáž bednění prostupů na akumulaci 1500 

- betonáž prostupů akumulace 1000 

- dezifekce a mytí akumulace 1000 

- dezinfekce mytí akumulace 1500 

- napouštění akumulace 1500 

- zkouška vodotěsnosti akumulace 1500 

 

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

- pokládka žulové dlažby, komunikace 

- provádění instalace roštu pro fasádu, zateplování 

- montáž potrubí nerez nátoku Smědá a Hájený potok 

- terénní úpravy 

- montáž izolace na akumulaci 500 

- montáž obkladů a dlažby v hale pískové filtrace 

- provedení u mýtí akumulace 150 m
3 
a napouštění 

- kompletace elektro a zkoušení klapek a motorů čerpadel 

- montáž vjezdové brány a vstupní branky 

- betonáž základů pod nádrže uhličitanu 

- montáž krovu na vstupním objektu A.K 

- montáž ocelového schodiště do armaturní komory 

- zkoušení provzdušnění elementy 

- plnění pískových filtrů 

- montáž krovu nad vstupem do ÚV 

 

- Výhled na dalších 14 dní: 

- pokládka žulové dlažby, komunikace 

- provádění instalace roštu pro fasádu, zateplování 

- terénní úpravy 

- montáž gabionové stěny u akumulace 500 

- napouštění akumulace 150 

- montáž krytiny nad vstupem 

- montáž krytiny nad vstupem do armaturní komory 

- kompletace elektro a stavební elektro 

- montáž VZT na ÚV 

- naplnění posledního filtru 

- montáž zástěny mezi spodní a vrchní linkou 

- bourání filtrů vrchní linky 

- zprovoznění spodní linky 

- demontáž provizorií 
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- montáž žlabů 

- montáž obkladů ve skladu kolaguantu 

 

P. Mitruška: 

- dotazuje se na objednání generálního klíče 

 

Ing. Olyšar: 

- předložil “Oznámení změny č. 3” 

- požaduje dodržet termín 31.12.2018 

- požaduje vyměnit kanálové poklopy za kanály s logem FVS, a.s. 

- v pátek bude probíhat dohlídka od SFŽP 

- požaduje úklid od prachu do 8.11.2018 

 

Ing. Najvrtová: 

- bez připomínek 

 

P. Stejskal: 

- bez připomínek 

 

Ing. Pešta: 

- bez připomínek 

 

Ing. Písek: 

- bez připomínek 

- pracuje se na provozním řádu  pro zkušební provoz 

 

 

 

C.   Seznam úkolů 

ID Název úkolu   Zodpovídá Termín 

      

D.   Stanovení termínu příštího kontrolního dne 

Termín Místo Poznámky  
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14.11.2018 Libverda 9,30 hod. 

 

E. Seznam příloh 

ID Specifikace  

1  Prezenční listina 

 

Zapsal: 

Ing. Otakar Otta 
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