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1.4.10.2021 bylo protokolárně předáno staveniště zhotovitelovi viz.sam.zápis
2.AD + TDI odsouhlasil použití stav,mat.a schválil nákup (potrubí a potrubní systémy,)
3.investor podepsal smluvní vztah s arch.dohledem nad stavbou spojení:trvá z kanalizace
Muzeum TGM Rakovník Mgr.K.B.
4.dnešním dnem investor předává místní komunikace pro účely stavby,zhotovitel je povinen včas
(7dní před zahájením oznámit investorovi úsek pro výkopové práce),investor zajistí branou
SMSnebo jiným způsobem informovanost občanů v dotčeném úseku,zhotovitel zajistí DZ a označí
možnou obj.trasu
5.odsouhlasen projekt s datem 2020
6.odsouhlasen styl přípojkové karty,každou připojnou odbočku na svém pozemku,odbočka +
vod.šachta je potřeba vytyčit sítě,elektro,vodu,apod.
7.odouhlasen subdodavatel mikrotunelaří DUNDR
8.povolena mezideponie výkopku firmě VPK na pozemku u koní směr Račice
9.dohodnut nálup –přednostní x kusů pojízdných a x kusů nepojízdných
10.upozornění pro občany ,firma provádí ,dodává a osazuje vodoměrnou šachtu cca 2m za
hranicí pozemku(plotem)vč.propoje z hlavního řádu, od vodoměrné šachty do objektu si
provádí již majitel
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Postup prací
Provedeny řád „1“
Vytyčení a nákup mat.,příprava na výkopové práce-trvá
HMGv44.týden zahájení prací na hlavním řádu(většina bezvýkopovou metodou) konec
přivaděče na staré Račické směr k novostavbám přes pastvy řád 2 a 2.1.

Fakturace

10.2021 …………………………….

Úkoly z KD č. 1:
2.předat dokumentaci přípojek –postupně i rozpracována,přípojky začátek polovina 11/2021
Zodpovídá:AD
Termín:12/2021
3. vyzvat archeology na kontrolu.
Zodpovídá:zhotovitel
Termín:30.10.2021
Úkoly z KD č. 2:
1.určit provozovatele-rozteč vodoměrů,přípravu děla zhotovitel,nákup vodoměrů obec
Zodpovídá:investor
Termín:5.11.2021
2.sjednotit názor na počet přípojek,rozpočet 170ks,projekt 101ks,napočítaná skut. Cca 140ks a
proč někteří nemají projektovanou vod.šachtu
Zodpovídá:AD
Termín.5.11.2021

KOOBOZP
Pracoviště neobsazeno.
Příští KD č. 3 se bude konat na obecním úřadě Zbečno 10.11.2021 od 9 hodin.
Tento zápis slouží též jako pozvánka na příští KD
Zapsal: Josef Doksanský 29.10.2021
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