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1.1.10.2019 bylo protokolárně předáno staveniště zhotovitelovi viz.sam.zápis
2.Hlášení OIP stř.kraje bylo splněno dne 18.9.2019
3.AD + TDI odsouhlasil použití stav,mat.a schválil nákup (potrubí a potrubní systémy,bet.program)
4.investor podepsal smluvní vztah s arch.dohledem nad stavbou spojení:
Muzeum TGM Rakovník Mgr.Kateřina Blažková 731 449 321 archeolog@muzeumtgm.cz
9.čerpání kalů v ČOV zajistí zhotovitel na náklady OU,ještě bude náklad na dočištění dna sacím
zařízením od firmy Dekonta
10.zhotovitel informoval o průběhu jednání s lomem KZ,kde nepotvrzují možnost nákupu na celou
stavbu cca do 20 000t.,nákup a dovoz z jiných lokalit by ovlivňoval cenu stavby
TDI upozorňuje ,že v trase C se nachází VO,viditelně na sloupech,ale někde přechází přes
komunikaci
11.nahlášena nová stoka,nebude součástí této dotační akce a jedná se o odbočení do uklidňovací
šachty z Š41,odtud povede do budoucna výtlakové potrubí pro připojení této lokality
12.zhotovitel a TDI poslal fotodokumentaci AD fekální jímky ,AD potvrdil kapacitu a navrhl
ponechání spodní části s úpravou konečného zakrytí.viz.úkoly
13.provedeny výluhové zkoušky a zátěžové pro komunikaci
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14.telefonická rozprava s odpov.prac.lomu 602/312857 –bylo potvrzeno,že zatím požadovaná
frakce 0-63v objemu 1000t je připravena k expedici
15.koordinace a problematika s kolizí výtlaku V3 vodovodu byla diskutována,jedná se o práce
v roce 2020 viz.meailová zpráva: Po vytyčení všech stávajících sítí proběhne naší projekční kanceláří
koordinace , tak aby šla stavba postavit. Pokud to bude nutné dojde k přeložení vodovodu v rámci stavby
kanalizace. S pozdravem Marek Fiala
16.projednána úprava přípojek pro objekt parc.č.280/332 a 336,TDI navrhuje provést sdruženou přípojku
do stoky C4 –viz.úkoly
17.Tdi předal k posouzení materiály na sanaci stěn ČOV od Bauchemie
18.dnešního dne byla převzata výztuž na ČOV ,možno pokračovat
Postup prací
Čov-dokončení železářských prací,očištění konstrukce,ošetření stáv,betonové konstrukce,úprava
trhlin,příprava na sanaci
Újezd n/Z-výkopové práce a pokládka kanalizaceStoka C k šachtě 32,C-620bm
HMG2019
1.ČOV-betonáž nádrží,spodní stavby a práce s tím související,práce probíhají
2.pokládka kan.-Újezd n/Z od Š16-Š45 stoka C vč.veř,přípojek cca1 000m,
3.od15.11.2019 druhá četa na kanalizaci,TDI souhlasí s nástupem a provádění stoky C4 v Újezdě
n/Z-návoz mat.do 23.11.2019 a počátek výkopových prací od 25.11.2019
Počátek 2020
Újezd nad Zbečnem stoka,C3-1+ V2,C3,C1 a ve Zbečně nám.B
Kompletní HMG s roky 2020 a 21 bude vytvořen v závislosti na povolení SUS vstup do
komunikací-TRVÁ
Fakturace
Dohodnut způsob dvou faktur a to:1. uznatelné náklady(položky pod dotací)
2.neuznatelné náklady
10/2019 …………2.742 105,44 bez DPH uznatelné…………….neuznatelné………….0
11/2019………… 8.505 030,54

Úkoly z KD č. 3:
3.odborně ořezat a odvést na depo zhotovitele polámané větve z trasy výkopu C
Zodpovídá:zhotovitel
Termín:11.9.2019 trvá průběžně
Úkoly z KD č. 4:
1.udržování čistoty na mezideponii v Újezdě nad Zbečnem,pravidelné čištění komunikace kolem
ZS a minimalizování stání na komunikaci z důvodu pojíždění po travnaté ploše kolem
komunikace
Zodpovídá:zhotovitel
Termín:stálý
2.zhotovitel s TDI ze znalosti prostředí navrhne pro odsouhlasení AD úpravu vrchu fekální jímky
Zodpovídá:zhotovitel+ TDI
Termín:27.11.2019 trvá
Úkoly z KD č. 5:
1.projednání úpravy trasy přípojek parc.č.280/332,336
Zodpovídá:TDI a AD
Termín:3.12.2019
Příští KD č. 6 se bude konat na ZS zhotovitel pod OU Zbečno 11.12.2019 od 9 hodin.
Tento zápis slouží též jako pozvánka na příští KD
Zapsal: Josef Doksanský 27.11.2019
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