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ZÁPIS Z KONTROLNÍ PROHLÍDKY
STAVBY
Kontrolní prohlídku stavby provedl a

Funkce:

Datum:

Podpis:

zápis vypracoval:

Zdeněk Moucha

Koordinátor BOZP

20. 10. 2020

ROZDĚLOVNÍK:
Převzal:

Datum:

Podpis: / Způsob doručení:

VPK Suchý s.r.o. vedoucí

20.10.2020

/převzal elektronicky

20.10.2020

/převzal elektronicky

20.10.2020

/převzal elektronicky

sdružení - stavbyvedoucí
ATERES CZ, s.r.o. – p. Doksanský
TDI
Ing. J. Těhan – Obec Zbečno

/převzal elektronicky
/převzal elektronicky
/převzal elektronicky
/převzal elektronicky

Zápis bude rozesílán elektronickou poštou a originál následující kontrolní prohlídku podepsán.
Zápis z kontrolní prohlídky stavby a koordinační porady se považuje za odsouhlasený a stává se nedílnou součástí plánu BOZP pro
stavbu, pokud vůči němu do 24 hodin od jeho vydání a rozeslání nevznesou zúčastněné strany a jejich zástupci žádné písemné
námitky.
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: Zbečno a Újezd nad Zbečnem kanalizace a ČOV reg.č. EIS CZ

Projekt:

Datum konání:
20.10.2020
Datum zápisu:
20.10.2020
Provedl a dále přítomni:

Přílohy:

koordinátor BOZP:

Moucha Zdeněk – OZO – KOO - BOZP – Rakofire s.r.o.
Martin Elmerich – OZO – KOO – BOZP – Rakofire s.r.o.

za investora :

ing. J. Těhan – starosta Obce Zbečno

TDI :

p. Doksanský, ATERES CZ, s.r.o.

za zhotovitele:

Vedoucí sdružení VPK Suchý s.r.o. - stavbyvedoucí

Omluveni:
Termín příští KP:

3.11.2020 – 9°°

I. ZÁPIS Z KOORDINAČNÍ PORADY
Označení textu v zápise:

Nové body a úkoly
Číslo.:

1.

2.

3.

4.

5.

Staré body

Projednané body:

Zápisy z kontrolních dnů a koordinačních porad budou vedeny
v elektronické podobě a rozeslány zúčastněným zhotovitelům a
dalším osobám.
Na stavbě byl ustanoven koordinátor BOZP na staveništi p. Zdeněk
Moucha ev.č. TUV/014/KOO/2019 a pan Martin Elmerich ev.č.
TUV/27/KOO/2017. Četnost kontrolních dnů, jejichž součástí jsou
porady za účelem koordinace opatření při zajišťování BOZP
zhotoviteli, je stanovena jedenkrát za 14 dní. Zápisy z kontrolních
dnů a koordinačních porad budou vedeny v elektronické podobě a
rozeslány zúčastněným zhotovitelům a dalším osobám.
Dne 18.9. 2019, bylo investorem v souladu s § 15 odst. 1 písm. b,
zákona č. 309/2006 Sb., zasláno Oznámení o zahájení prací,
příslušnému OIP. Aktualizace oznámení, bude prováděna na základě
zjištění nových relevantních informací.
Dne 02.10. 2019, byl předán originál Plánu BOZP zástupci
generálního zhotovitele společnosti VPK Suchý s.r.o., Generální
zhotovitel zajistí distribuci a seznámení s aktuální verzí plánu BOZP
všech ostatních dodavatelů stavebních prací. A dále byl Plán BOZP
předán Investorovi akce – Obec Zbečno. Plán BOZP bude
koordinátorem BOZP průběžně doplňován v návaznosti na aktuální
průběh realizace díla a nové skutečnosti (např. informace o rizicích
atd.) a to formou zápisů z kontrolních dnů
Koordinátorovi BOZP, byli předány generálním zhotovitelem
technologické postupy prováděných prací pro: Výkopové práce a
provádění montáže kanalizace. Bylo zasláno elektronicky, v tištěné

Zodpovídá:

Termín:

RAKOFIRE
s.r.o.

Vždy do tří
pracovních dnů
po provedené
kontrole

Bez závad

RAKOFIRE
s.r.o.

Viz. text
Bez závad

VPK Suchý
s.r.o.
stavbyvedoucí

Průběžně
Bez závad

VPK Suchý
s.r.o.
stavbyvedoucí

Viz. text
Bez závad
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podobě trvale uloženo na stavbě.
Zhotovitel předloží koordinátorovi BOZP ,,Prohlášení zhotovitele
k provádění prací“. Bude zasláno elektronicky v tištěné podobě
trvale uloženo na stavbě.
Zhotovitel doloží dokumentaci hodnocení rizik prováděných prací
generálním zhotovitelem. Bude zasláno elektronicky v tištěné
podobě trvale uloženo na stavbě.
Zhotovitel předloží koordinátorovi BOZP ,,Traumatologický plán“.
Bude zasláno elektronicky v tištěné podobě trvale uloženo na
stavbě.

6.

7.

8.

VPK Suchý
s.r.o.
stavbyvedoucí
VPK Suchý
s.r.o.
stavbyvedoucí
VPK Suchý
s.r.o.
stavbyvedoucí

Viz. text
Bez závad
Viz. text
Bez závad
Viz. text
Bez závad

Postupy prací na staveništi a aktualizace plánu BOZP

9.

9.1.

9.2.

10.

10.1

11.

Na staveništi v den kontroly působí zhotovitelé:
- VPK Suchý s.r.o., - - práce probíhají na hlavní komunikaci od
náměstí směrem na Písky, halvní komunikace na náměstí (zde
práce pozastaveny z důvodu archeologického průzkumu) a na ČOV
Prováděné práce:
 ČOV – fasádní práce
 Hloubení rýh
 Montáž potrubí
 Montáž šachet
 Zásyp rýhy
 Frézování vozovky
 Archeologický průzkum

A další související práce

viz. text

------

viz. text
Stavební deník

-------

VPK Suchý
s.r.o.
stavbyvedoucí

Dohodnuty
podmínky
zajištění
staveniště se
stavbyvedoucím.

Kontrola oplocení staveniště, vjezdů a vstupů
Kontrola vstupů a vjezdů na staveniště, kontrola zajištění volných
manipulačních prostorů kolem stavby.

Koordinace spolupráce zhotovitelů při přijímání opatření k zajištění BOZP;
informace o bezpečnostních a zdravotních rizicích, vznikajících během postupu
prací.
pozn.: níže uvedená rizika a opatření nejsou úplným a konečným výčtem identifikovaných rizik a opatření k jejich minimalizaci.
Úplný výčet rizik a opatření k jejich minimalizaci, předaných jednotlivými zhotoviteli je veden v plánu BOZP - REGISTR RIZIK a
všichni zúčastnění mají povinnost dodržovat opatření k minimalizaci rizik vyplývající z REGISTRU RIZIK.

11.1

Generální zhotovitel zajistí distribuci a seznámení s aktuální verzí
plánu BOZP všech ostatních dodavatelů stavebních prací. Plán BOZP
bude koordinátorem BOZP průběžně doplňován v návaznosti na
aktuální průběh realizace díla a nové skutečnosti (např. informace o
rizicích atd.)

VPK Suchý
s.r.o.
stavbyvedoucí
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Generální zhotovitel provede vyvěšení ,,OZNÁMENÍ O ZAHÁJENÍ
VPK Suchý
PRACÍ, STAVEBNÍ POVOLENÍ, ŘÁD BOZP na staveništi a Požární
s.r.o.
poplachovou směrnici na trvale viditelném a přístupném místě.
stavbyvedoucí
Po skončení pracovní doby zajistit prostor staveniště, zařízení a
VPK Suchý
pracovních strojů tak, aby nedošlo ke zranění osob a bylo zamezeno
s.r.o.
neoprávněné manipulaci se strojním a jiným tech. Zařízením.
stavbyvedoucí
V souladu s NV č. 591/2006 Sb., Příloha 1 odst. 2.
Kontrola práce nad volnou hloubkou dle NV 362/2005 Sb – z důvodu
nesoudržnosti horniny je nutné provádět pažení stěn každého
VPK Suchý
výkopu. Zákaz vstupu do výkopu při montáži potrubí, pokud nebude
s.r.o.
namontováno pažení V době kontroly toto bylo dodržováno, avšak
stavbyvedoucí
KOO BOZP považuje za nutné toto nebezpečí zhotoviteli oznámit.
Byl proveden zápis hlášení úrazu a připraven k potvrzení uvedenými
VPK Suchý
osobami. Po potvrzení KOO BOZP požaduje tento zápis přeposlat na
s.r.o.
email: pobozp.cz2@seznam.cz k potvrzení koordinátorem BOZP
stavbyvedoucí
Koordinátor BOZP upozorňuje na dodržování bezpečnostních
podmínek dle NV 362/2005 Sb § 3 – práce s nebezpečím pádu
z výšky nebo do volné hloubky

Koordinátor BOZP požaduje na dodavateli zaslání dokladu o
11.7. odeslání Hlášení o úraze pana Jaroslava Marka na OIP
Koordinátor BOZP upozorňuje na dodržování používání OOPP hlavně
11.8. používání reflexních vest z důvodu pohybu vozidel v místě prací NV
495/2001 Sb
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Viz. Text

PRŮBĚŽNĚ

Viz text
Doržovat
průběžně

Viz text

VPK Suchý
s.r.o.
stavbyvedoucí

Viz text
Stále trvá

VPK Suchý
s.r.o.
stavbyvedoucí

Viz text
Stále trvá

VPK Suchý
s.r.o.
stavbyvedoucí

Viz text
Stále trvá
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II. ZJIŠTĚNÉ NESHODY S PLÁNEM BOZP A LEGISLATIVOU V OBLASTI BOZP

20.10.2020

Zápis: * Provedena prohlídka stavby, za účelem kontroly dodržování Plánu BOZP a uplatňování požadavků na zajištění BOZP a stanovených opatření.
* Přítomní zástupci zhotovitelů byli koordinátorem BOZP na případné neshody s Plánem BOZP a požadavky na BOZP upozorněni a byla jim navržena opatření
k jejich odstranění.
* Zjištěné neshody, které nejsou v průběhu kontrolní prohlídky stavby odstraněny jsou zapsány v této části zápisu.
* S ohledem, na rozsah kontrolní prohlídky stavby, je třeba poukázat, že mohou existovat další neshody, které však nejsou zjištěny!

Dále v době kontroly
nezjištěno zjevných
závad.

