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Překonané body zápisu a úkoly budou průběžně odstraňovány,zůstávají nadále v historii
daných zápisů.
Postup prací: ,stoka A-Š10-18 a Š21,A3-Š5-6
A9,A8
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HMG:plní
Rozšíření prací o investice VKM není důvod na prodloužení termínu dokončení kanalizace !
Fakturace: Na faktuře a ZP psát název stavby a reg.č.viz.záhlaví tabulky
04/2020………………………….0
05/2020………………………….2.013 556,95 bez DPH
06/2020………………………….2.552 855,07
1.předáno staveniště 2.3.2020 k zahájení prací stavby kanalizace-viz.samostatný protokol
2.nahlášení prací archeol.ústavu vč.výzvy na smluvní vztah s obcí TDI doporučuje a zaslal
podklady pro nabídku investorovi uzavřít smlouvu s Muzeum TGM Rakovník Mgr.Kateřina
Blažková 731 449 321 archeolog@muzeumtgm.cz5.TDI a AD žádají zhotovitele o koordinaci se stavbou kanalizace Zbečno a Újezd nad Zbečnem
v projednání DIO, jednotného použití mat. a technologií,odpovědná osoba ve Zbečně p.Bauer VPK
60777257610.TDI navrhuje konat pravidelné KD každých 14dní ve středu od 11hod.1.KD bude zvolen při
převzetí staveniště
11. možné vylepšení či drobné úpravy bylo dohodnuto řešit až v průběhu stavby,nyní nelze
s jistotou rozhodnout,každá změna bude odsouhlasena TDI,AD a investorem
13.TDI a AD souhlasí s předrcení,(zlepšením)zásypového mat .pro použití zpětných zásypů,nutný
rozbor zeminy a určení vhodnosti
14.odsouhlaseno samostatným protokolem seznam materiálu pro stavbu
19.fakturace uznatelných a neuznatelných nákladů bude podávána odděleně
24.počátkem 04/2020byl instalován propagační panel viz.foto
25.povolení uzavírek předáno
26.na dnešním KD bylo dohodnuto se zástupci SUS - souhlasí s obnovou vozovky dle PD
(tzn.porušený jízdní pruh a překopy v rozšířené opravě cca 5m na každou stranu,TDI bude formou
zápisů z KD informovat o postupu prací a zhotovitel vyzve k dohodě rozsahu oprav komunikace
zástupce SUS před počátkem prací na vrchních vrstvách komunikace.Souhlasí a netrvá na
výměně zásypového mat. nad kanalizací a souhlasí se zásypovým mat.který vyhoví a zhotovitel
doloží laboratorním rozborem a zátěžovými zkouškami nad hodnotou v PD. navazuji na středeční
prohlídku stavby a prosba o odsouhlasení změny provedení "zásypu" rýhy po provedení kanalizace ve vašich
komunikacích,
Investor zašle žádost o homogenizaci(opravu druhého jízdního pruhu na KSUS) ,kterou by
v případě schválení provedla KSUS v roce 2021.
V takto dohodnutém provedení a bez závad provedené opravě komunikace SUS,nebude SUS
bránit v převzetí komunikace a koloudaci stavby.Doba pro provedení je do 30.9.2020 pokud
nevyvstanou nepředvídatelné a nesplnitelné překážky .
28.TDI a AD dle zápisu v SD souhlasí s posunem stoky A od Š52 do druhého jízdního pruhu
místní komunikace(kolize s vodovodem)
29.projednána změna ČS3 v prostoru osazení
30.administrátor akce a AD v otázce souběhu s akcí VKM a s pokládkou kanalizace s opravou
komunikací nevidí problém v porušení dotací,jako příklad uvádějí při jednání s zástupci SFŽP akci
ve Zbečně ,která souvisí s stavbou v Sýkořici,kde se dostalo kladného vyjádření pro podobnou
akci s VKM.
31.TDI a investor žádá pracovníky VKM viz.bod9 a 23 o poskytnutí informace s investičním
zájmem,jelikož zhotovitel má v programu začínat úseku v SUS komunikaci již 15.5.2020-svolána
schůzka na 14.5.2020-zhotovitel bude informovat,TDI po tel.rozhovoru informoval o tom ,že
vedení VKM by mělo mít vybraného dod.do 14dní-TRVÁ stavba již v tomto úseku provádí výstavbu
kanalizace dle HMG a uzavírek SUS
Zástupce VKM pí.KB informovala o výběru dodavatele(EVT stavby) a předala vybranému
dokumentaci potřebnou pro provedení a vyzvala zhotovitele ke konání stavby v režii VKM
vč.finnancování
32.na žádost TDI a investora úprava délek šachet na A9
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-přípojka k č.p.256 se ruší a ŠA9-4 průběžná se vynechá,nahradí ji ŠA9-5,která je koncová a
bude ve staničení 51m od ŠA9-3,před touto šachtou bude provedena již plánovaná přípojka
745/38 na hranici pozemku
33.domluveno založení deníku více a méně prací k odsouhlasování jednotlivých změn a úprav
34.poskytnuty projekty přípojek,TDI požaduje kontrolu poloh přípojek před započetím v každé ulici
35.zhotovitel a TDI žádá spolupráci od prac.VKM převzetí křížení sítí osobně do 48hod.z důvodu
pokračování prací a BOZP,po uplynutí bude zdokumentováno a posláno
36.důležitá čísla při havárii vodovodu jsou dispečink poruchy 840121121 a 602128127 nebo dle
stavby ve ZbečněM.Holubovský-724596148
T.Kareta
-721984361
37.TDI souhlasí provést výtlak V6 jinou technologii bez snížení kvality a kvantity díla a bez
navýšení ceny,dále navrženy touto technologii provést úsek propoje do Zbečna.
Na V6 souhlasí s změnou polohy podvrtu z levé na pravou část pod komunikací SUS(nelze
původní provést z nedostatku místa pro start.jámu) a vyústění směřovat do místní komunikace
38.zhotovitel předal protokoly zát..zkoušek na stoce A- hodnoty dle PDa výše
Zhotovitel předal protokoly rozborů zemin těženého mat-TDI se vyjádří
39.zhotovitel požádal investora o kácení v prostoru stoky A do Zbečna a Výtlaku V6,investor
povoluje a doporučil místní firmu(toto se jedná o vícenáklad)
40.zhotovitel navrhl změnu HMG v přednostní provedení čerp.stanic,TDI souhlasí po
provedení penetračních zkoušek se doporučí TP +pažení stav.výkopu

Úkoly z KD č. 4
1.dle již známých uzavírek aktualizovat HMG pro rok 2020 vč.finnančního odhadu do 31.10.2020
je potřeba prostavět min.18mil.kč
Zodpovídá:zhotovitel
Termín: TRVÁdo 30.6.2020
Úkoly z KD č. 7
1.připravit změny technologie provedení-úseky viz.bod 37( mat.,sub.firma , cenu termín a TP)
Zodpovídá:zhotovitel
Termín:24.6.2020 Trvá
Příští KD – 8.7.2020 v 11hod. na OÚ Sýkořice
TDI a zhotovitel žádá AD k účasti na KD nebo jiný blízký termín,k poradě a řešení stoky A
průtak do Zbečna s ohledem na nový vodovod, úpravu výtlaku V6 přechod přes SUS,změny
technologie provádění určitých částí,ČS3 a ČS5
Tento zápis slouží též jako pozvánka na příští KD
Zapsal: Josef Doksanský 26.6..2020
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