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Překonané body zápisu a úkoly budou průběžně odstraňovány,zůstávají nadále v historii
daných zápisů.
Postup prací: ,stoka A-od Zbečna (úplná uzavírka)
AŠ32 směr Š33 od křižovatky nahoru
AŠ19-32-přípojky
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HMG:plní,předán HMG prací s respektováním prostavěnosti do měsíců
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
07/2020………………………….
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
607772576
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
19.fakturace uznatelných a neuznatelných nákladů bude podávána odděleně
Na KD č.10 dohodnutá konkrétní částka 1.282 319,která se bude fakturovat odděleně od
uznatelných nákladů na kanalizaci Sýkořice z programu SFŽP
26.- 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 .
29.projednána změna ČS3 v prostoru osazení –probíhá změna stavby před dokončením AD
31.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
Od 8.7.2020 probíhá koordinace obou staveb viz.sam.zápis
32.na žádost TDI a investora úprava délek šachet na A9
-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.
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TDI a AD po naceněnění změny techn.provedení výkopu,rozhodne o způsobu provádění
v tomto těžce přístupném terénu-viz.úkoly,trvá
AD- 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
komunikaceTDI po předložení kalkulace souhlasí a povoluje provést protlak V6(dle
zhotovitele cca10.8.2020) a fakturaci dle původního smluvního rozpočtu bez nutnosti ZL.
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
41.Ad-poslal upravený vzorový řez SUS komunikací-viz.příloha
42.opěrná zeď ze „Sýkořického kamene“ bude demontována dle potřebného rozsahu při pracech
na propojení obou stok v úseku A a A1-1 a postavena zpět(vícepráce),doporučení:místní obyvatelé
umí z tohoto kamene tvořit
43.propustek v komunikaci SUS(nad Zbečnem):jelikož dno kanalizace se nachází pode
dnemstávajícího propustku,TDI souhlasí s protlakem pode dnem propustku,dle protlaku se
upraví niveleta dna přilehlých šachet,z důvodu velkých spádů původního projektu, nebude
zde důvod neudržet normovaný spád grav.kanalizace
44.TDI upozorňuje na olejové skvrny od mechanismů a požaduje jejich odstranění

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 28.7.2020
Úkoly z KD č. 9
1.provést penetrační zkoušky pod ČS z důvodu určení pažení a 3 nezávislé zkoušky
s chem.rozborem (na mezideponii výkopového mat. nad obcí,v horní části obce a spodní
části obce )
Zodpovídá:zhotovitel
Termín:22.7.2020 Trvá,
Příští KD – 5.8.2020 v 11hod. na OÚ Sýkořice
Tento zápis slouží též jako pozvánka na příští KD
Zapsal: Josef Doksanský 22.7..2020
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