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Překonané body zápisu a úkoly budou průběžně odstraňovány,zůstávají nadále v hystorii
danných zápisů.
Postup prací:geodetické práce,vytyčení stok,návoz ZS,pasportizace a návoz trubního mat.,stoka A
HMG:zahájení stoka A Š52-Š60,
V 05/2020 SUS Š17-Š32
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Fakturace:viz email.admin.a příloha k zápisu: co se týče nezpůsobilých výdajů v Sýkořicích, jsou
vymezené v prohlášení, které posílám v příloze, přečtení zabere krátkou chvíli a určitě to bude všem jasné.
Nejlepší by bylo, kdyby dodavatel mohl NZV při fakturaci nějak identifikovat, až se budou fakturovat tyto
konkrétní úseky – buď udělat extra soupis prací nebo jakkoliv označit a vyčíslit – v textu faktury nebo někam
zvlášť, abychom i věděli, o který stavební objekt se jedná.Projednáváno v bodu 7 a 19

04/2020………………………….0
05/2020
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
6077725767.dohodnuta fakturace uznatelných a neuznatelných nákladů
9.zástupci VKM a VIS projekty seznámili s navrženou výměnou a opravou vodovodu
v Sýkořicích,dle zjištění je zde situace lepší než ve Zbečně,ale záleží vše na výběru
dodavatele(05/2020) a rozhodnutí uzavírek,toto se neobejde než v úzké koordinaci s stavbou
Zbečno a Sýkořice.
10.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
12.předána žádost o použití trubního mat.Pragma HW SN12-SN16,TDI a AD souhlasí s použitím
cca 2000m SN16 pro komunikace SUS a na hlubší úseky stavby
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
20.z důvodu situace v české republice budou do odvolání probíhat kontrolní dny formou emailu a
telefonicky TDI zapíše výstupy z této komunikace do zápisu.
21.zhotovitel vyzval archeologický dozor k plnění
22.zhotovitel zahájí výkopové práce od 20.4.2020
23.zhotovitel požaduje koordinaci s projektem VKM(rekonstrukce vodovodu),
-TDI zaslal projektové manažerce SFŽP záměr VKM s žádostí o kontrolu,zda nebudou porušeny
zásady poskytnutí dotace ke stavbě kanalizace,nebo popř.jaké kroky zaujmout,aby byly možny
provést obě akce
-investor vyzve administrátora k dořešení obnovy komunikace SUS(druhý jízdní pruh) a vyjádření
k záměru VKM
24.počátkem 04/2020byl instalován propagační panel viz.foto
25.povolení uzavírek předáno viz.příloha
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.
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 .
27.AD,TDI a investor projednali dopis pí.VČ a IK z.16.4.2020 a 12.3.2018 a jejich zamítavé
stanovisko k provedení přípojek pře jejich pozemek a rozhodly:
-neprovádět stavbu bez souhlasu majitelů na pozemku č.921/2 pro napojení pozemků
,nemovitostí č.612/6,612/5 a 208,není nutno měnit projekt,stavba se neprovede a vše bude
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dokladováno ve skutečném provedení a zaměření,zhotovitel nebude bez souhlasu TDI a
investora přípojky provádět
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 viz.úkoly
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.
Za tímto účelem připraví TDI a investor dotaz na prac.SFŽP v podobě emailu s kopii
administrátorovi
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
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
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:13.5.2020
Příští KD – 13.5.2020 v 11hod. na OÚ Sýkořice
Tento zápis slouží též jako pozvánka na příští KD
Zapsal: Josef Doksanský 29.4..2020
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