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Překonané body zápisu a úkoly budou průběžně odstraňovány,zůstávají nadále v historii
daných zápisů.
Postup prací: práce probíhají na stokách A,A7,C1,C
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HMG:plní,viz.úkoly
-zhotovitel nasadil další kapacity od 10/2020 na stoku C
Zhotovitel splnil konec uzavírky do 30.9.,od 1.10.2020 obnoven provoz na SUS silnici s omezením
ve dvou částech,označeno dopr.značkami
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………………………….3 040 164,54
1 282 319,00
08/2020………………………….4 335 202,23
09/2020……………………………995 026,35
5 134 256,85 investor a TDI souhlasí s nákupem čerpadel(bez
dopadu na záruku),budou uloženy v prostorách obce
19.fakturace uznatelných a neuznatelných nákladů bude podávána odděleně ,položkově řešit
s administrátorem stavby p.Jaroš,rozdělil zhotovitel ,TDI souhlasí
22.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 .TDI souhlasí s dohodnutým provedením
provizorní opravy pro rok 2020
29.projednána změna ČS3 v prostoru osazení –probíhá změna stavby před dokončením AD
31.od 8.7.2020 probíhá koordinace obou staveb na kd kanalizace
33.domluveno založení deníku více a méně prací k odsouhlasování jednotlivých změn a úprav,TDI
žádá o dopočty + a – položek viz.úkoly
36.důležitá čísla při havárii vodovodu jsou dispečink poruchy 840121121 a 602128127 nebo dle
stavby ve ZbečněM.Holubovský-724596148
T.Kareta
-721984361
37.
TDI a AD po naceněnění změny techn.provedení výkopu,rozhodl o způsobu provádění v tomto
těžce přístupném terénu a to ručním postupem a částečně strojně-pokud zhotovitel předpokládá
vyšší náklady než bylo vysoutěženo ,profil výkopu s pokládkou vodovodu bude 100šířex150cm
hloubka xmax 200m délka s ručním přesunem zásypu a obsypu( fakturačně- provedení bude
vyhodnoceno na skutečnost),TDI seznámil s nabídkou p.M. a žádá o dopracování ceny
vč.nákladů zhotovitele-viz.úkoly
40.zhotovitel navrhl změnu HMG v přednostní provedení čerp.stanic,TDI souhlasí po provedení
penetračních zkoušek se doporučí TP +pažení stav.výkopu-zhotovitel prohlašuje,že cena za
pažení je dostatečná a TDI souhlasí s navrženým pažením
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 tvoři
44.zhotovitel provedl dle dohody 3xpenetrační zkoušky za účelem zjištění geoprofilu u ČS
stanic,zároveň provede chem.rozbor zeminy-zhotovitel předal protokoly lab.zkoušek vzorků
s pozitivním výsledkem
47.předány kamerové zkoušky s několika zavadami, dohodnut postup oprav dle zápisu TDI +
zhotovitel,po opravě budou předloženy nové kamery-trvá vč.oprav před zahájením oprav SUS
48.probíhá kontrola návrhu ZL.1 a komunikace AD,TDI a zhotovitel o položkách v smluvním
rozpočtu
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Re: SÝKOŘICE – KANALIZACE - PS 02 Čerpací stanice
ČS1, ČS2, ČS3, ČS4, ČS5, ČS6 – Elektročást, motorové rozvody, M+R
49.komunikace s AD:

Dobrý den,
upřesnění komunikace mezi čerpacími stanicemi a komunikace s obsluhou:
vzhledem k k možnosti zahlcení čerpací stanice ČS5, která čerpá přímo na čistírnu, je
nutné zajistit, aby čerpala vždy jen jedna čerpací
stanice v Sýkořicích a jedna ve Zbečně. Jednotlivé stanice by mohly být osazeny automaty
od Fiedlera - typ H3 (byla provedena konzultace s dodavatelem).
Primárně bude čerpání po jednotlivých stanicích zajištěno pomocí časových intervalů
nastavených v automatech jednotlivých stanic. Časová okna je možno
orientačně sestavit dle předpokládaných nátoků splaškových vod v závislosti na objemech
jednotlivých ČS. Upřesnění harmonogramu čerpání bude provedeno
během zkušebního provozu. Záložní zajištění postupného čerpání bude provedeno
pomocí komunikace mezi čerpacími stanicemi. Komunikace by probíhala
v síti GSM/GPRS. V okamžiku, kdy ČS5 přestane zvládat přítok odpadních vod, by PLC
systém vyslal všem stanicím blokovací SMS. Zároveň by vyslal informační
SMS i na telefony odpovědných osob. Po odčerpání patřičného objemu splašků v ČS5 by
bylo blokování další SMS zrušeno.
Vzhledem k tomu, že v současnosti není zřízen dispečink provozovatele, budou zprávy z
jednotlivých ČS posílány na obsluhu ČOV a dalších osob.
Náplň zpráv bude upřesněna provozovatelem.
Betonové bloky utvořit dva. Udělal bych vždy u nové plastové šachty DN 600. To jest obetonoval
bych šachtu s přesahem 30 cm do rostlého terénu. MF
Úkoly z KD č. 11
1.nacenit ruční postup na stoce A(„zahrádky“) vč.vodovodu dle bodu 37
Zodpovídá:Zhotovitel
Termín:2.9.2020trvá ,posun do 13.10..
4.před zahájením prací (min .4dny před) v ulicích obce-vhodně upozornit občany ,oznámit TDI a
investorovi
Zodpovídá:zhotovitel
Termín:stálý
Úkoly z KD č. 13.
1.doplnit deník více a méně prací cenou
Zodpovídá:zhotovitel
Termín:16.9.2020 trvá
2.aktualizovat HMG po stokách
Zodpovídá:zhotovitel
Termín:1.10.2020
Příští KD – 14.10.2020 v 11hod. na OÚ Sýkořice
Tento zápis slouží též jako pozvánka na příští KD
Zapsal: Josef Doksanský 2.10..2020
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