ZÁPIS
z kontrolního dne stavby č.

2

stavby „Odstavná plocha Jeřmanice “,
který se konal v úterý 29. 05. 2018 od 17:00 hodin na stavbě

Účastníci kontrolního dne: dámy Fiebigerová a Bačkovská a pánové Šír, Tuček a Raš
Průběh kontrolního dne:
OPJ 1/2
25.05.2018
Nejpozději v pondělí 28.05.2018 zašle zhotovitel paní starostce a TDI harmonogram prací
na celou stavbu
29.05.2018
Splněno, vypouští se
OPJ 1/3
25.05.2018
Zhotovitel upraví skládku výkopku do 29.05.2018
29.05.2018
Upravuje se průběžně
OPJ 1/4
25.05.2018
Zhotovitel zjistí podrobnosti ohledně Závazného stanoviska Odboru dopravy MML
29.05.2018
Probíhá
OPJ 1/5
25.05.2018
Zhotovitel předloží cenovou nabídku na změnu povrchu odstavné plochy
z asfaltové na ze zámkové dlažby k odsouhlasení investorem. Změnu ceny
(odpočty a přípočty) uvede do stávajícího rozpočtu. Termín: do konce tohoto
měsíce
OPJ 1/6
25.05.2018
Stávající zakrytí septiku deskami PZD bude nahrazeno novou železobetonovou
deskou s poklopem (poklopy) – upřesní se po odkrytí septiku. Obsah septiku
bude odvezen a zlikvidován odbornou firmou
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OPJ 1/7
25.05.2018
V úterý 29.05.2018 ve 14:00
hodin se na stavbu dostaví
geolog
RNDr.
Vybíral
a
provede kontrolu únosnosti
pláně
statickou
deskou.
Pokračovat v pracích na ploše
odstavné
plochy
lze
po
sdělení
výsledku
hutnění.
Zhotovitel provede úpravu
stávající parapláně
29.05.2018
Výsledek
hutnění
byl
zapsán
do
stavebního
deníku
OPJ 1/8
25.05.2018
Paní starostka přítomné informovala o uzavření obchodu od 31. 05. do 11.06.2018.
Zhotovitel této skutečnosti využije
29.05.2018
Opakovaná informace, vypouští se
OPJ 1/9
25.05.2018
Na konci žlabu v zadní části obchodu není dostatek zeminy pro položení žlabů.
Tento stav zhotovitel napraví
OPJ 1/10
25.05.2018
Zhotovitel musí ihned vstoupit do jednání s KSSLK s informací o zahájení prací na stavbě
v místě napojení na komunikaci – viz vyjádření správce komunikace
29.05.2018
Zhotovitel řeší s paní Koškovou
OPJ 1/11
25.05.2018
Zhotovitel urychleně osadí dopravní značky podle rozhodnutí PČR, aby byla zajištěna
bezpečnost nejen prostředků a lidí stavby, ale také cestující veřejnosti
29.05.2019
Splněno, vypouští se
OPJ 1/12
25.05.2018
Nejpozději na příštím KD stavby pí. starostka předloží typ přístřešků, aby se předešlo
případné kolizi při jejich osazování v pozdějším období
29.05.2018
Splněno, vypouští se
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Příští kontrolní den stavby se uskuteční ve středu 06.06.2018, čas bude
upřesněn

Zapsal: Stanislav Raš, TDI
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