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ATEUER PROJEKTOVÁNÍ
HQENÝRBKÝCH 8TAVEB
OhnAnl
140 DO F'mM 4 .Mkhk

Firma je registrována v obchodním rejstříku Městského soudu v Praze - oddíl C, vložka 31260

Váš dopis zn.: Ze dne:-

KSÚS Středočeského kraje
Be. Martin Staněk
Zborovská 11
150 21 Praha 5

Naše zn.:APISO189/2020
vyřizuje: Ing, josef jirotka
Tel:
E-ma

Datum: 2. 7. 2020

věc: vyjádřeník předloženým ZBV 1-4
Akce: 11/112 Čechtice, most ev.č. 112-035 přes strouhu před obcí Čechtice
Dne 23.6. 2020 jsme obdrželi elektronicky 4 ZBV na výše uvedenou akci.
Z hlediska autorského dozoru vydáváme k této předložené dokumentaci následujíd stanovisko:
ZBV 1 - SO 101: s předloženým ZBV na základě přiložených dokumentů i před¢hozích jednání
souhlasíme
ZBV 2 - SO 102: s předloženým ZBV na základě přiložených dokumentůi předchozích jednání
souhlasíme, požadujeme posouzení výstupu z provedené paSportizace objízdné trasy v Kraji
Vysočina, zda odpovídá množství pasportizovaných objektů cenové nabídce.
ZBV 3 - SO 200: s předloženým ZBV na základě přiložených dohunentůi předchozích jednání
soúhlasůne
ZBV4 - SO 201: spředloženým ZBV na základě přiložených dokumentů ipřědchozích jednání
souhlashne

ATELfÉh PR0jEK70úNĹ

S pozdravem

OhredN 24b
140 00 Praha 4·Mlchte

Ing. Josef Jiiotka

Hlavní inženýr projektu

Bank.spojeni: MONETA MB Praha
č.ů. 1700305-424 /0600

lČO:61853267
DIČCZ61853267

Tel.: +420 241481 215
Fax: +420 241482 452

E-mail: apis@apk-sro.eu
web: www.apis-sro.eu

PUDIS

W112 Čechtice most112-035
Ing. jindňch přĹvTatmg

AZ SANACE, ä:s
Riabká53
400 01 Ústínad Labom

Mwyl

22.7.2020

Věc 11/112 Čechtice, most ev.t 112-035 přes strouhu před obcí Čechtice - vyjádření
TDI k návrhu ZBV 3.
NaVaši žádost o stanovisko technického dozoru investora k přédloženým a níže popsaným
nněnám během výstavW výše uvedené akce Vám sděluji násdedující:
l) ZBV 3.
SO 200/3 Zrúšnf paženístavební jámy

Na základě aktuálně zachycených aproti PDPS odlišných geologických podmíhek v místě
stavby došlo k úpravě provedení stavební jámy pro základové pasy zrušeníin nepotřebného
původně navrženého pažení štěůjvoú stěnou z kovových pažnic a jeho náhrazením pouze
obevřénou svahovanou jámoa Z důvodu časové prodlevy mezi projektem PDPS a reálizad
stavby nebyla zachycena předpokládaná vysoká hladina spodní vody a pažeuí tedy nebylo
kvůli ní nutné. Zároveň by bylo obtížně proveditehié s ohledem na jištěný stav založení a
podloží demolovaného mošIL Došlo k *dnodušení techmňologického postupu a úSpoře
časové i únanční. Změna byla nepíiedvídatdná a nutná pro reliazaä stavW vakmáhém
čase.

S výše uvedeným návihem ZBV3 za TDI souhlasím.
S pozůravan

Podhabstká 1014/?0

PUDIS ;¢==' @
Přívratský. TDI
PUDIS as.

l
l

PUDŠS a.s.,
1C"4/2D, :ÓJ -JJ Prka
www=$.cm e-maC: i:fcmj¢is.cz, isds: M4swa5
cu 411

lČ: ¢·5272&9¶, DIČ: CZ452728?1
CJbchoSM
s:jí·d L· Paze, c?d'1 3. vbí'z 1'58
i ČSOE &S.02E 522 'c:m
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Evidenční čído:

03/2020

Počet strm
počdvýtisků
výúsk čfsfo
. Klasiňkace

F.07.02.02
_
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1
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Zápis z kontrolního dne stavby
///112 Čechtice, most ev.č.112-035 přes strouhu před obcí Čechtice
,KbnhÔini äen""
.čisto
""""ÔS konaný dne 7.4. 2020_
"Úeásíníä" '" """
Šwnam iičastrií'ků je uveden y p.ř[lcE¢ č. 1 - F.04.00.01 Prezenční listina
PtDAram konŮo1Mho dne
i: Kbnirolä úkoiä z ninulého kd - dle zápisu z předcházejldho dispečinku
2. .jjjÁva zhÓtovitde.o,průběhu výstavby;
a) pĹŇrtí v&néhÓ"harmonogramu
__
b) popis provedených prací
c) finanční plnění
d) předáváni RDS
e) hbdokumeritace
f) (doplnit podle konkrétni situace)
3. Kontrola kvality:
a) zpráva o hodnocení kvality za uplynuté obdobl
b) (doplnit podle koňkrétM situäce)
4. Stav BOZP a PO

Š."Räzné""

7. Závěr

úkdy

1. Kontrola ůkoúi z minulého KD
"
"Úkol
Název
skutečný stav pfněnf úkolu
čIsto
:j.j
RDS - kompletace
'Doplnit, zkompletovat, předat tisky

i.Z
,1.3.

'Koordinace $kladby
vetev komunikace

·Rozpor proiäiu e:áeini' komunikace (Colas) a
.vozovky mostu - projédnat, sjednotit

ôpbcenI stäerúiitě'

Ďoplnit ohraničenĹ staveniště z volného terénu,
označit, uzavírat oplocenky na komunikaci po
konci,prac. směny
._

Zodpovídá Termín
'zhobvitel Část splněno,
trvá
·Zhotovite1, Trvá.

projektant
.ROS
'zhótovĹtél" "Sp'lněno,
vypusút.

Z. Zpráva zhotoviĹde"Ô piůběiiu
a)'p[něnivěcného harmonogramu HIĹAG paci předložen, zemni práce ok, vdáni pIlot p1Dd|ouZeno o cca 1
jýden.
b) popis provedených prací
'Zemnl práce, demolice stávajlcfho mostu, kompletní vrtací práce a betonáž
.pilot půd opěru OPl, od 6.4. piloty OP2 předpoklad do 10.4.2020.
,C) ňnančni plnění
'd) přédávánf RDS

Následně pokračování spodnl stavby, od 14.4.20 odtěženi pilot. roviny,
pažení stav jámy.
HMG finanční předán. PFedbžen návrh fákhímce za 03/2020 ve výši
1 0'40 233,51 Kč bez DPH.
RDS předána pro spodní stavbu - piloty dle zásad PDPS
'

e) ModokumeMace

;Pŕov%ěna průběžně zhotovitelem iTDl, odevzdává se s MZ

,3. ŔoŔ"Ma kvality
a) zpráva o hodnocení kvafiQj
.
za ,Ňehodnoceno. Viz zápis z KDK
:!!Ry.ay|é obdqbí _

Al Sláv
a pô""
Viz mě$íCnizpiávy KOO BOZP. KÓO BOZP konstatuje, že stav BOZP na staveniá" je až na drobné
nedostatky (dop1něnf oplocení, označení staveniště zákazovými tabulkami ve směru z volného terénu)
v pořádku, pracovníci dodrzují plán BOZP, použfvajf Oôp. podrobněji viz měsfčnl zpráva KOO BOZP.
KD BOZP lx měsfčně spojený s posledním KD v měsíci.
5.Ŕáné """
CLÍ 'zho6vite| zajistil vy0ičeni"podzemnfch sítí na staveniŠti
:0.2. zaveden stavební deník, k dispozi¢i na místě
0.3. inbmmce o zahájenístavby předána na OlP, archeolog.ůstav AV ČR, logistiku MO AČR, dotčené Obij
Čechtice a MÚ Vlašim $tavebni úřád.
0.4. na závěr KDO provedeno předání staveniště zhotoviteli,(viz samostatný protokol) a zahájeny stav. práce
0.5. TDs-mě,na spdečnosti z vpý DECO Praha,a.s. poiůzi na PUDIS a.s. .

é. Nové úkciiý "" '

Úkol čkfo Název
j3.1
"1RĎŠ - úprava stavební
jámy

3.2

"Óákup výzisku

Obsah úkolu a.pobdovaný citový stav,
Odpovídá
·Náhrada paŽení šiětovr|iceini"otwřenôu zhôbviteľ
svahovanou jámou na návrh zhotovitele
po zachycení změněných podmínek
v základové spáře (bez spodnf vody atd.)

-zp.raCovat návrh ROS a ZB_/
'výstái/it o6iednávku nä Ó"dk"up
odhézované živice.
Projednat odběr kovového odpadu

ZhotoviteĹ

Těmín
14.4.2020

8.4.2020

s ce$tmiWem

7.Závěr
Ďatum konání eíštÍhLKĎ

Zapsat

.Úterý 14.4. 2020 v.09:,0,0 na stavbě Čechtice. . .

ing.

·"Ŕřňohy .,
Číslo"

!Název

1

;pľezenční listina KD5

RozdaSvnk

'UyiíäÓveno,v 1 výtiskŮ, EZčet_Štľán:'Z"- buge"'ozesláno
Ad"räai i;m
cý,e prezenční 1Íginy:
. ""

UPlS
odpis

Podbabská '014řtô

K

Evidenčnl člskjc KD/OP_3/2020

!
i

PDtlistů:i
Vyhotoveno v:
výtisk číslo:

1

výt.

Název akce: miZ Čechtice,
most ev.č. 112-03Š
přes strouhu před obci Čechtice
..
Prezenční
listina
Msto konání: Čechtice
"
!Datum konání: 7.4. 2020
W

Bc. Marún Staněk

KSÚS

;JUDr. Luděk Beneš

KSÚS

e

.
Pavel Šeda

~
!

PUDIS ä.8. - TDS

l

-_..
! Ing. jindřich přívratský

|PUDIS as. - TDS

Ing. Dan Klejčí

PUDIS as - KOOBOZP

Ing. Josef jirotka

APlS s.r.o. -AD.

Ing. Ladislav Bohuslav

Až SANACE a.s.

l Rudotf Pmcházka

|6

Až SANACE a.s.

-

r
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'>=ence
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K=.V,,..M, číslo:

04/2020

Počet stran
Počet výtisků
výtisk číslo
KlasiRkace

F.07.02.02

2
1
PI

Zápis z kontrolního dne stavby
1//112 Čechtice, most ev.č.112-035 přes stroÔhu před obcí Čechtice
KÔnháníden
·čIsb
O4..

konanýgne 14.4. 202ó

·Ú"čm"thhi'"" """ '"
'Seznam účastníků je uved?n v pMoze č. 1 - F.04.00.01 Prezenční listina
i?rogklm kontrolního dne
1. Kontnola úkolů z minulého KD - äíe zápisu z předíházeiÍciiío d.is.É?¢Cinku '
2. @ráva"ZhÔtovitefe o průběhu v§staŮby: '
a) plnění věcného harmonogramu
b) popis provedených prací
c) finanční plnění
d) předáváni RDS
e) fotodokumentace
D (doplnit podle konkrétní situace)
3. Kontrola kvality:

'

a) zpráva q hodnocení kvality za uplynulé období
b) (dopfrůt podle konkrétni situace)
4. Stav BOZP a PO
5. Různé

"1. Kontrola úkoÚ z mfnu4ého KD
Úkol
Nämv
Skutečný stav plnění úkolu
Gfsio
1.i'
'RDS - kompletace
Doplnit, zkompletovat, pTedat tisky
1.2

3.1

3.2

Rozpor projektu externí komunikace (Colas) a
vozovky mostu - projednat, ¶ednotit
KD4: zástupce KSÚS pňpomenei na KD
komunikace
ĺRDS - úprava stavební 'Náhrada pažení štětovnicemi otevřenou
'jámy
svahovanou jámou na návrh zhotovitele po
zachyceni změněných podmínek v základové
spáře (bez spodní vody atd.) - zpracovat návrh
ROS a ZBV
KD4:,výheqy.,předány, zpracovat ZBV
Vj'stavit Ôbjednávku na odkup odhézovaně'íNEé.
·Odkup výzisku
projednat odběr kovového odpadu (zábradlí)
s cestmisbem.
KD4: odkup živice proveden, kovový odpad bude
,,.,,_ předán cestmisbovi-dokončit písemně .. . _

ZodpMdá Těmín
zhotoviteĹ Část splněno,
,tm
Zhotovřtef, ·Twá.
projektant
RDS

Koordinace skladby
vrstev komunikace

zhotovitel Trvá

'

Zhotovitel 21.4.2020

2.zpräváahoiofite!e c? pŤůuhu výstaÔy
a) pjněnľ věcného harmonogramu:HůCi pracf pkdložen, zemní práce ok, vrtánf pilot pFodtouženQ Cb cca 1
'týden, dokončeno 9.4.2020

l

b) popis provedených prací

'Zemní práce, demolice stávají¢iho mostu, kompletní vrtact práce a betonáž
;pibt pod opěty OPI a OP2.
'Aktuálně pokračovánf spodní stavby, odtěžení pilot. roviny, úprava stavební
jámy, cca 17.4.20 podkladní betony, od 18.4.20 odřěz a odbourání
přebetonávky pilot
'HMG ňnančnf předán. Předložen návrh fákturace za 03/2020 ve výši
1 040 233,51 Kč bez DPH.
ROS předána pro spodní skvbu - piloty dle zásad POPS, výkresy výkopu
stavební jámy upraveny bez zapažení Iarseny

lc) finanční plněni
.d) piédávánľ ROS
e) fbtodokumentaoe

:Pľováděna průběžně zhotovitelem iTDl, odévzdává se s MZ

'í"kohtro!a kyaiit¥"
·a) zQráva o hodnoceni kvajify za Nehodnoceno Viz zápií z KDŔ
,ye|yn,ulé období, , ,

4. ŠtavhÔZě akO "

·Viz měsíční zprávy KOO BOZP.
iV období přerušeni pmcf mezi svátky provedena kontrola zabezpe&nf stavby. KOO BOZP konstatuje, že stav
·BOZP na staveništi je bez zásadnfch připomínek, stavba byla označena, uzavřena, střežena hlfdacf službou.
Podrobnái viz měsfčnízpnáva KOO BOZP.
KD BOZP lx měsíčně spojený s posledním KD v měsíci.

Š.Rázné

0.1. zho©vKel"mjisHl vytyčení poUemnkh sítí na staveništi
0.2. zaveden stavební denfk k dispozici na místě
0.3. informace o zahájení stavby pibdána na OiP, amheolog.ústav AV ČR, logistiku MO AČR; dotčené ObÚ
Čechtice a MÚ Vlašim stavební úkd.
1).4. na závěr KDO pmvedeno předání staveniště zhotoviteli (víz samostatný pmtokol) a zameny stav. práce
0.5. tds- zm§!!asE*¢nosú zVPÚ PFCQ
po fúzi na pUD!S..a,s: ·
6. Nové ůkolý
Úkol čísďo Názw
Obsah úkolu a pQžadovar!ý cňový stav
Odp!?vídá
4.i "" " Bôžjj - ochranné pásmo!Ďoäaovat bezpéčně"vzdá[eňosti při práci Žňoto"viiei
el. vedení
isgojnľ mechanizace v blízkosti el. yeden[
á'. Závěr
Datárň icQnání pňštiho KD

Termín
Trvale

:Ůte!ý 21.4. 2020 v 09:00 na stavbě Čechtice

DIS
Zapsal

Ing,.. jindřich přl"mtsW

.-....

,\ÍýhotĎveno v 1 výĹisku, poČet skaň: á- bude rozesláno eleknnic_ky=..._ .,.
KrŮsŮ $pfšä\/a.a,údržba Si.LNlC SC Lzápĺs z KoNTRóĹÁiô6esTAvBÝ
' Eviden¢n1 ¢1SLÓ"" ""' ""'"' """""'
04/2020

"i ii7112čEcKTIcE, MOST EV.Č.112-035 PŔES STROURU PŘEC. OBCÍ
ČECKT7CE
j!S,a$.|fĺkace: Provczn! ĹNFC}RřiFACE.., ._ _

.

"

F.Q7.C2.02
Str1,m: 2/Š"

l

M
r

. '.

SŮS

Evidenční číslo: KD/OP_4/2020

Počet listů: 1
Výhotoveno ec
výtiskä"%:

1 výt.

PrezenČní listina

l
i

Název akce: 11/112 Čechtice, most ev.č. 112-035 přes"stt'ouhu phd obcí Čechtice
" Místo konání: Čechtice

l

Datum konáni: 14.4. 2020
Wěhjn

Orgamzace, funkce

Jméno přijmeni

jBc. Martin Staněk

KSÚS

j- jUDr. Luděk Beneš

KSÚS

Pave! Šeda

Poclpts

PUDIS a.s. -TOS

: Ing. jíndňch přívratský

pudjs a.s. -TDS

l
r"
Png. Dan Kr'eičf

_

PUDiS a.s - KOOBOZP

Ing. josef jirutka

APlS s.r.o. -AD.

Ing. Ladislav Bohuskv

Až SANACE as.

L—_ -._.
RudotfPmch&ka

..

—_
_- -.-——--.
AZ SANACE as.

-

_-

i

'"

"
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Evidenční čfsío:

05/2020

Počet sÉran
Počet výtisků
vý6sk číslo
Kksúikace

F.07.02.02

2
1
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Zápis z kontrolního dne stavby
///112 Čechtice, most ev.č.112-035 přes strouhu před obcí Čechtice
číslo

""""ÔS"

konaný cine Z1.4. 2020

Učasinici

;Séznam účastníků je uveden,v příloze č, 1;; F,04.00.01 PreFŠ?'!čni listina

Pmram EÔhiminíhoáňe"" "

""

1. KonÔda ůŔoůZ'minulého KD - dle zápiqy z předcházejkího dispečinku
· 2. Zpráva zhotDviie'té Ó průi)ěh!! výstavby: _ ""
a) plnění věcného harmonogramu
b) popis provedených prací
C) finanční plnění
d) pEedávánt ROS
e) fbtodokumentace
f) (doplnit poQle konkrétní situace)
3. Kontnola kvality:
a) zpMva o hodnoceni Wality za uplynulé obdobf
b) (doplnit podle koRkľétni situace)
4. Stav BOZP a PO

5. Různé
"" " ""
"Š" ="W

í. kÔnáU'la"äkoiů zminulého ŔD

Úkol
CHo
1.1"

Název

Skutečný stav plnění úkolu

ZMpovfdá Termín

rds -kompletace

Doplnit, zkompletovat, předat ůsŔy

'zhotovitel Část splněno,

1.2

KOordinace skladby

.Rozpor projektu externí komun"ikace (Colas) a

jámy

svahovanou jámou na návrh zhotovitele po
,zachycení změněných podmfnek v základové
spáře (bez spodní vody atd.) - zpracovat návrh
ROS a ZBV
KD4: výkresy předány, zpracovat ZBV
KD5: Postupovat dle od KSÚS pi\edaných zásad
.ppceajyánf zbv z 20.3.2020 (Pragoprojekt) ,.
Výsiavit objednávku na od"kup odWézované živice. Zhotovitel 28.4.202Ó
Projednat odběr komvého odpadu (zábradlí)
s cestmistrem.
KD4: odkup živice proveden, kovový odpad bude
předán cestmistrovi-dokončit písemně
kd5: kovový výzisk (svodidla, zábradlí, zňäčky)
cestmistrovi 21.4.. předložit doklad

vrstev komunikace

vozovky mostu - projednat, sjednoHt
cprôjektant
.KD4: zástupce KSÚS připomene i na KD
'RDS
'komunikace
.KD5: dohoda projektantů, bude za.neSeno,v R,DS ,
RDS - úprava stavební ,'Ňáhrada pažení štětovnicemi otevänou " "
:zhotovitet TM

3.1

3.2

y

trvá
Zhotovitet, ŤrvÍĹ.

pOdkup výzisku

:

. ÉVjDENČNĹ ČÍSLO

105/202c

ZÁpis Z KONTROLN1HO DNE STAVBY

11/112 ČECHTICE, MOST Ev.Č.Í12-035 PŔES STROUHU PŘED OBCÍ
ČECHT1CE

F.07.02.02

Klas!fikace: PROVOZNI

á

b"odáovaíbápečné vzdálenosti pÍľ prá'd strojní
mechanizace v blíZkosti el. vedení

4.1

Zhohivite! Trvale

2. Zpráva zhotovitele o průbehu vý$iavg "" "" ""
,, ., .
aj plněnľ věcného harmQnogramu-HMG prací předložen, zemni práce ok, vrtárú pilot prodlouženo o cca 1
.týden, dokončeno 9.4.2020.
b) popis provedených prací
Zemní pRče, demolice stávajíclho mostu, kompletnf vrtací práce a betonáž
'pilot pod opěry OPl a OP2, odkopávky hlav pilot; podkladnf beEony
,zákl.patek.
Aktuálně odbourání pTěbetonávky pilot
Dále amovánízákladových patek do cca 24.4.2020
Betonáž základ. patek cca 27.4.2020
C) finanční plnění
HMG finanční předán. Pkdlažen návrh fäkturace za 03/2020 ve výši
1 040 233,51 Kč bez DPH.
d) předávání RDS
RDS předána pro spodní stavbu - pj|oty dle zásad POPS, výkresy výkopu
stavební jámy upraveny bez zapaženi larseny
e) ňjtcjdokumentace

Prováděna průběžně zhotovitelem iTDl, odevzdává se s MZ

3. Kontroiá kvalĹty
a) zpľáva o hodnocení kŮality'za Nehodnoceno. Viz zápi$ z Kok
uplynulé obdobf .
4.'Siav ěOZř a PO
Viz měsíční zprávy Koo boZp.
KOO BOZP konstatuje, že stav BOZP na staveniW je bez zásadních připomfnek, drobné připomfnky vyřešeny
na místě. Podrobněji viz měsíční zptáva KOO BOZP.
KD BOZP lx měsíčně spojený s posledním KD v měsíci.

b.Räúě""" "' '

0.1. zhoú)vite| zajistil vytyčeni podzemních síů na staveništi
'0.2. zaveden stavebnf deník, k dispaziá na místě
:0.3. ínfbrmace q zah@enf stavby předána na oip, ancheolog.ústav av čr, logistiku MO AČR, dotčené ObÚ
:Čechtice a MÚ Vlašim stavební úkd.
'0.4. na závěr KDO provedeno pňedání staveništE zhotoviteli (viz samQstatný protokol) a zahájeny stav. práce
'0.5JDS -změna společnosti z VPÚ DECO Pmh,a a=s, ť9 fúzi na PUDIS a.s.

e: Nové úkoĹy

ÚĹUCÁ čfšďo Název

5.1'

5.2.

Obsah úkQlu a požadovaný cflový stav

"" BÓZě - pevné zábrany u ĹDopĹnit opakovan"Í pevné zábrany před
,híanu s_av. jámy (1,5 m).
stav, jµ'y .. ...,,
,Zhot. oznámil návrhy na změny RDS:
Zrněný ŔDS - ZBV
'-svahovaná jáma
-DlO, úprava a doplněnf
-pasportizace objízdných tras
a zašle návrhy ZBV
Re TDI KD5: Postupovat dle od KSÚS
předaných zásad procesovánf ZBV
Z 20.3.2020 (p!?g'?p'gekt)_ .

7.Závěr
Daturn konání příštího KD

OdpovWá
Zhoiovitei

Termín
Trvale

ZhotDÚite|

Trvá

Úterý 28.4. 2020 v 09:00 na stavbě ČecMce
PO&MMá iů1ďl20

Zapsal

|!19.9Laň'ch přfv_ľtský.

PUD|S £5=ú'

1

.

:pmenčnf fistiná KDŠ

Řozdäovník

" '" "

i výhotoveno"v jediňém exempláři, kierý bude zatažen do spisu stavby, scan doŔumentu je rozeslán"
:.elekkonicky (po ¢b.@ní podkladů zhopvitele).
,
. .
Ěhkuonicky odesláno dne.2ZA: 2020 na adresy, uvedené v pezenční lisůně,
PODRSOVÁ DOLOŽKA ÚčAsM/KŮjm+/
Účm/cijÉmáníbemu na v%bmí že:
·
·
·
·

zkd7ánfk
kcmceptp/emnéhoz~, kterýbude zaslán v&m ů=m&ůmMnánf; a tonajějkh emaik)vouaGmsu
uvedenou vpmenčnf Usůně.
účástnikMnán{jě oprávněn cb tnpmcovn/Qh dnů do 14:00 hodin vznést vůůob8ahuz@/su námáhys iWl?ýmzd~něn/m.
Obsah z@ku ke napadnoutvpňp8dě, že mobwnýupk obsahu/e buďneR~M ůdajb, ňébo něktem závažná Mäd/En/
neob$ahule vůbec Gř/e v U~ částěch n8=ummh]ý a Ůmmjkpotaduk doplněn//pi%mo|mni.
l\bvzne~ú&sm/kMnáni vů'čiobsahu konceptuz%kužádné námi% vpié&psané lhůtě. pov6'žuk sepakténb zápisza
pohnzený úkm~jěd'nén/ a stává se č/šlbpišem a neniqp&bvně odědán e/H=nia¥
účENmik Mm pcjgw:$em potwzu/b, žejé qwáměn zastwom 8NGhat vzáµňů tinny, k1étnu na tomtoji~nf2a=We a na
zákfadě toho čh/tnáwhy, zau/7mat stanoviškg k/egnouľ1cým bodůmMnánC wnášet námitkya zavazowtsvou ňtmu kúka/ům
z kôobjédnánf pmni Upgvai/cĹ

uus& siln1¢ SC
05002U

ČEČKŕfE ,

WOSTEV C.112-035 PáFS
. _ _
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Evidenční

KD/OP_512020

Počet listů: 1
Výhotoveno v:
výtisk čído:

1

výt.

Prezenční listina

Název akce:ill11á Čechtice, most ev.ť. 112-035 přěs strouhu před o6äČeärůcej
'Místo konání: Čechtice
l
4

,Datum konání: 21.4. 2020
Jméno, ph'jmení

Organizace. hmkoe

Bc. Martin Staněk

KSÚS

jUDr. Luděk Beneš

KSÚS

"
Telefon

Podpis

l

pavel Šeda

Ing. Jindřich pňwatský

Ing. Dan Krrýčf
,

l PUDIS as. - TDS
!
Í

PUDIS a.s - KOOBOZP

C

l Ing. Josef jkutka

i "

"

jApls s.r.o. -AD.

Ing- Lädisjav Bohuslav

Až SANACE as.

Rudolf Procházka

Až SANACE

l
i
:

m

l Krajská správa a ÚoiuBA SlLNlC :

!ÍÍĹ112 Čcciitice, most ev.č. 112É35 6es strouhu pÉéá"

EvioEN¢NĹčBLo: kd,'op 5/2020 obcí ČechtiCe

Klasifskace Prcňk)znĺ ĹNFoRřGACE

"

F4ezence
Kjnka 1 z 2

14 -4

Evidenční čřsb:

06/2020

Počet stran
Počet výtisků
výbšk číslo
Kksůikace

F.07.0202

2
1
PI

Zápis z kontrolního dne stavby

///112 Čechtice, most ev.č.112-035 přes strouhu před obcí Čechtice
ŘäÓoin'iden
čfsto
" 'Ó6"

,.kDnanýdne 28.4. 2020

(lásúäá"

Seznam účastníků je uvédén v pfíloze č. 1 - F.M.00.01 Prezenčný
. . .. . listina
'ÉNgrµé
dne
" " ""
'" "'""" '"'
1. K'?ntrolá äofů'z minulého KD - dle zápisu z předcházeµc[ho dispeähku
2. Žpráva zhotovitele o £!ý"běhu výstavby:
" anrněn'ŕ Ůecněho harmonogramu
b) popis provedených prací
C) finanční pĹněnf
d) pMáváni RDS
e) fôtodokumentace
f) (dop!nĹt pocĹle konkrétni situace)
3. Kontrda kvality:
a) zpráva o hodnocení kvality za uplynulé období
b) (doplnit podle konkrétní situace)
4. Stav BOZP a PO
ÉĹ Různé

1. Kontrola áká"ů z minulého KD
Úkol
Název
Skutečný stav plném" úkolu
číslo

1.1

:1".Z'

3.1

S.Ž

RDS -kompletace

'Doplnit, zkompletovat, předat tisky
KD8: předány výkresy výztuže až do X: přechodová deska
koordirlace skladby
:Rwpoř projektu externí komunikace (Colas) a
ýozovky mostu - projednat, sjednotit
vrstev komunikace
'KD4: zástupce KSÚS připomenei na KD
komunikace
KD5: dohoda projektantů, bude zaneseno v RDS
KD6: povrchy nebudou realizovány zároveň,
možnost ponechat skladbu dle POPS za
předpokladu vhodného napojeni obou souvrství
. __
RDS - úprava stavební ·Náhrada
pažení štětovnicemi otevřěnou
jámy
;svähovanou jámou na návrh zhobovitele po
czachyceni změněných podmínek v základové
spáře (bez spodní vody atd.) - zptacovat návrh
"RDS a ZBV
·KD4: výkresy přédány, zpracovat ZBV
KD5: Postupovat dle od KSÚS pNdaných zásad
zbv z 20.3.2020 (p!agoprojektŽ.
Ôdkup výzisku
Vystavit objednávku na odklj6odhézované žhice.
Projednat odběr kovového odpadu (zábmdlf)
S qestmistrem.

Zodpovídá Temfn

'zhotovitel Část splněno,
'trvá
Zhotovitei, Trvá
'projektant
RDS

:zhotovitel 'Trvá

ZhÔtoviíei 'Ž8.4.202Ô

F-, T")'

'fy- L

4.1
Š.1
5.2.

KD4: odkup živice proveden, kovový odpad bude
přědán cestmistrovi-dokončit písemně
kd5: kovový výzisk (svodidla, zábradlí, značky)
bude předán cestmistrovi 21.4., předložit doklad
KD6: předání odloženo do 1.5.
BOZP - ochranné
Dodržovat bezpečně vzdálenosti při práci strojní ZhotDvite] Trvale.
'pásmo el. vedeni
mechanizace v blízkosti el. vedenl
'Vypustit
KD8: mechanizace odstěhována
:BOZP - pevné zábrany "boplnit opakované pevné zábrany před hraŘ"Ů
ZhotDvitel :SptňMo.
'u stav. jámy
stav. jámy (1,5 m).
Vypustit.
jZměny ROS - ZBV
iĹhot oznámil návrhy na změny RDS:
'Zhotovitel iTrvá
-svahovaná jáma
-DtO, úprava a doplnění
-pasportizace objízdných tras
a zašle návrhy ZBV
Re TDI KD5: Postupovat dle od KSÚS pTedaných
zásad proeesování ZBV z 20.3.2020
(Pragoprojekt)

2.Zpráva zhoÔvitete o průúhu yýstav6y "
" "
.a) plněni věcného harmonDgiamu'HŇC"prac[ předložen, vrtáni pilot prodlouženo o cca 1 týden, dokončeno
9.4,2020, podkladní betony již ok dle HMG
b) popis provedených prací
·kompletní vrtací práce a betonáž pilot pod opěry OPl a OP2, podkladní
'betony zákl.pasů, odbouránf přebetonávky hlav. pilot
Aktuálně armovánfzáWadových pasů, bednění
Předpoklad betonáž základ. pasů 29.4.2020, 13,00 hod
Od 1.5. vázáni armatury a bedněni dříků opěr
.C) Rnančni plněni
HMG finanční předán. Předložen návrh fäkturace za 03/2020 ve výši
1 040 233,51 kč bez dph.
d) předávání RDS
RDS předána pro spodní stavbu - piloty dlezásad POPS, výkresy výkopu
stavební jámy upraveny bez zapažení laiseny - ZBV
¶ě) fotodokumentace

Prováděna průběžně zhotovitelem i TD!, odevzdává se s mz

,3._Kontrola kvality
,a) zpráva ó hoánoceni kvality za :Néhodnoceno. Viz zápis z KDK
,uAynulé. období

:í"ävě"OŽFa PO ""
,liz riiésičnízpávy"kÓO BOZP.

'KOO BOZP konstatuje, že stav BOZP na staveništi je bez zásadnIch připomínek, drobné připomínky vyřeťeny
na místě, úkoly z předchozího KD splněny. KOOBOZP připomíná nutnost použ1vánl OOP ( rukavice) při práci
's armaturou. podrobněji viz měsfčnízpráva KOO BOZP.
'KD BOZP lx měSíčně spojený s poslednim Kč) v měsíci.

dRůzné"

ion. zhoOvúel zajistil vytyčení podzemnfch sítí na staveništi
j0.2. zaveden stavební deník, k dispozici na místě
i0.3. informace o zahájenf stavby předána na OlP, archeolog.ústav AV čr, logistiku MO AČR, dotčené ObÚ
;čechtice a MÚ Wašim stavební úřäd.
j0.4. na závěr KDO provedeno přiedání staveniště zhotoviteli (viz samostatný protokol) a zahájeny stav. práce
'0.5. TDS - změna společnosti z VPÚ DECO Praha a.s. .po fúzi na PUDIS a.s. .
... . ... . ..-..
.
..-.
.
-.. ._.
'6. Nové úkoly
"
'Úkol čklo Název
Obsah úkolu a požadovaný ¢ňový stav
Odpovkiá
Termín
;éi i '
FaŔtŮmce - pozastávka Úplatňovat pozasiávku" Ĺógj"die šóíi
Zhoiovitei
lhneÍi'"
.ihned u každé vYstävené faktury

..

Ä4-3

,6.á

Zapsal

!přáän'rzakWvanýa
'konstrukcí - do%ady

Ďofožit dokumentaci k pilotám a spodní
stavbě včetně vyhodnoceni pňed
betonáži zákl. pasů.
.

zho6"átei

Ihned

d!s

U!9. Jindřich přívratský

Ódpis

Níiojiy"
$«Ĺ=:nčnÍ |ibiiľia,kg6._

'Ř"&äovň«

ŮýhÔbveno v jediném exeiiipláh, který bude založen clo spisu stavby, scan dokumenĹu je Njze$lián
elekhon icky (po dodání podkladů zhotovitele).
., .
,. .
.E{äktpnicky odesláno däe 2ÓÁ. 2020 na adresy, uvedené v prezenční listině,
PODRfSOVÁ DOLOŽKA ÚČASTNĹKŮJEDNÁNÍ
Účasb7/cijedhán/ betou na vědomí, že:
·

zkdnán/jeWhotQvenkmeptp/*mNmzWu, ktejýbudez%/én všem účashí/kůmjednénf, atonak/kh emaibvwmw
Wéd8M)U vpngu¥7čn///stině.

·

Ú&a7/kjeďnánÍj9 opnávněn do tň'piacwnkh chůdo 14:OOhodiň wnéstvtmbsahuutNsunám%s#&ým zdůvochěn/m.
Ohsah záNu k6 nQNdnout vpi¶padě, že %hoůovený zápis obsahwb buďnepmvďvé ůdajb, nebo n4která závažná vyj9dMi
neobsahuje vůbec äje v unčuýth čästeGh mmzumMný a účask1lkpožaďuje doA/něn//pNpmcoyúnĹ

·

l\/evznese4i ůčasm/kkdhán/ vůčiobsahu konceptů záptšužádné nám® v přédepsané lhůtě, považub se pak tento zápis za
potwzený Účastnjxem/ednán/ a shWá se a$toNem a není opěhwně odbs/än e/ekúun/ay.

·

Ůčam/ksvým podp/em poMzuje, žeje qpněvněn zasftpo|/at e jednat v Ujmu ňnny, ktemu na tomto/%mn/za$twUj"0 a na
zák1aa toho č/nRnáwhy, zauj7mat mnovkka k/ednm/jůým bodůmMRänL wnášetnäm% a zavazovat simu ňnnu k úkolům
z bhomjeäEnipm ninqpfývajkĹ

KRA.JS,KÁ SPRÁVAA ÚDRŽBA SI,LN1.C SC
EV!DENČN1 Č[$LO
' 06/2020

ŽÁP1$ Z KONTROLNĹHQQNE STAVBY
11/112"C ECKTICE. Č1K)$T
Geght1ce ...

pRov9,zäi

STROUHU PŘED oBci

'É' 07.02.02

í
!

i

Kžg=

Evidenční čSsb: KD/OP 6/2Q20

počet listů: 1
Vyhotoveno w
výtisk číslo:

1

výt.

__Prezenčni listina

Název akce: 11/112 Čechtice, mostev.č. 112-035 piěs strouhu pÍ'ed obcí ČechĹĹce!
—A
Místo konání: Čechtice
!
Datum konání; Zii.4 2Ó20
ŕ
Jméno. prijmem
Organizace, funkce
Telefon
Podpis
Bc. Martin Staněk

KSÚS

JUDr. Luděk Beneš

1KSŮS

Pavel Šeda

i PUDIS as. - TOS
I pa

Ing. jindřich přNmtský

l pudis a.s. - tds

)

Ing. Dan Krejči

pudis a.s - KOOBOZP

Ing. Josef jirotka

APlS s.r.o. - AD.

Ing. Ladislav Bohuslav

Až SANACE as.

Rudolf Procházka

AŽ SANACE as.

i

l

'

,

(

1

j

l

!
.

l Kraj$ká $pRÁvAAgDRzBA

j Ev|denčnĺ čisuj: KD/OP 6 /2020 II/112 Čechticc, most cv.č. 112-035 pks strouhu pk"d

obcí ČeChtice

Klas!f1kacz Prqvciznĺ Informace
_ .
__ . .

~ —·
Prezence
štránka 1 z 2

KŠ9Š~
Evidenční čEdo:

Počet stmn
početvý%ců
výtisk čfido
Klas*kace

07/2020

F,07.02.02

2
1
PI

Zápis z kontrolního dne stavby
///112 Čechtice, most ev.č.112-035 přes strouhu před obcl Čechtice
KoňiFomiden
číslo . """ Ô7" _ ,konaný dne

5.5. Zó20"

Účastnící "
Seznam_áčááníků.je uveden,v příloze č. 1

F,04.Ô0.01 Prezenční listina

PrÓgram k?ntroiního dne
1. 4rítiota Ůolů z minulého KD - dle zápisu z předcházejfciho dispečinku
2. Zpráva zhotÓŮ"Ĺtek o Erůéiéhu výstavby: " "' ""
a) plnění věcného harmonogramu
b) popis provedených prací
c) finanční plnění
d) pkdátváni ROS
e) Otodokumentace
D (doplnit podk konkrémf situace)
3. Kontrola kvality:
a) zpráva o hodnocení kvality za upfynulé období
b) (doplnit podlé konkrétní sHace)
4. šťáv BOZP a PO

5.Ékiié""""
b. Nové úhoii' ",
7:;Ľávě!_

__
1."KonbÓiä äoiů z mInulébo Kb
'Ukoi
Název
skutečný stav plrtěnf úkolu
číslo

1.1

;i.ľ"

3.1

'13.2

Zodpovídá Těmín

:RDS - kompletace

Doplnit, zkompletovat, předat tisky
zhotov'ltel Část splněno,
KD8: předány výkresy výztuže až do X. trvá
_ _ Éechodová deska ,
Koordinae skladby
,Rwpor projektu extěmí komuníRäa (Colas) a"
,Zh"&vite|, Trvá
,vrstev komunikace
vozovky mostu - projednat, sjednotit
projektant
KD5: dohoda projektantů, bude zaneseno v RDS RDS
KD6: povrchy nebudou realizovány zároveň,
možnost ponechat skladbu dle PDPS za
_
·přédpokladu
vhodnéhQ_napojenf
obou souvrství zhotovitel Trvá
'RDS - úprava stavební
Náhľääa pažení
štétovnicemi otevřenou
:jámy
svahovanou jámou na návrh zhotovitele po
zachycení změněných podmínek v základové
'spáře (bez spodnf vody atd.) - zpracovat návrh
'ROS a ZBV
KD4: výkresy pťedány, zpracovat ZBV
KD5: PQstupovat dle od KSÚS předaných zásad
procesovánŕ ZBV z 20.3.202.0_(PragoproLekt)
"" Odkup výzisicu
Výstavii objecríá&ů"na odŘup oáézováné živice. žhaóvitel splnenoProjednat odběr kovovéhD odpadu (zábradlí)
výpustit
s cestmistrem.
KD4: odkup živice proveden, kovový odpad bude '
ipředán cestmistrovi<,o.ko,n_čít pĹsem!!e, ._ .

'fS -L

kďš: kov& \iňisk (svodidla, zäbradlf, značky)
bude předán cestmistrovi 21.4., předložit doklad
KD6: předáni odloženo do 1.5.
'KD7: kov odevzdán, zhotovitel doložil předávací
'protokol na. ČNES a,s.
5.2.
'Změny ROS - ZBV
,bOi. &ňämií návrhy na změny ROS:
ZhotÔää"Ťrvá
!-svahovanä jáma
'-DlO, úprava a doplněni
-pasportizace Dbjízdných tras
a zašk návrhy ZBV
Re TDI KDS: Postupovat dle od KSÚS předaných
zásad procesováni ZBVZ 20.3.2020
(Pragoproiekt)
Fakturace- pozastávka 'UplatŘovat pozastávku 10% dÍe SÓd ihnea' "
'ě'í"
'zhóío"äiel "Trvale,
u každé vystavené fáktury
vypustit ze
sledování.
6.2
'Předáni zakäv"aných
Doložit dokumentaci k pilbiäm a spodní staůEä
Zhotovitel 'Splněno
, , _. , ,, konstrukcí - doklady
včetně yyhodnoCen.lp!_ed betonáží zákl,pqsů,
vypustit
2"Zpráva zhotovŔele"o průúhu yýstuÉíy
' "
. " ' " "" '
a) plnění věc'ného harmonogramu HAÁÉÍ prací předložen, vrtání pilot pmdlÔuženo o cca 1 týden, dokončeno
9.4.2020, podkladní betony již ok dle HMG
b) popis provedených prací
odbourání přebetonávky hlav puot armováni, bedněnf a betonáž
základových pasů OPl a OP2
-Aktuálně vázání armatury a bedněni dříků opěrcca do 12.5.2020.
:Předpoklad betonáž opěr do 15.5.2020.
jc) finänční plnění
:HMG finanční předán. Předložen návrh fákburace za 04/2020 ve výši 1 276
720,80 Kč bez DPH, celkem od začátku stavby 2 316 954,31 Kč bez DPH.
)d) pMávání ROS
'RDS předána pro spodní stmtbu - piloty die zásad POPS, výkresy výkopu
stavební jámy upraveny bez zapažení larseny - ZBV
e) fbtodokumentace

,Prováděna průběžně zhotovitelem i TDI, odevzdává se s MZ

3. Kontrok kiäiei
,a) zpráva o hodnocení ŔŮalitý za
upiynulé obdobl
-.

Nehodnoceno.

4. Stav BOZě a PÓ
Viz iiiäiäi"zpúvy KOO BÓZP
KOO BOZP konstatuje, že stav BOZP na staveništi je bez zásadních připomínek, drobné připomínky vyřešeny
:na místě, úkoly z předchozího KD splněny.
!KOOBOZP pňpominá nutnost použfvánľ OOP ( rukavice) při práci s armatumu. podrobněji viz měsíční zpráva.
iKD BOZP lx měsíčně spojený s posledním KD v měsíci.
5. R#né
"" '"'"'""
Ó.1. zhobvitel zajistil vytyčení podzemních SItš na staveniéii
0.2. zaveden stavební deník, k dispozici na místě
0.3. informace o zahájeni stavby předána na DIP, archeolog.ústav AV ČR, logís6ku MO AČR, dotčené ObÚ
Čechtice a MÚ viašim stavební úřäd.
0.4. na závěr KDO provedeno předání staveniště zhotoviteli (viz samostatný ptutokol) a zahájeny stav. práce
0.5. TDS - změna společnosti z vpIl DECO Praha a.s. po fúzi na PUDIS as.
7.1,Doloženo potvrzení o archeologickém výzkumu - Muzeum Podbianicka.
6. Ňpväaóiy
;Ůko1 číslo Název

"""""" """ ' """"""
ObS!h, úkolu a požadovaný cn,!yý stav
Odpovídá

i

T¢'!n!"

")

'K"ů
7. Závěr
Datum konän!..přfšt[ho kd

Zapsal

'Uiěrý iZ"."Š."ZÓáÔ"vW:'Ó'Ô na gitavbé Čechtice"'

is

Ing. jindi!Z!._př[vmb!g

"

Ŕozdéfovník
Výhotweno v jediném exempjáň", který 6ude Éaložen do spisu stavÉ)y, scan ĎkŮmentu je rozeslán
e!emnic.ky (po.doCláni podkh?dý *'tQvite!e),.
Elektroni¢ky odesláno dne 5.5. 2020 na adresy, uved¢né v prezenční listině.
F4JDI¶SOVÁ DOLOŽKA ÚČAS7NÍKŮJEDNÁN/
Úča=kgMnán/ bemu na věabml, že:
zjEdnán/je Uyhoto%n konQeptp/emnéhozáplm, kteýbudezas/án všem ůčaMnikůmjednání a čo najéjich e4nai/ovouadmu
uvetknou v pľezenä7//i$tině.
·
ÚčastMřjednán/jé oprávněn do ů7pmcovn/ch dnů do 14:00 hodih wnést vůWobsahuz@ku námůWs ňádným zdůvodMnM.
Obsah záptku LZe napadnout v pňpa&, že yyhabvený Upiš ohsahu/e buďnepmvd/vé ůda/e, nebo některá záml7á vyjádHni
neobsahtgb vůbec čije v u/mjmh čáWch n6\8mzum/m/ný e účastn/k pQžadulb c1Qp/něn//pjbpmcovánt
D
·

Nwzne$e47účasm/kjednán/ vůči obwhu konoeMu Uwšu žádné nám® vpNckpmné lhůtě, považuĹé se pak tento zápis za
poMzený ůčadn/kem /Mnáni a Mává se č/stop/sem a není qpětovně odbdán e/ekmjnAay.
Ú(žssmdkMm p¢dpŘs8m poMzu(a že je oMměn za$tulx)v\at a jednat v zá/mu Amy, Remu na
a na
základě toho čh7únávmy, zau/hnat stanoviska k/ednotWým bodůmjbdnán/, vzmetMmj% a zavazovat wou ňnnu k úkolům
z tohQkuedněnĹpK) fúwpmlc/.

Xpajsg sf'ráva'a ue]r&á

07i2020
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Nysús
Evidenčnfčisb KD/OP_712020

Počet listů: 1
Vyhokjveno v:
výtisk číslo:

1

výt

Prezenční listina

iříev akce: I!I11"ĹČechtice, most ev.č. 112-035 přes shouhu před ob"cĹČechdce
. .
1m"¶ konání: Čechtice
,
:6aium konáni: 5.5. 20ŽÔ
"
"
"
Jméno. příjmení

q

Orgamzace, funkce

Bc. Márún Staněk

KSÚS

JUDr. Luděk Beneš

KSŮS

! Paveľ šeda

Telefon

Podpis

'

PUDIS a.s. - TOS

i

.

0

Ing. jindňch Přivrat$ký

PUDIS a.s. - TOS

_

ii

!
;

' Ing. Dan Krejčí

....PUDIS a.s - KOOBOZP

!
.
Ing. josef jimtka

..
APlS 8.ŕ.O. -AD.

Ing. Ladislav Bohuskřv

Až SANACE

Rudolf Procházka

Až SANACE as.

t
f

I
i

_
Kraj$ká správaa ÚDRŽBA SlLNlC

i
l

"ŤmZč&hůce, most cvAl 12-035 přes stroúhu pM

ěvdenční Cist.O: KD/OP 6 /2020 obcí ČeChtice

Klasif1kace Provoznĺ tNFORMACE

4g -ľ

K==
EvidenČní Čisto:

08/2020

Počet stran
pQčetvýtisků
výtisk čisdo
Kla%kace

F.07A2.02

2
1
PI

Zápis z kontrolního dne stavby
///112 Čechtice, most ev.č.112-035 přes strouhu před obci' Čechtice
čfsb

konaný dne

12=5. 2020

·Úeasůú¢i """""'"'
Seznam účasWků je uveden v přlloze č. 1 - F,04.00A)1 Prezenční listina
Program kontolního dne
1 kÔiiiroia Úkäů'z mi'nulého kd - dle zápisu z predcp€gfCfho dispečinku
2. Zpráy? zhotcmtefe o p@běhu výstavby:
a)' plněni věcného Ŕarmonogramu
b) popis pmvedených prací
C) finanční plnění
d) přédávánf RDS
e) fotodokumentace
n (doplnit podle konkrétni situäcé)
3. Kontrola kvality:
a) zpráva o hodnoceni kvdity za uplynuté období
b) (doplnit podle konkrétní situace)
4. Stav ÉOZP a PO
Š. Různé"""""""""'
6. Nové úkoly
7. Závěr
i. Kontrola Ô"kolů z miRuiCiiÓ ŔĎ
Úkol
NÓzgv
Skutečný sův plněni úkolu
čÍsfo
,"1.1
'RDS - kompletace
Doplnit, zkompletovat předat tisky
.KD8: předány výkresy výztuže až do x. přechodová de$ka

Zodpovídá Temfn
·zhotovite1 část spĹněno,
trvá

3.1

_
..,.._.. .....!?_?plnit
x rds
Koordinace
skladby
Rozpor Qz,ďýy
projeňupdps
extémí
koľňun"iílce"(Čolas) a
Ži)ÔtÓvite[, TrÚ.
vrstev komunikace
·vazovky mostu - p'Qjednat sjednotit
'projektant
KDS: dohoda projektantů, bude zaneseno v ROS 'RDS
:KD6: povrchy nebůdou realizovány zároveň,
,možnost ponechat skladbu dle POPS za
_ předpokfadu vhodného napojení obou souvrství
:RDS - úprava swvební Náhrada pažení štětovnicemi otevřenou
äo"io"ää Trvá
jámy
svahovanou jámou na návrh zhotovitele po
zachycení změněných podmínek v základové
spáře (bez spodní vody atd.) - zpracovat návrh
RDS a ZBV
KD4: výkresy předány, zpracovat ZBV
:KD5: Postupovat dle od ksús pNdaných zásad

5.2.

,,
Změny RDS - ZBV

1.2

, " Z"íä
procesován!
oznámilZBV.z.?0,3.2020
návÁy na změii'ýĹxagoRLojekt)
ROS: " '
-svahovaná jáma
-DtO, úprava a doplnění
-pa$portiza(??. óbilľdných tras

Zhotovitel Trvá

"n

1/3

K--l

a zašle návrhy ZBV
Re TDI KD5: Postupovat die od ksús předaných
zásad procesováni ZBV z 20.3.2020
·{p'agg!'°iekt),

2. Zprávq zhotovitele o průběhu yýstayby
a) plnérl[ věcného harmonogramu
prací předložen, vrtání pilot prodlouženo o cca 1 týden, dokončeno
9.4.2020, aktuálně OPI a OP2 dle HMG
b) popis provedených prací
vázání armatuty a bednění dříků opěr a křídel OPI a OP2
Aktuálně předpoklad betonáž opěr a křídel 15.5.2020 v 9,00 had.
c} finanční plněni
HMG finanční předán. Pňedbžen návrh fákturaoe za 04/2020 ve výši 1 276
720,80 Kč bez DPH, celkem od začátku stavby 2 316 954,31 Kč bez DPH.
d) předávání RDS
ROS předána pro spodní stavbu - piloty dle zásad PDPS, výkresy výkopu
stavební jámy upraveny bez zapažení larseny - ZBV
e) bOdokumentace

Prováděna průběžně zhotovitelem iTDl, odevzdává se s MZ

Ŕvaíµy
.
a) zpiäva o hodriocenf kvality za
upN,nµlé obd?_b[ . , ,, _ ..

, ,
. , . ,
Nehoclnoceno.

:utav'iaózk" a pó
Viz měsíční zpMvy KOO BOZP.
KOO BOZP požaduje opravit a používat předpisové lešení včetně zábradlí při práci na opěrách, pevné zábrany
na okrajích výkopů zkompletovat a osadit 1,5 m od hrany výkopu. Dtto na vjezdu do stavby. Ostatnf drobné
.pňpominky vyřešeny na místě, úkoly z předchozího KD splněny.
KOOBOZP pňpomíná nutnost používáni OOP (rukavice) při práci s armaturou a zvýšenou opahnost při
'budoucí manipulaci jeřábu s bedněním v blízkostí venkovního vedení VN.
KD BOZP lx měsíčně spojený s posledním KD v měsíci.
=ovitei zajistiiiNtyani podzenÍnlch sítina staveništi
0.2. zaveden stavební deník, k dispozici na místě
.0.3. informace o zahájení stavby předána na OlP, archeobg.ústav AV ČR, logi@ku MO AČR, dotčené Obij
Čechtice a MÚ Vlašim stavební úřád.
:0.4. na závěr KDO provedeno piědáni staveniště zhotoviteli (viz samostamý pnotokol) a zaháeny stav. práce
0.5. TDS - změna společnosti z VPIJ DECO Praha a.s. po fúzi na PUDIS a.s.
7.1. Doloženo eotwzení o a!cheobgick¢m yýzkumu - Muzeum Podblanicka.

C: Nové iikoiý """
Úkd číslo Název

Obsah úkdu a R?žadoyaný cÍlový stav

Odpovídá

Zhotovitel
C.1." "" " 'kó&dinace zhotovitelů — 'Zhotovite|é ŔomuĹúŔace a mostu byfy
'opětovně upozorněni na kolizi projektů svodidla, vozovka

Těmín
19.5.2020

:nutnio zkoordinovat rozsah a zpracovat
aápomé ZBV.
'Koordinovat a předat infio o možnosti
'zrušenl subdodávěk na svodidla,

7. Závěr
ĎaĹum"konáni přIštího KD

....

"Úterý 19.5. 2020,v 09:ôo na stávbe Čeätice
DIS

Zapsal

Ing. jindňch PHvratský

ÍL
O-

i
I

I
í

A C'·-3

ŔozdČiovnÍk""" ""
' """" " " ' '
výhotoveno v jediněm"exempláři, ictéfý ĹĹude založen dÓ spisu stavby, sán doĹcumentu ié iúzesíán
£|ektľonicl!y (R? dodáni podkladů zh,Qt,Qvite|e}.
,
Aaironicky odesláno dne íu:z020 iiaadNsy, µvedené v pre!zenéňiihtin&
PODFYSOVÁ OOLQŽKA ŮČASTN/KŮJEDNÁN/
(kb~Nmán/bemu na vědomí že:
·
·
·
·

="'"°

>

zMnánjk vyhofownkumeptp/*mného zápku, ktegbudezas/én VŠ&l77 Ůčasb7/kůmjednánL ato naji*h emai/ovuuadesu
uvedenou vpmenM/isůně.
Ú&smlkjednánfjé opiávněn do m pracwn/ch dnů do 14:00 hodín wňé$t vůči omhuzápišu námWys řádqým zdůvodněním.
Obsah zápisu ké nápadnout vp/Ypadě, že vyhotovený,zápis obsahQe buďneptavdiYé ÚdW'e, nebo něktem závažná vyjádkn/
neabsahu/e vůbec čijb v uFčjŤýc;h částech nesmzumůelnýa účasmĹkpoža&ie dcphm//pi!epmamm
Nem7ese4wčashNMnán/ vůčiabsahu komepwz@ku žádné námäky vpkdepsmé lhůtě, považuk sb pak tentO zápkza
potwzeqý ú&stn/kem jednán/a stává se č/sbp{»m a není cpěibmě ockskn ekktmnR:ky.
ÚčásMik stým pejdpkem potwzu/b, žejo opnávněn 2ampovat ajednat v záPnu ňmy, Wmu na tomtiued|!bán/zastupuk a na
zákkčiě toho činhnámy. zau/i:?t stanoiňska kjedhoMm bodůmjedhán/, vznášet nám/tkya zavazovatsmu Ňmu k Uko/ům
z toh(mMnánipm niyypN'vajc.

"" "
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Evidenčníčído: KD/OP 8/2020

Počet listů: 1
Vyhotoveno v:
výtisk čfslo:

1

výt

Prezenční listina

i
i

Název akce: 111112 Čechtice, most ev.č. 112-035 pře;66uhu před obcí Čechtice
Místo konání: Čechtice
Datum konání: 12.5. 2020

jméno, příjmení

Organizace, funkce

' Be. Maítin Staněk

Telefon

POdpis

KSÚS

'
JUDr. Luděk Beneš

KSÚS

Pavel Šeda

l PUDIS a.s. - IDS

l
l
l ing. jindřich pHvratský

PUDIS a.s. - TDS

l
lI

ir""
Ing. Dan Křejči

PUDIS a.s - KOOBOZP

l Ing. josef jirotka

APlS s.r.o. -AD.

r
Ing. Ladislav Bohuslav

AZ SANACE a.s.

Rudolf PTochäzka

Až SANACE as.
.-

.

.

i
.

'. Kra,!ská sEagvA a ůdrZba silnic' '

"

II7112 Čechtice, most ev.č. 112-035 přes strouhu pEed

Ev|DEN¢Nlči$Lo: KD/OP6/2020 obci Čechtice

Klaséfikace: PROVOZN1 Informace

"

Prezenc"

l

Evidenční čísb:

09/2020

Počet skaň
Počet výtisků
výtisk číslo
Kksřfikace

F.07.02.02

2
1
PI

Zápis z kontrolního dne stavby
///112 Čechtice, most ev.č.112-035 přes strouhu před obcí Čechtice
KQňtFolní den
.. .....
ijfSio ,,"'. "Sj ,"" konaný dne

19,5, 2020

'úásínkí "" " " ""

'seá?arn ůčásm[ků je uveden v přfbze č. 1 - F.04.00.01 Prezenční listina
kontro!nľho dne '
1. Ron6roia ŮkoiÓ z mlnulého KD- dle zápisu z předcházeiíc[ho dispečinŔu
2. Zptáva ziioiD/v"Ĺte|e o pä)éŕiu yhiavby'
a) plněnÍ věcného hamonogramu
b) popis provedených prací
c) finančnf plnění
d) předáváni ROS
e) fÚÔdokumentace
f) (doplnit podle konkrétM situace)
3. KonĹrola kvality: "
a) zpráva o hodnocení Wality za uplynuté obdobl
b) (doplnit podle Ŕonkrétnf situace)
4. Stav BOZP a PO

SRázné

6. Nové úkoly
i"žäeŕ ' '

"í."kÔWía úkofůz ĹninuÚho ŔĎ

.Úkol
čklo
1.í'"

~v

Skutečný stav plnění úkolu

Zodpovídá Těmín

'RDS - kompletace

Doplnit, zkompletovat, pi'edat tisky
'KD8: předány výkresy výztuže až do X. přechodová deska
Doplnit mzdiiy PDPS x ROS
Rozpor projektu extémí i¢oňunikace (Coias) a

zhoíov"tél Cää"spňiěno
yT:26.5.2020

1.Z

:koordihace skladby
vrstev komunikace

3.1

RDS - úprava stavební
svahovanou jámou na návrh zhotovitele po
jámy

zhotovitel Trvá

Změny RDS - ZBV

Zhotovitel Trvá '""

5.2.

OALNIC

vozovky mostu - projednat, sjednotit
KDS: dohoda projektantů, bude zaneseno v RDS
KD6: povrchy něbudou ealizôvány zároveň,
možnost ponechat skladbu dle PDPS za
předpokladu vhodného napojeni obou souvrství
"KD9: byd$?. pFvedeno dle PDPS
Náiirada pažení štěEovnicemi otevřenou
zachycenf změněných podmínek v základové
spáře (bez spodnf vody atd.) -zpracovat návrh
ROS a ZBV
KD4: výkresy předány, zpracovatZBV
KDS: Postupovat dle od KSÚS předaných zásad
procesováni ZBV z 20.3.2020 (Pragoprojekt)
Zhot. oznámil návrhy na změňý rd'ě'
-svahovaná jáma
-DlO, úprava a doplnění

Zhotovitel, vypustit
projektaM
RDS

-pasportizace oÉ)jízdnýc'li'iťä$
a zašle návrhy ZBV
Re TDI KD5: Postupovät die od KSÚS přědaných
zásad procesovánf ZBV z 20.3.2020
18.1.

Koordinace zhotovitelů -'Zhotovitelé komunikace a mostu byly opětovně
Zhotovitel 26.5.2020
svodidla, vozovka
mpozoměni na kolizl projektů - nutno zkoordinovat
rozsah a zpracovat záporné ZBV.
'Koordinovat a předat infb o možnosti zrušení
subdodávek na svodidla.
·KD9: Zhotmostu nemůže zrušit objednávku
svodidel, trvá na provedeni. je nutno pokrátit
}výměry u sousední stavby komunikace.
,Zhotovitel mostu zaměřl provedené povrchy
,přilehlé komunikace a dle nich upravf výměry a
zkompletuje komunikaci na mostě, upraví ROS a
'ZBV.
...

2. Z$ráva zhotoviteie 'o prŮÚhu výstav'by
:a) plnění věcného harmonogramu "HNĹÍ3 prací předložen, dokončeno provedenf OPl a OP2 cca dle HMG,
Další termín - do 1. týdne 06 vodorovná nosná konstrukce.
b) popis provedených pracf
Dokončena betonáž dříků opěr a křfdel OPl a OP2.
Alduálně probfhá odbednění opěr a křídel, následně izolace a zpětné
zásypy za opěrami, příprava na podskružení.
C) ňnanční plnění
HMG finanční předán. Předložen návrh fakturace za 04/2020 ve výši 1 276
720,80 Kč bez DPH, celkem od začátku stavby 2 316 954,31 Kč bez DPH.
d) předáváni RDS
RDS pfedána pro spodní stavbu - piloty dle zásad POPS, výkresy výkopu
stavební jámy upraveny bez zapažení larseny - ZBV
:e) fotcídokumentaoe

Prováděna průběžně zhotovitelem iTDl, odevzdává se s MZ

3. kontnoia kvalµy
'al zpráva o hodnocení kvality za
up!ynu|é období
,

Průběžně, viz. měsfční zpráva.

4. ŠtavťÓŽťa PÔ
'ĹIz m&"iťnízpávy KOO BÔZP.

Úkoly KOO BOZP z minulého KD - opravit a používat předpisové lešení včetně zábradlí při práci na opěrách,
'pevné zábmny na okrajích výkopů zkompletovat a osadit 1,5 m od hrany výkopu, dtto na yjezdu do stavby splněno. Drobné připomfnky vyřéšeny na místě.
KOOBOZP pň'pomínä nutnost použfvánl OOP (rukavice) při práci s armaturou a zvýšenou opatrnost při
manipulaci jeřábu s bedněním v blízkosti venkovního vedeni VN.
'KD BOZP lx měs{čně spojený s poslednlm KD v měsíci.

b.RáznÔ""
""""' ""'"""""" """" "" " """ """ ""
.0.1. zhotovitel zajisä ilyíyéeníbcdíemních $ÍtÍ na staveništi
0.2. zaveden stavební deník, k dispazici na místě
.0.3. inOrmace o zahájeni sWvby předána na OfP, ancheolog.ústav AV ČR, logistiku MO AČR, dotčené ObÚ

čecMce a MÚ Vlašim stavební úiád.
:0.4. na závěr KDO provedeno přédání staveniště zhotoviteli (věz samostatný protokol) a zahájeny stav. práce
0.5. TDS -změna spofečnos6 z VPÚ DECO Praha a.s. po fúzi na PUDIS a.s.
.7,1, Doloženo poMzenf o ancheologickém ,yý%.kumu. Myze!!m PodblaniCka6.N'ové ÔkoÍy
ÚkoS čäsio Název

.Obsah úkolu a požadgvaný. cŘDýý stav

Odpovídá

Termín

'K-3

ZŽávěr

_

D"atum hnáni Ě!nštlho kd

Zapsal

Úterý 26.5. 2020 v 09:00 na stavbě Čechtice

Ing. Jindřich Př,íyratský ,_ ... .

7ÉÉ:µ,'S)

T®

RozděĹovník
Ýyhotoveno v jedihém exempláři, který bude založen do spisu stavby, smn dokumentu je rozeslán
ekktroniCkyjpo dpdáni p.Qdk|adů ;zhotovitele).
.. .
.
E(eicůonicky oáesíäno dne 2Ĺl.Š. Z"o"» na aemy,yyedené_v pmmčnľ hstmě.
PQDFYSOVÁ DoLabcA ÚČASTNĹKŮJEDNÁNÍ
Ú=bmijEdnánibemuna věcbmj: že:
°
·
·
·

zjbdmmk vyhokwen k=eptp/semneho zápisu, ldélýbudezas/m všem
a to
6mma/lbvwam?$u
umimou vpmzenM lWhě.
Účádn/kMnán/N optávněn do tňpmcovn/ch dhůdo 14:00 hod/n vznéstvůčl absahu zápku námiůWs i&(njm zdůvo¢měn/m.
Ohseh upi$u ke napadnout vpňfp&a, že ©Qlovený zěµis Qb$eh* buďnepmvdlúě ůdq/e, nebo něktená závažná mádjbni
17mbsahuk vůbec Cr"k v
částech neslozumjtdný účasMik požädu/e ©p/něM/phpmmvánL
Newnemiůčmukjednáni vůčíbbsahu konceptu záp/su žádM námitky v p/bděpsané umě, povUuje se pak tento zápiS za
pomený ljčasmaimédnán/& sWvá se čisEQpišém a mniqpěbvně odeslán deklmnÄQky.
Úč&$tn/ksvýmpcximnpotwzuře, žejě QpnM7ěnzastupwat ajednat vzW"mu
ktecou na tUmh)mnán/zastupuk a na
tůho Gh/t návmy, zau//md stanoviska kjednoTAgm bodůmkdhánl vznáXt námňtky a zauazovat svou ňtmu k úkolům
z Mob/Wnán/pm nivypývaj/c/.

Knuská $přáma
cisuj
og/2cl20

hlmič SC
'

,bcsz ke
ň/112Čkc
¢emt1ce

l
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Évidenční čklo: KD/OP 9/2020

Počet listů: 1
Vyhotoveno v:
výtisk číSlo:

1

výt

Prezenční listina

Název aC:e: IU112 Čechtice, most ev.č. 112-03"5 přes strouhu před obcí čechtia!
Místo konání: čechtice
Datum konání: 19.5. 2020
jméno. příjmení

Orgaríizace, funkce

Bc. Martin Staněk

Telefon

Podps

KSÚS

!
z

_jUDr. Luděk Beneš

KS
"·
; PUDIS a.s. - TOS

) Pavel Šeda
l

Ing. jindňch přívratský
Ing. Dan Kiejči
l Ing. josef Jirotka

l pudis a.s. -TDS
pudis as - koobozp
APlS s.r.o. -AD.

Ing. Ladislav Bohuslav

Až SANACE as.

Rudolf Procházka

AZ SANACE as,
a

_..

l
Í- ' ,: ; ..,

ii7112 čechtia, most ev.č. 112-035 přěs strouhu před
obcf Čechtice
Klasifikace Pro\'ozn1 Informace" '

' Prezence

Evidenční číslo:

10/2020

F.07.02.02

Počet stran
Počet výtisků
výůsk čkb
Klasiňkace

2
1
PI

Zápis z kontrolního dne stavby
///112 Čechtice, most ev.č.112-035 přes strouhu před obcí Čechtice
:KontrolnÍ den
čisto
"'"io'

kQnaný dne 26.5. 2Ó20.

Ůä"sÉnÍ¢Ĺ
.
"šáéa'n gčaStniků je,uyeden"ů.pmoze č. 1 - F.04.00.01 Prezenční listina
prógram koňtřDkýho dne
1. KÔntrDiá úhoiů z m'in"utéňo Kd - áie zápisu z předcházeiicího dispečinku
2. Zpráva zhotovitele Ô průběhu výstavby:
a) plnění věcného harmon@ramu
b) popis provedených práci
c) ňnanční plnění
d) přědávánľ rds
e) Dtodokumentace
f) (doplnit podle konkrétní situace)
3. Kontrola kvality:
a) zptáva o hodnoceni kvality za uplynulé období
b) (doplnit podle konkrétní situace)
4. Stav BOZP a PO
5. Různé
" "
6. Nové úkoly. .._ ..,
7. Závěr
í. Katroiä úkolů z miŇlého KD
Úkol
Název
Skutečný stav plneni úkofu
čb(o
"í:i'"
KDS komp|étáce
Doplnit, zkompletovat, předat tisky.
KD8: pTedány výkresy výztuže až do X. přěchodová deska
Doplnit rozdíly POPS x ROS
KD10: koncept elektronicky, po projednánf doplnit
tisky
, _._,. ...
.
3.i
:ŕďš - Ópmva "giavebni Ňáhrada pažení štětovnicemi otevřenou
'jámy
svahovanou jámou na návrh zhotovitele po
zachyceni změněných podmínek v základové
'spáře (bez spodní vody atd.) - zpracovat návrh
ROS a ZBV
KD4: výkresy předány, zpracovat ZBV
KD5: Postupovat dle od KSÚS předaných zásad
pnocesování ZBV z 20.3.2020 jPragopnojekt)
'52.
'Zhněny RDS - ZBV
'Zhot QznámiiAávihy'näZmény ŘDŠ:
-svahovaná jáma
-DlO, úprava a doplněni
-pasportizace objízdných ttas
a zašle návrhy ZBV
Re TDI KD5: Postupovat dle od KSŮS pfedaných
zásad pmcesoväní ZBV z 20.3.2020
'
..
._ _.{ppg9p"?jekt)

Zodpovídá Termín
'zhobvitel Část splněno
T: 2.6.2020

zhotovitel Trvá

Zhotovitel Trvá

18.1.

N&áiiiáezhäovjtdů
svodidla, vozovka

KD10: PřeäQženo ocenění zbv v el pod"l6e.
Zkompletovat včetně zdůvodnění všgch pdôžek a
předložit k projednáni na KD 11 za účasti AD a
projektanta ROS.
- Zhotovitelé komuľiikáce'ä mostu byly opěĹovn"ě " "Ž"hot"ov#e1 T: 2.6.2020
upozorněni na koúzi projektů - nutno zkoQrdmovat
rozsah a zpmcovat záporné ZBV.
Koordinovat a předat irdb o možnosti zrušenf
subdodHek na svodidla.
KD9: ZhotmosW nemůže zrušit objednávku
svodidel, trvá na provedeni. je nutno pokrátit
výměry u sousední stavby komunikace.
zhotovitel mostu zaměřl provedené povrchy
.přilehlé komunikace a dle nich upraví výměry a
,zkompletuje komunikaci na mostě, upraví RDS a
,ZBV.
kd10: Nové výměry komunikace uplatněny d0
návrhu ZBV.
Předat paramehy svodidel mostu zhotoviteli
navazujfclho úseku komunikace k přípravě
. aal?geni a úp.mvě výměr$tayby,

Z. Zpräva zhotovitele o piůbeiiu *iavby
-Ílt) plnénívécného harmonogmmu'HMG práci předložen, dokončeno provedení OPl a OP2 cez dle hmg,
:b) popis provedených prací

C) finanční plnění
d) předáváni RDS
e) fijtodokumentace

Další termín - do 1. týdne 06 vodorovná nosná konstrukce.
,Dokončena bekmáž dříků opěr a křídel OPl a op2 a jejich odbednění,
podpora bednění vodorovné nosné konstrukce.
Aktuálně probfhajl izolačnf nátěry zakrývaných konstrukcí, armováni VNK
Zpětné zásypy za opěrami nezahájeny z důvodu deštivého počasf a navlhlé
izásypové zeminy.
'HMG finanční předán. Předložen návrh fákturace za 04/2020 ve výši 1 276
720,80 Kč bez DPH, celkem od začátku stavby 2 316 954,31 Kč bez DPH.
RDŠ (tisk) předána pro spodní stavbu - pilojy dle zásad PDPS, výkresy
"výkopu stavební jámy upraveny bez zapažení larseny - ZBV.
Odatni výkesy elektronicky.
Prováděna průběžně zhotovitelem iTDI, odevzdává se s MZ

"í koiitŕÔ|a kvaň.fy
a) zpráva o hodnocení kvality za Průběžně, viz. měslčnf zpráva.
,uplynulé obdob.1_ , _., .., .
4. Stav BOZP a PO
:Ůizhes!eniZpiävy koo bozp.
'Zabezpečit uvolněný svah stavební jámy za opěrou, dodržovat
'KOOBOZP připomíná nutnost používáni OOP (rukavice) při pÚ¢i $ armaturou a zvýšenou opatrnost pn
manipulaci jeřábu s bedněním v NíZkosti venkovního vedení VN.
KD BOZP lx měsíčně spojený s posledním KD v měsíci.
iQ".j. zhoiovitei zajistil vytyčeni"podŮmnfch S(ti na staveništi
:0.2. zaveden stavební deník, k dispozici na místě
í03. infbrmace o zahájení sHby píEdána na OlP, archeobg.ústav AV ČR, logktiku MO AČR, dotčené Obij
Čechtice a MÚ Vlašim stavební ůřád.
j0.4. na závěr KDO provedeno předáni staveniště zhotoviteli (viz $amostatný protokol) a zahájeny stav. práce
!0.5. TDS - změna špcdečnosů z VPÚ DECO Praha a.s. po fúzi na PUDIS a.s.
:7.1. Doloženo potvízenf o ardľeologickém Ú?!Sumu - Myzµ'm Podblanicka.

Obsah úkotu a

cňoYý stav

Od~

}Upmvit sesutý a uvolněný svah zemního Zhobvřtel
'tělesa za opěrou (Vlašim), vysvahovat
:die PD.
ÓNäsii zahájenf, poä"iípouze Ůhodný
ZhcĹÉovitel
:(suchý) materiál, hutnit po vrstvách,

Termin

lEÁed

Ihned

Dověnt vlastnosti geotechnikem a
'konmolnfmi zkouškami.

Zäůěr
Daiumkonáni přištiho KD.

Úterý 2.6. 2020 v 09:00 na KSÚS Říčany_: pľoiednánÍ návrhů ZBV
PQdb&b$kŔ 1014l2ťj

Zapsal

!!!9, jindřich pHv!µm_

D1S SZ' @
pis

Ňňo'hy
Číslo ' :Näpev
1 .. ,. ... 7pmenčni listina kd10
Ŕ9záaovník
'" '"""" ""
"""
Ůyhok)veno'v jediném exempláři, který bude založen do spisu stavby, scan dokumentu je rozeslán
elekhonicky (po Qodání p?dkladů zhotovitek).
...
Elekh\onicky odesĹáno dne 26.52020 na adresy,, !!ye,de!!e.v
PQDJ¶SOVÁ DOLOŽKA ÚČASTN/KŮJEDNÁN/
ú%dnícijMná!ú»mu na vědbml, Že:
·
·
·
·

zjedRáníje m?ojbven kcmeptpísemMho zápisu, kteíýbude zaslán všem účámlkůmjMnání, e »nakjjčh emahbvouMiesu
uwdbnou vpl¶9z8nčn/lid/ně.
Účashúkjedňán/je opmvněn db h¶ptacovn/ch dnůdo 14:00 hodin vznést vůči obsahuzeu Mmukyis Mnýín zdih«hěnim.
Obsah zigpišu ke napadnout vpř/padě, že vyhatovený zápis obsahuýe buďnejmvdiVě údq/e, nebo
zévažná mädňg!n/
neQbsah* vůbec äk v umýQh Čásbch nesmzumWnýa účastn/k požadújo dqphěnL/pň2p=mm.
Nm/zn~i ů(Sasm/k/ednán/ vůči Qb$alhu konceptu z@Ku žádné námitky vp/b&psané lhůtě. považu/e pak tenb zápůf8za
potvtzený Úč&sm&emjednán/& mu se &topisem a nen/¢ŇDětovně odEsľán ekktnmhcky.
Ú&dnlk sl!ýmpoqpisem potwzuje, zeje opiäměn zastupovat a jbdnat vzáPnu nľmjic ktemu na kmk)jeďnán/ zastupuje a na
základě taho
zaUi/matst&no~ kjMnoú@m bodihň Mhán/, vmáMMmNya za=ovat=u Nmuk úkj/ům
z tohob/ednán/pm nivypNv8//cL

F-ŘED OBCÍ
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W"'SÚS
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Evidenční člslo: KD/OP_10/2020

i"'

Počet Iisfů: 1
Vyh~eľ)o v:
výlid číslo:

1 výt.

Prezenční listina

Název akce: ľl/112 Čechtice, most ev.ě. iiZ-Ó9 přes strouhu pÍed obcí ČechĹice

u"" lúísto k"onání: Čechtice

Datum konání: 26.5. 2020
jméno. příjmení

Organizace. funkce

Bc. Márún Staněk

KSÚS

t

Telefon

Podpis

'
JUDr. Luděk Beneš

KSÚS

Pavel šeda

PUDIS as. - TDS

Ĺ Ing. jindřich pňmbký

PUDIS as. - TDS

'

PUDIS a.s - KOOBOZP
!APlS s.r.o. - AD.

AZ SANACE a.&

Ing. Ladislav Bohuslav

la

Až SANACE a.s.

Rudolf PmMzka

l

.

_.

A ÚDRŽBA SILNIC

II/112 Cechtice, most ev.č. 112-035 pEes strouhu pIled
obcí Čechtice
.

Prezence

Kla$ĺf1kace: PRQVOZNi Informace

štránka 1 z 2

4qj

Evidenční čfslo:

11/2020

Počet stran
počet výtisků
výtisk čIsto
_. Klasuac8

F.07.02.02

2
1
pi

Zápis z kontrolního dne stavby
/1'112 Čechtice, most ev.č.112-035 přes strouhu před obcí Čechtice
Kómrád den
Cfäo
'1'1'

kc!naný.dne ZÁZi)2Ó "

iia KSÚS Říčany

Uá&ící""
Seznam účaSmiků le yyede!! y pňloze č. 1 - F.04.00.01 Prezenční j!stir!á
ihogräm konirotniho äiie ' " "
1. KontrQfa úkolů z minulého KD - die zápisu z předcházeiÍcÍho dispečmku
2. Zpráva zhotovite(e o průbéh!!,yĹstavby:
a) plnénf iiéäáo harmonogramŮ" "
b) popis provedených prací
C) finanční plnění
d) pTedáváM RDS
e) foEodokumentace
f) (doplnit podle konkrétni situace)
3. Kontnda kva|ity:
a) zpráva o hodnocení kvality za uplynulé období
b) (doplnit podle konknétní situace)

4.
5.
6.
7.

Stav BOZP a PO
Různé
Nové úkoly
Závěť "" "

1'. Ŕonůäa"äoľů z minulého KD
Úkol
Název
skutečiný stav plnění úkpiu
číslo
1.1
'RDS - kompletace
T)oplnit, zkompletovat; předat tisky

3.1

5.Z."

Zodpovídá Temín

'z"h;tovite| Čát splněno
.KD8: předány výkresy výztuže až do x. přechodová deska
Trvá
'Doplnit rozd1!y PDPS x RDS
KD10: koncept elektronicky, po pmjednání doplnit
:tisky
ä"otovitei Trvá
ROS - úprava stavební Náhrada pažení štětovnicemi otevřenou " '
svahovanou jámou na návrh zhotovitele po
jámy
:zachyoení změněných podmínek v základové
'spáře (bez spodní vody atd.) - zpracovat návrh
'ROS a ZBV

'Zrněný Ř6Š":- ZBV

KD4: výkresy předány, zpíacovat ZBV
KD5: Postupovat dle od KSÚS předaných zásad
procesováni ZBV z 20.ľ2020 (pragoprojekt)
"Zhot. oznámil návrhy na změny ŔDS:
-svahovaná jáma
-DICI úprava a doplněni
-pasportizace objízdných tras
a zašle návrhy ZBV
KD10: Předloženo oceněni ZBV v e|. Pod!?bě.

Z"hotovitei "Trvá

fq- t

Zkompletovat včetně zdůvodnění všech položek a
předložit k projednání na KD 11 za účasti AD a
projektanta ROS.
KD11: ZBV předloženo, projednáno,
odsouhlaseno AD, TDI, KSUS vyjma pol
k upřesnění (pasport SO102- cena; rev.schodiště

"é.i.

10.ĺ
1Ó.Ž

:-.počet, materiá|L.

;K9ordinace zhotovitelů -:»oiÔvite|é komunikace a . mostu
Zhotovitel
, _,._,byly
_ _opětnvně
. __. ,_
, _ . T:, __9.6.2020
,
'svodidla, vozovka
upozorněni na kolizi projektů - nutno zkoordinovat
rozsah a zpracovat záporně ZBV.
KD9: Zhotmostu nemůže zrušit objednávku
svodidel, trvá na provedení. je nutno pokíáút
výměry u sousední stavby komunikace.
Zhotovitel mostu zaměň provedené povrchy
přilehlé komunikace a dle nich upraví výměry a
zkompletuje komunikaci na mostě, upraví RDS a
ZBV.
.KD10: Nové výměry komunikace uplatněny do
návrhu ZBV.
Předat parametry svodidel mostu zhotDvite|j
navazujícího úseku komunikace k přípravě
napojeni a úpravě výměr stavby.
KD 11: zhot předat def. situaci RDS s pwicí
svodidel ke koordini?Ci n?pojerll sousední stavby
"To"¥ - zabezpečení
Upravit $e$utý a uvo|rlený svah zemního tě|e$aZa Zhobvitel Trvá
,svahu stav Lámy . ,, ,
oeěrou (Vlašim), vysvahovat dle PD.
"'Zpjtné"zásypy
"
ÓhĹásit zahájenf, použlt pouze'vhodný (suchý)
Zhotovitel Trvá
materiál, hutnit po vrstvách, ověřit vlastnosb"
g.eotechnikem a kontrolními zkouškami.

.i ZpÁva ziiotoviteíc- o.průbČhu yýiitavby " "
la} plnění věcného h'armoriogramu HMG prací pkcĹiožen,
dokončeno proveäen[ OPl a op2 cca dle HMG,
.
Další termín - bebnáž mostovky 9.6.2020.
b) popis provedených pnci
Dokončena bebonáž dřfků opěr a křfdel OPl a op2 a jejich odbednění
podpora bednění vodorovné nosné konstrukoe.
Aktuálně problhajl izolačnf nátěry zakrývaných konstrukcí, armování VNK.
Zpětné zásypy za opěrami nezahájeny z důvodu deštivého počasí a navlhlé
zásypové zeminy.
c) ňnančni plněni
'HMG finanční předán. Předtožen návrh fáHurace za 04/2020 ve výši 1 276
720,80 Kč bez DPH, celkem od začátku stavby 2 316 954,31 Kč bez DPH.
'd) pFedávánf RDS
-RDS (tisk) předána pro spodní stavbu - piloty dle zásad PDPS, výkresy
výkopu stavebnl jámy upraveny bez zapažení larseny - ZBV.
'Ostatnf výkreSy deWonicky.
e) fbtodokumentace
·Prováděna průběžně zhotovitelem iTDl, odevzdává se s MZ

íkoniiÔiáívaiW .

.,. .., ,. . _.,.. . , . . . . .,.

a) zpráva o hodnocení kvality za :Průběžn« viz. měsíčnI zpráva.
'up[y,!u.lé období
4. Stav Boz¢.aěó.
IViz"m&ič"n"f"zpráW KOO BOZP.
'Zabezpečit uvolněný svah $evebni jámy za opěrou, dodížovat
Xoobozp pňpomlná nutnost použfvánf OOP (rukavice) při ptáci s armatumu a zvýšenou opatrnost při
'manipulaci jeřábu s bedněním v blízkos6 venkovnfho vedení VN.
KD BOZP Ix měsfčně spojený s posIednlm KD v měsí¢i.
— m
5. Různé
.0.1. zhobväel zajiStiivň&!'i'poäzemnkh sítí na staveni9ii

l

ta - 3

'0.2. zaveden stavební deník, k dispozici na místě
í0.3. informace o zahájení stavby předána na OIP, archeolog.ústav AV ČR, logistiku MO AČR, dotčeně ObÚ
'Čechtice a MÚ Vlašim stavební úřad.
'0.4. ria závěr KDO pnovedeno předání staveniště zhotovítdi,(viz samostatný protokoI) a zahájeny stav. práce
0.5. TDS - změna společnosti z VPŮ DECO Praha as. po ůizi na PUDIS a.s.
7.1.. Dobžen!? poMzení o ancheologickém výzkumy MuEeum Podblanicka.
.. ..Nové
.... . úkoly
.- .. .
6.
ýkql číslo Názey

í':uůeř"
.Datum konáni příštihc? KD

Obsah úkolu ? požadovaný ciíoyý gav

Odpovídá' ..

Tennin

úterý 9.6. 2020 v OSi:ÓO.na,ýivbě
kw

Zapsal

ěhiohy

Ing. Jindňch Přívratský

'Číslo

Název

1

prezenáaiístina KD 11

7 Podpis

Rozdélovnik
'Ĺ/yhotoveno v jediném exempláři který bude založen do spisu siav6y, Šcan dokumentu je rozeslán
elektronicky (po ďQďáM podkladů zhotôvitele). ..,
É[ekironiCky pdesláno dne Š.6.2020 na aáresý, uuedené.v
!istmě.
PODF4SOVÁ DOLOŽKA ÚČAS7N/KŮ JEDNÁNÍ
Ůčmn/ciMnán/bemu na vědomi, že:
·
·
·
·

11Qô2ť)
. _

zjednán//e vyhdoven komeptp/semného zápisu, ktejýbude zaslán všem ůčástn/kůmjédnánl, a to na/e/ich emnai1owu adresu
uvecknou vpmenCn///sů"ně.
Účá$bmbdnán/je optávn§n do tň'pmcovn/ch dnů do 14:00 hodk wnést vůčiobsahu zápisu námakys ňádnµn zdůvodněn/m.
Obsah zápiSu ke nqpadmut vpř/padě, že vyhotovený,záp/ÍQb$ahUje buďnepmvd/vé Údä/i9, nebo některá závažná %ád/bn/
neabsahujb vůbec
v unč/týcn částech nesmzumůemý a uč8$tn/k pažadu/b dop/něnĹ/pŇpmmvän/.
NevzneseA úča$m/kjednán/ vůči obsahu konceptu z@/su žádné námiMy v pňgdepsané lhůtě, povežu/e se pak »nto zápis za
poMzený ůCastníkem jednání a stává se čistopisem a nenl opětovně odedän e/emnkky.
ÚČádhik svým podpisem patvtzů/é, že je cpíávněn 2asbpôvat aje'dnat v zá/mu tinny, kteíou na tumtokdnán/ zadupu/e a na
zákfa& ibho čim náwhy, zau/imat stanoviska kj%mt/jyým bMůmjédnáni, wnášet námitky a zavazovatsvou ňnnu k úhlům
z tohomédntán/ pm ni vyµA7vajic/.

t9:::

'Á
-

žId. '.£

" "

_ _ _ "

_

S'rmu. 3/3

'"SUS
Evidenční čisto: KD/OP_11/2020

Počet listů: 1
výhokweno v:
výtisk čIdo:

1 výt.

Prezenční listina

... jNázev akce: 11/112 Čechtice, most ev.č. 112-035 přes strouhu před obcí Čeciiäce
jMísto konání: Čechtice
l

Datum konání: 2.6. 2020
jménQ, pnjmeni

__ _

Organizace, funkce

Bg Martin Staněk

KSÚS

!JUDr. Luděk Beneš

KSÚS

r

" Telefon

,

Podpis

l

Pavel Šeda

PUDIS as. - TDS

l

)lng. jindřich Přívratský

a.;. - tds

!
C

Ing. Dan Kmč[

PUDIS a.s - KOOBOZP

Ing. josef jirotka

APiS s.r.o. -AD.
ÍAZ SANACE a.s.

Ing. Ladislav Bohuslav

la

Rudolf Procházka

l'

Až SANACE a.s.

han4»

l
t
l

l

"l

|iíMZČěätíce, most ev.č. 112-0ÍS přes swouhu před" " Prezence
obcí Čechtice _.
t(uEĹF!KÁcE: PRoí'ôz:q| 1nfore:§ace

b- q

K

Evidenční číslo:

12/2020

Počet stmn
počet výtisků
výtisk číslo
Na$řnkace

F.07.02.02

2
1
pi

Zápis z kontrolního dne stavby
///112 Čechtice, most ev.č.112-035 přes strouhu před obcí Čechtice
'Kontrohtf den
Ĺido . '. ' íá

koyný dne

9.6.2020"

Účastnící
.Sy;nam účastníků je uveden v příloze

1,

,F.04.0Q.Q1 Prezenčnf listina

'éi%ram
Cine '
1. KÔr)tioia ákoíá z miňuléhQ.KD- dle zápisu z Rředcházeiíciho dispeänku
,.2. Zpráva zhotoviteé q" päbéiíů"ýýsiavby: "" "
a) plnění věcnäio"haľmQnogramu
b) popis provedených pracf
c) finanční plnění
d) předávání RDS
e) ft)todokjjmentace
f) (doplhit podle konkrěw situace)
3. Kontrolä kvality:
a) zpráva o hodnocení kvality za uplynulé období
b) (doplnit podle konkrétní situace)
4. Stav BOZP a PO
5. Různé
"
6. Nově úkoly
7. Závěr "
1. Kontrola ůkoiíí z mínuféN KD
Úkol
Název
sktmčný stav plněni úkolu
Zodpov1& Termín
čSšlo
"1.1
RDS - kompletace
Doplnit, zkompletÓÔat, předat tisky
zhotovitel
KD10: kcmcept elektronicky, po projednání doplnit
Trvá
tisky
KD12:změny projednány, dophiittisky čistopisu
3.1

:ŘÔŠ
ljámy

úprava stavební

5.2.

Změny RDS - ZBV

otevřenou
zhobvitel 'Splněno
svahovanou jámou na návrh zhotovitele po
vypustit
zachycenf změněných podmínek v základové
spáře (bez spodní vody atd) - zpracovat návrh
RDS a ZBV
KD4: výkresy předány, zpracovat ZBV
KD5: Postupovat dle od KSÚS předaných zásad
.procesováni ZBV z 20.3.2020 (Pragoproiekt)
'Zhot. oznámit návrhy na změny RDS:
Zhotovitel T"Ůá
'-svahovaná jáma
-DlO, úprava a doplnění
-pasportizace objízdných tras
a zašle návrhy ZBV
KD10: Předloženo ocenění ZBV v el. podobě.
Zkompletovat včetně zdůvodnění všech položek a
předložit k prq"ednán1 na KD 11 za účasti AD a
_ projektanta RDS.

Zo-l

ie:i.

"ióh
10.2

KD11: ZBV předloženo, projednáno,
odsouhlaseno AD, TDI, KSÚS vyjma poL
k upřesněnf (pasport SO102- cena; rev.schodiště
- počet, materiál)
KD12: KSUS odsouhlaseno zrušení 1 ks
reviz,schodiště, materiál-kámen; cena pasportu
bude zhotovitelem upravena
'Koordinaoe zhotovitelů -'Zhotovitelé komunikace a mostu byly opeioůně" Zhotovitel T: 16.6.2020
svodidla, vozovka
,upazorněni na kdizi projektů - nutno zkooíd inovať
rozsah a zpracovat záporné ZBV.
KD10: Nové výměry komunikace uplatněny do
návrhu ZBV.
Předat p&rametfy svodidel mostu zhotoviteli
navazujícího úseku komunikace k připravě
napojenI a úpravě výměr stavby.
KD 11: zhot pTedat def. situaci RDS s pozicí
svodidel ke koordinaci napojení sousední stavby
KD 12: upřesněny náběhy (napDjenf) svodidel,
,předat aktualizovanou ,$!tua£i,
'bozp - zabezpečeni
Upravit sesä a
svalí zemního tělesa za Zhotovitel TM
jsvahu stav jámy
opěrou (Vlašim), vysvahovat dle PO,
:ZpěbĹé zásypy
Ohlásit zahájeni, použit pouze vhodný (suchý)
·Zhotovite1 Trvá
"materiál, hutnit po vrstvách, ověřit vlastnosti
geotechnikem a kontrolnImi zkouškami.

2. Aptáva ziiôíoůhéiť i)"prů6ěiiu igsiavby "
""
a) plněnivécného i1armonog(amu HMG prací předĹožen, dokončeno provedení OPl a OK cm äe ĚŇG,
Další termín - betonáž mostovky 9.6.2020 - neprovedena, náhr. termín
12.6,2020 - zpoždění cca 1 týden
b) popis provedeňých prací
Dokončena betonáž dříků opěr a ki¶de1 OPl a op2 a jéjich odbedněn j,
podpora bedněni vQdorovné nosné konstrukce, přědána armatura mostovky
k betonáži
Aktuálně: betonáž VNK nezahájena a odvolána z důvodu nevyhovujicl
'dodávky betonu po kontrole laboraEoře.
Zpětné zásypy za opěrami nezahájeny z důvodu deštivého počasí a návlhlé
,C) ¶nančn1 plněni

Id) předávání ROS
:e) fbtodokumentace

3 !Š9iIŮoia icvajit¥

a) zpráva o hoánocen{ kvality za
uplynulé období

pzásypové zeminy.
HMG finanční předán. Předložen návrh fákturace za 05/2020 ve výši 851
398,60 Kč bez DPH, celkem od začátku stavby 3 168 352,91 Kč bez DPH.

ROS (tisk) předána pro spodní stavbu - piloty dle zásad PDPS, výkresy
výkopu stavební jámy upraveny bez zapaženi larseny - ZBV.
Ostatní výkresy elektronicky.
Prováděna průběžně zhotovitelem i TDI, odevzdává se s MZ

Průběžně, viz. měsíční zpráva.

4. ŠtavkÔŽěa ŕÓ"
ijiz iněsiáii žiprävy KOO BÓZP.

zabezpečit uvolněný svah stavební jámy za opěrou, dodEovat
KOOBOZP připomíná nutnost používání OOP (rukavice) při práci s armaturou a zvýšenou opatrnost pn
manipulaci jeřábu s bedrtěnfm v blízkosti venkovního vedení VN.Drobné připomínky vyřešeny na místě.
KD BOZP lx měsíčně spojený s posledním KD v měsí¢i.
. ... .
5. Různe
,
:Q.1. ziioiovitei zajistit vytyčení podzemních síti na 4táveíiišti
'QA Iaveden stavební deník, k disnozici ,n,a. místě_ ..... .,

to "'3

0.3. informace o zahájení stavby předána na OlP, archeolog.ústav AV ČR, logistiku MO ačr, dotčeiie"óbů"'"
.Čechtice a MÚ Vlašim stavebnf úřád.
0.4. na závěr KDO provedeno pibdánf staveniště zhotovitdi (viz samostamý protokol) a zahájeny stav. práce
0.5. TDS - změna společnosti z VPIJ DECO Praha a.s. po fúzi na PUDIS as.
7.1. Doloženo potvc'e!!í Q archeologickém výzkumu =.Muzeum P!?§blanicka.

"G":Ňó"ve äoly " "" "
Úkd číSlo .Název
1ii:i'.
'KOOBOZP - zábrany
·7. Závěr
Datun! k'?ná,rlí,přišúho Rd

Zápsd

Ôbmh úkoľ.u poĹžadovanýgiog stav.
'U"d'ížovat pevné zábrany pťä okrajem
stavebqf jámy, z obou směrů
Ú"ierý Á6. 2ÓŽ0 v Ó9'Ó0 na stavbě

!ng,. Jindřich přívratský

ódmdá
zhotovitä

Termín
ihned, trvale

is l
pis

Čisto
Název
1
. .Prez_enčni listina KD 12

Rozd.ě!ovník
Výhotovenô v jediném éxémp]áň. který bude založen do spisu stavby scan dokumentu je rozeslán
e!ektronick¥.(pD dodáni podkladů zhotovitele).
EleÚroMcky odesĹáno dne Ĺ"ĹÁ202Ó ná adresy, uv?dei7é"v p!rezenčn[ listině.
PODMSOVÁ DOLQŽKA ÚčAsnvŮcŮjEDNÄlv/
účasb?/cijédhá?íbem na viě&mL že:
·

zjednánije ¥yhotb%n koneptp/semnéhDFáp/su, kheýbude zas/bn všem účastn/kům
a to najéjich e-mailovou admsu
uvedenou
ÚčasmfkŇdnén/k opmvněl7 do úípmcom/ch dhů do M:00 hodin vznést vůčiobsahuzápisu nám%s wdným zďůvMněn/m.
Obsah zapišu lze napadnout vpňpadě, že lwhobvený zäptš obsahuje buďnepmvd/vé údaje, ,nebo něktetá závažná @ádién/
neobsahuk vŮ&C čĹj0 v unčiíých čádech nesmzumúe/ný a účash/k požaduie dcp/něm/pňgpmcovánf.
lVevzn~/ ůčmmednánl vůči obsahu konceptu 2@/su žádné nám/tky v pibdepsané lhůtě, považujé se pak tento zápis za
poMzený účastníkemjédnán/a stává se črkčqpiNm a nenl Qpětovně odeslán e/aktmn/dky.
Ůčashik svým pcdpRsem poMzuk, ye Qpíávněn zastupovat äjédh8t v zá/mu ňmy, k=u na tamtoj%náj7/zastupuje a na
základě toho čiMnáwhy; zau/hnat s anovkka k/ecmt/ivým bodům/odnán/. vznášet námitky a zavazovatsvou ňnnu k úkolům
z ÉQhokuednán/pn) tú wpNva//cÍ.

·
·
·

Ema& čĺmcj
W2(R9

'
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Evidenční čkb: KD/OP_ 1212020

Počet listů: 1
Výhotoveno v:
výtisk č%o:

1 výt.

"" PrezenčnÍ listina "

Název akcl. H/112 Čechtice, most ev.č 1.1.2435 přes stRjuhu před obciČechtice]
Míáo koRání: Čechtice
""
l
Datum konání: 9.6. 2020
jméno, příjmení

Organizace, funkce

Bc. Martin Staněk

Telefon

podpis

KSÚS

JUDr. Luděk Beneš
Pavel Šeda

PUDIS as. - TDS
PUDIS a.s. - TOS

jindňch přlvmtský

PUDIS a.s - KOOBOZP

Ing. Dan Krejčl

b

APtS S.f.O. -AD.

Ing. josef jirotka

F

1
Ing. Ladislav BohusEav
_.
Rudolf prodm*a

Až SANACE as.
,--

:-

,"i

l

'j/v

-_

r

l
.
i

r
b

l

l
.
~
' Krajskľ,
sppávaa
úĺ?rZS$
E\'1ĺ;enčn| ¢isúj:
KD/CJP 12 /2020

·

__
'II/1 1ÍČďhúce, most ev.č. 112-Ů5 přes strouhu přéí
.obcí Čechtice
Klas1f|kace: Provozn1 Informace

_.. _....
[i'ŕá=e
1"štránka 1 z 2 '"l

21-4

Evidenčnfčfslo:

13/2020

Počet stmn
Počet výtiskŮ
výtisk číslo
KJasAkace

F.07.02.02

2
1
Pí

Zápis z kontrolního dne stavby
kontroiní den
čĹslo
ú'

konaný dne

16.6.2020

Účastníci
Seznam účastníků je uveden v příloze č. 1 - F.04.00.01 Prezenčnl listina
pTog!am koiitrofního dne
1. KQntrQla úkolů z minulého KD - dle zápisu z předcházejiciho dispečinku
2. Zpráva zhotovitdp o průběhu výstavby:
a) plněni věcného harmonogramu
b) popis provedených prací
C) finanční plnění
d) předávání RDS
e) fotodokumentace
f) (doplnit podle konkrétni situáce)
3. Konůola kvality:
a) zpráva o hodnocení kvality za uplynulé období
b) (doplnit podle konkrétni situace)
4. Stav BOZP a PO
5. Různé
6. Nově úkoly
7. Závěr

1. Kontrula úkolů z minulého KD
Úkol
NáZev
sk~ný stav plnění úkolu
číslo
Doplnit, zkompletovat, předat tisky
1.1
RDS - kompletace

5.2.

)312(RQ

Změny ROS - ZBV

Zodpovídá Těmín

zhotovitel
KD12:změny projednány, doplnit Hsky čistopiw
Trvá
RDS
KD13: tisky předány, opravit podpisový rámec dle
SOD
Zhcit. oznámil návrhy na změny ROS:
Zhohjvitel 19.6.2020

-svahovaná jáma
-DfO, úprava a doplnění
-paspc%zace objízdných tras
a zašle návrhy ZBV
KD10: Předloženo ocenění ZBV v el. podobě.
Zkompletovat včetně zdůvodněni všech položek a
předložit k projednání na KD 11 za účasti AD a
projektanta RDS.
KD11: ZBV předloženo, projednáno,
odsouhlaseno ad, TDi, ksús vyjma poL
k upřesnění (pasport SO102- cena; rev.schodiště
- počet, materiál)
KD12: KSUS odsouhlaseno zrušení 1 ks
reviz,schcdiště, materiál-kámen; ceria pasportu
bude zhotovitelem upravena
KD13: předat čistopis

;

U-l

ti 1.

10.1
iÔ:Z
12.1.

Koordinäaa"otováiä - Zhotovitei4 kÔmunikace a moäabyly opětovně .Zhotovitel 'Splněno
·svodidla, vozovka
upozorněni na kolizi projektů - nutno zkoordinovat
vypustit
rozsah a zpracovat záporné zbv.
KD10: Nové výměry komunikace uplatněny do
návrhu ZBV.
Předat parametry svodidel mostu zhotQvite|i
navazujícího úseku komunikace k připravě
napojení a úpravě výměr stavby.
KD 11: zhot předat def. situaci ROS s podcí
svodidel ke koordinaci napojenf sousední stavby
KD 12: upřesněny náběhy (napojeni) svodidel,
. , ,, ... ... přeciat aktua|lzovanou situaci
.
BOZP - zabezpečenl
.Upravit sesutý a uvolněný svah zemního tělesa za ZhotovŔel 'TM
.svahu stav.jámy
_ opěrou (Vlašim), vysvahovat dle pa ,
'ZNtné Úsypy
" ôňiá$it zähájenf, použft pouze'ůhoäný [suchýj"" ŽhotÓvitei 'Trvá
materiál, hutnit po vrstvách, ověřit vlastnosti
. _.. _g£otechnikem a kontrolními zkouškami.
'KOOBOZP - zábrany iud"avat pevné zábrany před okrajem stävební 'zhobcŇĹteĹ Splněno
__,Éu!y, z obou směrů
vypustit

;ä) p1Úni věcného harmonogmmu 'HMG prací přědložen.
Provedení OPl a OP2 cca dle HMG, betcmáž mostovky 12.6.2020 zpoždění cca 1 týden
b) popis provedených prací

'C) Hnanční plněni
'd) předávání ROS
e) fotodokumentace

í
kvaltt¥
a) zpräva o hoäňocení kvality za
up{y.nyl,é.,obdobf ,, ,.

Provedena betonáž mostovky a části křídel pod Hmsami a jejich odbednění,
Aktuálně zahájena příprava amatuty a bednění řims, předpoklad přeweú
armatury 23.6.2020.
Zpětné zásypy za opěrami nezahájeny z důvodu dešúvého počasf a navlhlé
zásypové zeminy.
'HMG finanční pľedán. Pl'edlQžen návrh fäkturaceza 05/2020 ve výši 851
398,60 KČ bez DPH, celkem od začátku stavby 3 168 352,91 KČ bez DPH.
RDS (tisk) předána komplet se zapracovanými změnami - ZBV.
Prováděna průběžně zhotovitelem i TDI, odevzdává se s MZ

Průběžňě, viz. měsfčnf zpráva.

4. Stav BOZP a PCÍ "
viz rňésiiCnjzpiävy 'KOO bozp.
Zabezpečit uvolněný svah stavební jámy za opěrou, dodržovat
KOOBOZP ptipomfná nutnost používání OOP (rukavice) pri práci s armaturou a zvýWnou opatrnost pří
manipulaá jeřábu s bedněním v bifzkosti venkovního vedenf VN. Drobné pňpomfnky vyřešeny na místě.
m BOZP lx měsíčně spojený s posiedním KD v měsfci.

š:'Řázne "'
'
' ' ""'"" "' '
'
b i. ziiÔtovitei zajistil vyty&ní i)odzemních síti na staveništi

:0.2. zaveden stavebnf deník, k dispozici na místě
0.3. informace o zahájenf stavby předána na OIP, archeolog.ústav AV ČR, logistiku MO AČR, dotčené Obij
'Čechtice a MÚ Vlašim stavební úřad.
0.4. na závěr KDO provedeno pľědánf staveniště zhotoviteli (viz samostamý protokol) a zahájeny stav. práce
'0.5. TDS - změna společnosti z VPÚ DECO Praha as. po fúzi na PUDIS a.s.
7.1. Doloženo potvrzení o archeologiqkém vÝEku!n|j - Muzeum Podblanicka.

"g NOvé ôŘolý

'ůkä čEto Název

'

,

Obsah úkolu a požadovaný cňový stav

Odpovídá

Termin

F

"

Za - 3

iái.

Doklady - předání díla

'7.Závěr
Datúňhnán[ pMtlho KD

Zapsal

Kompletovat dokladovou část k předání
'díla včetně přípravy geometrického
._ p.lánu,. bankc!vní zámky atd.

zhotovitel

,Ůtě¢ý. 23,ó 202ó v 0§:

Ing. Jindřich přívram

w.pU&:.a

"Řozděloynfk
VyhotÓvenÓ 'v jediném exemplářĹ', který Úde' založen do spÍšu stavby, scan dokurnerřtu je rozeslán
elektrmicky (po dodání podkladů zhotDvit?lé)- .
É(ekbonicky odesláno dne
ha adresy, uvedené v prezenční listině.
PODHSOVÁ DOLQŽKA ÚČASMKŮjEDNM/
ÚčástMčijMnáni bemu na vědomi, že:
·
·
·
·

z/bdnán/je ©otom kQmmp/semného zápisu, který bude zaslán všem účastnikůmkdnäni, e to nakj7¢h e-maikwouadřesu
uvedenou v pezenčň//isůhě.
Úča$tnÁkjednän/je ajxávMn do liň' plmcovn/ch dnů do ¶4:00 hodih vznést vůči obsahuzépisu námňfky s wdným zdůvodhěn/m.
Qbwh Upisu ke napadňout vpNpd, že vyhcmvený zápiS obsahuk buďnépmvdNě
nebo někteM závažná vyjád/bn/
neobsahuje vůbec čÍjÉ? v u/ůlých Částech nesmumäe/ný a Ú&sm/kpaž&duie dop/něnf/p/épmcovánL
NewnesHl (Ä%sm/k/edhán/ vůči absahu kmceptu zápisu žádné námit/j vpkdepsané lhůtě, považuhs! se paktenb ZápiS za
potvtzený úšasmikigm
stává se čisbpšem a nenl opětovně odedán e/ekbon/m'.
Účásmlk svým podpisem PQMIZU/9. žc/e opMvněn zastupovat ajedhat v zájmu 6my, ktetou na =me¢ngnizestupuje a na
zák/&dě toho čim näwhy, zaujTmat stanQvi$ka kjednob/iůým bodůmjédn6n/, vznášet nám/tky a z&vwQvatsvou Annu k úkolům
z tohoto jědMnlpm ni wpm'b:

t

ha
j
'

'" '

Zrp1$z
ljl112 ¢ech1'!ce. cao$1"

můä "

s'
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počet listů: 1
Vyhotoveno v:
výtisk číslo:

1

výt.

Prezenční listina

'Název akce: miZ Čechtice, most ev.č. 112-035 přes sU'ouhu pňed obcí Čechticei
"" Místo konání: Čechtice""
.J
Datum konáni: 16.6. 2020
Jméno, pHjmeni

organizace. fúnkce

Be. Mařtin Staněk

jKsÚs

jUDr. Luděk Beneš

KSÚS

Pavel Šeda

PUDIS as. - TDS

Ing. Jindřich přívratský

PUDIS a.s. - TDS

Ing. Dan Krejčí

PUDIS as - KOOBOZP

!,__

Ing. Josef jirutka

íAPiS s.r.o. -AD.

Ing. Ladislav Bohuslav

AZ SANACE a.s.

l" "__

)Rudoff Procházka

! Teíefbn

Podpis

.

AZ SANACE a.s.

i

j

_..

i
t

.-

-

{ Krajská Sprá\'a a, UFRZBA SlLNlC
ĚWJENČNĹ čÍsi.o:
KD/OP 13 /2020

.
ii/i 12 Čěiáice, Inost ev.č. ĹĹ2-035 přes strouhu pia
obcí Čechtice

Prezence "

Kla$if|kace: PROVOZNI INFORMACE

ŠTRÁNKA 1 7 2

Li-q

KŽ=,
Evidenční číslo:
F.07.02.02

14/2020

Počet stran
Počet výtisků
výtisk čisb
Kjasiňkace

._

2
1
PI

Zápis z kontrolního dne stavby

1//112 Čechtice., most ev.č.112-035 přes strouhu před obcí Čechtice
čfS!c

." 'í4""

konaný dne 23.6,?020

Učásťnici

ŠeČ!!am ÔčastMků je uy¢ge!!," .eřil9ze č. 1 - F.04.00.01 prezenční listina
dne
i 'Ŕontrola úkolů z minuého KD - dľe.z,á,Qisů z přeácháejfcíňo diSpečinku
"Z Z6ráva zhotovitele o prÚĹĹěhu výstav"b"y:" " ' '
a) plnění věcného harmonogramu
b) popis provedených prací
C) finanční plnění
d) předávání RDS
e) fotodokumentace
f) (doplnit podle konkrétni sItuace)
3. Kontrola kvality:
a) zpMvá o hodnocení kvality za uplynulé období
b) (doplnit podle konkrétni situace)
4. Stav BOZP a PO
Š.
é. NÔv€ ůkoĹy

Z Závěr'""" "

1. ŔQniro"la"Ú,Kdu' z mir.uľéhc KEJ
Úkol
Název
SKňečný stav pťněni úkolu

ČĹSĹG

1.1

IRDS - kompletace

,5.2.
er

" Žňřiěný ŔOS - ZBV

Zodpov1& Termin

Doplnit, zkompletovat, předat tisky
zhotovitel
KD12:změny projednány, doplnit úsky čistopisu
Splněno
·RDS
vypustit
KD13: tisky pTedány, opravit podpisový rámec dle
SOD
'
'Žhot oznámil návrhy na změny ROS:
zhotovíte! 'Splněno
-svahovaná jáma
vypustit
-DtO, úprava a doplnění
-pasporb'zace objízdných tras
a zašle návrhy ZBV
:KD1CL Předloženo oceněni ZBV v el. podobě.

Zkompletovat včetně zdůvodněni všech položek a
předložit k projednání na kd 11 za účasti AD a
.projektanta RDS.
:KD11: zbv předlaženo, projednáno,
odsouhlaseno AD, TDI, KSÚS vyjma pol.
k upřesněni (pasport SO102- cena; rev.schodiště
- počet, materiál)
KD12: KSUS odsouhkseno zrušeni 1 ks
reviz,schodiště, materiál-kámen; cena pasportu
bude zhotovitelem upravena
,KD13: předat čiSt'?pig_
r

r

U-I

10.1'
.10.2
13.1.

ěOZř - zabezpečeni
_,_Syahu stav jámy
Zpětné zásypy
Doklady - předání díla

UpmvÍĹ sesutý a uvoin&ý svah zemního tělesa za Zhotovitel Trvá
opěrou (Vlašim), vysvahovat dle PD.
Ohlásit zahájeni, použlt pouze vhodný (suchý)
Zhotovitel Trvá
materiál, hutnit po vrstvách, ověřit vlastnosti
geotechnikem a k?ntromími zkouška,mi.
Kompletovat dQŔ'ladovou část k
ciiiä" """ "zho"tovĹtel Ťrvá
včetně přípravy geometrického plánu, bankovní
záruky atd.

Ž.
áhÔie"vä"eíe o""prů"6én yýslävby
a) pineňĹ"Ůecňäo iiärmônogramu HMG prací předložen.
Provedení OPl a OP2 cca dle HMG, betonáž mostovky 12.6.2020 zpoždění cca 1 týden
Pi'ědpokIad betonáže řims 27.6.2020 cca 2 týdny zpoždění.
b) popis provedených prací
Provedena betonáž mostovky a části křídel pod římsami a jejich odbednění,
Aktuálně zahájena příprava armatury a bedněni řířň$, předpoklad převzetí
armatury 26.6.2020.
Zpětné zásypy za opěrami nezahájeny z důvodu deštivého počasí a navlhlé
zásypové zeminy.
'C) finanční ptněnf
.HMG finanční předán. Předložen návrh fákturace za 05/2020 ve výši 851
'398,60 Kč bez DPH, celkem od začátku stavby 3 168 352,91 Kč bez DPH.
.d) předávání ROS
RDS (tisk) předána komplet se zapracovanými změnami - ZBV.
:e) fotodokumentace
'Prováděna průběžně zhotovitdem i TDI, odevzdává se s MZ
3. 'Kmtmía kvaiity
aj zpráva o hodnoceni kvality za
období.

PnŮběžně, viz. měsíční zpráva.

4. Stav BÓZF a PČ
'íé riiěsíenzpŕay koo bozp.
Zabezpečit uvolněný svah stavební jámy za opěrou, dodržovat
KOOBOZP připomíná nutnost používání OOP (rukavice) pfi práci s armaturou a zvýšenou opatrnost při
manipulaci jeřábu s bedněním v blízkosti venkovního vedeni VN. Drobné připomínky vyřešeny na mlstě.
KD BOZP lx měsíčně spojený s pt%ednIm KD v měsíci.
5. Různé
0.1. zhoĹovitel zajistil vytyčení podzemních Sitf na staveništi
0.2. zaveden stavební deník, k dispozici na místě
0.3. informace o zahájení smvby předána na OfP, archeolog.ústav AV ČR, logistiku MO AČR, dotčené ObÚ
Čechtice a MÚ Vlašim stavební úřad.
0.4. na závěr KDQ provedeno pi'édánl staveniště zhotoviteli (viz samostatný protokol) a zahájeny stav. práce
0.5. TDS - změna společnosti z VPÚ DECO Praha a.s. po fúzi na PUDIS a.s.
'7,1,, D?l?žen? £otwzení o archeo!9.gLqké,m.yýzkuty - Muzeum Podblanicka.
e. Nové úkoly
'Ůkd číSlo Název
·14.1.
.Zárňěření a úprava
:
:mostovky
;
,14.2.

Obsah úkolu a požadovaný cifôvý stav
Geóä'eticicy Qůěňt výšku mostovky "před

O@ovídá
zhotovitei

zahájením dalších prací, zbrousit
nerovností, ošetřit povrch.
'Sanace povrcŘu betÓnu Šäiíovat lokálnl poruágpovrchu betonu zhotovitel
včetně odstranění penetračního nátěru,
především za rubem OP 1 (Vlašim), po
.oprayě p.ředat.TD|

7,Závěľ
Dáium "konání É?řÍštího KD

Úterý 30.6. 2020 v 09:00 na stavbě

TennM
30.6.2020
30ÁZ020

—3

sI=Ta
Zapsal

.l.ng. jindřich přívratský

Niio"iý

.

ičisió ,Název
ii . , . :Prezenčni lisúna KD 14

Řozdě!Qvnik"
Vyhotoveno v jediném exempláři, který bude zatažen do spisu stavby, scan dokumentu je rozeslán
elektronicky (po dodáni podkladů zhotovitele), .
ÉiektroMcky odäsiäo ďň¢ 25.&2020 na
uvedené ý .pFµenčRi iiStině.
PODP7SQVÁ DOLOŽKA ÚČASTN/KŮ JEDNÁN/
Účasm/ůmná7/belDu Rä vědhmi, že:
·
·
·
·

zMnán/k vyhotoven koncopt p/semnéhoz@&u, kktýbude zaslán všem Učastn/kůmjednánl a to nah¶°icih e-matbvuu admu
wedenou v pmzenční lisůně.
Ů&sh7ikjedňáníje ¢mvněn do tňpmcom/ch dnů do 14:00bodín wnést vůči obsahu z%i$uMmitky$ ňádným zdůvodněním.
obsah zápisu lze napaónout
že yyhobvenýzápis obsahWe buďnepmvdi"vé Úc/a/e. nebo něktená závažná wjädňml
neob$ahu/e vůbec č/k v unčiNGh částech nesmzumůefnýe účástmkpažadu/"e ¢k)p/něn//pm=ovén/.
Newnese4/ účastn/k/edhánf vůči absahu konceptu z©$u žádné niámmf v pibcEpsaně lhůtě, »yažu/'e se pak tentozápďs za
potvtzený úča$tnikemkdnán/ a stává se tSktqpisem a nenl opěbtmě QcľěWn ekktFoMcky.
ÚčasM/k syým po=em potwzů/ě, že je oprávněn zastupovat a/edha! v=u Mmy, ktmu na tcmtojednánl zashipuje a na
základě ktho činitnáwhy, zau/7mat stanoviska kjednoHiyým badům jednání vznášet námhtky a zawzovatsvou ňnnu k úkolům
tohoto jednánlpm ni %/ýva/icĹ

· n

14/2020

!

PROVOZNĹ

,#'=

Evidenční äslo: KD/OP_14/2020

lktů: 1
Vyhotoveno v:
výtisk číslo:

1

Prezenční listina

výt

Název akce: 11/112
. ĽŠechfice, most ev.č. 112-035 přes strouhu před obci Čechtice

Místo konáni: Čechtice

Datum konáni: 23.6. 2020
Bc. Martin Staněk

JUDr. Luděk Berieš
Pavel Šeda

KSŮS

ĹKSÚS
PUDIS a.s. - TDS

jlng. jindřich přívratský

PUDIS as. - TOS

Ing. Dan Krejčí

PUDIS a.s - KOOBOZP

Ing. Josef jirotka

APlS s.r.o. - AD.

Ing. Ladislav Bohuslav

Až SANACE a.s.

Rudolf Procházka

az SANACE a.s.

__

K'J'OP'

jII/1"12 Čechtice, inost cv.č. 112-035 přes strouhu před
,obcí Čechtice
' Kla"'"%ace"

' Prezence

