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AZ

Pražská 53, 400 01 Ústi nad Labem

as,

Zápis l,' OR KS Ústí nadLabem, 5.3.1998, oddí/B, vlozka 1993

objednatel: KSÚS Střédočeského kraje,p.o.,Zborovská11,15021 Praha 5
Zhotovitel: Až SANACE a.s., Pražská 53, 400 01 Ustľ nad Labem
$tavba:Cechtice -most ev.č.112-035
objekt:op1

Protokol o vrtané pilotě Č.4

Datum zhotoveni piloty:
Půměr (mm):

30.03.20
620mm

Délka piloty projektovaná (m):
6,00m
Délka piloty skutečná (m):
6,00m
Vrtání
Typ l Průměr vrtu (mm):
620mm
Vrtmistr:
Simek František
Datum zahájenI vrtánfl hod.
30.3.2020 l 15:30
Hloubka vrtu m):
8,20
Datum ukončení vrtáníl hod.
30.3.2020/16:45
Ukloň vrtu (st.):
O
Přerušeni vrtáníl hod., od:
xxx
Stroj:
BG18H
Přerušení vrtání l hod., do:
xxx
Nástroj:
spirála,šapa
Důvod přerušeni vrtáni:
xxx
Zahájěníbetonáže po dokončení vrtu
Výrobna:
'Zeman s.r.o ěernartice 63 čechtice 35765
Beton, třída, st. agresivitý prostředí:
C25/30 XA1 XC2 22mm
Betonáž v hod.
od - do:
17:00-17:20 Teplota bet. směsi při ukládáni l "C:
5
přerušenf betonáže v hod. od - do:
Důvod přerušení betonáže:
Čista dodacích listů:
107878
Spotřeba betonu výpočtem
(m3): '
1,81
Spotřeba betonu skutečná
(m3):
1,81
Odebrané vzorký (laboratoř):
AZL Qcontrol
Konzistence - sednutí (mm)
190
VIC záměr:
' VIC škut.:
)

Podzemní voda
ANO/NE:
Čerpání
ANO/NE:
Pažení
ANO/NE:
výztuž (armokoš):

NE naražená:
NE snížení:
ANO způsob:

Zastižená geologie:

_

jíl
jemně
pfsčitý,měkký,tmavě šedý-nás!av
písek
jílovitý,oranžový,mokrý
rula zcela zvětrafá,rozpadavá na písek hlinitý

2,&5,2
5,2-6,0
6,0-8,0

l
!

dle PD

Posouzení geologem _ _

navážka,zásyp-pfsek hlinitý s hojnou pň'měsištěrku až štěrk hKnopísčitý,šedo hnědý )AZConsult
l

Geodetické zaměřénf

Uroveň terénu:471,321
Od¢hylky umfstění pIloty:

Zkoušky:
PIT (tesĹ integrity)

pFoj./skut.úr.hlaW m.n.m. 469,350
Y:
705391.66

ANO/NE

CHA (cross hole analyser) ANO/NE
!PDA (pile dynamic anajyser) ANO/NE

Za ob/ednatele pňevzal: TDI
Datum:
Podpis:
30.3.2020
Zakázka č.:

Ocelové dvouplášťové v;pažnice
K'ytívýztuže:

Geoloqický proňl
" " "

Hloubka (m)
0,0-2,80

, před betonáží:

proj./skutůr. paty: m.n.m. 463,250
X:
1099617.70

NE

Datum měřeni:

Číslo protokolu: .

NE
NE

Datum měřeni:
Datum měřeni:

"Číslo protokolu:
Číslo protokolu:

Za zhotovitele vypmcoval a piédal:
Datum:
Podpis:
30.3.2020

©AŽ SANACE a. s.

stavbyvedoucí

Jan Rohan
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/ř:')':\ L,8,,
Pražská 53, 400 01 Ústi nad Labem

az mřma as

Zápis v OR KS Ústí nadLabem, 5.3.1998, oddi/B, vložku /993

Objednatel: KSŮS Středočeského kraje,p.o.,Zborovská11,15021 Praha 5
Zhotovitel: Až SANACE a.s., Pražská 53, 400 01 Ustľ nad Labem
Stavba:Čechtice -most ev.č.112-035
l objekt:op1

Datum _zhotoveni piloty:
Půměr (rňm):
!Typ l Průměr vrtu (mm):
"Datum zahájení vrtánfl hod.

Protokol o vrtané pilotě Č.5
31.03.20
620mm

620mm
31.3.2020/9:45

Délka piloty projektovaná (m):
6,00m
Délka piloty skutečná (m):
6,00m
Vrtání
Vrtmistr:
Simek František
Hloubka vrtu (m):
8,20

Datum ukončeni vrtánil hod.
Přerušení vrtánf l hod., od:
přerušenf vrtáníl hod., do:
Důvod přerušení vrtání:

31.3.2020/11:00
Ukloň vrtu (St.):
O
xxx
stroj:
bg18h
xxx
Nástroj:
spirála,šapa
xxx
zahájeni betonáže po dokončení vrtu
Výrobna:
"Zeman s.r.o éernartice 63 Čechtice 35765
Beton, třída, st. agresivity prostředí:
i
C25/30 XA1 XC2 22mm
Betonáž v hod.
od - do: l 11:45-12:05 Teplota bet. směsi při ukládáni l °C:
přerušení betonáže v hod. od - do:
Důvod přerušení betonáže:
Čista dodacích listů:
107881
Spotřeba betonu výpočtem
(m3):
1,81
Spotřeba betonu skutečná
(M):
1,81
Odebrané vzorký (laboratoř):
AZL Qcontrol
Konzistence - sednutí \mm)
190
VIC záměr:
VIC škut.:

Podzemní voda
Čerpáni
Pažení
výztuž (armokoš):

Hloubka (m)
0,0-2,80
2,&5,2
5,2-6,0
6,0-8,0

ANO/NE:
ANO/NE:
ANO/NE:

NE naražená:
NE snÍženÍ:
ANO způsob:

Zastižená geologie:

2

před betonáží:

Ocelové dvouplášťové výpažnice
Kytívýztuže:
dle PD
Geologický profil
"
" '
Posouzeni geologem

navážka,zásyp-pfsek hlinitý s hojnou pNměsíštérku až štěrk hlínopÍsčitý,šedo hňědý
jíl jemně pi$čitý,měkký,tmavě šedý-náslav
písek ji1ovitý,oranžový,moký
rula zcela zvětralá,rozpadavá na písek hlinitý

AZConsult

Geodetické zaměNnl
Úroveň terénu:471,411
proj./skut.ůr.h[avy: m.n.m. 469,350
proj./skut.úr. paty: m.n.m. 463,250
|Odchyíky umktěnípifoty:
Y:
705390.55
X:
1099616.60
Zkoušky:
PIT (tes"t integrity)
ANO/NE
NE
Datum měření:
Číslo protokolu:
CHA (cross hole analyser) ANO/NE
NE
Datum měření:
Číslo protokolu:
PDA (pile dynamic analyser) ANO/NE
NE
Datum měření:
Čklo protokolu:
Za objednatele pňevzal: TDI
Datum:
Podpis:
31.3.2020

Zakázka č.:

Za zhotovitele výpracovaf a pňedal: stavb Ledouc/
' Datum:
Podpis:
31.3.2020 ,
jan Rohan

©AZ SANACE a. s.
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az mčErera a.s

Pražská 53, 400 01 Ustľ nad Labem

Zápis y OR KS Ústí nadLabem, 5.3.1998, oddí/B, vložku 1993

Objednatel: KSÚS Středočeského kraje,p.o.,Zborovská11,15021 Praha 5
Zhotovitel: Až SANACE as., Pražská 53, 400 01 Ustľ nad Labem
Stavba:Cechtice -most ev.č.112-035
objekt:op1

Datum zhotoveni piloty:
Půměr (mm):

Protokol o vrtané pilotě Č.6
26.03.20
620mm

Délka piloty pro ektovaná m):
6,00m
Délka piloty skutečná (m):
6,00m
Vrtání
Typ l Průměr vrtu (mm):
620mm
Vrtmistr:
Simek František
Datum zaháení vrtáníl hod.
26.3.2020 l 14:50
Hloubka vrtu (m):
8,20
Datum ukončeni vrtánílhod.
26.3.2020/16:40
Ukloň vrtu (St.):
O
Přerušeni vrtáníl hod., od:
xxx
stroj:
bg18h
Přerušeni vrtáni l hod., do:
xxx
Nástroj:
spirála,šapa
Důvod přerušení vrtání:
xxx
Zahá/en/ betonáže po dokončení vrtu
Výrobna:
"Zeman s.r.o ěernartice 63 čechtice 35765
ěeton, třída, st. agresivitý prostředí:
C25/30 XA1 XC2 22mm
Betonáž v hod.
od -do:
16:40-17:10 'Tepiota bet. směsi při ukládánfl °C:
5
pĹ'erušenĹ betonáže v hod. od - do:
Důvod přerušení betonáže:
Čísla dodacích listů:
10786
Spotřeba betonu výpočtem
(m3): l
1,81
Spotřeba betonu skutečná
(m3): r
1,81
Odebrané vzorky (laboratoř):
AZL Qcontrol
Konzistence - sednutí (řňřn'
190
VIC záměr:
.
VIC skuť.:
Podzemní voda
Cereání
Pažení
výztuž (armokoš)'

ANO/NE: l NE naražená:
jpřed betonáží:
ANO/NE:
NE snížení:
ANO/NE: l ANO |způsob:
Ocelové dvouplášťové výpažnice
:
Krytí výztuže:
dle PD
Geologický profil
Zastižená geologie:
"
" "
Posouzení geologem

Hloubka (m)
0,0-2,80
2,8-5,2

, navážka,zásyp-plsek hlinitý s hojnou pHměsľštěrku až štěrk hHnopísčitý,šedo hnědý
jll jemně p1sčitý,měkký,tmavě šedý-náskv

5,2-6,0
6,0-8,0

. písek jí|witý,oranžový,mokľý
, rula zoela zvětralá,rozpadavá na písek hlinitý

AZConsult

l

:
l
j

__

i Úroveň terénu:471,221

Geodetické zaměňenľ

projjskut.úrhlavy: m.n.m. 469,350

proj./skut.úr. paty: m.n.m. 463,250

Odchylky umístěM pIloty:
"
'Y:"
"705394.73
ZkoušW:
NE
pit jtest integrity) _ _ AN_O/NE
CHA (cross hole analyser) ANO/NE °
NE
jpDA (pile dynamic analyser) ANO/NE i _
NE
NE

Datum měřeni:
Datum měřeni:
Datum měření:
měření:
Datum

Za objednatele pňevzal: TDI
' Datum:
"Podpis:

Za zhotovitele vypracoval a piédal:
Datum:
Podpis:

_ _
Zakázka č.:

26.3.2020.

|X:

©AŽ SANACE a. s.

26.3.2020

1099622.22
Číslo protokolu:
Číslo protokolu:
Číslo
Číslo protokolu:
protokolu:
stavbyvedoucí

Jan Rohan
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Pražská 53, 400 01 Ústí nad Labem

az mřma a.s

Zápis y OR KS ÚsíínadLabem, 5.3.1998, oddí/B, vložku 1993

Objednatel: KSUS Středočeského kraje,p.o.,Zborovská11,15021 Praha 5
Zhotovitel: AZ SANACE a.s., Pražská 53, 400 01 Ustľ nad Labem
Stavba:Čechtice -most ev.č.112-035
objekt:op1

Datum zhotovení piloty:
Půměr (mm):

Protokol o vrtané pilotě Č.7

Délka piloty pro_ektovaná m):
6,00m
Délka piloty skutečná m):
6,00m
Vrtání
'Typ l Průměr vrtu (mm):
620mm
Vrtmistr:
Šimek František
Datum zahájení vrtáníl hod.
27.3.2020 l 7:10
Hloubka vrtu m):
8,20
Datum ukončení vrtánil hod.
27.3.2020/8:10
Ukloň vrtu (st.)'
O
Přerušení vrtání l hod., od:
xxx
Stroj:
BG18H
Přerušeni vrtání l hod., do:
xxx
Nástroj:
spirála,šapa
Důvod přerušeni vrtání:
xxx
Zahájeni betonáže po dokončení vrtu
výrobna:
"Zeman s.r.o Élernartice 63 (Šechtice 35765
Beton, třída, st. agresivity prostředí:
C25/30 XA1 XC2 22mm
Betonáž v hod.
od -do:
8:15-8:35
Teplota bet. směsi při ukládáni l "C:
'
5
Pkrušení betonáže v hod. od - do:
Důvod přérušenl betonáže:
Čísla dodackh listů:
107870
spotřeba betonu výpočtem
(rn3):
1,81
spotřeba betonu skutečná
(m3):
1,81
Odebrané vzo'ky (laboratoř):
AZL Qcontrol
Konzistence - sednutí (mm)
190
VIC záměr:
'VIC škut.:
Podzemní voda
(Šerpání
Pažení
výztuž (armokoš):
Hloubka (m)
0,0-2,80
2,&5,2

ANO/NE:
ANO/NE:
ANO/NE:

27.03.20
620mm

NE naražená:
NE snížení:
ANO způsob:

před betonáži:

Ocelové dvouplášt'ové výpažnice
1KrytÍvýztuže:
dle PD
Geologickýpmnl
Zastižená geologie:
Posouzení geologem
|navážka,zásyp-pfsek hlinitý s hojnou pKměsľštěrku až štěrk hlinopisčitý,šedo hnědý 'AZConsult
'T

]]1I_jemně písčitý,měkký,tmavě _šedý-náslav

5,2-6,0

,písek jí|ovitý,oranžový,mok'ý

6,0-8,0

,rula zcela zvětralá,rozpadavá na písek hlinitý

Uroveň terénu:471,221
Odchylky umktěni piloty:

Zkoušky:
Ipit (test integrit¶
ANO/NE
CHA (cross hole anaÉyser) ANO/NE
PDA (pite dynamic analyser) ANO/NE '
Za ob/ednate/e převzal: TDI
Datum:
Podpis:
27.3.2020
,_
Zakázka č.:

Geodetické zaměňení

proj./skut.úr.hlavy: m.n.m. 469,350
Y:
705393.62

NE
NE
NE

projjskut.úr. paty: m.n.m. 463,250
X:
1099621.10
'

Datum měřeni:
Datum měření:
Datum měkni:

]_ _

Číslo protokolu: .
Číslo protokolu: )
' Čísb protokolu: i

A

Za zhotovitele vypracoval a pňe!da/: stavbyedoucl
l
jan Rohan"
""
)
Datum:
Podpis:
27.3.2020

©AŽ SANACE a. s.
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Pražská 53, 400 01 Ústí nad Labem

AzgmMa a.s

Zápis y OR KB Ústí nadLabem, 5.3.1998, oddilB, vloŽku 1993

Objednatel: KSUS Středočeského kraje,p.o.,
Zhotovitel: Až SANACE a.s., Pražská 53, 400 01 Ustľ nad Labem
Stavba:Cechtice -most ev.č.112-035
objekt:op1

Datum zhotovení piloty:
Půměr (mm):

Protokol o vrtané pilotě Č.8

Délka piloty projektovaná (m :
6,00m
Délka piloty skutečná (m :
6,00m
Vdáni
Typ l Průměr vrtu (mm):
620mm
Vrtmistr:
Šimek František
Datum zahájeni vrtáníl hod.
26.3.2020/13:00
Hloubka vrtu (m)'
8,20
Datum ukončeni vrtáníl hod.
26.3.2020/14:20
Ukloň vrtu (St.):
O
Přerušeni vrtáníl hod., od:
xxx
stroj:
BG18H
Přemšenf vrtání l hod., do:
xxx
Nástroj:
spirála,šapa
Důvod přérušení vrtáni:
xxx
Zahájení betonáže po dokončeni vrtu
Výrobna:
Zeman s.r.o éernartice 63 Čechtice 35765
Beton, třída, st. agresivity prostředí:
:l
C25/30 XA1 XC2 22mm
Betonáž v hod.
od - do: i 14:20-14:50 Teplota bet. směsi při ukládáni l °C:
3
Přérušenľ betonáže v hod. od - do:
Důvod přemšeni betonáže:
Čísla dodacích listů:
107868
spotřeba betonu výpočtem
(m3):
1,81
spotřeba betonu skutečná
(m3):
1,81
Odebrané vzorky (laboratoř):
AZL Qcontrol
Konzistence - sednutí (mm)
190
VIC záměr:
VIC skut:

Podzemní voda
Čerpáni
Pažení
výztuž (armokoš):

Hloubka (m)

_

ANO/NE:
ANO/NE:
ANO/NE:

26.03.20
620mm

NE naražená:
NE snížení:
ANO způsob:

Zastižená geologie:

před betonáží:

Ocelové dvouplášťové výpažnice
Krytľvýztuže:
dle PD
Geologický proúl
"
' '
Posouzeni geologem

0,0-2,80
2,8-5,2

navážka:zásyp-pisek hllnltý s hojnou přiměsíštěrku až štěrk hHnopísčitý,šedo hriědý . AZConsult
jíl jemně pKčitý,měkký,tmavě šedý-náslav

5,2-6,0
6,0-8,0

písek
jilovitý,oranžový,mokrý
rula zoela
zvětm!á,mzpadavá na písek hlinitý

Geodetické zaměňenl
Uroveň terénu:471,221
proj./skut.úr.hlavy: m.n.m. 469,350
proj./skutúr. paty: m.n.m. 463,250
OdchyNý umístěnípibty:
Y:
705392.53
X:
|1099620.03
Zkoušky:
PIT (test integrity)
ANO/NE
NE
Datum měkni:
Číslo protokolu:
jcHA (cross hole analyser) ANO/NE
NE
Datum měření:
Čisto protokolu:
LPDA (pile dynamic analyser) ANO/NE
NE
Datum měřeni:
Číslo protokolu:

lŽä ob/ednate/e pňevzal: TDI
Datum:
Podpis:
26.3.2020

L

Zakázka č.:

za zhotovitele výpracovaf a pňedal: sfavbyvedouc/
Datum:
Podpis:
26.3.2020
Jan Rohan
©AŽ SANACE a. s.
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Pražská 53, 400 01 Ústi nad Labem

az mřma as.

Zápis v OR KS Ústí nadLabem, 5.3.1998, oddíl B, vložku 1993

Objednatel: KSÚS Středočeského kraje,p.o.,zborovská11,15021 Praha 5
Zhotovitel: Až SANACE a.s., Pražská 53, 400 01 Ustľ nad Labem
Stavba:Cechtice -most ev.č.112-035
objekt:op1

Protokol o vrtané pilotě Č.9

Datum zhotoveni piloty:
Půměr (mm):

27.03.20
620mm

Délka piloty projektovaná (m):

6,00m

, _ Délka pilotý skutečná (m):
6,00m
Vdáni
620mm
Vrtmistr:
Šimek František
27.3.2020 l 8:55
Hloubka vrtu (m):
8,20
27.3.2020/10:40
Úklon vrtu (St.):
O
xxx
stroj:
BG18H
xxx
Nástroj:
spirála,šapa
xxx
Záhá/eníbetonáže po dokončení vrtu
Výrobna:
"Zeman s.r.o ěemartice 63 čechtice 35765
Be6on,tň"da, st. agresivity prostředí:
C25/30 XA1 XC2 22mm
Betonáž v hod.
od -do:
10:55-11:20 Teplota bet. směsi pří ukládánľ/ °C:
'
9
Přerušení betonáže v hod. od - do:
Důvod přerušeni betonáže:
Čísla dodacích listů:
107872
Spotřeba betonu výpočtem
(m3):
1,81
l
spotřeba betonu skutečná
(m3):
1,81
Odebrané vzorky (laboratoř):
AZL Qcontrol
Konzistence - sednutí (řňrň)
190
VIC záměr:
VIC škut.:
]

Typl Průměr vrtu (mm):
Datum zahájenÍ vrtánfl hod.
Datum ukončení vrtáníl hod.
Přerušení vrtánf l hod., od:
Přerušení vrtání l hod., do:
Důvod přerušení vrtání:

Podzemní voda
Čerpání
Pažení
výztuž (armokoš)'
Hloubka (m)
0,0-2,80

ANO/NE:
ANO/NE:
ANO/NE:

NE naražená:
NE snížení:
ANO způsob:

Ocelové dvouplášťové výpažnice
Krytľvýztuže:
dle PD
Geologický pnofil
Zastižená geologie:
)Posouzen1 geologem
navážka,zásyp-pfsek hlinitý s hojnou přfměsištěrku až štěrk hlinopísčitý,šedo hňědý 'AZConsuft

2,8-5,2
5,2-6,0

jíl jemně pfsčitý,měkký,tmavě šedý-náslav
písek jÍ|ovjtý,oranžový,mokN

6,0-8,0

rula zcela zvětralá,rozpadavá na písek hlinitý

PIT (tesĹ integrity)

pnoj./skut.úr.hlavy: m.n.m. 469,350
Y:
705391.47

ANO/NE

CHA (cross hole analyser) ANO/NE
PDA (pile dynamic analyser) ANO/NE

Za ob/ednate/e pňevzal: TDI
Datum:
Podpis:
27.3.2020
Zakázka č.:

j
'

Geodetické zaměňml

Uroveň terénu:471,221
Odchýlky umkténf púotý:

Zkoušky:

před betonáží:

projjskut.úr. paty: m.n.m. 463,250
X:
1099618.95

ANO

Datum měření:

NE
NE

Datum měření:
Datum měření:

21.04.20

Číslo protokolu: 7236/kz/21202(
Číslo protokolu:
Číslo protokolu:

O

Za zhotovitele vypmcovai a pibdal: stavbyvedoucí
Datum:
Podpis:
27.3.2020
Jan Rohan
©Až SANACE a. S.
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lô]2-^
Pražská 53, 400 01 Ústí nad Labem

az msma a.s.

Zápis v OR KS Ústí nadLabem, 5.3./998, oddílB, vložku 1993

Objednatel: KSUS Středočeského kraje,p.o.,
Zhotovitel: Až SANACE a.s., Pražská 53, 400 01 Ustľ nad Labem
StavbaŠechtice -most ev.č.112A35
objekt:op1

Protokol o vrtané pilotě Č.10

Datum zhotovení piloty:
Půměr (mm):

26.03.20
620mm

Délka piloty projektovaná m :
Délka piloty skutečná m):

6,00m
6,00m

Vrtáni
_
620mm
Vrtmistr:
Šimek František
26.3.2020/8:00
Hloubka vrtu (m):
8,20
26.3.2020/11:40
Uklon vrtu (st. :
O
xxx
stroj:
bg18h
xxx
Nástroj:
_,
spirála,šapa
" "
xxx
zahájení betonáže po dokončení vrtu
Výrobna:
l
"
" " " " Zeman s.r.o Ělernartice 63 čechtice 35765
Beton, třída, st. agresivity prostředí:
C25/30 XA1 XC2 22mm
Betonáž v hod.
"
od do: " 11:50-12:50 Teplota bet. směsi při ukládáni l °C:_ " " " " 0,5 _ ""
Přerušení betonáže v hod. od - do:
i
Důvod přerušenf betonáže:
Čísla dodacích listů: ""
"
:
107867
Spotřeba betonu výpočtem
(m3): '
1,81
Spotřeba betonu skutečná
(rn3):
1,81
Odebrané vzorky (laboratoř):
AZL Qcontrol
Konzástence - sednutí (mm)
190
VIC záměr:
VIC škut:

Typ l Průměr vrtu (mm):
Datum zahá,eMvrtáníl hod.
Datum ukončeni vrtáníl hod.
Přerušení vrtánfl hod., od:
Přerušení vrtání l hod., do: _ ,
Důvod přerušeni vrtání:

Podzemní voda
Čerpání
Pažení
výztuž (armokoš):

Hloubka (řřl)
0,0-2,80

ANO/NE:
ANO/NE:
ANO/NE:

NE naražená:
NE snÍženÍ:
ANO způsob:

před betonáži:

Ocelové dvouplášťové výpažnice
K'ytí výztuže:
dle PD
Geologický pnMil
Zastižená geologie:
"
' '
Posouzeni geologem
navážka,zásyp-pľsek hlinitý s hojnou pHméslštěrku až štěrk h|Ínopísčitý,šedo hnědý AZConsult

2,&5,2

jfl jemně písčitý,měkký,tmavé šedý-náslav

5,2-6,0
6,0-8,0

písek jílovitý,oranžo\/ý,mokrý
rula zcela zvětralá,rozpadavá na pIšek hlinitý

P—

;Uroveň terénu:471,221

|Odchy|ky umfstění piloty:
Zkoušky:
ĹPIT (test integriY)
ANO/NE
)CHA (cross hole analyser) ANO/NE
'PDA (pIle dynamic analyser) ANO/NE
lZa objednatele pňevzal: TDI
'Datum:
Podpis:
Ĺ
Zakázka č.:

26.3.2020

Geodetické zaměňml

proj./skut.úr.hlavy: m.n.m. 469,350
Y:
Ĺ705390.44

NE
NE
NE

proj./skut.ůr. paY m.n.m. 463,250
X:
1099617.81

Datum měření:
Datum měření:
Datum měření:

Číslo protokolu:
ČISto protokolu:
Číslo protokolu:

Za zhotovitele vypracoval a pibdal: stavbyvedouc/
Datum:
Podpis:
26.3.2020
Jan Rohan
©AŽ SANACE a. s.
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Pražská 53, 400 01 Ústi nad Labem

az mřma a-s.

Zápis y OR KS Ústi nadLabem, 5.3.1998, oddíl B, vložku 1993

Objednatel: KSÚS Střědočeského kraje,p.o.,Zborovská11,15021 Praha 5
Zhotovitel: Až SANACE a.s., Pražská 53, 400 01 Ustľ nad Labem
Stavba:Čechtice -most ev.č.112-035
objekt:op1

Datum zhotoveni piloty:
Půměr (mm):
Typ l Průměrvrtu (mm):
Datum zahájení vrtáni l hod.
Datum ukončenívrtánÍ/ hod.
Přerušení vrtáni l hod., od:
Přerušeni vrtánl l hod., do:
Důvod přerušení vrtáni:

Protokol o vrtané pilotě Č.11
30.03.20
620mm

Délka piloty projektovaná (m):
6,00m
' Délka piloty skutečná (m):
6,00m
Vrtání
620mm
Vrtmistr:
Šimek František
30.3.2020 l 10:30
Hloubka vrtu (m):
8,20
30.3.2020/11:55
Uklon vrtu lst.):
O
xxx
stroj:
bg18h
" spirála,šapa
xxx
"
Nástroj:
_ _
xxx
Zahájení betonáže po dokončení vrtu

výrobna:
"Zeman s.r.o Bernartice 63 čechtice 35765
Beton, třída, st agresivity prostředí:
C25/30 XA1 XC2 22mm
Betonáž v hod.
od -do:
11:55-12:25 'Teplota bet. směsi při ukládán_1_/ C:
Přerušení betonáže v hod. od - do:
'
Důvod přerušení betonáže:
Čisla dodacích listů:
"""
"
" 107876

spotřeba betonu výpočtem
(m3):
Spotřeba betonu skutečná
(řň3):
Odebrané vzorky (laboratoř):
Konzistence - sednutí (mm)

Podzemní voda
Čerpání
Pažení
výztuž (amokoš)'

Hloubka (m)
0,0-2,80
2,8-5,2
5,2-6,0
6,0-8,0

ANO/NE:
ANO/NE:
ANO/NE:

1,81
1,81
AZL Qcontrol
190

VIC záměr:

NE naražená:
NE snížení:
ANO způsob:

Zastižená geologie:

"

-q

VIC škut.:

před betonáží:

)

Ocelové dvouplášťové ňpažnice
K'yti výztuže:
dle PD" "
Geologický proňl
m
'Posouzení geologem

navážka,zásyp-pí$ek hlinitý s hojnou přľměs{štěrku až štěrk h(inopľsčitýSedo hnědý 'AZConsult
,jlljemně písčňý,měkký,tmavě šedý-náslav
písek ji|ovitý,orar|žový,mokrý
. rula zcela zvětra1á,rozpadavá na písek hlinitý

l

-

Á

l

Geodetické zaměňenl
!proj./$kULúr.hlaW m.n.m. 469,350
pmj./skut.úr. paty: m.n.m. 463,250
Uroveň terénu:471,321
jY:
|705389.33
X:
1099616.69
l
Odchylký um@tění piloty:
Zkoušky:
PIT (tesi integriW)
ANO/NE i
NE
Datum měření:
Čisto protokolu:
CHA (cross hole analyser) ANO/NE
NE
Datum měření:
Čĺsĺq protokolu:
PDA (pile dynamic analyser) ANO/NE :
NE
Datum měření:
Číslo protokolu:
Za objednatele převzal: TDI
Datum:
|Podpis:
30.3.2020. _
Zakázka č.:

)

2" "

Za zhotovitele vypracoval a pňedal: stavbyvedoucí"
Datum:
Podpis:
30.3.2020
Jan Rohan
©AŽ SANACE a. s.
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Kg=,
Krajská správa a údrŽba silnic Středočesk"é6to kraje, příspě)'kopá organizace
150 21 PRAHA 5, Zborovská 11

Krajská správa a údržba silnic SK
Stanislav Pohunek
Křižíkova 1351
256 01 Benešov

Evidenční číslo:
30049/2020-KSÚS

číslo jednací:
293/20/KSUS/MOS/POH

Vyřizuje:
S. P6huriek

Datum:
4.6.2020

ýě,c,:, 11/112_ vyiádřen[ k mostu ev.č. 11,2-035 - ZBV

S navrženou změnou odstranění revizního schodiště ve směru Vlašim v projektu 11/112, most ev.č. 112035 souhlasfm. Revízni schodiště ve směru Cechtice bude zachováno. Schodiště bude dlážděné
z kamene.

Stanislav Pohunek
Mostní te
KSÚS SK
fcrajská
Středoč
přisi)év

R¢n?k. spy.:
/('
[)/("':

e

4?// 'ZK 7/1/ ti:'

{///)/)
E-hh$t/

/h 'hunck u

<ář
-

,

,KTEUER PROjEKTUVÁMĹ
IlaENÝR8KÝcH 8TAVEB
Chmdnl 24b
, ,

¶40

Mho 4 . bdkhb

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

Váš dopíš m.:Ze dne:-

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

Naše zn.:AP&0189/2020
Vyřizuje: Ing, josefjirutka
Tel:+420 602 591 633
E-mail: jaseEjimtka@apk-sro.eu

Datum: 2. 7. 2020

věc: vyjádřenľk předloženým zbv 1-4
Akce: fl/112 Čechtice, most ev.č. 112-035 přes strouhu před obcľČechtke
Dne 23.6. 2020 jsme obdrželi elektronicky 4 ZBV na výše uvedenou akci.
Z hlediska autorského dozoru vYďáváme k této předložené dokumentaci následujíd stanovisko:
ZBV 1 - SO 101: s předoženým ZBV na základě přiložených dokumentů i předchozích jednání
souhlasíme
ZBV 2 - SO 102: s předloženým ZBV na základč přiložených dokumentů i předchozích jednání
souhlasíine, požadujeme posouzení výstupu z provedené pasportizace objízdné trasy v Kraji
vysočina, zda odpovídá množství paspoňizovaných objektů cenové nabídce.
ZBV 3 - SO 200: s předloženým ZBV na základě přiložených dokumentů i předchozích jednání
souhlasíme
ZBV 4 - SO 201: spředloženým ZBV na základě přiložených dokumentůi předchozích jednání
souhlashne

A

ATtljtk tRÔjEKT0¥ÁNj

S pozdravem

?4B'

Hlavní inžEnýrprojektu

BäMc.spojeni: moneta mb praha
č.ú. 1700305-424 /0600

IČO:61853267
DlČ:CZ61853267

Tel.: t420 241481 21S
Fax: +420 241 482 452

E-mail: apis@apis-sm,eu
Web: www.apis-sro.eu

.

m PUDIS
vašečj",
Našečj.
vmye:

zn.

IV112 Čechtice most 112-035

AZ SANACE, ä.si

Ing. jindřich přNmtsfqý

Pražská 53

Tel.:
E-maiľ:

Datum:

400 01 ŮSU nad Labem
22.7.2020

L

l

Věc: IU112 Čechtice, most ev.č. 112-035 přes stmuhu před obcí Čechtice - vyjádřeď
TDI k návrhu ZBV 4.
Na Vaši žádost o stanovisko techrůckého dozoru investQra k pMlohným a níže popsauým
měnám během výstavby výše uvedené akce Vám sděluji náSledující:

l) ZBV 4.
SO 201/4 Upřesněnívýměr a způsobu pruvedeM stavebních detailů mostu
(zásypy, odvodněm pilofy, přechodové doky, schodiště, vozovka)
Úpravy PDPS do stalldardního provedení dle platných vmových lm ČSN, příslušných
TP a aktuálních poměrů při výstavbě nutné pro záSypy a odvodnění opěr mostll upřesnění
romiěrů pilot a přechodových desek dle skutečnosti, zpevnění krajMc a povrchové
odvodnění Dále úprava a vypuštění 1 ks obslužného schodiště na základě stanoviska
budoucího správcé objckhL ZĹnala byla nepMW&ehá a nutná piu reliazaci stavby
v aktuálném čase.

S výše uvedeným návrhem ZBV4 za TDI souhlasím.
S pozdravem

UDIs
řívratSký, TDI
PUDIS a.s.

PUD!$ a.s..
?014/'2(L 1E0 00
6
wNw.pudis.cz. e-mil: iMo@µ'5s.cz, lSljS: hd4,Waô
tet: "420 z57 c« 111

' ĹČ 4S272891. Dtč: CZ45272BM
DbchMni
Mě$t$ký SOud y Ptaze. cjddi: B, ďožka
ČSCB as.- 1G5 Q2Q 522/Q30(í

AZ

s,ol.s r.o.

Klišská 1334/12, 400 01 Ústí nad Labem

Zkušební labomtoř akMtovaná ČIA podle ČSN EN ISOAEC 17025:2018 pM číslem L 1740

PROTOKOL O VÝSLEDCÍCH ZKOUŠEK Č.
Laboratoř
Pracovištěl místo provedeni
zkoušek
Název zakiázky
Čľslo zakázky

AZC-19/012-200402

Laboratoř Až Consult
: Laboratoř mechaniky zemin a poInkh zkoušek,
Klišská 1334/12, Ústí nad Labem
Čechtice
19/012

Název a adresa zákazníka
;az Consult, spoL $ r.o., Klíšská 12, 400 01 Ústí nad Labem
Datum přijetí vzQňců(-ů)
: 26.03.2020
Datum provedeni zkoušek(-y) : 02.04.2020
Datum vystavení protokolu
: 02.04.2020
Odběr vzorku
: VZOtky dodané zákazníkem - viz zadávací list z přejhnky vzorků Č.19/012
Metody stanoveni a pracovni postupy (PP)
Stanovení vlhkosti zemin
Stanovení konzistenčních mezí
Stanoveni zmitosti zemin
Manipulace se vzorky

Popis vzoNu

ČSN EN ISO 17892-1
ČSN EN ISO 17892-12
ČSN EN ISO 17892-4
PP01

viz str. 4 - 5

Extrémní hodnoty výsledků zkoušek: nebyly zjištěny
Okdnosti a odchylky od stanoveného postupu: nebýy zjištěny
Mez tekutosti byla stanovena kuželíkovým přístrojem s kuželem 80g/30'
Zdánlivá hustota pevných částic stanovena odhadem: 2700kg/cm'

Zkušební technik

: Alena Kovářová

Protokol schválil

: Ing. Karel Pichl
vedoucí faborabib
02,04.2020

:0):

S;

výsledek každé uvedené zkoušky se týká vzorku výše uvedeného laboratomlho čísla a nenahrazují jiné dokumenty.
Bez plsemného souhlasu zkušební laboratoře se nesmí protokol reprodukovat jinak než celý.
Protokol nesmí být použitý k reklamním účelům bez souhfasu laboratoře.
Hodnoty nejistot jsou na vyžádání zákazníka k dispozici v laboratoři.
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A4/2-

ČÍslo protokolu: AZCA9/012-200402

Fyzikální parametry
Název zakázky:

ČÍslo zakázky:

Čechtice
Dmh Hwbka [m]
vzork
LI
od
do

Kwůshmdle
Kmůsbma ČSN EN 14 6882

19/012
\hď=kb

ůď°
vzoňw

S,nda

8300

fikda2

p

o

d pkk hliMý

gmlSa

S4 Glď

11,%

23,06

27,74

4.7

3,36

pwná

vdmí mna

nemřzave.

,hodná
pdmhečně

vhodná
pôdminaáně

8301

HALDA1

p

Q

U písek hllnäý

grdSa

S4 $M

13,08

22,77

29,52

6,8

2,42

pevná

vdmipevná

mmrzave

podmineCnä
vhodná

M~ů
vhodná

Fbznámka:

vĹhk® hakca <4mm

Puň zEmhy

Zatřídění
Zatřidění VWúcd Iň9z
maz
index skiµň
db ČSN dk ČSN 73 mnhy pkdiáfy teůcdodi pkdiäty konäde
EN 14 6886133
w µj -wp [%] -wL N
-Ip
nco- 10
2

Nawzmd

Až
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A4,/3

Čisb protakolu: AZC49/012-200402

Fyzkálni parametry s koeficienty filtrace
Názgv zakázky:

Číslo zakázky:

Čechtice
0ŕuh Hloubka [m]
vudc
u
od
do

PWkzemlny

ZdMěni Zatňděr.i dhkod
rmz
mw
cik CSN dk ČSN 73 zeminy pladdly tekutôď
EN 14 6&8.
6133
") W[%] -WP [%] -M- N
2

hdax
-[p

konzido
Roe. le

(M°
wMcu

Saida

8300

HALIN

P

O

U pkek hINlý

grdSa

S4 ŠM

11,C6

23,06

27,74

4,7

3,36

8301

HALOM

p

O

Q pišek hllMľ?

grdSa

S4 ŠM

13,08

22,77

29,52

6,8

2A2

PomařNca: ') Akosť kakce <á¢mjn, Kf jsou pouze ôňenlačnL pokud

óbúr pldnostĹ

19/012

Kmidmced' K,d, ňltraa Kf Koeí filbace Kf KM íd3ace Kf
ČSN EN 14688" dů Hazena [m/q dle
dk Mdkl2
Pacquanl8 jm/š]

pém

vehni pewná

8,18ES

1,26E-6

4,17E-B

vdmi pevná

5,0565

8,91E-7

4,01E-6
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LabcmtořAZ Consult /aboratořmechan/"kyzemlh a po/mčh zkoušek
Číslo protokdu: AZC-19/012-200402

KŘIVKA ZRNITOSTI ZEMIN
jI!

JOO

prach

písek
sbdnl

ĹemjŇ

sécn

oräňY

hľÔy

///

90
\

80
70
_

"

60
50
,

40
.,E

30

M

,

,
._

ľ' 'Ik

20

úl'

_ -

" t, Ir1 '

. ,,,' Fiŕ .iřj

"

10

_ :_

O
"
!2

8

o

o

.d

y p
W
O

c>
"Cj 'O O
,n

Čb
¢N

d q

d

LU

L.
(n
h,

u'

K)

,n

"Lá

t.

M

in

CD

N

n;

-k-

Ch

D D

Ej
m

CA

velikost zm [mm]

Číslo vzorku
j8301

i

Sonda

,_,HALDA1

od
0,0

l.

hl [m]
)

Název zakázky

1'ČechticÉ
L

l

vlhkost zeminy* - w/%/j
mez p/ast/citý- wpr/o/'

13,1
22,77

mez tekutosti- vLir/o]!
index plasticity- Jp
stupeň konzistence lc

29,52
6,8
2,42

L

,

číslo nestejnozmnosti - Cli
číslo kňvo$t/ - Cc) _

tňda+symbo/j _
konzistence

_ S4_S.M

ll

_ _pevná

_ _ ji

namaavost (Vd Q 125)

Podmínečně vhodná

vhodnost cib Až

vhodná

Ĺ

vhodnost db 1ěsnfc/ části

vhodná

vhodnost db stab/hžačn/ části

l _ málo,vhodná __":

60 "

,,

L

""

I
C

I

l

FI

l

Íg

l

a

l i ""
'

l

t

bO -

l-"l

'° "

-1

0

O

ď

l

KOLOIDNĹ AKTIVITA

l

ľ

fj

V

Z'

ČSN 75 2410
vhodnost ab homogennl

S4 šm

Ľ._ . _ ,.,_ _ pevná

diagram plasticity

vhodnost db Msypu

i

7 r""

,l

ČSN 73 6133

Podmínečně vhodná

1,05

ČSN 75 2410

namrzavé
El

i

0,0066

gľc]Sa_

19/012

4,59|@ame tHděná

index ko/ol'dn/aMl'v/'h- /A

velmi pevná

"

7,78376

efektivn/pnůměrzma (DID) - Deř,

ČSN EN 14 688-2

E

l

l

l

E
Cd

l?

-l

$/

,,
:
'O - 'i
'O -

l"
,l

l'

l

. řN

'0 -

iM
i

op

l

10 -

I

I
JO

f,

40

SO

60

?0

Ĺ
eo

DO

v1Ncnsl na mezi tak(jtasti WL [%]

,
IDO

,
TlO

120

O

O

ID

I

V

4q

I
SQ

EP

Obsah jllwých čásb"c[96]

Poznámk&: '- dhknsč/emné hakce " 4mm

Laborant:

i

Číslo zakázky

127,ŠŽ Ĺdob/b zrněná

ef9ktivn/ zmo

ČSN 73 6133

do
0,0

Alena Kovářová
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LabomtořAZ Consult, /aboratořmechan/Wzem!h a po/mčh zkoušek
ČISIO protokolu: AZC-19/012-200402

KŘIVKA ZRNITOST1 ZEMIN
!Ĺf

100

prach

^

90
'.
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/4,'j:
Klíšská 12, 400 01 Ústí nad Labem

Zápis v OR KS Úst/nad Labem, 8.4.1992, oddíl C, vložka 2096

Název stavby: Čechtice - most ev.č.112-035
Stavební Objekt: Zásyp za opěrou
Dne: 9.5.2020
VĚC: vyjádření geotechnika
Materiál z deponií 1 a 2 je dle výsledků zkoušek (protokol AZC-19-012-200402) písek hlinitý s4 ŠM, tedy
zemina podmínečně vhodná. Zemina je dle ČSN 73 6244 použitelná do zásypu za opěrou izásypů za křídly.
Zemina je přfmo použitelná bez úpravy za předpokladu sníženi vlhkosti.
Na stavbě bylo provedeno její rozprostření a vysušeni. Na takto zpracované zemině bylo dosaženo
požadovaných parametrů Ed,f,2. Při trvalém snížení vlhkosti je tímto ověřena možnost použitf bez úpravy.

Vypracoval: Ing. Karel Pichl

Bankovní spojeni :
ČSOB Ústí n.L., č.ú.:454328/0300

lČ
DIČ
44567430
CZ44567430
www.azcansult.cz

td.: 475 240 888
flax.: 475 240 864
e-mail: azconsult@azconsult.cz

//C -q

Evidenční číslo:

11/2020

Počet stran
Počet výtisků
výtisk číslo
KlasáMace

F.07.02.02

2
1
P!

Zápis z kontrolního dne stavby
///112 Čechtice, most ev.č.112-035 přes strouhu před obcí Čechtice
KontKáni cien """" """" """ """ '""
čfäo.,
11
'kcinaný dne

ííá Ŕs6s"Řfčany

Ůeastníci

Seznam ý#ŠNgiěuveden

±.04.00.01 Prezenční listina

Program kontrolnn!9 dne

U 1. KOntrola úkolů z minuiého KD - dle zápisu z předcházeiíciho díspečjnku
"Ž Zpráva zhotovitele o průběiiu
a) plnění věcného harmonogramu
b) popä provedených prací
C) finanční pIněnf
d) pTedávánĹ ŔDS
e) fotodokumeMace
f) (doplnit pôa'k Ŕonkrétnf situace)
3. Konkola kvality:
a) zpráva o hodnocení kvality za uplynulé obdobf
b) (doplnit podle konkrétni situace)
4. Stav Cozp a po

Š. Různé

6. Nové úkoly
i zä\iěi "'" "

'

.. .z minulého KD
1. Kontrola úkolů
Úkol
Název
skutečaý stav pIněnf Ukdu
čišfo
'i i""
'RDS - kompletace
!Doplnit, zkomp|etovat předai"iisky

Zodpovídá Temfn
!zhotovitel Část splněno

KD8: předány výkresy výztuže až do x přechodová deska
!Doplnit rozdíly PDPS x RDS
KD10: koncept elektronicky, po pmj"®nán1 doplnit
itisky

Trvá

;3.1

iRDS - úprava stavební iNáhrada pažení Štětovnicemi otevřenou
jjámy
'svahovanou jámou na návrh zhotovitele po
'
izachycení změněných podmínek v základové
'spáře (bez spodnfvody atd.) - zpracovat návrh
:RDS a ZBV
:KD4: výkresy předány, zpracovat ZBV
j<D5: Postupovat dle od KSÚS pManých zásad

,zhobvitel Trvá

-5.2.

,Změny RDS - ZBV

.Zhotovitel Trvá

:procesováni
;Zhot.
omámilZBV,z.20,3.2020
náv® na Zrněný(Prag.opmjekt)
ŔĎŠ:
,+vahovaná jáma
'-DlO, úprava a doplnění
-pasporůzace objízdných tras
·a zašle návrhy ZBV
.KD10: Předloženo ocenění ZBV y

po@bě.

t. ;

"%'.

,

ľj

'

Ti.

10.ĺ
ió.á"

zkomp|etoaaíô&iiiě zdůvodnéniíše4 poi)žek a
předložit k projednání ria KD 11 za účasti AD a
projektanta RDS.
KD11: ZBV pkdloženo, projednáno,
odsouhlaseno AD, TDI, KSUS vyjma pol.
k upřesnění (pasport SO102- cena; rev.schodiště
-.počet, materi,á,1). ..
;koordinace zhotovitelů -'ZhotÔÔite!é koriiůnikace a mostu byly opeiôvné 'Zhotovitel T: 9.6.Ž0"20
'svodidla, vozovka
upozorněni na kolizi projektů - nutno zkoordinovat

TÓŽp- zabezpeĹenĹ"
:svähu stav jámy
Zpá1é"áiypy

rozsah a zpracovat zápomé ZBV.
KD9: Zhotmostu nemůže zrušit objednávku
svodidel, trvá na provedení. je nutno pokrátit
výměiy 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 výměty komunikace uplatněny do
návrhu ZBV.
Předat parametry svodidel mostu zhotoviteli
navazujidho úseku komunikace k připravě
napojení a úpravě výměr stavby.
KD 11: zhot předat def. situaci RDS s pozici
svodidel ke koordin_Ei!Lap&enf souední stavby _
Upravit $é$útý a uvolněný svah zemního tělesa za Zhotovitel Trvá
opě!Qu Nlašing, yy$vahova.t dle PD.
O"hlásN zaháĹenf, použft pouze vhodný (such!i)"" Zhotovitel '1Ĺ\Á'
materiál, hutnit po vrstvách, ověřit vlastnosti
geotechnikem a kontrolnfmi zkouškami. , . ,

,Z Zpráva zhotDvitele a pyůběhu výstavby
.
:a) plněni vécňájo harmoncjgrámu HÚG prací přeá|ož"en, dokončeno proveáeni CĹP1 a OP2 cca diě HMG,
Další termín - betonáž mostovky 9.6.2020.
b) popis provedených prací

C) ňnänční plněni

d) předávánf RDS
'e) fijtodokumentace

Dokončena bebnáž dříků opěr a kňdel OPl a op2 a jejich odbednění,
podpora bednění vodorovné nosné konstrukce.
Aktuálně probíhají izolační nátěry zakrývaných konstruk¢í, armování VNK.
Zpětné zásypy za opěrami nezahájeny z důvodu deštivého počasí a navlhlé
zásypové zeminy.
'HMG finanční předán, Předložen návrh Fakturace za 04/2020 ve výši 1 276
720,80 Kč bez DPH, celkem od zaCátku stavby 2 316 954,31 KČ bez DPH.
,ROS (tisk) předána pro spodní stavbu - piloty dle zásäd PDPS, výkresy
výkopu stavební jámy upraveny bez zapažení larseny - ZBV.
-Ostatn[výkreSy elekhonidcy.
·Prováděna průběžně zhotovitelem i TDI, odevzdává se s MZ

á:"k"ontroia kva[ity"

.a) zpráva o hodňoceni kvaÍĹty iia" ;průbě"žne, viá. máfiní zpäva.
,uplynulé obdobf

4. Stav ěOZP 8 PO
iVääiěíiäíi"Zpävyk"OO BOZP.
!Zabezpečit uvolněný svah stavební jámy za opěrou, dodržovat
;KOOBOZP přípomtná nutnost pouZfvánf OOP (rukavice) při práci s armaturou a zvýšenou opdnnost při
;manipuktci jeřábu s bedněním v blízkosú venkovnlho vedení VN.
.KD BOZP lx měsíčně spojený s poslednfm KD v měsíci,

"š"."Rää"¢

"" ' '"", ' "" '

'0.1., »Qtovitgnjiddvňiičení poázemních sÍtÍnastavenišú

K[as1f1kace:

"

'

í"

A

L--

:0.2. zaveden stavebnĹ denfk, k dispoďci"na' místě
10.3. informace q zahájeni stavby předána na OlP, archeolog.ústav AV ČR, logistiku MO AČR, dotčené ObÚ
'Čechtice a MÚ Vlašim stavebnf úřad.
0.4. na závěr KDO provedeno předání staveniště zhotoviteli,(viz samostatný pFotokoj) a zahájeny stav. práce
0.5. TDS - změna spdečnosti z VPIJ DECO Praha a.s. po iůzi na PUDIS a.s.
7.1.. Dotaženo potvrzen.1,9,,arche9|Qg!ckém vý.zkum.u - Muzeum Podbtanicka.

C Ncivá ůiáiý"

Úkof Cíšio Název

Obsah úkolu a p!gadQyaný ¢ĹioYý stav,

r"

7. Závěr
¢'iůň"Ř?nán[£říštjho kd

Zapsal

Odpovídá

jjterýóÁ 202"0 v Ó9:Ô

Termín

DIS L

Ing. jj!Ldňch přívratský

N,,,,
1 ... ,. ;P!ezenční_!i$tina KD 11

R¢zgéiôhäk
' ""'
!í/ňotoveno v jediném exempláň, ktejý bude založen do spisu stavby, scan dokumentu le mzesíán
elektronicky (fO do.dánf. Rocikladů zhotQviteie).. ,.
É!e'kironicky odesÁnc dne
na aáresý, uvedené v prezenční listině.
PODHSOVÁ DOLQŽKA ÚČASTN/KŮ JEDNÁNÍ
Účastn{cikdhán/bemu na vědomí, že:
·
·
·
·

zjednán//e Whotbven komeptp/semného zQpisu, kteýbudezadán všem ůčasmkůmjednán/, a to naje//ch e-ma7owu adresu
uvecknou vp=I7Cn/ listině.
Účastníkjednánije oprávněn do tň pmcovn/ch dnů do 14:00 hod"n wnést vůČi obsahuzáp/su námitkys Hdným zdůvi%Mn/m.
Obsah zápisuke nqpadnout vpňpadě, že
obsahuie buďnepmvdMé
nebo někteiä závažná vyjádNnl
nechbsah© vůbec čIje v wUjých částech nesmzumMmýa účesmRcp'ožadu/b dop/něnL/p/bpmcováni.
N'evznese4i úča$m/kjednán/ vůčl obsahu koneptu z©išu žádné námiÍKy v pbckpsané lhůtě, považuje se pak Mto zápis za
pôhnzený ů&shikem jednání a sáävé se ästopkem a nenl'opětomě odědán e/mron/cky.
Úča$mik syýn padpisem potvtzu/e, že je cpíáměn zastupowtajédnat vzäPnu
kterou na tomtojadnán/zastUpU/e a na
základě toho čiMnáwhy, zauiimat stanoviska k/edno/liyým bodůmMnánL vznášet námi®r & z8vazov3t$U'Du ňnnu k úkolům
z tohoO jednání pm nl vypNvqi/t/:

|,KR'Y"A SPRĚJA A
Ewoden C$tO

SUNIC SC
"

'll/l 12

i
"'sňi~*

"

15- y

Evidenční ČIsto: KD/OP_11/2020

Počet listů: 1
Vyhotweno v:
výtisk číslo:

1 výt.

Prezenční listina

'

I.Název akce,jlll112 Čechtice, most ev.č. 112-035 přes strouhu před obcí čecfiticej

"l

konůí":"Čeciitice

ÍDatum konání: 2.6. 2020
jméno, prijmem

""
Organlzace. Funkce

Martin Staněk

l

"'""
Teiefon

l

Podpis

KSÚS

!

l. ..,
'JUDr. Luděk Beneš

KSÚS
f

—,
Pavel Šeda

l PUDIS a.s. - tds

i Ing. jindřich přlvratský

PUDIS a.s. - tds

i
ĹIng. Dan Krejčí

i PUDIS a.s - KOOBOZP

i

:

i Ing. josef jirotka

APlS s.r.o. -AD.

,' Ing. Ladislav Bohuslav—~ Až SANACE a.s.
i
Rudolf Ptocházka

/áľá havĽ»

l

l

l

l

Evĺdencnĺ ¢Ĺst.o:
KD/OP 11 /2020

ii/ijž"cechtice, most ev.č. 112-035 přes strouhu před
obcí Čechtice

Prezence
1 z2

Ac-t

EvidenčM čfslo:

1Z/2020

Počet stmn
Počes výtisků
výtisk číslo
Klasmkace

F.07.02.02

2
1
PI

Zápis z kontrolního dne stavby
//7112 Čechtice, most ev.č.112-035 přes strouhu před obcí Čechtice
,iánirÔ"iäiäen
.M?. '__.J?.

"
kQnaný dne 9.6.2020

iičaäňiä"'
iŠeznam účasti'liká je uveden,v

1

_.
F,04.00,01 Prezenčnf listina

ěi?Dgrarri koniro"tního dne
' 1. KÔnůói& äoiů z minuĹého_KD - dle zápi$u,z.RředcházeifcĹho,diSpečinku.
2. zpräva zhotovitele o průben výstavby: "" "
a) plnění věcného harmonogramu
b) popis provedených prací
C) finanční plnění
d) pkdávání ROS
e) fotodokumentace
f) (doplnit poále konkněmi situace)
3. Konkola kvality:
a) zpráva o hodnocení kvality za uplynulé obdóbf
b) (doplnit podle konkrétnf situace)
4. Stav BOZP a PO

"Š"R&iíé_ "'"

"éi Nové Ôkdý

Závěr

1. KoMmia úkolů z minulého KD
Úkol
Náev
SkuteCný stav plněni úkolu
Zodpovídá Termín
čklo
'i.í""
rds - kompiťtaa
Doplnit, zkompleÚĹat, předat tisky
zhôbvitel
:KD10: koncept elektronicky, po projednání doplnit
'Trvá
'tisky
KD12:změny projednány, doplnit tisky čistopisu
.ROS
3.1
:R5Š" "®rava stavební Náhrada paZenf štěkjvnicemi otevřenou
'zhobvitel 'Splněno
!jámy
svahovanou jámou na návrh zhotovitele po
vypwtit
zachyceni změněných podmínek v základové
·spáře (bez spodnf vody atd.) - zpracovat návrh
RDS a ZBV
KD4: výkresy předány, zptacovat zbv
KD5: Postupovat dle od KSÚS pkdaných zásad
5.2.

....,.. - ..,
...,
Změny RDS
ZBV

.procesováni
z 20.3.2020
·Zhot. oznámilZBV
návrhy
na změny(pragoprglekt)
RDS:
Zhotovitel Trvá
.-svahovaná jáma
.-Dto, úprava a doplnění
-paspoňizace objízdných tras
a zašle návrhy ZBV
KD10: Předloženo ocenění ZBV v el. podobě.
Zkompletovat včetně zdůvodnění všech položek a
předložit k projednání na KD 11 za účasti AD a
projektanta RDS.

l

:

8.1.

-10.1
"TÓT'"

KD11: ZBV před|oženo: projednáno,
odswhlaseno AD, TDI, KSUS vyjma pol.
k upřesnění (pasport SO102- cena; rev.schodiště
·- počet, materiál)
KD12: KSUS odsouhlaseno zrušeni 1 ks
'reviz,schodiště, materiál-kámen; cena pasportu
bude zhotovitel¢m u.Zavena _
.
Kbordinace zhďovMů -'Zhobvitelé komůnikace a mostu
ípěiävnC" áotwitet Ť: 16.6.2020
svodWla, vozovka
:upozoměni na kolizi projektů - nutno zkoordimvat
rozsah a zpracovat záporné ZBV.
.KD10: Nové výměry komunikace uplatněny do
návrhu ZBV.
Předat pammetty svodidel mostu zhotoviteli
navazujícího úseku komunikace k připravě
napojení a úpravě výměrstavby.
KD 11: zhot předat def. situaci ROS s pozicf
svodidel ke koondinaci napojenf sousední sEávby
KD 12: upřesněny náběhy (napojenf) svodidel,
předat aktualizovanou situaci
Upravit sesutý a uvolněný svah zemního těiesäZa .Zhotovitel TM
iBOZP - zabezpečení
===':::=g
isuchý)
.Zhotovitel Ťrvá
,syahu stav jámy
iZpětÁé Éásypy
materiál, hutnit po vrstvách, ověřit vlastnosti
,geotechňikem a kontrolními zkouškapi,
. ..

2. ZpráÔa zhÔĹovitele o
a) plněni"vecňého harmonogramu'HMG pmct pÉedhžen, dokončeno provedéní OPl a ÓĚ'2'cca äě HŇIG,
Další termín - betonáž mostovky 9.6.2020 - neprovedena, náhr. termín
,12.6.2020 -zpoždění cca 1 týden
.Dokončena betonáž dříků opěr a křídel OPl a op2 a jejich odbednění,
b) popis provedených prací
podpora bedněnl vodorovné nosné konstrukce, předána amatura mostovky
·k betonáži
'Aktuálně: betonáž VNK nezahájena a odvolána z důvodu nevyhovující
'dodávky betonu po kontrole laboratoře.
lzpětné zásypy za opěmmi nezahájeny z důvodu dešti'vého počasí a navlhlé
.zásypové zeminy.
HMG tinančnf předán. Předložen návrh fakturace za 05/2020 ve výši 851
c) finanční plněni
,398,60 Kč bez DPH, celkem od začátku stavby 3 168 352,91 KČ bez DPH.
RDS (tisk) předána pro spodní stavbu - pIloty dle zásad POPS, výkíesy
,d) plédávánf ROS
výkopu stavební jámy upmveny bez zapaženi iarseny - ZBV.
Ostatní výkresy elektronicky.
Prováděna průběžně zhotovitelem iTDl, odevzdává se s MZ
'e) fijtDdokumemac'e

'ä. konOia kvajm . .
-.a)._zpráva
_. ..._. q . hodnocenf
..
kvality za Průběžně, viz. měsíční zpráva.
up.lynulé období

.

—

4. Stav BOZÉ i? E'Ô'
Viz měsíaizprávy"Kôó EOZE'.
'Zábezpečit uvofněný svah stavební jámy za opěrou, dodržovat
KOOBOZP připomíná nutnost použivání OOP (rukavice) při práci s armaturou a zvýšenou opatrnost při
'manipulaci jeřábu s bedněním v blízkosti venkovního vedeni VN.Drobné připomínky vyřešeny na místě.
-KD BOZP lx měsíčně spojený s posMnfm KD v měsíci.
5. Různé ..
.
·0.1. ťhoii)viiel zajistil vytyčéni podzemních sItf na staveniCú"
£24aygen $tave,)n!.denÍk,. k dispozici na místě

'0.3. informace o zahájení stavby předánana OlP, archeolog.úsÚŮ ÁŮ Cr, bgisúku MO AČR, äotčeňéÔbú"
'Čechtice a MÚ Vlašim stavební ůřád.
.0.4. na závěr KDO provedeno přédánf staveniště zhotoviteú (viz samostatný protokol) a zahájeny stav. práce
0.5. TDS -změna spdečmsú z VPÚ DECO Praha a.s, po fúzi na PUDIS a.s.
7.1. Doloženo potvrzení o ancheologickém výzkumu - Muzeum podblanicka.
Ôbsah úkolu2 Rožadwanýglm
'UdĹžovat pevné zábrany přeá okrajem
stavebrý iá'ny,. z oboy směrů
;7. Závěr . .. .
ijatul!! k9nánipřištiho ĹCD

Zäpsal

Temín
lhneä Uvale

16Á 20ä0 v 09:00 na stavbě

ľng, jindřich phy!?ský. _.

é'äohy
Čisto
Název
1"""

,Odp?vµ
zhotovitel

°'"Z8

listina KD 12

_.
Rozdětovnfk
' Vyhotoveno'v jediném exeň]pián, kteÍý bude založen do spÉu Štávby, scaň dokumentu je rozeslán
: elemnicky .(po dodání p,c?dkkdů zhotovit*),
.
...
ÉĹektronicky «iesi¢no dne iu:20zó iia adresy, uvedeňé v pr=nčníh$tmě.
PODHSOVÁ DOLOŽKA USM/KŮJEDNÁN/
účasb?/a/+án/belou na vědaml že:
·

z/ednán//e íyhobven kmmptp/semnéhozáµisu, kMýbude zaslán všem Účasm'lkůmmhánÍ, a to nakjkh e477a//oyuuadmu
uvedmou vpfezel=/rsůhě.

·

Úča$mnu6dnén//e oµávněn do t/nwacovn/Gn dnů C© 14:00 hodín vznést vůčiabsahuz%šu nám/tWs láchým zdůvodněním.
Obsah z©išu ke napadhout vpň"pacľě, že ©okwený,zápŘ$ obsahuje buďnepmvdNé údaje, ndjo něktená závUná Nldibn/
j7eobmhuk vůbacč/je v ulutých částech nes=umň!etný a ůčasmik požadLÚe dqpů7ěnupMmcov6nL

·

Nevzmse4i ůčast|mt/e1dnán/ vůči obsähu konceptu zápisu žádné nám/tky v píbdepsané lhůtš, považtgé se pak tento zápis za
potwzený ů&sM/kemjednän/a stává se č#pkem a nenl opětovně odedän eibkbt)n/aky.

·

Účästn/k syým pcjGµ"$em pQMz4/e, že/o Qptáměn 28stupovat a jednat v zig/mu Mmy, ktMuu na tomb kdn&/za=uk a na
UMádě toho čihitijáwhy, zauihnal stamv/ska kjednoujvm bodůmMnän/, wnéšetnémitW a zavazovatsvou ňnnuk úkolům
z tohob jedňán/pm ni Uyplývaj/cĹ

Ai, -4

K

Evkknčníčišb: KDK)P_12/2020

PočetľistůL·1
Vyhotoveno v:
výtisk číslo:

1

Prezenční listina

výt.

Název akce: li/112 Čechtice, mosi ev.č. 112·035 přes strouhu před obcľČechtice
Mís6O konání: Čechtice
jDatum konání: 9.6. 2020
jméno. příjmem

!

Organ izace, funkce

KSÚS

!Bc. Martin Staněk
i
t
(
t

po'apgs

.
JUDr. Luděk Beneš

KSÚS

P

l
r""

_

Pave! Šeda

mg. jíndňch přívmtský

b

íPUDlS a.s. -TDS

Ing. Dan Kí©
l

!Ĺng. josefjirotka
;

...
Ing. Ladislav Bohuslav

APlS s.r.o. -AD.
Až SANACE a.s.

Rudolf Pmäázka

/%U//u'

l

|Il/11ŽČechtice, most cv č. 112-035 i;ťes"sir"ouhu před
|obcí Čechtice
.,_
' Klasĺfĺkace: provozn1 ĺnfqrmacÉ""
.

Prezence

Evidenční číslo:

13/2020

počet shari
Počet výtisků
výtisk čŕslo
Klas@cace

F.07.02.02

2
1
Pt

Z

Kontrolní den
čfsló
13""

konaný dne. 16.6.2020

Účastníci
Seznam účastníků je uveden v příloze č. 1 - F.04.00.01 Prezenční listina
Program kontrolnfho dne
1. KonWola úkolů z minuiého KD - dle zápisu z předcházg[cfho dispečinku
2. Zpráva zhotovitele o průběhu výstavby"
a) plněni věcného harmonogramu
b) popis provedených prací
C) finanční plněni
d) předáváni RDS
e) btodokumentace
f) (doplnit podle konkrétni situace)
3. Kontnola kvality:
a) zpráva o hodnoceni kvality za uplynulé období
b) (doplnit podle konkrétni sřtuace)
4. Stav BOZP a PO
5. Různé
6. Nové úkoly
7". Závěr '

1. KontrDla ťikolů z Mnutého KD
Úkol
Název
Skutečný stav plnění úkolu
číslo
Doplnit, zkompletovat, předat tisky
1.1
RDS - kompletace

5.2.

Změny RDS - ZBV

Zodpovídá Tennfn

zhotovitei
KD12:změny projednány, doplnit úsky čistopisu
Trvá
ROS
KD13: tisky předány, opravit podpisový rámec dle
SOD
Zhot. oznámil návrhy na změny ROSí
zhotovitel 19.6.2020
-svahovaná jáma
-DtO, úprava a doplnění
-pasportizace objízdných tras
a zašle návrhy ZBV
KD10: Předloženo ocenění ZBV v el. podobě.
Zkompletovat včetně zdůvodnění všech poiažek a
přédložit k projednání na KD 11 za účasti AD a
projektanta RDS.
KD11: ZBV předloženo, projednáno,
odsouhlaseno AD, TDI, KSUS vyjma pdj.
k upřésněni (pasport SO102- cena; rev,schodiště
- počet, materiál)
KD12: KSUS odsouhlaseno zrušení 1 ks
reviz,schodiště, materiál-kámen; cena pasportu
bude zhoWvitelem upmvena
KD13: předat čistopis

!'1

8.1.

10.1
10.2
12.1.

Koordinace zhotovitelů -.Zíiotoviteié komunikace a mo$tu"tjy|y oi)ětovně
.Zhotovitel
svodidla, vozovka
upôzoměni na kolizi projektů - nutno zkoordinovat'
rozsah a zpracovat záporné ZBV.
KD10: Nově výměry komunikace uplatněny do
návrhu ZBV.
Předat parametry svodidel mostu zhotoviteli
navazujicího úseku komunikace k ph"pravě
napojení a úpravě výměr stavby.
kd 11: zhot předat def. situaci ROS s pozicí
svodidel ke koordinaci napojeni sousední stavby
'KD 12: upřesnMy náběhy (napojeni) svodidel,
pi\edat aktualizovan,o,u situaci
BOZP - zabezpečeni
'Upravit sesutý a uvolněný svah zemního tělesa za Zhotovitel
·svahu stav jámy
"opěrou (Vlašim), vysvahovat d,le PD.
Zpětné zásypy
Ohlásitzahájenf, použft pouze vhodný (suchý)
Zhďovitel
.materiál, hutnit po vrstvách, ověřit vladnosů
. .__ __9£ote¢hnikem a kontrolními z,kouškami,
iKOOBOZP - zábrany
iud"äovat pevné zábrany pře"d"ÓŔ"rajem $tävební izhotovŔeĹ
.jámy, z obou směrů _
__

.Splněno
vypustit

Trvá
Trvá
Splněno
vypustit

2.Zpráva zhotovitele
yýsiáyby "" . .
·a) plněnĹ věcného Aarmonogramu!HMG" pracf předtažen.
Provedení OPl a OP2 cca dle HMG, betonáž mostovky 12.6.2020 zpoždění cca 1 týden
b) popis provedených prací
Provedena bekmáž mostwky a čásů křídel pcid římsami a jejich odbednění,
Aktuálně zahájena příprava annatury a bedněni řims, pTedpoklad převzetí
amatury 23.6.2020.
Zpětné zásypy za opěrami nezahájeny z důvodu deštivého počasf a navlhlé
zásypové zeminy.
ic) ňnanční plnění
HMG finanční předán. Přédložeô návrh fakturace za 05/2020 ve výši 851
398,60 Kč bez DPH, celkem od začátku stavby 3 168 352,91 Kč bez DPH.
Xi) předávání ROS
:RDS (tisk) předána Ŕomplet se zapracovanými změnami - ZBV.
e) fotodokumentace
Prováděna průběžně'zhotovitáem i TDI, odevzdává se s MZ
kvai[ty,
"
a) zpäva o hodnoceni kvality za 'Průběžňě, viz. měslčnf zpráva.
,up|ynulé období
, ., ,
4. Stav BOZP a PO
·\řz äěs{čnízprávy KÓÔ"BOZP.
Zabezpečit uvolněný svah stavební jámy za opěrou, dodržovat
KOOBOZP připomíná nutnost použ(vánf OOP (rukavice) při pnáci s armaturou a zvýšenou opahnost pň
'manipulaci jeřábu s bedněním v bHzkosti venkovnlho vedenf VN. Drobné připomínky vykšeny na místě.
KIJ BOZP lx měsfčně spojený s posledním KD v měsíci.
·
·
,5. Různé
-.
0.1. zhotovitel zajisúl vytyčení podzemních sítl na staveništi
:0.2. zaveden stavební deník, k dispozici na mfstě
0.3. infbrmace o zahájení stavby předána na OlP, archeolog.ůstav AV ČR, logisúku MO AČJR, dotčené Obú
Čechtice a MÚ Vlašim stavební útad.
·0.4. na závěr KDO provedeno předání staveniště zhotoviteli (viz samostatný protokol) a zahájeny stav. pnáce
0.5. TDS - změna společnosti z VPÚ DECO Praha a.s. po fúzi na PUDIS a.s.
7.1. DoíS!ženo potvŕz@,í o. archeologickém výzkumu - Muzeum Podblanicka.
==

"

')1$LC

obšah úkolu a požadovaný cílový sĹav

Ôdpovľdá

7émľn

—

h'-!,

13.1.

.Doklady - předání díla

._ _. _
7.Závěr
DaĹum konání pNšů'ho KD

Zapsal

!Kompletovat dokladovou část k předání
'däa včetně přípravy geometrického

zhotovitel

,, piánu,,. bankovní zár!jky atd.
20Í!Ó"v Óá:Ó

lng.,.ji.ndňa,pňv!wW.

ŇĹiÓhy
'Č4o""" Mázev
1
'Prezenční 1ístina"ŔĎ iä

"Ŕozděloyník" "" "
"" ""'""
Výňotoveno v jediném exempláři, kiérý búde Zaiožen do spisu stavby, scan dokumentu je rozeslán
e|ektronicky {po dodáni podkladů Ehotovit!?le)- .
Eiekiíronícky odesĹáno dne
iia ádresy,. uvedené v prezenční listině.
.PODHSOVÁ DOLOŽKA ÚčAsm/KŮjEDNÁN/
ÚCastniájednání hemu na vě&m/, že:

'

·

zjednän/je
k7naaptpl$emMho zápisu, který bude zaslán všem ůčastn/kům/ědnánL a to n&jejiGh e4n&i/ovouadesu
uvedenou v plwenči7//ľsmě.

·

Účasmikjedhän//é qwávněn do lňpl=vn/ch dnů do 14:00 hodin vznést vůči obsahu zápisu námRky s wdným zdůvcdněn/m.
Obsah zápisu ke napadnout v pňpadě, že nmôvenmpj's Owhu/e buďneptavdWé úda/é, nebo některá závažná vyj'ádMi
neobsahujě vůbec čije V Umýcih částech nesmwmite/ný a účastník pUadu/e dop/něnf lpkpmcovMi.

·

lVevzne~ Účasú7fk/edháM vůč/obsahu
zěp/su žádné námitky v pibdepsané lhůtě, povazujě se pak tento zápis za
potwzený účasmlkem jednänl a slävä se ä"sbpisem a nen/opě/ovně odeslán e/ektroniaV.

·

Účasínfk svým pŮqDišem potwztýe, že je QpWvněn z&stupovat ajédnat v u/mu tinny, ktérou na hmtoŇ&án/z8stupuk a na
základě tahočin/t näwhy,
kjednot/hým bodům jednénl vznéšet námjtkya zavazovat svou ňímu k ůku/ům
z tahobj~nípťů nilmŕv*'¢j:

b
P

Krajská SPRÁVÁ AÚDRŽBA SlLNľC SC
Evĺdenčnĺ ČĹSLC
13/2QL'0

ŽÄP1$ Z KONTROLNÍHO DNE STAVBY
11/112 ČECHňCE, MQST W.č.112-035 PŔES STROUHU PŘED OEC§
ČÉCHTĺCE
Klasifikace PROVCZN Informace

!.

.ý3 _

K

Evidenční čísb: KD/OP_13/2020

Počet listů: 1
Vyhotoveno w
výtisk čísb:

1

výt

Prezenční listina

__1Název akce: tl/112 Čechtice, most ev.č. 112-035 přěs strouhu piěd obci Čeciiiiá'
jMkto konání: Čechtice
jDatum konání: 1"Š UÓ20
"
"
'
l

;

Be. Martin Staněk

KSÚS

jUDr. Luděk Beneš

KSÚS

pavel Šeda

1

_... ..
Ing. jindřich Přivratský

PUDIS as. -TDS

Ing. Dan Křějčf
f
l
i

Josef jimtka

Ing. Ladislav Bohuslav

Až SANACE as.
la

l

Ruddf Procházka

i
_

i
l

í

Krajská
. EVIDENCNĹ ČĹSLCR

l kd/qp 13/2020

A"ÚDRZBA ""

II/!12 Cechtice, inosť ev.č. 112-035 přěs strouhu pM

Prezence

Klas1fkace PROVOZN1 INFOKhSACE

št"ránk4 1'7 2 !

· "

·

ogci Cechuce

"

i

{Q-q

Evidenčnf čMo:

14/2020

Počet sKaň
Počet výtisků
výtisk číslo
Klasšňkace

F.07.02.02
.

2
1
PI

Zápis z kontrolního dne stavby
///112 Čechtice, most ev.č.112-035 přes strouhu před obcí Čechtice
kontromi den
číslo . ".""i4

konanýdne 2.3,6,?Oá0

"ÚCa6iňfci '
'Seznám účastníků j¢ uv_!de!! v

č. 1 - F.04.00.01 Prezenční listina

konirlänÍho dne
1."RontrÔia" ääů"zinjnuieho kd - dre.záeisu z předáázejícihô dispečinku
2. Zpráva zmtoviteje o průběhů výstav"% "'"
' '
a) plnění věcného harmoňÓgramu
b) popis provedených prací
C) finanční plnění
,

d) pi\edávání RDS
e) htodokumMace
f) (doplnit podle kcmkrétní situace)
3. Kontrola kvdity:
a) zpráva o hodnocenf kvality za uplynulé obdobl
b) (doplnit podle konkrétni situace)
4. Stav BOZP a PO
S Různé
' ěi. Nové úkoly

'.uv"£ŕ'"" " """

1. Koníroia ä:šiä z

Úkol

Název

Skutečný stav ptněM ůkofu

1 1

iRDS - kompletace

Doplnit, zkompletwat, přědat tisky
zhotovitel
KD12:změny projednány, dopřnit tisky čistopisu
Splněno
RDS
vypustit
KD13: tisky předány, opravit podpisový rámec dle

čEslo

,5.2.

"Zrněný ŔDŠ - Zbv '_""1?,? ,,,ámii

Zodpovídá TemŔR

Změný ROŠ:"

-svahovaná jáma
-DlO, úprava a doplněni
-pasporúzace objízdných tras
a zašle návrhy zbv
.KD10: Předloženo oceněni ZBV v el. podobě.
Zkomplebvat včetně zdůvodnění všech položek a
.předložit k projednání na KD 11 za účasti AD a
projektanta rds.
'KD11: ZBV přédlcxženo, projednáno,
odsouhlaseno AD, TDI, KSÚS vyjma poL
k upřesněni (pasport SO102- cena; rev.schodiště
- počet, materiál)
KD12: KSUS odsouhlaseno zrušeni 1 ks
reviz,schod iSté, materiál-kámen; cena pasportu
bude zhotovitelem upravena
.KD13: předat čistopk
PŘED

Zhotovitel :Splnéno
vypustit

ĹÔ.1
iu"

_

iá 1.

BOZP - zabezpečenf
svahu stav jámy.
Zpětné zásypy
;Doklady - předáni dňa

=Žn=o=

b) popis provedených prací

:c) finanční plnění
'd) předávání RDS
Ĺe) fotÓdokumentace

UpmvĹt sesutý a uvoinéný svah 'zemního tělesa za Zhotovitel Trvá
opěmu (vfašim), vysvahovat dle PD.
Ohlásit zahájeni, použit pouze vhodný (suchý)
Zhotovitel Trvá
materiál, hutnit po vrstyách, ověřit vlastnosti
.geotechnikem a kontrolMmi zkot!škami.
Komp|etDvat doklaáovou část k přédání díla "
""zháovitel Ť"vá
včetně přípravy geometrického plánu, bankovní
záruky atd.
výstavby
FŇG pmci pkdložen.
Provedení OPl a OP2 cca dle HMG, betonáž mostovky 12.6.2020 zpožděnícca 1 týden
předpoklad betonáže říms 27.6.2020 cca 2 týdny zpožděni.
Pnovedena betonáž mostovky a části křídel pod římsami a jejich Qdbedněnľ,
Aktuálně zahájena příprava armatury a bednění říms, předpoklad převzetí
armatuíy 26.6.2020.
'Zpětné zásypy za Qpěrami nezahájeny z důvodu deštivého počasí a navlhlé
zásypové zeminy.
'HMG finanční předán. Pčedložen návrh fakturace za 05/2020 ve výši 851
398,60 KČ bez DPH, celkem od začátku stavby 3 168 352,91 Kč bez DPH.
ROS (tisk) před'ána kompleÍ se zapracovanými změnami - ZBV.
Prováděna průběžně zhotovitelem i TDI, odevzdává se s MZ

i
a) zpráva o hodnocení kvality za ,Průběžně, věz. měsičnľ zpráva.

4

Viz' mésiCnrZpiávy koo bozp.
Zabezpečit uvolněný svah stavební jámy za opěrou, dodržovat
'KOOBOZP pfipomíná numost používáni OOP (rukavice) při práci s armaturou a zvýšenou opatrnost pří
manipulaci jeřábu s bedněním v blízkosti venkovního vedenf VN. Drobné připomínky vyřešeny na místě.
KD BOZP lx měsíčně spojený s posIednfm KD v měslci.
5. Různé
0.1. zhotovitd zajistil vytyčení podzemních sItí na staveništi
0.2. zaveden stavební deník, k dispozici na místě
0.3. Informace o zahájeni stavby předána na OlP, archeolog.ústav AV ČR, logistiku MO AČR, dotčené ObÚ
čechtice a MÚ Vlašim stavební úřad.
0.4. na závěr KDO provedeno pFedáni staveniště zhotoviteli (viz samostatný protokol) a zahájeny stav. práce
0.5. TDS - změna společnosti z VPIJ DECO Praha as. po fúzi na PUDIS a.s.
'7.1. Doložen'? Eotvrz.ení. o archeolqgickém výzkunu - Muzeum Podblanicka.

e Nové áko!y

Úkol Č@O Název
'Ú.1."
" ,Zaměření a úprava

Obsah úkolu a požadovaný cílový stav
Geodeticky ověřit výĹku mostovky před

zahájením dalších prad, zbrousit
nerovnosti, ošetňt povmh.
:Sanace povrcŇ Ketonu Sanovat hkálni poruaiy povrchu betonu
'včetně odstranění penetračního nátěru,
,především za rubem OP 1 (Vlašim), po
'op'ayě.Eřeaat

Odpovfdá
zhotoviíet

Termín
30.6.2020

zhotovitel

3tj.6.2bz0

mostovky

j1'Ĺ ii ""

7.Závěr
Dátum Ŕonánf Ě?řÍštfh?
'j. 'S'..-

Ĺltejý 30.6. 2020 v 09:00 na stavbě
.
--

OBCÍ

"Id -?,

Zapsal

Ing. jindřich přivtatský
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Řozděhmík"
" '
výhótoů"eňo v jediném exempláři, který bude založen do spisu stav6y, scan dokumentu je rozeslán
e|ektroniclSy (po dMáni podkladů zhotovitele). .
.
Éľektronicky ode$iáno áne 25.6.2020 na ach'esy, uveUné y
POOWSOVÁ DOLOŽKA ÚČASMKŮjEDNÁN/
Úóash7fcýjédnán/bemu na vědomi, že:
·
·
·
·

ziednánik Whoto%nko=pt p/senmého 2ápšu, Hetýbude zaslán všem ůčasŮ7Ĺkůmjednání, a k) najeh'Gh e-mabvuuadresu
uvedenou v pmenčn///sb/ně.
Úča$m/kjednáníj"e oprávněn do hi7pmcovn/ch dnů do 14:00 hodtk vznést vŮČi omhu zápt$u MmitW $ wdným zdůvocMěn/m.
Obsah zápisu we napadnout v pňoadě. že 1/yhGltovený zápis Qbsahuie buďnepmvdivé úda/e, nebo některá záežná vy/ád/bn/
neobsah@e vůbec čIje v
čás(Ech nemzumúe/nýa ůčasm/kpožadu/e dqpmn//pjmm»ván/.
Noyzne~ ůčasm/k/ednán/vůa obsahu konceptu zépišu žádné námitky v píbdépsané lhůtě, považu/e se pak tenůo zäp/sza
potwzený účastn/kemkdnán/a sWVá se čktapisam a nenl Qpětwně odešán e/ektmnlčky.
Účastník svým podpisem poMzu/b, že je qpnňměn zastupovat a jedhat vz&"mu Ňmy, ktemu na tomto jMnániz!póe a na
zákládě toho än'iž návthy, zauiimat stanoWska kjednouiWm bodůmjbdnáni, t,cznášěd námižky a zavezovm svou ňnnu k ůkdům
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;Název akce: 111112 Čecií"iáce, most ev.č. 112-035 přes strouhu před obcí Cechiice"
ĹMÍSto konání: Čechtice
Datum konání: 2á.é. äóa
i Bc. Martin Staněk

ĹKSÚS

jUDr. Luděk Beneš

jKsÚs

Pavel šeda

PUDIS as. - TDS

jlng. jindň"ch pňvmtský

PUDIS a.s. - TOS

jlng. Dan Krejči

PUDIS a.s - KOOBOZP

Ing. Josef jirotka

APiS s.r.o. -AD.

Ing. Ladislav Bohuslav

Až SANACE a.s.

Rudolf Procházka

Až SANACE &.$.

i
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" min Čcchtice, most cv j ""1"12-035 přes strouhu před
obcí Čeditice

Prezence

Usnesení č. 079-01/2021/RK ze dne 7.1.2021
,,II/112 Čechtice, most ev.Č. 112-035 přes strouhu před obcí Čechtice" - Dodatek Č. 2 ke
Smlouvě o dílo č. S-2232/DOP/2019
Rada kraje po projednání
I. souhlasí
a) se změnami během výstavby v rámci akce ,,II/112 Čechtice, most ev.č. 112-035 přes
strouhu před obcí Čechtice" (Smlouvač. S-2232/DOP/2019 s dodavatelem AŽ SANACE, a. s.
- dodatečnými stavebními pracemi - změny kladné a méněpracemi - změny záporné,
popsanými ve změnových listech č. 1-4, které jsou přílohou Č. 5, Č. 18, Č. 33 a Č. 49 k Tisku Č.
0020(2021)
b) s dodatečnými stavebními pracemi - změny kladné, které jsou s předpokládanou hodnotou
669 453,80 KČ bez DPH, 810 039,10 KČ s DPH, a méněpracemi - změny záporné ve výši -l
293 677,72 KČ bez DPH, -l 565 350,04 KČ s DPH. Tyto změny vznikly z nepředvídatelných
důvodů
C) se snížením ceny díla z 6 648 488,63 KČ bez DPH, 8 044 671,29 KČ s DPH na 6 024
264,71 KČ bez DPH, 7 289 360,29 KČ s DPH. Snížení ceny díla o 624 223,92 KČ bez DPH,
755 310,94 KČ s DPH. Suma změn kladných a změn záporných Skupiny 3 a 4 Činí -9,39%
hodnoty závazku (nepřekračuje povolený limit 30 %), absolutní hodnota změn Skupiny 3 Činí
celkem 29,53 °/) hodnoty závazku (nepřekračuje povolený limit 50 °4), absolutní hodnota
změn Skupiny 4 Činí celkem 0,00 % hodnoty závazku (nepřekračuje povolený limit 50 %)
d) se změnou závazku, která je předkládána v souladu s ustanovením § 222 odst. 6 písm. a) a
písm. b) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázkách a v souladu s § 5 Směrnice
ředitele KSÚS upřesňující provádění změn závazku dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání
veřejných zakázek
e) s uzavřením Dodatku č. 2 ke Smlouvě o dílo č. S-2232/DOP/2019 ze dne 8. 7. 2019 dle
přílohy Č. 2 k Tisku Č. 0020(2021)
II. ukládá
Krajskému úřadu Středočeského kraje zajistit finanční kontrolu Dodatku č. 2 ke Smlouvě o
dílo č. S-2232/DOP/2019 ze dne 8. 7. 2019 dle přílohy Č. 2 k Tisku Č. 0020(2021) a po jeho
uzavřeni uveřejnit Dodatek č 2 včetně původní Smlouvy a Dodatku č l v registru smluv
Termín:
30. 4. 2021
Odpovídá:

Be. Zdeněk Škaloud, vedoucí Odboru dopravy

III. uklád á
Krajskému úřadu Středočeského kraje aktualizovat Zásobník projektů spolufinancovaných z
EULEHP a národních zdrojů o ponížení Částky za stavební méněpráce
Termín:
30. 4. 2021
Odpovídá:

Ing. Jaroslav Cingr, vedoucí Odboru řízení dotaČních projektů, pověřen
zastupováním

IV. pověřuje
radního pro oblast investic, majetku a veřejných zakázek Libora Lesáka podepsat Dodatek č.
2 ke Smlouvě o dílo č. S-2232/DOP/2019 ze dne 8. 7. 2019 dle přílohy Č. 2 k Tisku Č.
0020(2021)
V. ukládá

radnímu pro oblast investic, majetku a veřejných zakázek Liboru Lesákovi podepsat Dodatek
Č. 2 ke Smlouvě o dílo č. S-2232/DOP/2019 ze dne 8. 7. 2019 dle přílohy Č. 2 k Tisku Č.
0020(2021)
Termín:
30. 4. 2021
Odpovídá:

Libor Lesák, radní pro oblast investic, majetku a veřejných zakázek

