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Zúčastnení podľa prezenčnej listiny.
Zúčastnení predniesli nasledovné požiadavky a stanoviská :

Požiadavky a konštatovania mesta Ilava :
Zabezpečiť čistenie a údržbu komunikácií v určitých pravidelných intervaloch. Dodávateľ
konštatuje, že údržbu nezanedbáva a má vyčlenenú skupinu, ktorá údržbu vykonáva. Investor
žiada dodávateľa o dôslednú údržbu cestných komunikácií.
Stavebný dozor a dodávateľ informoval zástupcov mesta aj o postupe prác a tom, že práce
budú prebiehať aj počas víkendov.
Mesto Ilava listom vyzve obyvateľov dotknutých ulíc, aby parkovali osobné vozidlá
s ohľadom na prejazd stavebnej techniky a vozidiel.
Požiadavky a konštatovania dodávateľa a investora:
Dodávateľ informoval, že je už nasadený zvýšený počet mechanizácie a pracovníkov (cca 20
ľudí).
Dodávateľ spracoval denný harmonogram prác. Denne sa bude kontrolovať a vyhodnocovať.
Vodovodné čerpadlá používané na zavlažovanie osadené do koryta načierno a ktoré zavadzajú
realizácii budú odstránené.
Investor informoval dodávateľa o prístupoch na pozemky potrebných na realizáciu oporného
múra pri areály firmy AB SPED. Práce je možné začať v tomto úseku k dnešnému dňu, ale
vzhľadom k úseku, ktorý nadväzuje a je v užívaní družstva sa musí počkať na žatvu, ktorá by
sa mala uskutočniť v tomto týždni. Dohoda o náhrade škody je uzatvorená s úžívateľom
pozemku.
V rkm 2,0 sa vyskytol nový problém s káblom Orange, keď je opätovne aj v tomto úseku
uložený tak, že bráni pokračovaniu v prácach, musí byť najskôr preložený. Investor bude mať
pracovné stretnutie so zástupcom Orange ohľadom celkového riešenia prekládky káblu.
Stavebný objekt SO 04/2 – zástupca SOAR bezodkladne zabezpečí vyjadrenie či je potrebné
vo veci preloženia elektrického stĺpa uzatvárať dohodu s energetikmi.
Investor požaduje vykonať prerobenie už zrealizovanej kamennej dlažby (opevnenie koryta)
v začatom úseku SO 01 km 1,100 – pravý breh.
Projektant upozorňuje, že pri zmene trasovania kanalizácie v rámci SO 03 hrozí riziko súbehu
s rôznymi vedeniami a sieťami. Dodávateľ ma siete vytýčené a tvrdí, že problém so sieťami
nebude.
K dnešnému dňu je zrealizovaných 30 % z celkového množstva zemných prác a materiálov,
ktoré sú uložené na skládke (IZT panely)..

