Ilava – úprava Podhradského potoka
Zápis z kontrolného dňa konaného na stavbe
4.9.2015

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

1. Investor upozorňuje dodávateľa na značný sklz v harmonograme prác, ktorý
predstavuje približne tri týždne a zároveň požaduje od dodávateľa predložiť do
pondelka 7.9.2015 do 12 hod. upravený časový harmonogram. Investor požaduje
harmonogram nadstaviť tak, aby bol pôvodný termín realizácie projektu dodržaný.
2. V mieste križovania Orange kábla v rámci SO 01 bolo dohodnuté, že úprava toku sa
bude realizovať v zmysle PD s tým, že kábel uložený v chráničke bude pred uložením
kameňa presypaný pieskom alebo štrkom.
3. Investor upozorňuje dodávateľa, že zemná hrádza realizovaná v rámci SO 01 musí byť
v zmysle PD a príslušným noriem hutnená a budovaná z vhodného materiálu a musí
byť dodržaný technologický postup a tvar v zmysle PD. Investor zabezpečí vyjadrenie
projektanta k vhodnosti dostupného materiálu na stavbe na zabudovanie do telesa
hrádze.
4. Investor požaduje, aby pri realizovaní hutniacich skúšok jednotlivých vrstiev bol
prítomný stavebný dozor. Stavebný dozor určí miesta týchto skúšok.
5. Dodávateľ informoval, že SUPTEL dňom 19.8.2015 začal realizovať prekládku
telefónneho kábla a k dnešnému dňu je polovica kábla už preložená.
6. Dodávateľ informoval, že potrebu využitia časti staveniska II. etapy na betonáž rímsy
oznámi deň vopred zástupcovi dodávateľa stavby I. etapy. Škody spôsobené na
kamennom opevnení na stavbe II. etapy budú zo strany dodávateľa I. etapy opravené
7. Prekládka verejného osvetlenia – dodávateľ predpokladá realizáciu tejto prekládky
v priebehu dvoch týždňov.
8. Dodávateľ nových premostení, ktorých investorom je mesto Ilava, si dohodne postup
prác na osobitnom pracovnom stretnutí zo zástupcom investora a dodávateľa stavby na
úprave Podhradského potoka.
9. Investor vyzval projektanta na vyjadrenie ohľadom nového umiestnenia a tvaru
dnového prahu kvôli kolízii s plynovým vedením. K dnešnému dňu sa ešte projektant
nevyjadril.
10. Počas obhliadky SO 03 bol zo strany dodávateľa poukázané na potrebu rozbitia
betónovej šachty, ktorá nebola podchytená v PD.
11. K dnešnému dňu je zrealizovaných 65 % prác z celkového množstva.

