Ilava – úprava Podhradského potoka, I. etapa
ZoD č. 641/2015 – PR zo dňa 13.5.2015
Zápis z priebežnej kontroly odstraňovania nedorobkov spojenú s odovzdaním chýbajúcej
dokumentácie ku stavbe Ilava – úprava Podhradského potoka, I. etapa
4. 11. 2015
Mesto Ilava v zastúpení Ing. Stanislav JANUŠEK informoval, že v priebehu dnešného dňa sú
pripravované základové prahy mostnej konštrukcie (rkm 1,1) na betónovanie.
Zástupca zhotoviteľa ing. Miroslav NÁDVORNÍK informoval o pripravenosti nastúpiť na
realizáciu úpravy brehov a beriem medzi piliermi pre osadenie mosta v termíne od 5.11.2015
s predpokladom realizácie v dňoch 5.,6.,(7. a 8.), 9. a 11.11.2015
Mesto Ilava upozornilo na problém prípadného vzdutia Porubského potoka v prípade
dosiahnutia max. navrhovaných prietokov Podhradského potoka, jeho následné vybreženie do
ulice Záhradnícka.
Investor a zástupca správcu potokov Podhradský a Porubský skonštatovali vedomosť o danom
nedostatku riešeného úseku, a oznámili predpokladanú obhliadku stavu projektantom po
zhotovení nového premostenia a úprave priľahlej komunikácie na sútoku potokov (rkm 1,1)
a následné riešenie návrhu úpravy zmienenej časti Porubského potoka. Zároveň správca toku
skonštatoval, že v prechodnom období bude k dispozícii mesta ponechaný materiál na
zhotovenie dočasných zábran v prípade povodňových prietokov poskytnutý mestu v súvislosti
s výstavbou úpravy Podhradského potoka.
Odvozu uskladneného materiálu z dočasnej skládky mesta stále prebieha.
Zhotoviteľ rieši odstraňovanie škôd spôsobených tretím stranám. Oznámené škody boli
čiastočne vyriešené, časť bola postúpená na riešenie prostredníctvom poisťovní.
Prístupová cesta záhradkárska osada – 5.11.2015 nastupuje zhotoviteľ na úpravu porušenej
spevnenej komunikácie.
Na najbližšom kontrolnom dni ku kontrole odstránenia nedorobkov dodá zástupca zhotoviteľa
zástupcom SpsV I. Púchov ovládacie prvky ku osadeným stavítkam (SO 01, 02, 03).
Investor požaduje odstránenie nelegálnych odberov a zaústení do toku v riešenom úseku
úpravy Podhradského potoka.
Po obhliadke stavby boli zistené nasledovné skutočnosti.
Ku termínu 16. 10. 2015 boli odstránené nasledovné nedorobky :
1) SO 01 – zahumusovanie a hydroosev na berme a hrádzi (bod 2 PPoOaPVP)
2) Dokončenie realizácie dnových prahov z lomového kameňa (bod 3)
3) Oprava častí kamennej úpravy koryta a bermy PB a ĽB. (bod 6)
4) Vyspravenie škár oporných múrov (bod 8)
5) SO 03 – monolitická šachta – vyspravenie objektu a nátery zábradlia (bod 9)
K dnešnému dňu (4. 11. 2015) boli odstránené nasledovné nedorobky:
6) Prekládka NN rkm 1,1 (bod 5)
7) Vyspravenie dilatácií oporných múrov a komunikácií na berme (bod 7)
8) Dodávateľ / Zhotoviteľ dodal geodetické zameranie, projekt skutočného vyhotovenia
realizovanej verejnej práce a zvyšnú dokumentáciu v zmysle ZoD (bod 10)

9) Dodávateľ / Zhotoviteľ dodal dokumenty a protokoly k hutniacim skúškam a ostatným
skúškam v zmysle Kontrolného a skúšobného plánu.
Zostávajúce vady a nedorobky k zrealizovaniu:
1) neboli ukončené práce v kolíznom úseku s výstavbou nového premostenia v rkm 1,1 –
realizácia výkopov pre základy nového mostného telesa. Práce na ´prave brehov a bermy
potoka PB a ĽB budú dokončené po zhotovení základovej konštrukcie pre osadenie mostného
telesa. Predpokladaný termín ukončenia základov mostného telesa sa posúva na ...............
4) Zhotovenie finálnej úpravy komunikácie / zjazdu na ĽB v rkm 1,1 po zhotovení / úprave
výšok cestného telesa v nadväznosti na osadenie nového premostenia
11) Odstránenie a náprava poškodení vyplývajúcich z porovnania požiadaviek Mesta Ilava,
obyvateľov a pasportizácie dodávateľa stavby – staveniska, priľahlých priestorov
a používaných komunikácií
12) Odvoz materiálov a úprava dočasnej skládky poskytnutej mestom Ilava
O odstránení a náprave poškodení vyplývajúcich z porovnania požiadaviek Mesta Ilava
a obyvateľov s pasportizáciou dodávateľa stavby – staveniska a priľahlých priestorov bude
zhotoviteľ s poškodenými zhotovovať zápisy potvrdzujúce vyriešenie deklarovaných
poškodení. Zápisy budú odovzdané investorovi.
Investor trvá na odstránení zvyšných nedorobkov do 15.11.2015, odovzdaním dokumentácie
považujeme za splnenú podmienku na dodaní chýbajúcej dokumentácie do 31. 10. 2015
(oznámenie Zhotoviteľa o pripravenosti odovzdať dokumentáciu k 28.10.2015) v zmysle
Preberacieho protokolu o odovzdaní a prevzatí verejnej práce zo dňa 30. 9. 2015
Zúčastnení – viď prezenčná listina.

Prezencna iistina zo stretnutia k priebeznej kontrole odstranovania
nedorobkov stavby
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