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1.

Identifikační údaje stavby

Za období:

6.4.- 30.4.2021

Název projektu:

„Kanalizace a ČOV Klokočná“

Registrační číslo EIS:

1190400006

Objednatel:

Obec Klokočná
Klokočná 61, 251 64 Mnichovice

TDI:

AteresCZ s.r.o.

Zhotovitel:

FK Bau a.s.

Realizační období:

2021-2022

2.

Plnění Harmonogramu realizace stavby

Investorem odsouhlasený „Základní rámcový harmonogram postupu prací“ byl dodržován.

3.

Probíhající práce a stav rozestavěnosti dle čerpání finančních prostředků

Ke konci měsíce dubna 2021 byly provedeny následující části budovaného díla:
Byla vybudována kanalizační stoka A v úseku od budoucí KČOV k šachtě č.16, v celkové délce
418 m.

4.

Práce předpokládané pro příští období:

Pokračování výstavby stoky A včetně veřejných částí přípojek, vodovodní přípojka a elektro přípojka k budoucí KČOV. Zahájení prací na stoce B. Práce pokračují a budou pokračovat dle odsouhlaseného Základního rámcového harmonogramu postupu prací.
První fakturace, za měsíce březen až květen 2021, bude předložena ke kontrole TDI a objednateli
začátkem června 2021, včetně soupisu provedených prací dle rozpočtu, s uvedením plnění jednotlivých položek v objemových jednotkách.

5.

Zjištěné materiálové, technické a technologické závady na stavbě a způsob jejich
odstranění

Nebyly zjištěny.

6.

Identifikované problémy procesu výstavby a stav jejich řešení

V dubnu nedošlo k žádným závažným problémům během procesu výstavby.
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7.

Stav projednávání nutných povolení

Na odboru správních agend a dopravy MÚ Říčany se projednává povolení na zvláštní užívání
silnice - DIO 2. etapy.

8.

Stav projektových prací a přehled projektové dokumentace

Při předání staveniště byla předána projektová dokumentace od zpracovatele VRV a.s., Nábřežní
4, 150 56 Praha 5 ze dne 07/2020, číslo zakázky 3389/002.
Průběžně jsou aktualizovány polohy přípojek.

9.

Kontrola kvality prováděných prací

Kontrola kvality prováděných prací je průběžně prováděna TDI a zástupci objednatele.

10.

Bezpečnost a ochrana zdraví

Na stavbě v uplynulém období nedošlo k žádnému úrazu. Je dbáno na dodržování BOZP a používání ochranných pomůcek na stavbě v maximální možné míře. Probíhají pravidelné kontroly
BOZP za společnost FK Bau a.s. – p. Schlossera a také koordinátora BOZP za společnost Ateres
CZ s.r.o.- p. Tesaře.

11.

Seznam schválených Změnových příkazů, Zadávacích listů

V průběhu dubna 2021 nedošlo ke změnám, proto nebyly vystaveny žádné změnové listy.

12.

Seznam úprav celkové ceny

Nebyly projednány žádné úpravy celkové ceny díla.

13.

Provedené a plánované zkoušky, testy a přejímky

Byly odebrány vzorky zeminy na provedení rozborů zeminy v rozsahu 10.1. a 10.2. dle vyhlášky
294/2005 Sb.

14.

Komentář TDS, objednatele

TDI hodnotí provedené práce na kanalizačních stokách kladně v souladu s TP, PD a HMG.
KČOV je nyní v přípravné fázi před započetím stavebních prací.
V Praze dne: 4. 5. 2021
Vypracoval: Ing. Michal Fousek
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15.
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