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Adresát: Středočeský kraj, Zborovská 81/11, 15000 Praha 5, CZ
ID schránky: keebyyf

Typ schránky: Orgán veřejné moci

Zmocněni:
Naše čís. jednací:
Naše spisová zn.:
Vaše čís. jednací:
Vaše spisová zn.:

K rukám:
Do vlastních rukou:

Nezadáno
Nezadáno
Nezadáno
Nezadáno
Nezadáno
Nezadáno
Ne

Přílohy:
Žádost o posun termínu dokončení díla - stavba III-
00712.pdf (70,07 KB)

Události zprávy:
14. 10. 2020 v 13:04:09 EVO: Datová zpráva byla podána.
14. 10. 2020 v 13:04:09 EV5: Datová zpráva byla dodána do datové schránky příjemce. Je-li

příjemcem datové zprávy orgán veřejné moci vystupujíci v postavení
orgánu veřejné moci, byla datová zpráva tímto okamžikem doručena.
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Středočeský kraj
Zborovská 11
Praha
150 21

V Lovosicích 12. října 2020

Žádost o posun termínu dokončení díla - stavba IIU00712, most ev. č. 00712-4 přes D7

Stavba: III/00712, most ev. č. 00712-4 přes D7
Za ksús osoba zajišťující dohled nad realizaci zakázky: Marek Hanuš

V průběhu výstavby byla provedena změna zábradelni výplně z důvodu zimní údržby na mostě nad
provozovanou komunikaci pod. V původním návrhu bylo uvažováno se svislou výplní, vlivem aktualizace
požadavků ŘSD byl vznesen požadavek na výplň ze svařované sItě. Požadavek byl od ŘSD doložen až po
termínu nutném pro zahájení prací na vtd (výrobně technické dokumentaci) zábradlí a následné jeho výroby.
Touto skutečností došlo k prodlevě 10 dnů.

Obdobnou situaci způsobil dodatečný požadavek na schodiště podél opěr mostu. V původním návrhu nebylo
se schodištěm uvažováno. Dle ŘSD a také AD schodiště zvýšibezpečnost na dálnici, kdy při případné hromadné
nehodě může schodiště sloužit jako úniková cesta.

Až po vyřIzenI povolenI změn na projektu bylo možno schodiště objednat. S ohledem na blízkost provozované
dálnice bylo zvoleno schodiště montované z prefa dílců. Tímto požadavkem zhotovitel žádá o prodloužení
terminu 15 dni.

V závěru je třeba zmínit, že situace způsobené vývojem covid 19 v ČR v posledních měsIcIch nám do jisté míry
komplikuje harmonogram výstavby a návaznosti činnosti. Jedná se zejména o výrazné omezení dodávek ze
zahraniční a déle výpadek specializovaných pracovníků na montáže ocelových konstrukcí ze Slovenské
Republiky, kteří jsou v zaměstnaneckém poměru s naši dodavatelem ocelové konstrukce {český dodavatel se
zahraničními pracovníky.)

předpokládaný termín dokončeni 9.12.2020
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Raeder& Falge sao.
Přivozni H4
4$0 02 Lovosice

tet: +420416 57 57 57
fax: '420416 57 57 58
e-mail: inb@caeder-fa1ge.a
wwwmeder-falgecz

IČE 28714989
21¢: cz28714989

,U: 712622108®

Společnost je zapsaná u obdMnlho rejslřlku
wdeném Kraj$r soudemv Ústí md Labem
®di1 C, vložka L279


