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Prezenční listina
Název akce: ,JU112 Struhařov, rekonstrukce silnice — provozní staničení
km 6,70-9,48"

i Místo konání: Struhařov
Datum konání: 27.7. 2020
jméno, příjmení Organizace, funkce Telefon Podpis
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Evidenční číslo: KD 07/2020

Formulář KD/OP

Počet stran 2
Počet výtisků 1
výtisk číslo
Klasifikace

Zápis z kontrolního dne stavby
///112 Struhařov, rekonstrukce silnice - provozní staničení km 6, 70-9,48

Kontrolní den
Číslo 7 konaný dne 4.8. 2020

Účastníci
Seznam účastníků je uveden v příloze č. 1 Prezenční listina z KD č. 7

Program kontrolního dne l operativní porady
1. Předání staveniště
2. Zpráva zhotovitele o průběhu výstavby:

a) Popis provedených prací
b) plněni věcného HMG
C) Finanční plnění

3. Kontrola úkolů z minulého KD
4. Kontrola kvality - zpráva o hodnocení kvality za uplynulé období
5. Stav BOZP a PO
6. Nové úkoly
7. Různé
8. Závěr

1. Předání staveniště
předání staveniště 15.6.2020 proběhlo protokolárni předání staveniště, Investor předal

staveniště zhotoviteli a ten jej převzal. O předání staveniště je vyhotoven
samostatný protokol o předání a převzetí staveniště

2. Zpráva zhotovitele o průběhu výstavby
a) popis provedených prací Osazeno DlO, v celém úseku stavby je úplná uzávěra, doprava je vedena po

objízdných trasách. Toto bude platit po celou dobu výstavby.

Komunikace: SO 121
Dokončeny hospodářské sjezdy
Probíhá odtěžení kraje komunikace pro sanaci dle PDPS, LS (ve směru
staničení) cca km.7,5-9,2 (žel. přejezd - SO 202)

Mosty:
SO 201 - ošetřování betonu
SO 202 - vázaní armatury; plán
SO 203 - neúnosné vrstvy na základové spáře nahrazeny kamenivem a
provedeny vyhovující SZZ na zásypu a zakalené vrstvě ze štd dle RDS.
Plán - betonáž podkladního betonu.
RDS vrácena k doplněni z důvodu změn.
Provedena kontrola hotových výrobků prek u výrobce ŽPSV pro SO 200.

b) plnění věcného HMG Práce byly zahájeny a probíhajÍ dle harmonogramu vyjma SO 203, z důvodu
sanace podloží proti předpokladům PDPS..
Předpoklad dalších prací a termínů:
SO 121 - SZZ sanací krajnice 10.8-2020, 14,00 hod
SO 202 - betonáž zákl. pasů - 6.8.2020

KRAJSKA SPRAVA A ÚDRŽBA SILNIC ŽÁPlS Z KONTROLNÍHO DNE STAVBY """"i
ĚviDENčNi ČÍSLO 11/1 12 ŠTRUHAŘOV, REKONSTRUKCE SILNICE — PROVOZNÍ STANIČENĹ KM FORMULÁŘ
KD 07/2020 6,70-9,48 KD/OP

Klas1fikac e: Provozní In formace i Stranil 1/4



c) finanční plněni

SO 203 - betonáž podkladního betonu 4-5.8.2020
Montáž prefa kleneb od 17.8.2020 na SO 201 a 202
Předložen opravený návrh fakturace za 06/2020 ve výši 5 475 284,42 Kč bez
DPH, dtto celkem od začátku stavby.

Úkol Název
číslo
0.4. Subdodávky
1.1 Změna RDS - podloži

Skutečný stav plnění úkolu

Předložit ke schválení
Po odfrézování šťáv. vozovky zachycen kamenný
štět v podloži komunikace v celém úseku -
předpoklad změny konstrukce.
Ověřit únosnost pomoci SZZ a sondy, střídavě
v jízdních pruzích a na krajnici, předat podklady
AD k posouzení a navrhnout úpravy konstrukce,
Předpoklad nerealizace sanací podloží a vznik
ZBV.
KD2: SZZ provedeny a předány AD, AD souhlasí
se změnami (zrušení sanace podloží), návrh nové
konstrukce předloží zhot v RDS
KD5:zhot. předložil návrh úpravy konstrukce
vozovky v RDS, Objednatel a TDI předběžně
souhlasí, vyžádat stanovisko AD
KD7: předložit tisky čistopisu (příčné řezy sanace
krajnice) k podpisu.
Cca zásady návrhu podél.prof.- navýšeni nivelety
komunikace nevadí; na kostky pouze
vyrovnávka"3 standard vrstvy; na štětu " asfalt.
recyklát. Projektant ROS předloží k odsouhlasení.
Předat VTD a odsouhlasit s AD i objednatelem.
Dle prohlášeni zhotovitele navrženy pouze změny
bez vlivu na cenu díla.
kd3: objednatel ksús souhlasí s aktuálně
předanými návrhy RDS a VTD mostů (sjednoceni
velikosti profilu, sanace podloži SO202).
Zhotovitel (projektant RDS) předá výkresy tvaru
mostů do 9.7., komplet do konce 07.
KD5: do pá 24.7.tisk RDS založení SO 201 a 202
k dispozici na stavbě, odsouhlasený ad, TDI, obj
KD6: zkompletovat koncept (rozpory v dosud
předané PD), předat čistopis k odsouhlasenL
Zhotovitel staví SO 200 bez schválené RDS
KD7: RDS založení všech SO 200 kontrolována a
odsouhlasena všemi stranami-předložit čistopis
do 11.8.2020. Zbytek RDS do konce 08/2020.
ksús objedná dle cenové nabídky v e-mailu

Zodpovídá Stav úkolu
(termín)

Zhotovitel průběžně
Zhotovitel, 11.8.2020

AD

2.2. VTD mostů, RDS Zhotovitel Částečně
splněno,

T:11.8.2020

3.1 Objednávka archeolog.
Průzkumu

3.2. Fakturace - formát

KSÚS Trvá

Předkládat fakturaci ve formátu dle SOD (např. Zhotovitel "
ASPE, KROS...)
KD'4: přeposlat Fa 06/20 v otevřeném formátu ke
zpracováni rozpočtáři TDS - Podešva, Líha
KD7: p- Houdek BES kontaktovat TDI rozpočtáře
p. Líhu a zaslat aktualizovaný finanční HMG
Doplnit 2 ks na KÚ"komunikace a k SO 203 Zhotovitel

Zachyceno neúnosné podložĹ " zpráva Zhotovitel
geotechnika předána AD a projektantovi RDS. projektant

RDS

11.8.2020

3.3. Bilbordy stavby ""
komunikace a. mosty

5.1 SO 203 - neúnosná zákl.
spára

' Krajská SPRÁVA A ÚDRŽBA S1LN!C "
ÉVIDENČNĹ ČÍSLO

Ĺ KD 07/2020

Splněno
vypustit
Splněno
vypustit

! ŽÁPlS Z KONTROLNÍHO DNE STAVBY
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5-2 Tepř - montáž a zásypy
prefa klenby mostů

6.1 Dílčí závěrečné zprávy

6.3 Propust 112-008

Odčerpat vodu, provézt sondu v neúnosných
plochách, předat přesnější info o poloze pevného
podloží projektantovi.
Stavba i nadále preferuje plošné založeni.
KD6: Sondy provedeny. Ověřit vyjádřeni
projektanta a navrhnout řešení založení
KD7: Navržena sanace kamenivem, dokončeno.
AD, objednatel KSÚS, TDI a projektant RDS se
způsobem provedeni sanace ZS souhlasí.
Zpracovat a předložit Zhotovitel
KD6: 30.7. pochůzka, následně Tepř
Předložit DZZ pro piloty (geodetické zaměřeni, Zhotovitel
zkoušky pilot, krychelné zk. betonu atd. včetně
vyhodnocení), následně pro celou spodní stavbu,
po objektech
Ověřit na místě projektované výšky profilu DN800 Zhotovitel:
a výtok do terénu - konzult. s projektantem
KD7: prohlídka na místě s proj. RDS-snížit prům.
prop na cca 600 mm a ověřit odtokové poměry,
návrh např. vsak. objekt za výtokem z propustu

Splněno
vypustit

Trvá

Trvá

3. Kontrola kvality
a) zpráva o vyhodnocení kvality Průběžně.

Předány protokoly zkoušek z SO 203 sanace ZS - lx LOD , 2x SZZ
4. Stav BOZP a PO
Během předání staveniště byl předán zhotoviteli Plán BOZP, Zhotovitel seznámí zaměstnance s Plánem BOZP
a s požadavky na dodržování zásad bezpečnosti práce. Zaměstnanci písemně potvrdí, že byli seznámeni
s Plánem BOZP.
Udržovat pevné zábrany okolo stavebních jam mostních objektů, obzvláště ,,opuštěný" SO 203.
KD7: Aktualizace plánu BOZP bude předána na následujíchn KD8

5. Nové úkoly
Úkol Název Skutečný stav plněni úkolu Zodpovídá
číslo
7.1. ZBV 2 - administarce Doplnit oznámeni ZBV objednateli, dále dle Zhotovitel

zásad KSÚS a Pragoprojekt

Stav úkolu

Ihned

5. Různé
0.1 V případě nepřítomnosti TDI Ing. Jindřicha Přívratského (tel. 604 220 703) provádí zástup Ing. Dan

Krejčí (tel. 730 857 716)
0.2 Odesláno ohlášení zahájení stavby na OlP a archeolog.průzkum
1.1. Dle požadavku KSÚS od projektantů převzata PDPS (4x TUBES mosty, 3x PROMIKA komunikace) a

předána zhotoviteli ( 2"2 ks)

7. Závěr """" "
Datum konáni příštího KD l OP KD Č.8 (malý) - 11.8.2020 ve 13,00 hod na stavbě, sraz na "KÚ km 9,48 za

uzávěrou komunikace, v případě nevhodného počasí následný přesun na
BES Chotýšany_

Podbeb$ká 1014120

Zapsal TDI- Ing Jindřich Přívrat ='=' ®
PUDIS a.s. m"'"'""

! Krajská správa a údržba ŠĹĹNic
i EvIDENčNíčisLo

KD 07/2020

l ŽÁPlS Z KONTROLNÍHO DNE STAVBY
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Přílohy
Číslo Název
1 Prezenční listina KD Č.7

Rozdělovník
Vyhotoveno v jediném exempláři, který bude založen do spisu stavby, scan dokumentu je rozeslán
elektronicky (po dodání podkladů zhotovitele).
Elektronicky odesláno dne 6.8.2020.... na adresy, uvedené v prezenční listině.

PODPISOVÁ DOLOŽKA ÚČASTNÍKŮ JEDNÁNÍ
Účastnicijednání berou na vědomí, že

· z jednáníje vyhotoven konceptp/semného zápisu, který bude zaslán všem účastníkůmjednání, a to na jějich e-mailovou adresu
uvedenou v prezenční listině.

· Účastník jednáníje oprávněn do tň" pracovních dnů do 14."00 hodin vznést vůči obsahu zápisu námitky s řádným zdůvodněním.
Obsah zápisu Lze napadnout v případě, že vyhotovený zápis obsahuje buďnepravdivé údaje, nebo některá závažná vyjádřeni
neobsahu/é vůbec či je v určitých částech nesrozumitelný a účastník požaduje dop/něn//přepracován/.

· Nevznese-li účastník jednání vůči obsahu konceptu zápisu žádné námitky v předepsané lhůtě, považujé se pak tento zápis za
potvrzený účastníkem jednání a stává se čistopisem a není opětovně odeslán elektronicky.

· Účastník svým podpisem potvrzuje, že je oprávněn zastupovat a jednat v zájmu ňrmy, kterou na tomto jednání zastupuje a na
základě toho činit návrhy, zaujímat stanoviska k jednotlivým bodům jednání vznášet námitky a zavazovat svou Hrmu k úkolům
z tohoto jednání pro ni vyp/ývaj/c/.

Krajská správa a úDRŽBA siln1c

l Ev1denčnĺčĺslo
! KD 07/2020

l Upiš z kontrolního dne stavby
i
Ĺ KLA$[F|KAcé"Ě'RovozNi Informace ' ' '
f

"'?
i

FORMULÁŘ KD i
l Strana: 4/4 " l
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Evidenční číslo: KD/OP 7/2020 Počet listů: 1

Vyhotoveno v: 1 výt.
výtisk číslo:

Prezenční listina
Název akce: ,,11/112 Struhařov, rekonstrukce silnice - provozní staničení
km 6,70-9,48"
Místo konání: Struhařov
Datum konání: 4.8. 2020

" jméno,"příjmeni Organizace, funkce TelefÓn Podpis
Ing. Petr Nádvorník KSÚS

JUDr- Luděk Beneš KSÚS !

Miloslav Pohunek

Pavel Šeda

Ing. Jindřich Přívratský

Ing. Dan Krejči

Ivo Podešva

Ing. Aleš Sládek

Dominik Brožík

josef Houdek

KSÚS

PUDIS a.s. - TOS

PUDIS - TDS

PUDIS - KOOBOZP

: BES s.r.o.

l BES s.r-o.

l BES s.r.o.

l

l

l

i

Ing. Jan Neradílek COLAS CZ a.s.
' !

-l
Michal Stelnlnger COLAS CZ a.s. ! !

t

jakub Žalud Starmosty s.r.o.

I
(
í

Tomáš Cseh Starmosty s.r.o. ,
l KRAJSKA SPRÁVAA ÚDRŽBA SlLNiC

l II/112 Struhařov, rekonstrukce silnice - provozní Prezencei Evidenčnĺ číslo: KD/OP /2020 .V ,
i " staničem
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Prezenční listina
Název akce: ,,11/112 Struhařov, rekonstrukce silnice - provozní staničení
km 6,70-9,48"
Místo konání: Struhařov
Datum konání: 4.8. 2020
Jméno, příjmení Organizace, funkce Telefon Podpis

Filip Řehoř

Václav Pěnkava

Ing. ondřej Pěnkava

TUBES s.r.o.

BENEGEB s.r.o-

BENEGEB s.r.o.

Jakub Líha

Pavel Šach

:
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l
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Krajská správa a ÚDRŽBA SlLNíC l

Evidenčnĺ čĺslo: l
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Evidenční čisb: KD 08/2020 Počet stran

Počet výtisků
výtisk číslo
Klasrfikace

2
1

Formulář KD/OP

Zápis z kontrolního dne stavby
///112 Struhařov, rekonstrukce silnice - provozní staničení km 6,70-9,48

Kontrolní den
Číslo 8 konaný dne 11.8. 2020

Účastníci
Seznam účastníků je uveden v příloze č. 1 Prezenční listina z KD č. 8

Program kontrolního dne l operativní porady
1. Předáni staveniště
2. Zpráva zhotovitele o průběhu výstavby:

a) Popis provedených prací
b) plnění věcného HMG
c) Finanční plnění

3. Kontrola úkolů z minulého KD
4. Kontrola kvality - zpráva o hodnoceni kvality za uplynulé období
5. Stav BOZP a PO
6. Nové úkoly
7. Různé
8. Závěr

1. Předání staveniště
předání staveniště 15.6.2020 proběhlo protokolární předání staveniště, Investor předal

staveniště zhotoviteli a ten jej převzal. O předání staveniště je vyhotoven
samostatný protokol o předáni a převzetí staveniště.

2. Zpráva zhotovitele o průběhu výstavby
a) popis provedených prací Osazeno DlO, v celém úseku stavby je úplná uzávěra, doprava je vedena po

objízdných trasách. Toto bude platit po celou dobu výstavby.

Komunikace: SO 121
Dokončeny hospodářské sjezdy
Probíhá sanace kraje komunikace dle PDPS, LS (ve směru staničení) cca
km.7,5-9,2 (žel. přejezd - so 202)
Probíhá odtěžení kraje komunikace pro sanaci dle POPS, PS (ve směru
staničení) cca km.7,5-9,2 (SO 202 - žel. přejezd)

Mosty:
SO 201 - izolační nátěry " ochrana geotextilii, 1 vrstva zpět. zásypů
SO 202 - ošetřováni betonu, izolační nátěry
SO 203.T_betonáž,podk|adnÍho betonu, armatura základ. desky-. .

"b) plnění věcn"ého HMG " "Práce byly zahájeny a probíhají dle harmonogramu vyjma SO 203, z důvodu
sanace podloží proti předpokkdům PDPS..
Předpoklad dalších prací a termínů:
SO 121 - SZZ sanací krajnice 12.8.2020
SO 201 - zádlažba koryta
SO 202 - ošetřováni betonu, izolační nátěry, zádlažba
SO 203 - betonáž zákl.desky 11.8.20

Ikrajská SPRÁVA A ÚDRŽBA SlLNlC
l Ev[denční číslo
l KD 08/2020
ii,

1ZAPlS Z KONTROLNÍHO DNE STAVBY
ĺ 11/112 StruhaŘov, rekonstrukce SíLNICE - provozní staničenĺ km
(6,70-9,48
: Klasifikace Pro\/oznĺ ín formace

i FORMULAR !
jKD/op l
: Stranil 1/4 :



C) finanční plnění

Montáž prefa kleneb od 17.8.2020 na SO 201, 202 a 203, následně bedněni
a armatura křídel
Předložen návrh fakturace za 07/2020 ve výši 6 844 484,34 KČ bez DPH,
celkem od začátku stavby 12 319 768,76 Kč bez DPH.

Úkol Název
číslo
0.4. Subdodávky
1.1 Změna RDS - podloží

Skutečný stav plnění úkolu

Předložit ke schválení
Po odfrézování šťáv. vozovky zachycen kamenný
štět v podloží komunikace v celém úseku -
předpoklad změny konstrukce.
Ověřit únosnost pomocí SZZ a sondy, střídavě
v jízdních pruzích a na krajnici, předat podklady
AD k posouzení a navrhnout úpravy konstrukce,
Předpoklad nerealizace sanací podloži a vznik
ZBV.
KD2: SZZ provedeny a předány AD, AD souhlasí
se změnami (zrušeni sanace podloži), návrh nové
konstrukce předloží zhot v ROS
KD5:zhot. předložil návrh úpravy konstrukce
vozovky v RDS, Objednatel a TDI předběžně
souhlasí, vyžádat stanovisko AD
KD7: předložit tisky čistopisu (příčné řezy sanace
krajnice) k podpisu.
Cca zásady návrhu podél.prof.- navýšení nivelety
komunikace nevadí; na kostky pouze
vyrovnávka+3 standard vrstvy; na štětu + asfalt.
recyklát. Projektant RDS předloží k odsouhlasení
KD8: návrh zhot. - v úseku dlažby na
krajnicipoužít SC pro zvýšení únosnosti.
Předat VTD a odsouhlasit s AD i objednatelem.
Dle prohlášeni zhotovitele navrženy pouze změny
bez vlivu na cenu díla.
KD7: RDS založení všech SO 200 kontrolována a
odsouhlasena všemi stranami-předložit čistopis
do 11.8.2020.
Zbytek ROS do konce 08/2020.
KD8: Předána RDS spodní stavby SO 200, 3 parě
1- KSÚS, 2-TDI, 3-Zhot
ksús objedná dle cenové nabídky v e-mailu

Zodpovídá Stav úkolu
(termín)

Zhotovitel Vypustit
Zhotovitel, Trvá

AD

2.2. VTD mostů, RDS Zhotovitel Splněno,
vypustit

3.1 Objednávka archeolog.
Průzkumu

3.2. Fakturace-formát

KSÚS

Předkládat fakturaci ve formátu dle SOD (např. Zhotovitel
ASPE, KROS---)
KD4: přeposlat Fa 06/20 v otevřeném formátu ke
zpracování rozpočtáři TDS - Podešva, Líha
KD7: p. Houdek BES kontaktovat TDI rozpočtáře
p. Lihu a zaslat aktualizovaný finanční HMG
KD8: předložit aktuálni finanční HMG a výstup
celé stavby v KROSU.
Předložen návrh fakturace 07/2020 dle
jednotkových cen, jednotkové ceny odpovídají
smlouvě o dílo a schválené fákturaci 06/2020.
Předložit DZZ pro piloty (geodetické zaměření, zhotovitel
zkoušky pilol krychelné zk. betonu atd. včetně
vyhodnocení), následně pro celou spodní stavbu,
po objektech

Splněno,
vypustit

14.8.2020

'6.1 Dňčí závěrečné zprávy Trvá

l Krajská správa a údržba silnic
l Evidenční číslo
I KD 08/2020

l Zapiš z dne stavby
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6.3 Propust 112-008 Ověřit na místě projektované výšky profilu DN800 Zhotovitel:
a výtok do terénu - konzult. s projektantem
KD7: prohlídka na místě s proj- RDS-snížit prům.
prop na cca 600 mm a ověřit odtokové poměry,
návrh např. vsak. objekt za výtokem z propustu
KD8: Předložen koncept RDS. DN 600 ŽB trouba
4 X 2,5 m
Zhotovitel - předat geodet. zaměření skuť. terénu
k dokončení návrhu.
Doplnit oznámení ZBV objednateli, dále dle zásad Zhotovitel
KSÚS a Pragoprojekt
KD8: ozámení provedeno u: So 202 - zakl. Spára;
SO 203 - zákl. spára; SO 121 změna podloži,
sanace krajnice

Trvá

7.1. ZBV 2 - administrace Splněno
vypustit

3. Kontrola kvality
a) zpráva o vyhodnoceni kvality Průběžně.

Předány protokoly zkoušek z SO 203 sanace ZS - lx LOD . 2x SZZ
4. Stav BOZP a PO
Během předáni staveniště byl předán zhotoviteli Plán BOZP, Zhotovitel seznámí zaměstnance s Plánem BOZP
a s požadavky na dodržování zásad bezpečnosti práce. Zaměstnanci písemně potvrď j, že byli seznámeni
s Plánem BOZP.
Udržovat pevné zábrany okolo stavebních jam mostních objektů, obzvláště ,,opuštěný" SO 203.
KD8: Předána aktualizace plánu BOZP

5. Nové úkoly
Úkol Název
číslo

Skutečný stav plněni úkolu Zodpovídá Stav úkolu

5. Různé
0.1 V případě nepřítomnosti TDI Ing. jindřicha Přívratského (tel. 604 220 703) provádí zástup Ing. Dan

Krejčí (tel. 730 857 716)
0.2 Odesláno ohlášeni zahájeni stavby na OiP a archeolog.průzkum
1.1. Dle požadavku KSÚS od projektantů převzata PDPS (4x TUBES mosty, 3x PROMIKA komunikace) a

předána zhotoviteli ( 2"2 ks)

7. Závěr
Datum konání příštího KD l OP KD Č.9 - 18.8.2020 ve 13,00 hod na stavbě, sraz na KÚ km 9,48 - SO

203, v případě nevhodného počasí následný přesun na BES Chotýšany

Zapsal TDI:
PUDIS a.s.

Podbabská 1014/20

, ,. ..

, IS :č'%,É:g:' ®

ng J|ndrlch Prtvratsky www.pudis.cz

Podpis

. . L

Pnlohy , . ,, ,, . .. , , . ._ _ _ , _ _ _ .,i C'; 'f. é': Iže' 'i
Číslo ·Název
1 Prezenční listina KD Č.8

Rozdělovník .ž,--.-,
-<- ;vyhotoveno v jediném exempláři, který bude založen do spisu stavby, scan dokumentu je rozeslán

elektronicky (po dodání podkladů zhotovitele).
I Krajsklš Sdrá'/a A ÚDRŽBA SILNIC ! ŽÁPlS Z KONTROLNÍHO DNE STAVBY
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Elektronicky odesláno dne 13.8.2020.... na adresy, uvedené v prezenční listině.

PODPISOVÁ DOLOZKA ÚČASTNÍKŮ JEDNÁNÍ
Účastníci jednání berou na vědomí. že:

· z jednáníje yyhotoven konceptp/semného zápisu, který bude zaslán všem účastníkům jednání. a to na jéjich e-mailovou adresu
uvedenou v prezenční listině.

· Účastníkjednáníje oprávněn do tři pracovních dnů do 14.'00 hodin vznést vůči obsahu zápisu námitky s řádným zdůvodněním.
Obsah zápisu lze napadnout v případě, že vyhotovený zápis obsahuje buďnepravd/vé údaje, nebo některá závažná vyjádřenl"
neobsahuje vůbec či je v určitých Částech nesrozumitelný a účastník požaduje dop/něn//piépracováni.

· Nevznese-li účastník jednání vůči obsahu konceptu zápisu žádné námitky v přédepsané lhůtě, považuje se pak tento zápis za
potvrzený účastníkem jednání a stává se čistopisem a není opětovně odeslán elektronicky.

" Účastník svým podpisem potv'zuje, že je oprávněn zastupovat a jednat v zájmu ňrmy, kterou na tomto jednání zastupuje a na
základě toho Činit návrhy, zaujímat stanoviska k jednot/iíým bodům jédnání. vznášet námitky a zavazovat svou ňnnu k úkolům
z tohoto jednání prO ni vyplývajíc'

Krajská správa a údržba silnic
EVíDENCNĹ ČÍSLO

KD 08/2020

ŽÁPlS Z KONTROLNÍHO DNE STAVBY
iS
i Klas|fikace: Provoznĺ Informace
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i Strana: 4/4 l



Kää=
Evidenční číslo: KD/OP 8/2020 Počet listů: 1

Vyhotoveno v: 1 výt.
výtisk číslo:

Prezenční listina
Název akce: ,,11/112 Struhařov, rekonstrukce silnice - provozní staničení
km 6,70-9,48"
Místo konání: Struhařov
Datum konáni: 11.8. 2020
Jméno, příjmení Organtzace. funkce Telefon Podpis

Ing. Petr Nádvorník

JUDr. Luděk Beneš

Miloslav Pohunek

Pavel Šeda

Ing. Jindřich Přívratský

Ing. Dan Krejčí

Ivo Podešva

KSÚS

jKsÚs

PUDIS a.s. -TDS

PUDIS - TDS

' PUDIS - KOOBOZP

Ing. Aleš Sládek i BES s.r.o.

l

i

i

!

l

:

_ĺ Dominik Brožík BES s.r.o. ;

:
l Josef Houdek BES s.r.o. l

,, Ing. Jan Neradílek COLAS CZ a.s. l

' !

b
E
ĹMichal Steln[nger , COLAS CZ a.s. !

i

Jakub Žalud , Starmosty s.r.o. l

: l ;
i '

iTomáš Cseh Starmosty s.r.o. i
Krajskä Správa A ÚDRZBA SILNIC

II/I 12 Struhařov, rekonstřukce silnice - provozní Prezence
év1denčnĺ čĺslo: KD/OP_ /2020 staničení

Klasif[kace: Provoznĺ In formace štránka 1 z 2 "



Prezenční listina
Název akce: ,,11/112 Struhařov, rekonstrukce silnice - provozní staničení
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Jméno, příjmení Organizace, funkce Telefon Podpis
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Václav Pěnkava BENEGEB s.,.0.
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Evidenční číslo: KD 09/2020

Formulář KD/OP

počet stran 2
Počet výtisků 1
výtisk číslo
Klasifikace

Zápis z kontrolního dne stavby
///112 Struhařov, rekonstrukce silnice - provozní staničení km 6, 70-9,48

Kontrolní den
Číslo 9 konaný dne 18.8. 2020

Účastníci
Seznam účastníků je uveden v příloze č. 1 Prezenční listina z KD č. 9

Program kontrofního dne l operativní porady
1. Předáni staveniště
2. Zpráva zhotovitele o průběhu výstavby:

a) Popis provedených prací
b) plnění věcného HMG
C) Finanční plněni

3. Kontrola úkolů z minulého KD
4. Kontrola kvality - zpráva o hodnoceni kvality za uplynulé období
5. Stav BOZP a PO
6. Nové úkoly
7 Různé
8. Závěr

1. Předání staveniště
předáni staveniště 15.6.2020 proběhlo protokolárrň předání staveniště, Investor předal

staveniště zhotoviteli a ten jej převzal. O předání staveniště je vyhotoven
samostatný protokol o předáni a převzetí staveniště.

2. Zpráva zhotovitele o průběhu výstavby
a) popis provedených prací Osazeno DtO, v celém úseku stavby je úplná uzávěra, doprava je vedena po

objízdných trasách. Toto bude platit po celou dobu výstavby.

b) plnění věcného HMG

Komunikace: SO 121
Dokončeny hospodářské sjezdy
Probíhá sanace kraje komunikace dle PDPS. LS a PS (ve směru staničení)
cca km.7,5-9,2 (žel. přejezd - SO 202)

Mosty:
SO 201 - 2. vrstva zpět. zásypů, dlažba koryta, osazeny prefa klenby
SO 202 - dlažba korýta, osazeny prek klenby
SO 203 - betonáž zákl.desky, ošetřování bet., izolační nátěry, osazeny prefa
klenby . _ , ,. _. _ ,
Práce byly zahájeny a probíhají dle harmonogramu vyjma SO 203, z důvodu
sanace podloží proti předpokladům PDPS, postupně zpoždění zkráceno.
Předpoklad dalších prací a termínů:
SO 121 - sanace kraje komunikace
SO 201 - zádlažba koryta, od 24.8. bednění a arma křídel
SO 202 - zádlažba koryta, od 24.8. bednění a arma křídel
SO 203 - zádlažba koiyta. od 24.8. bednění a arma křídel

Krajská správa a údrzba silnic
ĚVIDENČNĹ ČÍSLO
KD 09/2020

Zapiš z kontrolního dne stavby
11/1 12 ŠTRUHAŘOV, REKONSTRUKCE S1LNICE - PROVOZNÍ STAN1ČENĹ KM
6,70-9,48
Klasif1kace: Provoznĺ Informace
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C) finanční plnění Předložen návrh fakturace za 07/2020 ve výši 6 844 484,34 KČ bez DPH,
celkem od začátku stavby 12 319 768,76 Kč bez DPH.

Úkol Název Skutečný stav plnění úkolu Zodpovídá Stav úkolu
číslo (termín)
1.1 Změna RDS - podloži Po odhézování šťáv. vozovky zachycen kamenný Zhotovitel, Trvá

štět v podloži komunikace v celém úseku - AD
předpoklad změny konstrukce.
Ověřit únosnost pomoci SZZ a sondy, střídavě
v jízdních pruzích a na krajnici, předat podklady
AD k posouzení a navrhnout úpravy konstrukce,
Předpoklad nerealizace sanací podloží a vznik
ZBV.
KD2: SZZ provedeny a předány AD, AD souhlasí
se změnami (zrušení sanace podloží), návrh nové
konstrukce předloží zhot v ROS
KD5:zhot. předložil návrh úpravy konstrukce
vozovky v RDS, Objednatel a TDI předběžně
souhlasí, vyžádat stanovisko AD
KD7: předložit tisky čistopisu (příčné řezy sanace
krajnice) k podpisu-
Cca zásady návrhu podél.prof.- navýšení nivelety
komunikace nevadí; na kostky pouze
vyrovnávka"3 standard vrstvy; na štětu " asfalt.
recyklát. Projektant RDS předloží k odsouhlasení
KD8: návrh zhot. - v úseku dlažby na krajnici
použit SC pro zvýšeni únosnosti.
KD9: doplnit vzor. příčný řez krajnice — varianta
dlažba a SC

3.2. Fakturace-formát Předkládat fakturaci ve formátu die SOD (např. Zhotovitel
ASPE, KROS---)
KD4: přeposlat Fa 06/20 v otevřeném formátu ke
zpracování rozpočtáři TDS - Podešva, Líha
KD7: p. Houdek BES kontaktovat TDI rozpočtáře
p. Lihu a zaslat aktualizovaný finanční HMG
KD8: předložit aktuálni finanční HMG a výstup
celé stavby v KROSU.
Předložen návrh fakturace 07/2020 dle
jednotkových cen, jednotkové ceny odpovídají

Splněno
vypustit

smlouvě o dílo a schválené fakturaci 06/2020.
6.1 Dílčí závěrečné zprávy Předložit DZZ pro piloty (geodetické zaměření, Zhotovitel Trvá

zkoušky pilot, krychelné zk. betonu atd. včetně
vyhodnoceni), následně pro celou spodní stavbu,
po objektech

6-3 Propust 112-008 Ověřit na místě projektované výšky profúu DN800 Zhotovitel: Trvá
a výtok do terénu - konzult s projektantem
KD7: prQh|ídka na místě s proj. ROS-snížit prům.
prop na cca 600 mm a ověřit odtokové poměry,
návrh např. vsak. objekt za výtokem z propustu
KD8: Předložen koncept RDS, DN 600 ŽB trouba
4 X 2,5 m
Zhotovitel - předat geodet. zaměření škut. terénu
k dokončení návrhu.
KD9: zaměření předáno 18.8., dokončit RDS-
šikmá čela se zádlažbou, zpracovat ZBV.,

3. Kontrola kvality __ ,
a) zpráva o vyhodnoceni kvality Prů"běžně. """ "

,_ . . Předány protokoly zkoušek z SO 203 sanace ZS —_1x LDD , 2x SZZ

i Krajská SPRÁVA A' ÔDRZBA SlLNlC ' ' ŽÁPiS Z KONTROĹÁĹHO DNE STAV'B'Y
RVlDENČNÍ Cĺslo FORMULÁŘ KĎ
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4. Stav BOZP a PO
KD Č.8: Předána aktualizace plánu BOZP. Zhotovitel seznámí zaměstnance s Plánem BOZP. Zaměstnanci
písemně potvrdí, že byli seznámeni s PIánem BOZP.

KD Č.9 Zhotovitel zabezpečí řádné rozmístění pevných zábran na silnici u SO 201, 202, 203. Zhotovitel opraví
ohraničeni stavenišť těchto SO pomocí roxorú a výstražných pásek.

5. Nové úkoly
Úkol Název
čÍslo
9.1. Prefa klenby SO 200

Skutečný stav plněni úkolu Zodpovídá

Ověřit nepřesnost rovinatosti prefa dílců, Zhotovitel
tolerance dle TKP a způsob izolace u spár.
Opravit (utěsnit) nevhodné zalepení víček -
otvorů po bednění.
Potvrdit způsob izolace a zakreslit do RDS -
předpoklad - konstrukční natavení, bez
pískování, bez odtrhových zkoušek
Za opěrou směr Struhařov zachycen jílovitý Zhotovitel
mat (viz. zpráva geotechnika z 14.8.2020 v
příloze). Po prohl. na místě navrženo vyměnit
nevhodný mat. pod přechod. oblastí v tloušt'ce
cca Im na šíři objektu za LK 63-125 až 32-63,
zaměřit dle skuť. AD a TDI souhlasI, ohlásit a
předložit návrh ZBV objednateli.
Odstranit veškerou provedenou dlažbu Zhotovitel
z důvodu nedodrženi ošetřováni použitého
betonu - stávajIcI je zprahlý, zdegradovaný.
Založit znovu. Ošetřovat beton dle TKP a
klimatických poměrů na všech objektech i!

Stav úkolu

25.8.2020

9-2. SO 202 - neúnosný
materiál v přechodové
oblasti

25.8.2020

9.3. SO 202 - odstranění
vadné dlažby.
Ošetřováni betonu.

ihned

5. Různé
0.1 V případě nepřítomnosti TDI Ing. jindřicha Přívratského (tel. 604 220 703) provádí zástup Ing. Dan

Krejčí (tel. 730 857 716)
0.2 Odesláno ohlášení zahájení stavby na OlP a archeolog. průzkum
1.1. Dle požadavku KSÚS od projektantů převzata POPS (4x TUBES mosty, 3x PROMIKA komunikace) a

předána zhotoviteli ( 2"2 ks)
9.1- Doplněna a předána RDS o část pňslušenství SO 200, 3 parě 1- KSÚS, 2-TDI, 3-Zhot

7. Závěr
Datum konání příštiho KD l OP

Zapsal TDI:
PUDIS a.s.

KD Č.10 - 25.8.2020 ve 13,00 hod na stavbě, sraz na KÚ km 9,48 - SO
203, v případě nevhodného počasí následný přesun na BES Chotýšany

Podbabská 1014/20B PUDIS ,'č?="9'1"'
Ing. Jindřich přívratský wwwpuá'scz

Podpis

' ,. ', L ": ;" t : 'Přílohy ' . '."g'ä-; "-.š-.. '"'
. , .·. . . i,Císlo Název

1 Prezenční listina KD Č.9 """"" ""

Rozdělovník """ """ """ " """"" " ;¢i_j ,'::. "."' , ,, , _- ,,- , -.-
výhotoveno v jediném exempláři, který bude založen do spisu stavby, scan dokumentu je rozeslán
elektronicky (po dodáni.podkladů z.hotovitele). ,_,. __
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Elektronicky odesláno dne 19.8.2020.... na adresy, uvedené v prezenční listině.

PODPISOVÁ DOLOŽKA ÚČASTNÍKŮ JEDNÁNÍ
Účastníci jednání berou na vědomi., že.'

· z jednáníje vyhotoven konceptp/semného zápisu, kteiý bude zaslán všem účastníkům jednání, a to na jejich e-mailovou adresu
uvedenou v prezenční listině.
Účastníkjednáníje oprávněn do tří pracovních dnů do 14:00 hodin vznést vůči obsahu zápisu námitky s řádným zdůvodněním.
Obsah zápisu lze napadnout v případě, že Yyhotovený zápis obsahuje buďnepravdivé údaje, nebo některá závažná \lyiádřen/
neobsahujé vůbec či je v určitých částech nesrozumitelný a účastník požaduje dop/něnl/pkp/acovánl

· Nevznese-li účastníkjednání vůči obsahu konceptu zápisu žádné námitky v pkdepsané lhůtě. považuje se pak tento zápis za
potvrzený účastníkem jednání a stává se čistopisem a není opětovně odeslán elektronicky.

· Účastník svým podpisem potwzuje, že je oprávněn zastupovat a jednat v zájmu ňrmy, kterou na tomto jednání zastupuje a na
základě toho činit návrhy, zaujímat stanoviska k jednotlivým bodům jednání, vznáŠet námitky a zavazovat svou ňnnu k úkolům
z tohoto jednání pro ni \lyp/ývaj/"c/.

: KRAJSU SPRÁVA A ÚDRZBA SlLNiC
EVIDENČN ČÍSLO

KD 09/2020

l ŽÁPlS Z KONTROLNÍHO DNE STAVBY
!
Ĺ"'ŘLAS|F|KACE: ŘROVOZNĹ INFCŔMACE FORMULÁŘ KĎ )

Strana 4/4 i



KMá=
Evidenční číslo: KD/OP 9/2020 Počet listů: 1

Vyhotoveno v: 1 výt.
výtisk číslo:

Prezenční listina
Název akce: ,,11/112 Struhařov, rekonstrukce silnice - provozní staničení
km 6,70-9,48"
Místo konání: Struhařov
Datum konání: 18.8. 2020
Jméno, příjmení Organizace, funkce Telefon Podpis

Ing. Petr Nádvorník

JUOr. Luděk Beneš

Miloslav Pohunek

Pavel Šeda

Ing. jindřich přívratský

Ing. Dan Krejčí

Ivo Podešva

Ing. Aleš Sládek

Dominik Brožík

KSÚS

z

KSÚS

KSÚS

PUDIS a.s. - TDS

PUDIS - TDS

l PUDIS - KOOBOZP

i BES s.r.o.

l

Josef Houdek

Ing. jan Neradílek COLAS CZ a.s.

Michal Steininger COLAS CZ a.s. !

í
Jakub Žalud Starmosty s.r.o. i

:z '

Tomáš Cseri Starmosty s.r.o. l 724 704 746

Krajská SPRÁVA A ÚDRŽBA SILNIC

II/112 Struhařov, rekonstrukce silnice - provozní Prezence
Ev|denčnĺ čísi_o: KD/OP_ /2020 staničení

Klasifikace Provoznĺ In formace štránka 1 z 2



Prezenční listina
Název akce: ,,11/112 Struhařov, rekonstrukce silnice — provozní staničení
km 6,70-9,48"
Místo konání: Struhařov
Datum konání: 18.8. 2020
Jméno, příjmení Organizace, funkce Telefon Podpis

Filip Řehoř

václav Pěnkava

Ing. Ondřej Pěnkava

Jakub Líha

Pavel Šach

Milan Sochůrek

Michal Kabela

Ing. Libor Dušek

Kristýna Kožíšková

Pavel Kačírek

TUBES s.r.o.

' BENEGEB s.r.o.

l BENEGEB s-r-o-

' PUDIS a.s. - TDS

l KSÚS

l BES s.r.o.

Starmosty s.r-o-

Pragoproojekt a.s.

! Pragoproojekt a.s.

,

l pragoproojekt a.s.
i
l
l
T

l

i

l
l

i

=

i l i
I

l

T

i

l ' i
il ' l

l :
I

í Ĺ

l

l

Krajská správa a údržba silnic

Prezence
ÉV1DENČNĹ čist_o:

_ Klasifikace Provoznĺ Informace štránka 2 z 3



K
Evidenční číslo: KD 11/2020

Formulář KD/OP

Počet stran 2
Počet výtisků 1
výtisk číslo
Klasifikace

Zápis z kontrolního dne stavby
///112 Struhařov, rekonstrukce silnice - provozní staničení km 6,70-9,48

Kontrolní den
Číslo 11 konaný dne 1.9. 2020

Účastníci
Seznam účastníků je uveden v příloze č. 1 Prezenční listina z KD č. 11

Program kontrolního dne l operativní porady
1. Předáni staveniště
2. Zpráva zhotovitele o průběhu výstavby:

a) Popis provedených prací
b) plnění věcného HMG
C) Finanční plněni

3. Kontrola úkolů z minulého KD
4. Kontrola kvality - zpráva o hodnocení kvality za uplynulé období
5. Stav BOZP a PO
6. Nové úkoly
7. Různé
8. Závěr

1. Předání staveniště
předáni staveniště 15.6.2020 proběhlo protokolární předání staveniště, Investor předal

staveniště zhotoviteli a ten jej převzal. O předáni staveniště je vyhotoven
samostatný protokol o předání a převzetí staveniště.

2. Zpráva zhotovitele o průběhu výstavby
a) popis provedených prací Osazeno DIO, v celém úseku stavby je úplná uzávěra, doprava je vedena po

objízdných trasách. Toto bude platit po celou dobu výstavby.

,b) plněni věcného HMG

Komunikace: SO 121
Probíhá sanace kraje komunikace dle PDPS, LS a PS (ve směru staničení)
cca km 7,3 - 8,5 (že|. přejezd - so 202) - cca hotovo
cca km 8,7 - 9,2 (odbočka Jemniště - SO 203) - cca hotovo
cca km 9,2 - 9,48 (SO 203 - KÚ) - odkop pro drenáže

Mosty:
SO 201 - armatura předána, bedněni křídel
SO 202 - zahájeno bednění křídel a armatura křídel
SO 203 -,zahájeno ,bednění a zádlažba koryta
Práce byly zahájeny a probíhají dle harmonogramu vyjma SO 203, z důvodu
sanace podloží proti předpokladům PDPS, postupně zpoždění zkráceno na
cca 1 týden.
Předpoklad dalších prací a termínů:
SO 121 - sanace kraje komunikace; od 3.9. sanace propustu 112-008
SO 201 - zaklápění bednění křídel, betonáž cca pá 4.9.-7.9.
SO 202 - cca od 7.9. předáni armatury Křídel
SO 203 - od 7.9. armatura křídel "cca 4 dny předání

Krajská SPRÁVA A ÚDRŽBA S!LN1C
Ev[denčnĺ ČÍSLO
KD 11/2020

Zapiš z kontrolního dne stavby
11/112 ŠTRUHAŔOV, REKONSTRUKCE SILNICE - PROVOZNÍ STANIČENÍ KM i FORMULÁŘ i
6.70-9.48 : KD/OP '

i Klasifĺkace: Provoznĺ Informace . Strana: 1/4



C) finanční plnění Předložen návrh fakturace za 07/2020 ve výši 6 844 484,34 Kč bez DPH,
celkem od začátku stavby 12 319 768,76 Kč bez DPH.

Úkol Název Skutečný stav plnění úkolu Zodpovídá
číslo
1.1 Změna RDS - podloži Po odfrézování stáv. vozovky zachycen kamenný Zhotovitel,

štět v podloži komunikace v celém úseku - AD
předpoklad změny konstrukce.
Ověřit únosnost pomoci SZZ a sondy, střídavě
v jízdních pruzích a na krajnici, předat podklady
AD k posouzeni a navrhnout úpravy konstrukce,
Předpoklad nerealizace sanaci podloží a vznik
ZBV.
KD7: předložit tisky čistopisu (příčné řezy sanace
krajnice) k podpisu.
Cca zásady návrhu podél.prof.- navýšení nivelety
komu nikace nevadí; na kostky pouze
vyrovnávkä+3 standard vrstvy; na štětu " asfalt.
recyklát. Projektant RDS předloží k odsouhlasení
KD8: návrh zhot. - v úseku dlažby na krajnici
použít SC pro zvýšení únosnosti.
KD9: doplnit vzor. příčný řez krajnice - varianta
dlažba a SC
kd11: příčný řez vrácen projektantovi k doplnění.
3.9. v 10,00 schůzka k projednání úseku
s poklesem dlažby mezi SO 201 a žel. přejezdem

6.1 Dílčí závěrečné zprávy Předložit DZZ pro piloty (geodetické zaměřeni, Zhotovitel
zkoušky pilot, krychelné zk. betonu atd. včetně
vyhodnoceni), následně pro celou spodní stavbu,
po objektech

6.3 Propust 112-008 Ověřit na místě projektované výšky profilu DN800 Zhotovitel:
a výtok do terénu - konzult. s projektantem
KD7: prohlídka na místě s proj. ROS-snížit prům.
prop na cca 600 mm a ověřit odtokové poměry,
návrh např. vsak. objekt za výtokem z propustu
KD8: Předložen koncept RDS, DN 600 ŽB trouba
4 X 2,5 m
Zhotovitel - předat geodet. zaměřeni skuť. terénu
k dokončeni návrhu.
KD9: zaměření předáno 18.8., dokončit RDS-
šikmá čela se zádlažbou, zpracovat ZBV
KD11: zhot. zaslat oznámeni ZBV4 na KSÚS

9.1. Prefa klenby SO 200 Ověřit nepřesnost rovinatosti prefa dílců, Zhotovitel
tolerance dle TKP a způsob izolace u spár.
Opravit (utěsnit) nevhodné zalepení víček - otvorů
po bednění.
Potvrdit způsob izolace a zakreslit do ROS -
předpoklad - konstrukční natavení, bez
pískování, bez odtrhových zkoušek
KD10: Tepř izolací připomínkován TDI, zhot.
upřesnit a doplnit

9.2. :SO 202 - neúnosný "Za opěrou směr Struhařov zachycen"jílovitý mat ""Zhotovitel"
materiál v přechodové (viz. zpráva geotechnika z 14.8.2020 v příloze).
oblasti Po prohl. na místě navrženo vyměnit nevhodný

mat. pod přechod. oblastľv tloušťce cca Im na šíři
objektu za LK 63-125 až 32-63, zaměřit dle skuť.
AD a TDI souhlasí, ohlásit a předložit návrh ZBV
objednateli.

_KD11:,Ohlásit ZBV 5 na KSÚS
K¥jská správa a údEŽBa SlLNiC l ŽÁPlS z kontrOLŘĺho dne stavby'
ÉV1DENČNĹ ČÍSLO l

, KD 11/2020
.,_ KLASIF|KACE: PROVOZNĹ INFORMACE

Stav úkolu
(termín)

Trvá

Trvá

T: 8.9.2020

Trvá

Trvá

l FORMULÁŘ KD !
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1 0.1. Detail rozšířeni sanace Doplnit v RDS detail rozšířeni sanace u mostů a
propustu

10.2. chybějící štět v podloží Zachyceny lokality s proměnnou šířkou štětu -
sanaci krajnice napojit až do štětové vrstvy,
geodeticky zaměřit skutečnost, vykázat výměry
pro příp. ZBV

Zhotovitel, Splněno
proj. RDS vypustit
Zhotovitel Vypustit

10.3. SO 202 - odstranění Odstranit veškerou provedenou dlažbu z důvodu Zhotovitel Splněno
vadné dlažby- Ošetřování nedodržení ošetřování použitého betonu - vypustit
betonu. stávající je zprahlý, zdegradovaný

Založit znovu. Ošetřovat beton dle TKP a
klimatických poměrů na všech objektech ||

10.4. ZBV - vyčíslení předložit vyčíslení stávajících návrhů ZBV Zhotovitel Trvá
(1,2-založeni mostů, 3-sanace krajnice, 4-propust
112-008)

10.5. Zkoušky prefa mostů Ověřit zkoušky mrazuvzdor. cyklů z výroby prefa Zhotovitel Vypustit
KD11: Zkoušeno, protokol bude součástí DZZ
zhotovitele

10.6. Harmonogram Aktualizovat a předložit Zhotovitel T: 4.9.2020

3. Kontrola kvality
a) zpráva o vyhodnoceni kvality Průběžně.

Předány protokoly zkoušek z SO 203 sanace ZS - lx LDD , 2x SZZ
4. Stav BOZP a PO
KD Č.8: Předána aktualizace plánu BOZP, Zhotovitel seznámí zaměstnance s Plánem BOZP. Zaměstnanci
písemně potvrdí, že byli seznámeni s Plánem BOZP.

KD Č.9: Zhotovitel zabezpečí řádné rozrMstěnI pevných zábran na silnici u SO 201, 202, 203. Zhotovitel opraví
ohraničeni stavenišť' těchto SO pomoci roxorů a výstražných pásek - TRVALE

5. Nové úkoly
Úkol Název
číslo

Skutečný stav plnění úkolu Zodpovídá Stav úkolu

5. Různé
0.1 V případě nepřítomnosti TDI Ing. Jindřicha Přívratského (tel. 604 220 703) provádí zástup Pavel Šeda

(730 857 697) nebo Ing. Dan Krejči (tel. 730 857 716)

7. Závěr
Datum konání příštího KD l OP

Zapsal TDI:
PUDIS a.s.

KD Č.12 - 15.9.2020 ve 13,00 hod na stavbě, sraz na KÚ km 9,48 - SO
203, v případě nevhodného počasí následný přesun na BES Chotýšany

á 1014/20,,,.,,,,,,,,,. ,,m,,,,,._ ___? "' lá
dpis

=' Ná.Év" _"

1 .Prezenční listina KD Č.11

Rozdělovník" "
Vyhotoveno v jediném exempláři,
elektronicky (po dodání podkladů

i KRAJSKA Správa A ÚDRŽBA SlLNlC
FEvIDENčNi ČÍSLO

) KD 11/2020

který bude založen do spÍšu stavby,
zhotovitele).

ŽÁPlS Z koNŤrolnĺho DNE STAVBY

; Klas1fikace: Provozní Informace

scan dokurnenŮĹje Éozeslán " "

i FORMULÁŘ KD'

,
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Elektronicky odesláno dne 2.9.2020.... na adresy, uvedené v prezenční listině.

PODPISOVÁ DOLOŽKA ÚČASTNÍKŮ JEDNÁNÍ
Účastnici jednání berou na vědomi, že.'

" z jednáníje vyhotoven konceptp/semného zápisu, kteíý bude zaslán všem účastníkům jednání, a to na jejich e-mailovou adresu
uvedenou v prezenční listině.

· Účastníkjednáníje oprávněn do tři pracovních dnů do 14.'00 hodin vznést vůči obsahu zápisu námitky s řádným zdůvodněním.
Obsah zápisu lze napadnout v případě, že vyhotovený zápis obsahuje buďnepravdivé úda/ě, nebo některá závažná vyjádřénl
neobsahuje vůbec či je v určitých částech nesrozumitelný a účastník požaduje dop/něn//přepracovánl

· Nevznese-li účastník jednání vůči obsahu konceptu zápisu žádné námitky v předepsané lhůtě, považuje se pak tento zápis za
potvrzený účastníkem jednání a stává se čistopisem a není opětovně odeslán elektronicky.

· Účastník svým podpisem poNzů/é, že je oprávněn zastupovat a jednat v zájmu ňrmy, kterou na tomto jednání zastupuje a na
základě toho činit návrhy, zaujímat stanoviska kjednot/iíým bodům jédnánl. vznášet námitky a zavazovat svou firmu k úkolům
z tohoto jednání pro ni wp/ývaj/"cĹ

KRAJSKA SPRÁVA A ÚDRŽBA SILNIC
" ĚV1DENČNĹ ČÍSLO

KD 11/2020

ŽÁPiS Z KONTROLNÍHO DNE STAVBY

Klasif|kace: ProvoznÍ |'iiěÔéM'AcE
l FORMULÁŘ KD I

l Stranaj 4/4 l



Evidenční číslo: KD/OP 11/2020 Počet listů: 1
Vyhotoveno v: 1 výt.
výtisk číslo:

Prezenční listina
Název akce: ,,11/112 Struhařov, rekonstrukce silnice — provozní staničení
km 6,70-9,48"
Místo konání: Struhařov

' Datum konání: 1.9. 2020 '
" D

Ing. Petr Nádvorník ' KSÚS

JUDr. Luděk Beneš i KSÚS

Miloslav Pohunek

Pavel Šeda

Ing. Jindřich Přívratský

Ing. Dan Krejči

Ivo Podešva

Ing. Aleš Sládek

|KSÚS

' PUDIS a.s. - TDS

PUDIS - TDS

PUDIS - KOOBOZP

BES s.r.o.
.

Dominik Brožík BES s.r.o.

Josef Houdek BES s.r.o.

Ing. jan Neradílek COLAS CZ a.s.

l

Michal Steininger COLAS CZ a.s.

jakub Žalud Starmosty s.r-o-

Tomáš Cseh Starmosty s.r.o.
l Krajská SPRÁVA A ÚDRŽBA SILNIC

i II/112 Struhařov, rekonstrukce silnice - provozní Pre"en" )
l ÉVlDENČŇ číslo: kd/op_ /2020 staničení :

Klas|f1kace: Provozn1 Informace štranka 1 z 2 i



Prezenční listina
Název akce: ,,11/112 Struhařov, rekonstrukce silnice — provozní staničení
km 6,70-9,48"
Místo konáni: Struhařov
Datum konání: 1.9. 2020
Jméno. příjmení Organizace, funkce Telefon Podpis

Filip Řehoř

Václav Pěnkava

Ing. Ondřej Pěnkava

Jakub Líha

Pavel Šach

Milan Sochůrek

Michal Kabela

Ing. Libor Dušek

Kristýna Kožíšková

Pavel Kačírek

7

TUBES s.r.o.

BENEGEB s.r.o.

BENEGEB s.r.o.

PUDIS a.s. - TDS

'KSÚS

l BES s.r.o-

' Starmosty s.r.o.

' Pragoproojekt a.s.

h'r

' Pragoproojekt a.s.

i Pragoproojekt a.s. l
l

i

:i

tmls

Krajská správa a údržba s!ln1c

Prezence
EvĹDENčNi ČĹSLO:

Klasĺfikace: Provoznĺ Informace štránka 2 z 3



EvidenČní číslo: KD 12/2020

Formulář KD/OP

Počet stran 4
počet výtisků 1
výtisk číslo
Klasifikace

Zápis z kontrolního dne stavby
///112 Struhařov, rekonstrukce silnice - provozní staničení km 6, 70-9,48

Kontrolní den
Číslo 12 konaný dne 15.9. 2020

Účastníci
Seznam účastníků je uveden v příloze č. 1 Prezenční listina z KD č. 12

Program kontrolního dne l operativní porady
1. Předání staveniště
2. Zpráva zhotovitele o průběhu výstavby:

a) Popis provedených prací
b) plnění věcného HMG
c) Finanční plnění

3. Kontrola úkolů z minulého KD
4. Kontrola kvality - zpráva o hodnoceni kvality za uplynulé období
5. Stav BOZP a PO
6. Nové úkoly
7. Různé
8. Závěr

1. Předání staveniště
předáni staveniště 15.6.2020 proběhlo protokolárni předání staveniště, Investor předal

staveniště zhotoviteli a ten jej převzal. O předání staveniště je vyhotoven
samostatný protokol o předáni a převzetí staveniště.

2. Zpráva zhotovitele o průběhu výstavby
a) popis provedených prací Osazeno DlO, v celém úseku stavby je úplná uzávěra, doprava je vedena po

objízdných trasách. Toto bude platit po celou dobu výstavby.

Komunikace: SO 121
Probíhá sanace kraje komunikace dle POPS, LS a PS (ve směru staničení),
cca km 7,3 - 8.5 (žel. přejezd - SO 202) - cca hotovo
cca km 8,7 - 9,2 (odbočka jemniště - SO 203) - cca hotovo
cca km 9,2 - 9,48 (SO 203 - KÚ) - cca hotovo " dohutnit poslední vrstvu
a profilování příkopů
Propusty.
112-008 - osazeny trouby, zásypy(bet-), vsakovací jáma
Propust odbočka Jemniště - demolice, výkopy, osazení trub, zásypy (bet.)
Mosty:
SO 201 - betonáž křídel, izolace nátěry " natavené a ochrana geotex,
SO 202 - bednění křídel a armatura křídel
SO 203 - armatura křídel, zahájeno bednění, zádlažba koryta

;b) plnění věcného HMG Práce byly zahájeny a probíhajÍ dle harmonogramu vyjma SO 203, z důvodu"""
sanace podloží proti předpokladům PDPS, postupně zpoždění zkráceno na
cca 1 týden.
Předpoklad dalších prací a termínů:
SO 121 - sanace kraje komunikace, profilace příkopů

Krajská správa a údržba silnic ŽÁPlS z kontrolního dne stavby
Evídenčnĺ číslo 11/1 12 štruhařov, rekonstrukce s1lnice - provozní staničení km ! FORMULÁŘ
KD 12/2020 6,70-9,48 jKD/op

Klas1fikace Pro'/oznĺ In formace j Strana: 1/4



C) finanční plněni

16.9. statické zatěžovací zkoušky na krajnicích
- čela a zádlažba propustil 112-008 a odbočka Jemniště
SO 201 - dnes betonáž patky pod drenáž, dále zpětné zásypy do 1 m,
drenáž, další zpětné zásypy
SO 202 - dnes betonáž křídel, dále odbedněni, izolace
SO 203 - bednění, předpoklad betonáž křídel 21.9. v 7,00 hod,

Předložen návrh fakturace za 08/2020 ve výši 7 888 483,04 Kč bez DPH,
celkem od začátku stavby 20 208 251,80 Kč bez DPH.

Úkol Název Skutečný stav plněni úkolu Zodpovídá Stav úkolu
číslo (termín)
1.1 Změna RDS - podloži Po odfrézování stáv. vozovky zachycen kamenný Zhotovitel, Trvá

štět v podloži komunikace v celém úseku - AD
předpoklad změny konstrukce.
Ověřit únosnost pomocí SZZ a sondy, střídavě
v jízdních pruzích a na krajnici, předat podklady
AD k posouzení a navrhnout úpravy konstrukce,
Předpoklad nerealizace sanaci podloži a vznik
ZBV.
KD7: předložit tisky čistopisu (příčné řezy sanace
krajnice) k podpisu.
Cca zásady návrhu podél.prof.- navýšení nivelety
komunikace nevadí; na kostky pouze
vyrovnávka"3 standard vrstvy; na štětu " asfalt.
recyklát. Projektant RDS předloží k odsouhlasení
KD8: návrh zhot. - v úseku dlažby na krajnici
použít SC pro zvýšení únosnosti.
KD9 doplnit vzor. příčný řez krajnice - varianta
dlažba a SC
kd11: příčný řez vrácen projektantovi k doplněni.
3.9. v 10,00 schůzka k projednání úseku
s poklesem dlažby mezi SO 201 a žel. přejezdem
KD12: pokles dlažby projednán na místě viz zápis
v SO, návrh příčných řezů předán.
Dokončit podélný profil a dokompletovat RDS

6.1 Dílči závěrečné zprávy Předložit DZZ pro piloty (geodetické zaměření, Zhotovitel Trvá
zkoušky pilot, krychelné zk. betonu atd. včetně
vyhodnoceni), následně pro celou spodní stavbu,
po objektech
KD12 SO 201 připraveno k předání

6.3 Propust 112-008 Ověřit na místě projektované výšky proňlu DN800 Zhotovitel: Trvá
a výtok do terénu - konzult. s projektantem
KD7: prohlídka na místě s proj. RDS-snížit prům.
prop na cca 600 mm a ověřit odtokové poměry,
návrh např- vsak objekt za výtokem z propustu
KD8: Předložen koncept ROS, ON 600 ZB trouba
4 X 2,5 m
Zhotovitel - předat geodet- zaměření škut. terénu
k dokončení návrhu.
KD9: zaměřění předáno 18.8., dokončit RDS-
šikmá čela se zádlažbou, zpracovat ZBV
KD11: zhot- zaslat oznámení ZBV4 na KSÚS
KD12: zkompletovat čistopis RDS

9Á :Prefä klenby SO 200 "" " Ověřit " nepřesnost rovinatosti prefá dílců, Zhotovitel" Trvá
tolerance dle TKP a způsob izolace u spár.
Opravit (utěsnit) nevhodné zalepení víček - otvorů
po bednění,

Krajská SPRÁVA A UDRZBA SiLNlC
Evidenční číslo
KD 12/2020

Zapiš z kontrolního dne stavby

Klas|fĺkace: Provoznĺ Informace
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9.2. SO 202 - neúnosný
materiál v přechodové
oblasti

Potvrdit způsob izolace a zakreslit do RDS -
předpoklad - konstrukční natavení, bez
pískování, bez odtrhových zkoušek
KD10: Tepř izolaci připomínkován TDI, zhot.
upřesnit a doplnit
KD12: Tepř doplněn, bez připomínek, izolace
probíhají
Za opěrou směr Struhařov zachycen jílovitý mat Zhotovitel
(viz. zpráva geotechnika z 14.8.2020 v příloze)-
Po prohl. na místě navrženo vyměnit nevhodný
mat. pod přechod. oblasti v tloušt'ce cca Im na šíři
objektu za LK 63-125 až 32-63, zaměřit dle skuť.
AD a TDI souhlasí, ohlásit a předložit návrh ZBV
objednateli.
KD11: Ohlásit ZBV 5 na KSÚS
Předložit vyčíslení stávajÍcÍch návrhů ZBV Zhotovitel
(1,2-založeni mostů, 3-sanace krajnice, 4-propust
112-008)
Aktualizovat a předložit Zhotovitel

Trvá

10.4. ZBV - vyčíslení

10.6. Harmonogram

Trvá

Splněno
vypustit

3. Kontrola kvality
a) zpráva o vyhodnocení kvality Průběžně.

Předány protokoly zkoušek z SO 203 sanace ZS - lx LDD , 2x SZZ
4. Stav BOZP a PO
KD Č.8: Předána aktualizace piánu BOZP, Zhotovitel seznámí zaměstnance s Plánem BOZP. Zaměstnanci
písemně potvrdí, že byli seznámeni s Plánem BOZP.
KD Č.9: Zhotovitel zabezpečí řádné rozmístění pevných zábran na silnici u SO 201, 202, 203. Zhotovitel opraví
ohraničeni stavenišť' těchto SO pomocí roxorů a výstražných pásek - TRVALE
KD12: Drobné připomínky odstraněny na místě, doplnit označení lokálních stavebních výkopů (např. konce
sanací krajnic) atp. dle mailu zášť. KOOBOZP a fotodokumentace v příloze

5. Nové úkoly
Úkol Název
číslo

Skutečný stav plnění úkolu Zodpovídá Stav úkolu

5. Různé
0.1 V případě nepřítomnosti TDI Ing. Jindřicha Přívratského (tel. 604 220 703) provádí zástup Pavel Šeda

(730 857 697) nebo Ing. Dan Krejči (tel. 730 857 716)

7. Závěr
Datum konání příštího KD l OP KD Č.13 - 22.9.2020 ve 13,00 hod na stavbě, sraz na KÚ km 9,48 - SO

203, v případě nevhodného počasí následný přesun na BES Chotýšany

Zapsal TDI:
PUDIS a.s.

ká 1014120

::9:'Ing- J!r!dr1ch Prtvratsky dism

R'.'? " " ""' ' ' . ' ' ., . . . ,' , . . . . . ,l,' .'. . . .

Přílohy
ČíSlo Název
1 Prezenční listina KD Č.12

i Krajská správa a Ô'ÔRŽBa silnic l ŽÁPlS z kontrolního dne stavby

: ĚVlDENčNiČiSLO l FORMULÁŘ KD i
j KD 12/2020
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Rozdělovník
Vyhotoveno v jediném exempláři, který bude založen do spisu stavby, scan dokumentu je rozeslán
elektronicky (po dodání podkladů zhotovitele).
Elektronicky odesláno dne 17.9.2020.... na adresy, uvedené v prezenční listině.

PODRISOVÁ DOLOŽKA ÚČASTNÍKŮ JEDNÁNÍ
Účastnici jednání berou na vědomí, Že.'

° z jednáníje yyhotoven koncept písemného zápisu. který bude zaslán všem účastníkůmjednání a to na jejich e-mailovou adresu
uvedenou v prezenční listině.

· Účastníkjednáníje oprávněn do tň" pracovních dnů do 14.'00 hodin vznést vůči obsahu zápisu námitky s řádným zdůvodněním.
Obsah zápisu Lze napadnout v pň'padě, že vyhotovený zápis obsahuje buď nepravdivé údaje, nebo některá závažná vyjád/én/
neobsahuje vůbec čije v urči(ých částech nesrozumitelný a účastník požaduie dop/něni/přepracováni.

· Nevznese-li účastníkjednání vůČi Qbsahu konceptu zápisu žádné námitky v předepsané lhůtě. považuje se pak tento zápis za
potvrzený účastníkem jednání a stává se čistopisem a není opětovně odeslán elektronicky.

· Účastník svým podpisem potvrzu/e, že je oprávněn zastupovat a jednat v zá/mu ňrmy, kterou na tomto jednání zastupuje a na
základě toho činit návrhy, zaujímat stanoviska k jednotlivým bodům jednání, vznášet námitky a zavazovat svou ňrmu k úkolům
z tohoto jednání pro ni Wp/µa/'l"cl

KŘÄJSKA SPRÁVA A ÚDRŽBA SILNIC
l Evĺdenčnĺ ČÍSLO
i KD 12/2020

l ŽÁPlS Z KONTROLNÍHO DNE STAVBY

Klasif|kace: Provoznĺ In formace
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Evidenční číslo: KD/OP 12/2020 Počet listů: 1

Vyhotoveno v: 1 výt.
výtisk číslo:

Prezenční listina
Název akce: ,,11/112 Struhařov, rekonstrukce silnice — provozní staničení
km 6,70-9,48"
Místo konání: Struhařov
Datum konání: 15.9. 2020
jméno příjmení Organizace, funkce Telefon Podpis

Ing. Petr Nádvorník KSÚS

JUDr. Luděk Beneš KSÚS

Miloslav Pohunek KSÚS

Pavel Šeda PUDIS as. - TDS _

Ing. jindřich přívratský PUDIS - TDS

Ing. Dan Krejčí pudis - koobozp

Ivo Podešva i

Ing. Aleš Sládek BES s.r.o.

Dominik Brožík BES s.r.o.

josef Houdek BES s.r.o.

Ing. Jan Neradilek COLAS CZ a.s.
!
!

l Michal Steininger COLAS CZ a.s.
i
Š
Jakub Žalud Starmosty s.r.o.

Tomáš Cseh Starmosty s.r.o.
' Krajská SPRÁVA A ÚDRŽBA S1LN!C

II/112 Struhařov, rekonstrukce silnice - provozní Prezence
Ev|denčnĺ čĺslo: KD/OP_ /2020 staničení
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Prezenční listina
Název akce: ,,11/112 Struhařov, rekonstrukce silnice - provozní staničení
km 6,70-9,48"
Místo konání: Struhařov
Datum konání: 15.9. 2020
Jméno, příjmení Organizace. funkce Telefon Podpis

Filip Řehoř

Václav Pěnkava

Ing. ondřej Pěnkava

jakub Líha

Pavel Šach

Milan Sochůrek

Michal Kabela

Ing. Libor Dušek

Kristýna Kožíšková

TUBES s.r.o.

! BENEGEB s.r-o.

, BENEGEB s.r.o.

PUDIS a.s. - TDS

KSÚS

' BES s.r.o.

i Starmosty s.r.o.

_

Pragoproojekt a.s.

l Pragoproojekt a.s-

l Pragoproojekt a.s- l

l

T

E

l l
I

i

i Ĺ

!
i l

Pavel Kačírek

KRAJSU SPRÁVA A ÚDRŽBA SlLNlC

i Prezence
Evidenčnĺ číSlo:

Klas[fĺkace: Provoznĺ Informace ' štránka 2 z 3 ,



K=~
Evidenční číslo:

Formulář KD/OP

KD 14/2020 Počet stran 4
Počet výtisků 1
výtisk číslo
Klasifikace

Zápis z kontrolního dne stavby
///112 Struhařov, rekonstrukce silnice - provozní staničení km 6,70-9,48

Kontrolní den
Číslo 14 konaný dne 29.9. 2020

Účastníci
Seznam účastníků je uveden v příloze č. 1 Prezenční listina z KD č. 14

Program kontrolního dne l operativní porady
1. Předání staveniště
2. Zpráva zhotovitele o průběhu výstavby:

a) Popis provedených prací
b) plnění věcného HMG
C) Finanční plnění

3. Kontrola úkolů z minulého KD
4. Kontrola kvality - zpráva o hodnoceni kvality za uplynulé období
5. Stav BOZP a PO
6. Nové úkoly
7. Různé
8. Závěr

1. Předání staveniště
předání staveniště 15.6.2020 proběhlo protokolárnI předáni staveniště, Investor předal

staveniště zhotoviteli a ten jej převzal. O předání staveniště je vyhotoven
samostatný protokol o předáni a převzetí staveniště.

2. Zpráva zhotovitele o průběhu výstavby
a) popis provedených prací Osazeno DlO, v celém úseku stavby je úplná uzávěra, doprava je vedena po

objízdných trasách. Toto bude platit po celou dobu výstavby.

b) plněni věcného HMG

Krajská SPRÁVA A ÚDRŽBA S1LN!C
Ev|denční ČÍSLO
KD 14/2020

Komunikace: SO 121
Probíhá sanace kraje komunikace dle PDPS. LS a PS (ve směru staničení),
cca km 6,7 - 6,9 (ZÚ - SO 201) PS rozšíření tělesa násypu
cca km 7,3 - 6,9 (žel. přejezd - SO 201) - LS rozšířeni tělesa násypu
cca km 7,3 - 8,5 (žel. přejezd - SO 202) - cca hotovo
cca km 9,2 - 9,48 (SO 203 - KÚ) - cca hotovo
a profilováni příkopů
Propusty.
112-008 - probíhá zádlažba čel
Propust odbočka Jemniště - probíhá zádlažba čel
Mosty:
SO 201 - zpětné zásypy mostní konstrukce, betonáž řims (dnes)
SO 202 - izolace NAIP, základ pod drenáže, zpětné zásypy pozastaveny
z dův. zaplaveni stav. jámy vodou (dále viz nové úkoly)
SO 203 - odbednění křídel, izolační nátěry . _
Práce byly zahájeny a probÍhají dle harmonogramu vyjma SO 203, z důvodu
sanace podloži proti předpokladům PDPS, postupně zpožděni zkráceno na
cca 1 týden.
Zapiš z kontrolního dne stavby
11/1 12 ŠTRUHAŔOV, REKONSTRUKCE SILNICE - PROVOZNÍ STANIČENĹ KM i FORMULÁŘ ;
6.70-9,48 ÍKD/OP
Klasif|kace: Provozní Informace . Strana: 1/3 '



c) finanční plnění

Předpoklad dalších prací a termínů:
SO 121 - rozšířeni tělesa, sanace kraje komunikace, profilace příkopů
- zádlažba propustů 112-008 a odbočka jemniště
SO 201 - odbedněni řims, ošetřování betonu
SO 202 - zpětné zásypy dle počasí a návrhu sanace, drenáž
SO 203 - od 30.9. izolace NAIP, ochrana geotex, od 1.10. základ pod
drenáž, zpětné zásypy

Předložen návrh fakturace za 08/2020 ve výši 7 888 483,04 Kč bez DPH.
celkem od začátku stavby 20 208 251,80 KČ bez DPH.

Ukol Název Skutečný stav plnění úkolu
čÍslo
1.1 Změna RDS - podloži Po odfrézování stáv. vozovky zachycen kamenný

štět v podloží komunikace v celém úseku -
předpoklad změny konstrukce.
Předpoklad nerealizace sanací podloží a vznik
ZBV.
kd11: příčný řez vrácen projektantovi k doplněni.
3.9. v 10,00 schůzka k projednání úseku
s poklesem dlažby mezi SO 201 a žel. přejezdem
KD12: pokles dlažby projednán na místě viz zápis
v SO, návrh příčných řezů předán.
Dokončit podélný profil a dokompletovat RDS
KD13: Předat final. podélný profil v otevř. Formátu
KD14 : PP předán zhotoviteli. Zkompletovat RDS.

6.1 DIlči závěrečné zprávy Předložit DZZ pro piloty (geodetické zaměřeni,
zkoušky pilot, krychelné zk. betonu atd. včetně
vyhodnocení), následně pro celou spodní stavbu,
po objektech
KD12: SO 201 připraveno k předáni
KD14: komplet připraveno ke kontrole

6.3 Propust 112-008 Ověřit na místě projektované výšky profilu DN800
a výtok do terénu - konzult. s projektantem
KD9: zaměřeni předáno 18.8., dokončit RDS-
šikmá čela se zádlažbou, zpracovat ZBV
KD11: zhot. zaslat oznámení ZBV4 na KSÚS
KD12 zkompletovat čistopis RDS

Zodpovídá Stav úkolu
(termín)

Zhotovitel 6.10.2020
RDS, AD

Zhotovitel Trvá

Zhotovitel, Trvá
(projektant

RDS)

9.1. Prefa klenby SO 200 Ověřit nepřesnost rovinatosti prefa dílců, Zhotovitel Splněno
tolerance dle TKP a způsob izolace u spár. vypustit
Opravit (utěsnit) nevhodné zalepení víček - otvorů
po bedněni.
KD12: Tepř doplněn, bez připomínek, izolace
probíhají
KD13: od 29.9. oprava vadných víček
KD14: oprava provedena

10.4. ZBV - vyčís|ení Předložit vyčisjení stávajících návrhů ZBV Zhotovitel Trvá
(1,2-založení mostů, 3-sanace krajnice, 4-propust
112-008)
KD14: nové ZBV 5 - SO 202 výměna mat.
v přechodové oblasti - bude ještě rozšířeno

13.1. RDS komunikace Zkompletovat a předložit Zhotovitel Nesplněno,
KD14: projektant ROS komunikace bude na trvá

, , stavbě 2.10. k doplnění změn3. Kontrola,kvality "
a) zpráva o vyhodnocení kvality Průběžně.

Předány protokoly zkoušek z SO 203 sanace ZS - lx LDD , 2x SZZ __
4. Stav BOZP a PO" "

Krajská SPRÁVA A UDRZBA. SILNIC
E'j1denčnĺ číslo

KD 14/2020

. ŽÁPIS Z KONTROLNÍHO DNE STAVBY

Klas1f1kace Provoznĺ Informace
' FORMULÁŘ KD
i Strana 2/3



Zhotovitel zabezpečí obnovu pevných zábran na silnici u SO 201, 202, 203, opraví ohraničeni stavenišť' těchto
SO pomocí roxorů a výstražných pásek - TRVALE.
Drobné připomínky odstraněny na místě, označení lokálních stavebních výkopů (např. konce sanací krajnic)
atp. dle mailu zášť. KOOBOZP splněno.
KOOBOZP připomíná nutnost používat reflexní vesty, dále viz zpráva KOOBOZP

5. Nové úkoly
Úkol Název
číslo
14.1 SO 202 - zpět. zásypy

Skutečný stav plnění úkolu Zodpovídá Stav úkolu

Po zaplavení stav. jámy návrh náhrady Zhotovitel
zpětného zásypu (na straně Benešov)
materiálem 63-125 a 0-63 až pod drenáž,
projednat s projektantem RDS. geodeticky
zaměřit, předložit k odsouhlasení, rozšířit ZBV
Provedeny rozbory recykl.mat. - předložit Zhotovitel
výsledky, navrhnout Tepř

2.10.2020

14.2. Komunikace - vrstva
recyklace

6.10.2020

5. Různé
0.1 V případě nepřítomnosti TD! Ing. jindřicha Přívratského (tel. 604 220 703) provádí zástup Pavel Šeda

(730 857 697) nebo Ing. Dan Krejči (tel. 730 857 716)

7. Závěr
Datum konáni příštího KD l OP KD Č.15 - 13.10.2020 ve 13,00 hod na stavbě, sraz na KÚ km 9,48 - SO

203, v případě nevhodného počasí následný přesun na BES Chotýšany

P8B PUDIS :
Zapsal TDI: Ing. Jindřich Přívratský w
PUDIS a.s.

Přílohy
Číslo Název
1 Prezenční listina KD Č.14

Rozdělovník
Vyhotoveno v jediném exempláři, který bude založen do spisu stavby, scan dokumentu je rozeslán
elektronicky (po dodání podkladů zhotovitele).
Elektronicky odesláno dne 1.10.2020.... na adresy, uvedené v prezenční listině.

PODPISOVÁ DOLOŽKA ÚČASTNÍKŮ JEDNÁNÍ
Účastníci jednání berou na vědomi, že."

· zjédnáníje vyhotoven konceptplsemného zápisu, kterýbude zaslán všem účastníkůmjednání, a to najejich e-mailovou adresu
uvedenou v prezenční listině.

· Účastníkjednáníje oprávněn do tňpíacovnich dnů do 14:00 hodin vznést vůči obsahu zápisu námitky s iädným zdůvodněním.
Obsah zápisu ke napadnout v pň"padě, že vyhotovený "ápis obsahuje bucřnepravdNé údaje, nebo některá závažná vyjádNnl
neobsahuje vůbec čije v unčňých částech nesrozumite/ný a účastník požaduje dop/něn//pibpmcován/.

· Nevznese-li účastníkjednání vůči obsahu konceptu zápiSu žádné námi®' v pibdepsané lhůtě, považuje se pak tento zápis za
potvrzený účastníkem jednání a stává se čistopisem a není opětovně odeslán elektionkky.

· ÚČastník svým podpiSem potvtzuje, že je qprávněn zastupovat a jednat v zájmu ňrmy, kterou na tomto jednání zastupuje a na
základě toho Činit návrhy, zauj/mat stanoviska kjednot/mým bodům jednání, vznášet námitky a zavazovat svou ňrmu k úkolům
z tohoto jednání pro ni vyplývající.

Krajská správa a údrzba silnic
! EVĹDENČNiČiSLO

KD 14/2020

ŽÁP!S Z KONTROLNÍHO DNE STAVBY

: Klasĺf1kace: Provozní Informace
FORMULA.R Kŕ)
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Evidenční číslo: KD/OP 14/2020 Počet listů: 1

Vyhotoveno v: 1 výt.
výtisk číslo:

Prezenční listina
Název akce: ,,11/112 Struhařov, rekonstrukce silnice - provozní staničení
km 6,70-9,48"
Místo konání: Struhařov
Datum konání: 29.9. 2020
Jméno. příjmení Organizace, funkce Telefon Podpis

Ing. Petr Nádvorník

JUDr. Luděk Beneš

Miloslav Pohunek

Pavel Šeda

Ing. Jindřich Přívratský

Ing. Dan Krejči

Ivo podešva

Ing. Aleš Sládek

Dominik Brožík

KSÚS

IKSÚS

1KSÚS

l PUDIS a.s. - TDS

:

i PUDIS - TDS

: iindrich.privratsky@.pudis.cz

l PUDIS - KOOBOZP

) BES s.r.o.

BES s.r.o.

josef Houdek BES s.r.o.

Ing. Jan Neradílek COLAS CZ a.s.

Michal Steininger COLAS CZ a.s.

jakub Žalud Starmosty s.r.o.

z
C

l

Tomáš Cseh Starmosty s.r.o. !
i
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Prezenční listina

Název akce: ,,11/112 Struhařov, rekonstrukce silnice — provozní staničení
km 6,70-9,48"
Místo konání: Struhařov
Datum konání: 2020
jméno, příjmení Organizace, funkce Telefon Podpis

Filip Řehoř TUBES s.r.o.

Václav Pěnkava : BENEGEB s.r.o.

Ing. Ondřej Pěnkava , BENEGEB s.r.o.

Jakub Líha PUDIS a.s. - TDS

Pavel Šach KSÚS

Milan Sochůrek l BES s.r.o.

Michal Kabela i Starmosty s-r.o.

Ing. Libor Dušek pragoproojekt a.s.

-. ;
Kristýna Kožíšková pragoproojekt a.s.

Pavel Kačírek pragoproojekt a.s.
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Evidenční číslo: KD 15/2020

Formulář KD/OP

Počet stran 4
Počet výtisků 1
výtisk číslo
Klasifikace

Zápis z kontrolního dne stavby
///112 Struhařov, rekonstrukce silnice - provozní staničení km 6,70-9,48

Kontrolní den
Číslo 15 konaný dne 13.10. 2020

Účastníci
Seznam účastníků je uveden v příloze č. 1 Prezenční listina z KD č. 15

Program kontrolního dne l operativní porady
1. Předáni staveniště
2 Zpráva zhotovitele o průběhu výstavby:

a) Popis provedených prací
b) plněni věcného HMG
C) Finanční plněni

3. Kontrola úkolů z minulého KD
4. Kontrola kvality - zpráva o hodnoceni kvality za uplynulé období
5. Stav BOZP a PO
6. Nové úkoly
7. Různé
8. Závěr

1. Předání staveniště
předáni staveniště 15.6.2020 proběhlo protokolárnI předáni staveniště, Investor předal

staveniště zhotoviteli a ten jej převzal. O předáni staveniště je vyhotoven
samostatný protokol o předáni a převzetí staveniště.

2. Zpráva zhotovitele o průběhu výstavby
a) popis provedených prací Osazeno DlO, v celém úseku stavby je úplná uzávěra, doprava je vedena po

objízdných trasách. Toto bude platit po celou dobu výstavby.

Komunikace: SO 121
Sanace kraje komunikace dle PDPS, LS a PS (ve směru staničení) a
rozšíření tělesa násypu
cca km 6,7 - 6,9 (ZÚ - SO 201) PS rozšířeni tělesa násypu
cca km 6,9 - 7,3 (SO 201 - žel. přejezd) - LS rozšířeni tělesa násypu
cca km 7,3 - 8,5 (žel. přejezd - SO 202) - cca hotovo
cca km 9,2 - 9,48 (SO 203 - KÚ) - cca hotovo
Úprava zemni pláně v oblasti přechodů na mosty, zaměření - kontrola pro
rds- podélný profil
szz na zpětných zásypech SO 202 a 203 s vyhovujÍcÍm výsledkem
Propusty.
112-008 - zádlažba čel
Propust odbočka jemniště - zádlažba čel
Mosty:
SO 201 - úprava svahových kuželů, zádlažba, betonové prahy, probíhá
osazování zábradlí
SO 202 - upravené zpětné zásypy přechodové oblasti (část viz ZBV),
betonáž říms, probíhá úprava svahů a osazováni zábradlí

Krajská správa a ÚDRZBA silnic ŽÁPlS z kontrolního dne stavby
ÉV1DENČNĹ ČÍSLO 11/112 ŠTRUHAŘOV, REKONSTRUKCE SILNICE — PROVOZNÍ STANIČENĹ KM FORMULAŘ
KD 15/2020 6,70-9,48 KD/OP

Klas|f|kace: Provoznĺ Informace Strana: 1/4



b) plnění věcného HMG

C) finanční plnění

SO 203 - izolace, zpětné zásypy, drenáž, probíhá armatura řims
Práce byly zahájeny a probíhají dle harmonogramu vyjma SO 203, z důvodu
sanace podložI proti předpokladům PDPS, postupně zpožděni zkráceno na
cca 1 týden. Dokončeni do 20.12.2020.
Předpoklad dalších prací a termínů:
SO 121 - profilace příkopů
SO 201 - osazení zábradlí, úpravy výtoku (stáv. extravilán vpust)
SO 202 - osazeni zábradlí, terénni úpravy koryta - napojení na stávající stav
SO 203 - armatura říms do cca st. 14.10. 12,00 hod - kontrola; betonáž
15.10. odpol x pá 16.10. ráno - informovat
Předložen návrh fakturace za 09/2020 ve výši 6 746 284,31 Kč bez DPH,
celkem od začátku stavby 26 954 536,11KČ bez DPH.
TDI - rozpočtář upozorňuje na neplněni finančního HMG stavby
(nedočerpání z dův. ZBV)

Úkol Název Skutečný stav plněni úkolu
číslo
1.1 Změna RDS - podloži Po odfrézováni stáv. vozovky zachycen kamenný

štět v podloži komunikace v celém úseku -
předpoklad změny konstrukce.
Předpoklad nerealizace sanací podloži a vznik
ZBV.
kd11' příčný řez vrácen projektantovi k doplněni.
3.9. v 10,00 schůzka k projednáni úseku
s poklesem dlažby mezi SO 201 a žel. přejezdem
KD12: pokles dlažby projednán na místě viz zápis
v SO, návrh příčných řezů předán.
Dokončit podélný profil a dokompletovat ROS
KD13: Předat final. podélný profil v otevř. Formátu
KD14 : PP předán zhotoviteli. Zkompletovat RDS
KD15: PP projektant reviduje úpravy nivelety
okolo mostů, předat definitivní tisky.

6.1 Dílčí závěrečné zprávy Předložit DZZ pro piloty (geodetické zaměřeni,
zkoušky pilot, krychelné zk. betonu atd. včetně
vyhodnoceni), následně pro celou spodní stavbu,
po objektech
KD12: SO 201 připraveno k předání
KD14: komplet připraveno ke kontrole

6.3 Propust 112-008 Ověřit na místě projektované výšky profilu DN800
a výtok do terénu - konzult. s projektantem
KD9: zaměření předáno 18.8., dokončit RDS-
šikmá čela se zádlažbou, zpracovat ZBV
KD11: zhot. zaslat oznámeni ZBV4 na KSÚS
KD12: zkompletovat čistopis ROS

10.4. ZBV - vyčísleni Předložit vyčís|enÍ stávajIcích návrhů ZBV
(1,2-založení mostů, 3-sanace krajnice, 4-propust
112-008)
KD14: nové ZBV 5 - SO 202 výměna mat.
v přechodově oblasti - bude ještě rozšířeno

13.1. RDS komunikace Zkompletovat a předložit
KD14: projektant RDS komunikace bude na
stavbě 2.10. k doplnění změn
KD15: informace předány, zkompletovat RDS

14.1. SO 202 - zpět. zásypy " Po zaplaveni stav. jámy návrh náhrady zpětného
zásypu (na straně Benešov) materiálem 63-125 a
0-63 až pod drenáž, projednat s projektantem
RDS, geodeticky zaměřit, předložit
k odsouhlasení, rozšířit ZBV

Zodpovídá Stav úkolu
(termín)

Zhotovitel 16.10.2020
RDS, AD

Zhotovitel Splněno
vypustit

Zhotovitel, Trvá
(projektant

RDS)

Zhotovitel Trvá

Zhotovitel 16.10.2020

Zhotovitel 16.10.2020

Krajská správa a udrzba silnic ŽÁPlS z kontrolniho dne stavby
Ev|denční číslo formulář kd
KD 15/2020 KLAS|F|KACE: PROVOZNĹ INFORMACE STRANA: 2/4



14.2. Komunikace - vrstva
recyklace

KD15: zaměřeno, předáno projektantovi,
odsouhlasen návrh tech. řešeni, odsouhlasit
rozšíření ZBV na KSÚS
Provedeny rozbory recykl.mat. - předložit Zhotovitel 16.10.2020
výsledky, navrhnout Tepř
KD15: Rozbory předloženy, návrh úpravy
receptury.

3. Kontrola kvality
a) zpráva o vyhodnoceni kvality Průběžně.

Předány protokoly zkoušek z SO 203 sanace ZS - lx LDD , 2x SZZ
Provedeny SZZ na zpětných zásypech SO 202 a 203 s vyhovujíckn
výsledkem, předat protokoly.

4. Stav BOZP a PO
Zhotovitel zabezpečí obnovu pevných zábran na silnici u SO 201, 202, 203, opraví ohraničeni stavenišť' těchto
SO pomoci roxorů a výstražných pásek - TRVALE.
Drobné připomínky odstraněny na místě, označeni lokálních stavebních výkopů (např. konce sanaci krajnic)
atp. dle mailu zást. KOOBOZP splněno.
KOOBOZP připomíná nutnost používat reflexní vesty, dále viz zpráva KOOBOZP

5. Nové úkoly
Úkol Název
číslo
15.1. Dopravní značeni

15.2. Vyrovnávací vrstva na
dlažbě

Skutečný stav plnění úkolu Zodpovídá

Obnovit DZ křižovatky Jemniště a info panely Zhotovitel
mostů.
Zhotovitel upozorňuje na nutnost provedeni Zhotovitel
vyrovnávací vrstvy v místě dlážděných
povrchů a SC, viz také dřive úkol 1.1.
RE: Zkompletovat RDS a PP, vyčíslit.

Stav úkolu

2.10.2020

16.10.2020

5. Různé
0.1 V případě nepřítomnosti TDI Ing. Jindřicha Přívratského (te provádí zástup Pavel Šeda

( nebo Ing. Dan Krejči

7. Závěr
Datum konáni příštího KD l OP KD Č.16 - (případně v redukovaném množství dle vývoje zdravotní situace)

27.10.2020 ve 13,00 hod na stavbě, sraz na KÚ km 9,48 - SO 203,
v případě nevhodného počasí následný přesun na BES Chotýšany

Zapsal TDI:
PUDIS a.s.

160 OD Pmha 6
lČ: 45272891 21
www.pudis.cz ,_

Ing. jind ch P v a sky
Podpis

Přílohy
Číslo Název
1 Prezenční listina KD Č.15

Rozdělovník
Vyhotoveno v jediném exempláři, který bude založen do spisu stavby, scan dokumentu je rozeslán """" "" "
elektronicky (po dodáni podkladů zhotovitele).
Elektr'onkky odesláno dne 14.10.2020.... na adresy, uvedené v prezenční listině.

' Krajská správa a údrzba silnic Zapiš z kontrolního dne siavby

l Evidenčn1 číslo l
KD 15/2020 F"K LAS|FĺKACE: PROVCZNÍ INFORMACE
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Evidenční číslo: KD/OP 15/2020 Počet listů: 1
Vyhotoveno v: 1 výt.
výtisk číslo:

Prezenční listina
Název akce: ,,11/112 Struhařov, rekonstrukce silnice - provozní staničení
km 6,70-9,48"
Místo konáni: Struhařov
Datum konání: 13.10.2020
Jméno, příjmení Organizace, funkce Telefon Podpis

Ing. Petr Nádvorník KSÚS

jUDr. Luděk Beneš KSÚS

Miloslav Pohunek KSÚS

Pavel Šeda PUDIS a.s. - TDS

Ing. Jindřich Přívratský PUDIS - TDS

Ing. Dan Krejčí PUDIS - koobozp
Ivo Podešva

Ing. Aleš Sládek BES s.r.o.

Dominik Brožík BES s.r.o.

b

Josef Houdek BES s.r.o.

Ing. Jan Neradílek COLAS CZ a.s.

ť

Michal Steininger COLAS CZ a.s.

jakub Žalud Starmosty s.r.o.

·a
Tomáš Cseri Starmosty s.r.o.
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II/112 Struhařov, rekonstrukce silnice - provozní Prezence
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Prezenční listina
Název akce: ,,11/112 Struhařov, rekonstrukce silnice — provozní staničení

ikm 6,70-9,48"
lMísto konáni: Struhařov l

Datum konání: 13.10.2020 ,
I

Jméno, příjmení Organizace, funkce Telefon Podpis

Filip Řehoř TUBES s.r.o.

Václav Pěnkava BENEGEB s.r.o.

Ing. Ondřej Pěnkava BENEGEB s.r.o.

Jakub Líha PUDIS a.s. - TDS

Pavel Šach KSÚS

Milan Sochůrek BES s.r.o.

-
Michal Kabela Starmosty s.r.o.

kabela@starmostY.cz

Ing. Libor Dušek Pragoproojekt a.s.

Kristýna Kožíšková Pragoproojekt a.s.

Z

Pavel Kačírek Pragoproojekt a.s. l i
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TKP
GEO

TRADICE
KVALITA

PROFESIONALITA
www.tkpgeo.cz

STŘEDISKO 522
tel: 602 169 582

Název stavby:

GEODETICKÝ PROTOKOL
Zápis o předání výsledků geodetických prací

číslo 726/2020/MJ

ll/112 STRUHAŘOV - oprava pozemní komunikace

Číslo zakázky: 20190799

Název akce:

Stavební objekt:

Objednatel:

Zhotovitel:

Zaměření a výpočet kubatury výkopu pro založení mostu 112-008

most č. 112-008

BES s.r.o.
Sukova 625, 256 17 Benešov u Prahy

TKP geo s.r.o.
Plánská 1854/6
370 07 Č. Budějovice

Pracoviště: TKP geo s.r.o.
Měšická 2697
390 02 Tábor

Souřadnicový a výškový systém : S-JTSK, Bpv

výchozí technické předpisy:
Zákon č. 200/1994 Sb. o zeměměřictví, vyhláška č. 31/1995 Sb,
ČSN 73 0212 soubor norem o kontrole geometrické přesnosti ve výstavbě(1996)
TKP Technické kvalitativní podmínky staveb pozemních komunikací

Použité podklady:
data z měření

Přesnost určení souřadnic:
Souřadnice a výšky bodů jsou určeny se směrodatnou odchylkou o,,,=0,015m a O,=0,010 m

Parě: _J4

ZamériL Novák Ovénl: Ing. jiří Skalák Převzal:

Dne: 3. 9. 2020 Dne: 25. 9. 2020 ČÍslo: 235/c2020 Dne:

Zhotovil: Ing. Martin jalovecký

Dne: 25. 9. 2020

Předal: Ing. Martin jalovecký

Dne:

Náležitostmi a přesností odpovídá právním předpisům a podmínkám

za TKP geo s.r.o. písemně dohodnutým s objednatelem Za BES s.r.o.

TKP geo s.r.o.
Plánská 1854/6, 370 07 České Budějovice

IČO: 241 34 295
DIČ: CZ241 34295

Bankovní spojení: čsob a.s., čísĺo účtu: 244858097/0300
Obchodní rejstřík: KS České Budějovice, odd. C, vi. 25734



Použitá vytyčovací SÍt':
Vytyčovací SÍt' zhotovená firmou TKPgeo s.r.o. Polohově určena průměrováním dvou ne-
závislých etap zaměření GNSS aparaturou Leica v RTK režimu měření. výškově vyrovnána
trigonometrickou nivelací.

Použité přístroje:
Totální stanice Leica TS16 l 3" R500 (v.č. 3013784) s přÍs|ušenstvím, přesnost mHz, V = 1
mgon, md = 1 mm + 1.5 ppm, (kalibr. list č.: 44310/2019, VÚGTK, v. v. i., dne 6.6. 2019,
platnost 3roky)

Seznam dokumentace:
Schéma situace (lx A4)

Realizace:
V uvedený den proběhlo zaměření zhotoveného výkopu pro založení mostu ev. Č.112-008.
Zaměření bylo provedeno polární metodou s trig. určením výšek z volných stanovisek s při-
pojením na výše zmíněnou měřickou SÍt'. Z naměřených dat je vyhotoven DMT. V programu
AtlasDMT je vypočtena kubatura odebraného materiálu. výsledek je uveden v závěru.

Závěr:
Kubatura odebraného materiálu = 67m' na ploše 60m'

Seznam souřadnic:
č.b. Y [m] X [m] H [m]

1 723189.74 1083099.59 474.96
2 723190.28 1083099.79 474.64
3 723191.70 1083100.94 474.03
4 723189.39 1083103.86 473.92
5 723190.49 1083104.83 474.08
6 723197.65 1083097.75 474.07
7 723196.29 1083096.66 474.00
8 723193.85 1083098.63 474.07
9 723192.44 1083097.92 474.65
10 723191.85 1083097.49 474.98
11 723186.02 1083091.85 475.02
12 723185.62 1083091.25 474.73
13 723184.49 1083090.78 473.55
14 723183.44 1083089.61 474.07
15 723181.30 1083091.41 474.10
16 723182.31 1083092.93 474.06
17 723183.53 1083093.68 474.66
18 723184.10 1083094.13 475.00
19 723182.07 1083091.68 473.58
20 723183.44 1083090.48 473.57
21 723185.19 1083091.53 473.55
22 723183.80 1083093.49 473.57
23 723191.87 1083100.82 473.54
24 723189.70 1083103.80 472.58
25 723190.56 1083104.52 472.58
26 723197.41 1083097.94 472.59
27 723196.27 1083096.93 472.59
28 723193.95 1083098.95 473.55
29 723192.37 1083098.14 473.55
30 723192.24 1083101.14 472.59
31 723194.16 1083099.14 472.60

TKP geo s.r.o.
Plánská 1854/6, 370 07 České Budějovice

IČO: 241 34 295
DIČ: CZ241 34295

Bankovní spojení: čsob a.s., číslo účtu: 244858097/0300
Obchodní rejstřík: KS České Budějovice, odd. C, vi. 25734



Situace zaměřeného výkopu
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Eatelierpromika

projektova činnost v dopravě

Atelier PROMIKA s.r.o.
Muchova 9/223, 160 00 Praha 6
lČ: 26080273, DIČ: CZ26080273

BES s.r.o.
k rukám pana Josefa Houdka
Sukova 625
256 01 Benešov u Prahy

Váš dopis značky/ze dne Naše značka
Struha_pdps_do00221

vyřizuje
Veselá

Místo a datum odesláni
Praha, 25.1.2021

Věc: ,,11/112 Struhařov, rekonstrukce silnice - provozní staničení km 6,70 - 9,48"
- vyjádřeni ad k ZBV 4

Na Vaši e-mailovou žádost ze dne 15.1.2021 o vyjádřeni k návrhu změn během výstavby výše
uvedené akce Vám jako Autorský dozor sdělujeme následujici,
Seznámili jsme se s poskytnutými podklady, které se týkají niže uvedených změn a upřesněni
rozsahu a provedení stavby. Návrhy změn vychází z předběžných dohod provedených na
Kontrolních dnech stavby, což je dokumentováno zápisy ve Stavebním deníku. Předmět ZBV4
v rámci rekonstrukce silnice 11/1 12 je:

zmenšeni DN trouby propustku ve staničení km 7,763 (dřive most 112-008).

Po prostudování dostupných podkladů a vzhledem k výše uvedeným skutečnostem
Autorský dozor prohlašuje, že se změnami navrhovanými v rámci předloženého ZBV4 souhlasí.

S pozdravem :itdieYDromikas,,\
9 l' 2Z3, !Ó(j (íl) Praha 6

'""""°"

Ing. Šárka Veselá
Atelier PROMIKA s.r.o.

Přílohy: bez příloh

wvvvv.promika.cz l e-mail: promika@promika.cz
tel.: ("420) 233 08 12 61 l datová schránka: teynx2V



% PUDIS

Vaše č.j.

Naše spis. zri.

Naše č.j.

Vyřizuje:

Tel.:
E-mail:

ll/11 2 Struhařov,rekonstrukce silnice

Ing. jindřich přívratský

,,Sdružení BES - COLAS"

BES s.r.o.
Sukova 625
256 01 Benešov

Datum: 21.5.2021

Věc: II/112 rekonstrukce silnice PS 6,70-9,48- vyjádření TDI k návrhu ZBV 4.

Na Vaši žádost o stanovisko technického dozoru investora k předloženým a níže popsaným
změnám během výstavby výše uvedené akce Vám sděluji následující:

ZBV 4. - SO 121.2 Změna profilu potrubí propustu Č 112-008

Po odkryti stávající konstrukce komunikace na mostku ev.č.ll2-008 a geodetickém
zaměřeni výšek včetně navazujícího terénu bylo nutno s ohledem na budoucí niveletu
komunikace změnit parametry PDPS navrženého průtočného profilu mostu z trub DN 800
na DN 600 tak, aby bylo zachováno dodstatečné kryti potrubí pod komunikaci a zároveň
zajištěn průtok z navazujících příkopů.

Změna byla nepředvidatelná, zjištěná až v průběhu stavby po odkryti stávající komunikace
a konstrukce mostu, rozsah úprav byl odsouhlasen v rámci KD stavby a geodeticky
zaměřen dc skutečnosti.

S výše uvedeným návrhem ZBV4 za TDI souhlasím.

S pozdravem

Podbabská 1014/208B PUDIS FŽ"ľZ' @

Ing. Jindřich Přívratský, TDI
PUDIS a.s.

PUDIS a.s., Podbabská 1014/20, 160 00 Praha 6
www.pudis.cz, e-mail: info@pudis.cz, ISDS: hd4fwa5
tel.: +420 267 004 111

lČ: 45272891. DIČ: CZ45272891
Obchodní rejstřík Městský soud v Praze, oddíl B. vložka 1458
ČSOB a.s. - 105 026 522 0300
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