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Zápis z kontrolního dne stavby

Stodola Třebušín
1. POSTUP PRACÍ, PŘIPOMÍNKY, INFORMACE
Pozice

1.1

Předmět

Zajistí

Termín

Poznámka

Termín následujícího KD:
V 9:00h dne 26.04.2021

SO-01 – hlavní budova (stodola)
SO-02 – přístavba
SO-03 – kotelna
SO-04 – opěrná zedď, venkovní schodiště
SO-05 – přístřešek, venkovní sklad, odpady
SO-06 – oplocení
SO-07 – zpevněné plochy

SO-01 – hlavní budova (stodola)
1.8

OBJ s TDO požaduje po GD zajistit postup realizace
díla s prioritou posouzení stávajícího krovu hlavního
stavebního objektu a stanovení jeho renovace formou
detailního HMG
GD aktuálně jedná se statikem a mykologem o
prohlídce krovu v místě stavby. GD zajistí vypracování
odborných posudků. TDO s OBJ apelují na GD o
vypracování posudků, pokud možno bezodkladně.
GD dnes informoval na KD o prohlídce krovu statikem
dnes ve cca 14/30 hod. Následně GD o stavu krovu
bude informovat HIP, OBJ s TDO na základě
vypracovaného statického posouzení. GD dnes
informoval na KD o provedené prohlídce statikem,
který aktuálně vypracovává zprávu se statickým
posouzením.
GD Požaduje nejprve odsouhlasení předloženého ZL a
na jeho základě případně předloží statické posouzení.
TDO s tímto postojem GD důrazně nesouhlasí a žádá
GD o bezodkladné vydání stoického posouzení krovu
v souladu s pokynem v platné PD. TDO s OBJ se
k předloženému ZL vyjádří písemně.
Vyjádření k ZL ze strany TDO s OBJ trvá
GD dnes informoval na KD o nezajištění statického
posouzení a dále o rozsahu prací, které GD provede na
úpravě krovu, a to výhradně s platným rozpočtem GD
tj. demontáž krytiny a demontáž cca 1/5 krovu. TDO
žádá HIP o písemné zadání jednoznačného rozsahu
prací z platné PD GD a to bezodkladně. TDO žádá OBJ
o vypracování CN na zajištění statického posudku
krovu a to pokud možno bezodkladně a to
v součinnosti s HIP. TDO důrazně upozorňuje GD na
platná ustanovení v SOD, která uvádí, že VV nemusí
obsahovat veškeré položky potřebné pro realizaci díla.
OBJ avizoval vydání statického posouzení v tomto
týdnu s p předpokladem vydání statického posouzení
k 1.7.2020
TDO urguje HIP o splnění požadavku a vydání
jednoznačného rozsahu prací GD na krovu a střešním
plášti a to bezodkladně. > HIP stanovisko zaslal na
email
GD dnes na KD avizoval svůj požadavek na upřesnění
PD s ohledem na budoucí vyjádření statika, Požadavek
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Stodola Třebušín
GD bude dále projednán po vydání statického
posouzení.
OBJ upřesnil vydání finálního statického posouzení
v tomto týdnu Ing. Veverkou, následně bude stanoven
ze strany OBJ další postup s předpokladem zadání
zhotoviteli alternativního řešení k ocenění. Statik Ing.
Veverka vydá PD „rozsah sanace krovu“ a krov „nový“
do 2.8.2020
Statik Ing. Veverka dne 27.7.2020 vydal PD sanace
stávajícího krovu. PD nového krovu bude vydána
v požadovaném termínu. A následně předána GD. OBJ
dne PD sanaci krovu na KD předal GD
k připomínkování v pracovní ver.
PM dnes informoval na KD o novém termínu PD
nového krovu a to vydání v tomto týdnu. PM apeloval
na GD ohledně předání CN na sanaci stávajícího krovu
bez případného dopadu mykologa. PM požaduje
odevzdat cenu sanace krovu do 7.8.2020, GD se
k požadavku vyjádří.
Na základě upřesnění rozsahu prací OBJ se
zpracovatelem PD bude tato PD vydána ke kontrole
OBJ dne 13.8.2020, po jejím odsouhlasení bude
předána GD.
Termín nesplněn, Ing. Veverka vydá PD dnes.
PM předal GD pracovní verzi PD nového krovu
s předpokladem vydání finální DPS krovu dne
27.8.2020.
Aktuálně GD s OBJ projednal pracovní PD krovu
s ohledem na dodávku dřevěných prvků krovu ze
strany OBJ.
Dnes zaslána elektronicky finální PD krovu a ŽB věnce.
PM zajistí pro GD 3 ks paré tištěné PD. Na základě
dnes zaslané PD GD navrhne k posouzení a
odsouhlasení seznam dílenské dokumentace GD. PM
avizuje zejména upřesnění provedení spojů a finálních
povrchů spojovacích prvků. Dnes projednána možnost
předložit za GD cenové nabídky subdodavatelů krovu
za předpokladu uznání marže GD, OBJ má zájem být
seznámen se subdodavateli před uzavřením jejich
výběru.
GD dnes informoval o probíhajícím výběru dodavatele
krovu. GD předpokládá OBJ s PM a TP předložit
otevřené cenové nabídky Všech subdodavatelů pro
realizaci krovu, krytiny, klempířských prvků do
25.9.2020.
GD dnes upozornil na informaci, že do rozpočtu použil
jiný rozměr krytiny oproti požadavku OBJ k realizaci.
PM ověří zadání rozměrů krytiny v projektové
dokumentaci.
Trvá PM prověří velikost krytiny z zadané v platné PD
do 7.10.
PM provede dnes kontrolu PD.
Jednoznačná definice krytiny v PD není uvedena.
OBJ preferuje krytinu levnější v provedení Engoba se
zdvojeným raženým zámkem krytiny (Francouzská 14,
Hranice 11) OBJ ověří vhodnost krytiny k navrženým
spádům krovů.
OBJ zašle PM s OBJ návrh krytiny k dodání na stavbu
(pro všechny objekty)
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23.1

Zasláno, u objektu SO01 OBJ s GD rozhodne o typu
krytiny následně po odevzdání revize krovu Ing.
Veverkou s ohledem na zastižené skutečné deformace
obj. SO01.
Aktuálně v projednávání definitivního tvaru tvarového
zakončení ŽB věnce a námětků krovu s termínem
vydání revize PD krovu v tomto týdnu. GD vybere
vhodnou krytinu na základě poskytnuté revidované PD
OBJ.
PD revize krovu zaslána dnes elektronicky GD ke
kontrole.
Statik Veverka dnes předá tištěnou PD krovu OBJ a ten
následně GD ve třech paré.
PM zaslal GD elektronicky upravenou a doplněnou PD
SO01, GD k této PD zaslal své připomínky. PM dnes
předal GD znovu elektronicky dokončenou změnu PD
SO01. Tato PD bude s GD projednána za účelem
vypracování ZL a dodatku k SoD.
K dnešnímu dni zbývá za OBJ dodat GD revidovanou
PD SO01 statické části.
Zasláno, aktuálně GD zpracovává ZL na změnu PD
SO01. GD předloží návrh ZL v 01/2021.
Dnes na KD projednán termín odevzdání revize ceny
na předané změny PD. GD CN odevzdá formou
změnového listu č.12 do 15.1.2021.
GD informoval na KD o nutné čase pro vypracování ZL
cca do konce ledna 2021.
GD předložil dnes v tištěné podobě a totéž zašle
účastníkům KD elektronicky.
KD zaslal doplňující ZL, aktuálně v projednávání
s předpokladem uzavření a odsouhlasení 22.02.2021.
Trvá, na KD č. 33 budou ZL finálně do projednány
s panem Jandou za GD.
Proběhne dnes po KD.
V procesu odsouhlasování
ZL odsouhlasené, dodatek k SOD také, aktuálně se
čeká na stanovisko ministerstva.
OBJ dnes zadal Ing. Veverkovi k dopracování systém
zadržení sněhu s cílem ochránit nadstřešní žlab okapu.
Systém střešních zachytávačů bude upřesněn na
základě výběru krytiny ze strany GD.
GD dnes informoval o výběru střešní krytiny na typ
Hranice 11 engoba Tondach. PM s OBJ zaurgují Ing.
Veverku k vydání zachytávačů sněhu pro tuto krytinu.
Statik Veverka požaduje po GD zaslat návrh sněhových
zábran od výrobce Tondach. GD zašle dnes.
Zasláno, PM postoupí návrh na statika Veverku.
PM projedná se statikem do 15.02.2021
Trvá do vyřešení klempířských detailů.
Dnes na KD GD připustil provádění klempířských prací
jedním vybraným zhotovitelem s předpokladem
subdodavatele Hlaváček, GD OBJ s TDO předloží návrh
CN na klempířské práce za Všechny stavební objekty
včetně předjednaných změn do 26.02.2021.
GD u pana Hlaváčka ověří cenu po oddílech za celek
včetně oplechování na Všech stavebních objektech
v provedení RHINZK bez patiny.
Trvá
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Aktuálně GD s OBJ upřesnil rozsah díla, které bude
realizovat spol. Hlaváček, který nově má kapacitu
výhradně na: montáž tesařských kcí SO01, korekce
krovu SO02, montáž tesařských kcí SO05.
Klempířské práce jako celek GD s OBJ aktuálně hledá
vhodného dodavatele.
24.1

26.1

33.1

33.2

Požadavek PM na kotvení příponek pro provedení falců
titanzinkové krytiny s nadstřešním žlabem je na
provedení pomocí vrutů 6X25 (5X25) a taktéž PM
požaduje provedení zdvojených falců s provedením
zatěsnění vložením těsnění do falcu. GD navrhne
rozteč falců i s ohledem na statické zatřídění v dané
sněhové oblasti.
GD zašle návrh šíře pásů falcové krytiny v lednu 2021.
Trvá
GD informoval o osové vzdálenosti zdvojených
těsněných falců do 550 mm.
Detailní provedení bude podléhat odsouhlasené DPD
GD.
Zadání Trvá
Trvá
GD požaduje po statikovi Veverkovi stanovisko
k zavětrování nových štítů k novému krovu tj. zda má,
nebo nemá být provedeno? PM se statika dotáže.
Trvá
PM ověří současně s projednáním sněhových
zachytávačů.
Trvá
Dtto bod 24.1
Trvá
OBJ upozornil účastníky KD na nutnost zajištění
stavební připravenosti na připojení a realizaci ostrovní
solární elektrárny včetně bateriového úložiště v místě
kotelny. GD upozorňuje na nutnost osazení dvou až
čtyř Ks odečtových měřidel.
Elektro kotel
Solární elektrárna
Dálkový noční proud
Běžná denní spotřeba
Následně bude projednáno s panem Kudrnou tj.
zhotovitelem.
GD ještě čeká na dopracování CN subdodavatelem
Kudrnou.
Dnes projednán na KD podmět OBJ k možné záměně
SDK dělící stěny v kině pro VZT s příslušenstvím za
zdivo Porotherm AKU 250 mm a 11,5 Porotherm AKU.
GD ověří cenový a konstrukční dopad.
Dnes na KD byl GD seznámen s zadáním OBJ TP
vypracovat doplnění PD sálu kina o doplnění zdiva AKU
250mm s akustickou výpní otvoru v místě schodiště.
Výplně otvorů z kina budou osazeny akustickým
padacím prahem, zdvojeným akustickým těsněním
křídel dveří v zárubni dveří a akustickým sklem, cílem
je dosáhnout akustického útlumu min. 52 Db u výplně
jako celku. TP návrh řešení zašle do
TP zapracované zadání zaslal k posouzení a
odsouhlasení OBJ s TDO, schází aktualizovat tabulku
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truhlářských prvků (výplně otvorů). Dopad do VZT je
aktuálně zpracováván.

24.2

25.1

31.1

SO-02 – přístavba

Dnes na základě projednání na KD PM požaduje po GD
vypracovat návrh provedení střešních zachytávačů pro
obj. SO02. TP s PM požadují umístění posledního
sněhového zachytávače umístit nad podporou
(obvodovou stěnou) s cílem ochránit převis střechy.
Trvá
GD zašle návrh zachytávačů od výrobce Tondach dnes.
Zasláno, PM postoupí návrh na statika Veverku.
Trvá
Trvá PM následně po dopracování klempířských
detailů.
Trvá
PM požaduje po GD převzít detail podložení +
odizolování hydroizolačním pásem tj. „provětrání
pozednice“
Dnes upřesněno provedení s GD, který dle projednání
zrealizuje.
OBJ doplnil scházející dubové špalíky formou prken.
GD zahájí práce na krovu dnes. Detail ukončení krokví
a povrch krokví projednán s TP. GD zajistil vzorek
provedení, který TP s OBJ odsouhlasil, stržení hran
bude provedeno v „menší“ variantě. GD dílo krov
zrealizuje dle projednání a odsouhlaseného vzorku.
Provedeno, dnes projednána optimalizace zakončení
krokví a optimalizace vad provedení podložení
pozednice.
Stanovisko TDO:
GD provedl zakončení krokví a ukotvení včetně
podložení pozednice v rozporu s zadáním TP, TDO a
OBJ a to včetně nevhodného materiálu pro kotvení
pozednice. TDO trvá na provedení oprav díla tak, aby
bylo v souladu s platným zadáním a bylo bezvadné.
To znamená zejména:
1. GD ověří u statika Nováka zda skutečně
provedený způsob přikotvení pozednice je
staticky vyhovující a to i s ohledem na
plánovanou životnost stavby.
2. GD zajistí opravu ukončení kroví tak, aby
zakončení mělo svislé čelo výšky min 80 mm,
které bude ohraněno na šíři ohranění 8 mm
krom vrchní části na které je položeno nadbytí.
Krokev bude vodorovně zaříznuta k ohranění
svislého zakončení krokve.
3. GD doplní dubové podložky s asfaltovým
pásem výhradně pod krokve v místech, které
při obhlídce určí statik Novák.
Kontrola statikem provedená, aktuálně čekáme na
zaslání písemné stanoviska statika.
TDO žádá GD o zaurgování statika s vydání stanoviska.
TDO žádá o opakovanou urgenci statika Nováka
Trvá
Trvá
Bod vypuštěn.
OBJ dnes na KD nadefinoval svůj požadavek na
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31.2

36.1

8.2

provedení zakončení střeseních plášťů SO02 ve
vrcholu pomocí obvodové atiky s výškou atiky cca do
300 mm (250 mm ideálně ) s oplechováním čela
navazujícím na střešní skládanou krytinu. Konstrukce
atiky bude z prolévacích tvárnic tl. 150 mm vhodně
zakotvených do ŽB věnce. Prolévací tvárnice budou
instalovány výhradně pomocí stavebně montážního
lepidla ve všech řadách. GD ověří výrobní výšky
tvarovek 200 a 250mm za účelem optimalizace
skutečné výšky atiky. GD vypracuje návrh DPD
provedení oplechování atiky ve spolupráci s TP, který
zajistí vypracování řezu, detailu zohledňující výškové
napojení obj. SO02 s SO01. TP ve spolupráci s GD
navrhne funkční odvětrání krytiny a střešního pláště.
Bude projednáno s kanceláří AWAL > zajistí PM.
Zajištěno, aktuálně v procesu posouzení.
Dnes zpracovatel zašle do emailu technické posouzení
a následně je zapracuje s předpokladem v Út do
zprávy.
Dnes na KD OBJ upozornil GD na záměr snížit strop
v chodbě k WC obj. SO02. OBJ GD zadání předá po
projednání na sledujícím KD.
TP zadání zašle do 5.03.2021
Trvá, TP zašle do 10.03.2021
TP zpracoval a zaslal dle požadavku, bod vypuštěn
GD dnes provedl v rámci KD telefonickou konzultaci
s Krajskou H.S. Ing. Kovaříkovou vedoucí oddělení
změna dispozice na 2X WC a 1X žlábek, nutno podat
změnu stavby před dokončením.

SO-03 – kotelna

Na základě rozhodnutí OBJ o nerealizací SO03 je
s okamžitou platností pozastavena realizace ZTI, ÚT na
všech stavebních objektech do odvolání. OBJ aktuálně
zajisti zpracování revize PD ZTI ÚT, kterou po jejím
vypracování a odsouhlasení předá GD k přípravě ZL.
Dnes na KD projednán dotaz GD ohledně provádění
ZTI kanalizace (ležaté) u objektu SO02 TP požadavek
GD ovaří a předá PM, který vydá pokyn Emailem GD
v kopii na účastníky z KD.
PM vydá v tomto týdnu na základě projednání s TP.
Aktuálně v řešení. Bez dopadu na provedení
kanalizace pod SO 02.
Aktuálně v projednávání, TZB instalace pod objektem
SO 02 beze změn. PM informoval GD o
projednávaných drobných změnách v objektu. Termín
vydání finálních změn a s tím spojený dopad do TZB
bude upřesněn.
Trvá
PM předpokládá vydání změnové PD s předpokladem
do konce 09/2020.
PM ověří termín vydání změnové PD části TZB.
Trvá, termín bude upřesněn na základě stanoviska
projektanta k uskutečněné projekční koordinační
schůzce ze dne 1.10.2020.
PD TZB bude odevzdána následně po dokončení úprav
PD stavební části s předpokladem konec 10/2020.
Část elektro bude projednána dnes po KD.
Trvá, PM ověřit předpokládaný termín vydání PD
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26.2

33.3

19.1

topení.
Termín bude upřesněn následně po vydání revize PD
stavební části.
Trvá
Dnes bude požadovaný rozsah k vypracování PD TZB
projednán po KD s zástupcem GD panem Jandou.
Trvá, GD s OBJ budou po vydání statické části
případné změny řešit operativně v místě stavby bez
nutnosti vydávání změnových PD.
Na následujícího KD se zúčastní projektant ÚT pan
KOPP za účelem vypracování změny PD.
Aktuálně se PD vypracovává.
Trvá
Vydání PD je ujednané na 15.03.2021 > PM ověří
skutečný termín vydání PD.
PD byla vydána zpracovatelem Koppem dne
15.04.2021. PM PD zaslal GD k vypracování CN.
PM je aktuálně v jednání se zpracovatelem PD části
TZB. Revize a změna PD bude zahájena v 01/2021.
PM zajistil poptávku PD revize ÚT, aktuálně čekáme na
cenovou nabídku.
CN zaslána a odsouhlasena, vypracování PD bude
zahájena na konci 01/2021 s předpokladem
dokončení 02/2021.
Probíhá
Trvá
Trvá koordinace TZB za část elektro bude projednána
ses subdodavatelem GD panem Kudrnou následně po
vydání veškerých dopadů z ostatních PD.
Trvá

SO-04 – opěrná zeď, venkovní
schodiště

PM

OBJ dnes projednal na KD požadavek na uzavření
areálu jako celku v místě schodiště přilehlého k SO05.
TP vypracuje návrh provedení, GD bere požadavek OBJ
na vědomí. Například dvoukřídlou branku na podestě.
TP návrh branky vydá v náhradním termínu.
Trvá

TP, OBJ, GD

GD dnes na KD požádal PM o upřednostnění vydání
části elektro a části užitkové vody (vodárna-měnič
400V).
PM požaduje po GD zaslat do emailu účastníků z KD
seznam Všech projekčních požadavků, které jsou
z hlediska realizace díla na „kritické cestě“.
PM předal GD elektronicky finální PD SO05 stavební
části a hydroizolací. PM se k PD vyjádří a případně
vznese písemně své upřesňující dotazy k PD.
GD se k PD vyjádřil a zaslal své otázky na Email. Dnes
projednány podměty GD na KD, PM je projedná
s panem Pelechem.
Trvá
TP zaslal GD zadávací podklady k posouzení. TP dnes
avizoval osobní schůzku s subdodavatelem Kudrnou
v tomto týdnu za účelem dokončení projednání zadání.
TP uskuteční setkání s subdodavatelem v tomto týdnu.
Schůzka se uskutečnila s vyjasněním zadání pro

PM, GD, TP,
OBJ

SO-05
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Do:
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Do:
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Do:
14.10.2020

TP, GD

Do:
Bezodkladně.
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15.1

realizaci. Ostatní specifikace provedení elektro
v projednávání trvá.
TP do projednal zadání se subdodavatelem GD
Kudrnou, který v 01/2021 vypracuje návrh řešení
k projednání finálního provedení.
GD ověří návrh provedení od subdodavatele Kudrny.
Termín bude za GD upřesněn při následujícím KD č.29.
GD avizuje nutnost doplnění vstupních informací PD
Elektro o části slabo proud a dopad ÚT. TDO
informoval GD o doplnění vstupů elektro mezi 15 a
28.02.2021
Trvá
OBJ doplní zadání o CCT kamerový systém. Zadání OBJ
s TP projedná dnes.
Dnes na KD zadání projednáno za OBJ se
zhotovitelem, který navrhne vhodný technický návrh
CCT a EZS systému.
Trvá
Na základě rozhodnutí OBJ vydává PM pokyn GD
k provedení změny skladby podlah SO 05. Nová
skladba bude tvořena nově:
- 70 mm Dlažba z cihel pálených alternativně
betonových, spára u cihel šíře 20 mm
- 30 mm MVC maltové lože
- Betonová deska C20/25 se sítí KARI
150X150X8 u horního povrchu s krytím 20
mm od horního povrchu s přesahem ok min.
150mm
- Separeční PE folie 0,25 mm s přesahem 0,5 m
- 200 hutněný štěrk frakce 16-32 mm
- Zhutněná základová spára (pláň altern. Násyp)
PM požaduje po GD připravit k tomuto pokynu návrh
změnového listu.
Dne 7.9.2020 PM vydal změnový pokyn:
Betonová deska provedena dle definice v platné PD tj.
síť KARI u dolního a horního povrchu. Výšková úroveň
betonové desky snížena o -100mm.
GD předloží návrh ZL ne celkovou změnu SO 05. Dnes
ujednáno na KD:
GD předloží ZL k SO 05 na Veškeré změny SO 05 po
předání ucelené změnové PD SO 05.
Trvá
PD byla předána, PM požaduje po GD vypracovat
kompletní ZL k SO05. V nejzazším termínu do
13.11.2020
Dnes na KD GD předložil návrh ZL pro změnu SO05
k posouzení OBJ s PM. PM požaduje po GD návrh ZL
zaslat na Email.
Zasláno aktuálně v projednávání.
Bude do projednáno za účasti pana Jandy a začleněno
do dodatku k SoD s cílem odsouhlasit dodatek k SoD
v termínu odsouhlasení fakturace GD za 11/2020.
Trvá
Trvá v projednávání.
Dodatek k SoD bude do projednán v 01/2021
Trvá
Trvá, dodatek aktuálně v projednávání
s předpokladem uzavření do 15.02.2021
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GD
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PM, GD,
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Info.
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Do:
13.11.2020
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31.3

16.3

16.5

Finální projednání se uskuteční za přítomnosti pana
Jandy za GD 1.3.2021
Proběhne dnes po KD.
Schůzka se uskutečnila, aktuálně OBJ s PM čekají na
zaslání revidovaných podkladů.
Dokončeno, bod vypuštěn
PM projedná a zaurguje zpracovatele ÚT o vydání části
PD s návrhem podlahového topení a radiátorů
(ústřední vytápění) bez zdroje vytápění.
OBJ avizuje odevzdání PD ÚT do 15.03.2021
Trvá
Dále OBJ zadal vypracování revize energetické
náročnosti objektu, který bude vydán v tomtéž datu.
PM ověří skutečný termín vydání PD ÚT a Energ. Štítku.
Dokončeno, bod vypuštěn.

OSTATNÍ

PM požaduje po GD provést koordinaci díla s aktuálně
projednávanou změnou doplnění technologie audio
sytému, která je aktuálně v řešení OBJ s TP a PM.
(minimálně v rozsahu podium SO-01, SO-05, SO-07
(dvorní část).
OBJ projednal v minulém týdnu zadání „audia“ s TP,
který ve spolupráci s odborným projektantem vydá
návrh provedení audia u dotčených objektů SO-01, SO05, SO-07.
PM ověří u TP termín vydání PD Audio.
Dnes po KD proběhne koordinační schůzka AUDIO,
následně bude PM informovat GD o jejich závěrech a
času nutného pro vydání zadání AUDIA.
Trvá aktuálně v řešení
PM předal zadání na potenciálního dodavatele Praha
Music centrum za účelem vypracování technického
řešení.
Trvá
Koordinační schůzka u PMC za účasti OBJ se
uskuteční 16, nebo 27.11.2020.
Proběhne v tomto týdnu.
Projednání audia se uskutečnilo v pátek 4.12.2020.
Dne 14.12 se KD zúčastní zástupce PMC pan Malý za
účelem projednání audia.
Schůzka se uskutečnila, PMC předložilo OBJ CN na
vypracování PD, aktuálně schází ze strany PMC
předložit OBJ kvalifikovaný odhad nákladů pro přípravu
a následné vystrojení technologií.
Zasláno, OBJ se k návrh vyjádřil, aktuálně čekáme na
doplnění PMC.
OBJ objednal vypracování PD s předpokladem vydání
do 15.02.2021
Trvá
PMC vydalo PD ke kontrole.
TP PD předalo subdodavateli GD k zapracování do CN.
PM zašle zadání PD GD dnes.
Aktuálně bez připomínek GD k zaslanému podkladu.
Bod vypuštěn
PM požaduje po GD zavést seznam vzorků dodávek
materiálů a kompletačních či technologických prvků
včetně finálních povrchů podléhající odsouhlasení OBJ,
TP, PM pro Všechny stavební objekty.
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Bezodkladně.

ÚT

15.03.2021
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OBJ, TP

Do:
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PM, GD,
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23.2

26.1

29.1

PM dále žádá GD o předložení HMG předkládání
vzorků k posouzení a odsouhlasení.
Trvá
Trvá
Trvá
GD zaslal dnes návrh k posouzení, PM s OBJ a TP se
k podkladu vyjádří.
Trvá
Za PM bez připomínek, PM požaduje vést po GD
evidenci vzorků a průběžně ji doplňovat.
Trvá
TP zašle GD zadání k výběru vzorků nášlapných vrstev
GD
GD předložil dnes na KD možné vzorky dlažeb a
obkladů. Dnes TP s OBJ provedl základní předvýběr.
GD do 19.02 ověří ceny před vybraných vzorků.
Trvá, GD požaduje po TP doplnit upravené výměry
k jednotlivým povrchům.
ZA GD je dlažba cenově odsouhlasená bez dopadu do
ceny, GD aktuálně ověřuje cenu obkladů. GD urguje TP
o předání požadovaných výměr.
VV TP GD předal, GD aktuálně ověřuje cenu
keramických obkladů.
GD ověřil cenu s tím, že na stávající rozsah výběr TP
dokáže akceptovat. TP doplní výběr dlažeb a stěn
v ostatních podružných místnostech bezodkladně.
GD ve známém rozsahu zajistí vybraný mateiál
objednávkou.
GD požaduje PM s OBJ stanovit termín k vydání revize
tabulek výplní otvorů. Tabulku vypracuje TP.
TP tabulku vypracoval v pracovní ver, která bude
upřesněna a následně předána GD. Tabulka bude
předána v tomto týdnu GD.
Zasláno, GD bude dále pracovat s předaným
dokumentem TP.
Dokument bude dále rozšiřován, aktuálně
odsouhlasen vzorek barevnosti lazura bezbarvá Het.
Trvá
Bod vypuštěn
Dnes TP upřesnil provedení výplní otvorů. PM požaduje
po GD předložit návrh dílenské dokumentace ke všem
truhlářským výplním otvorů včetně vypracovaných
detailů a zakótovaných profilací.
GD předpokládá zaslání návrh DPD v tomto týdnu.
GD zajistí návrh DPD na následující KD č.29
Trvá, GD náhradní termín upřesní >
DPD zajistí OBJ ve spolupráci s TP. GD zajistí
zasmluvnění zhotovitele Kocourka v požadovaném
rozsahu. TDO s OBJ apelují na GD s zahájením výroby
truhlářských výrobků.
GD po dnešním KD do projednáním s OBJ zasmluvní
subdodavatele bezodkladně.
TP žádá GD o zasmluvnění subdodavatele
bezodkladně.
Subdodavatel je GD zasmluvněn, TP zašle
aktualizované tabulku dveří zašle GD zítra.
Dnes na KD projednán návrh GD na optimalizaci
provedení nadstřešní tepelné izolace a zvýšení
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29.2

31.4
31.5

odvětrávané mezery. GD vypracuje v rámci DPD řez
krovem v místě pozednice a hřebene včetně návrhu
plechování a odvodu kondenzátu. PM následně zajistí
u společnosti Awal posouzení zateplení konstrukce
krovu s ohledem na vznik rosného bodu a dalších
fyzikálních parametrů včetně optimalizace technického
řešení. Řešení střešního pláště bude doplněno o řízené
odvětrání za účelem zajištění tepelného komfortu
v letních měsících proti přehřívání.
Trvá, bude zadáno k posouzení po předání finální
podoby detailu řez střešním pláštěm a vrcholem
hřebene včetně provedení odvětrávacích věžiček. TP
dnes na KD upozornil na nutné posouzení tepelného
štítku v případě vypuštění nadstřešní tepelné izolace.
GD zašle finalizaci detailů do
Zasláno, aktuálně předáno k projednání znalecké
kanceláři.
PM zaurguje.
Dnes předán PM konkrétní pracovník, který bude
zadání řešit.
Probíhá.
Čekáme na vydání pokynů emailem a formální vydání
zprávy v Út.
Dnes projednáno na KD požadavek TDO k ošetření
trhlin ve zdivu před provedení omítek za tímto účelem
případná nutná opatření GD projedná se statikem
Novákem včetně možností odstranění kamenné klenby
nad sklepem. PM téma stabilizace trhlin v SO 01
projedná i se statikem Veverkou, který bude přizván za
tímto účelem na KD č.30.
Byla uskutečněná prohlídka statikem Novákem v místě
stavby, aktuálně čekáme na zaslání písemné vyjádření
statika Nováka. PM totožné zadání k posouzení a
návrhu stabilizace trhlin ve stěnách a klenbách se
statikem Veverkou.
Obé trvá
Trvám
PM s Ing. Veverkou projednal zadání, statik Veverka
provede pasport trhlin uvnitř i zvnějšku obj. SO01 za
účel návrhu sanace a zajištění stabilizace trhlin.
Prohlídka na stavbě za účasti GD je předjednána na
středu 3.3.2021.
Prohlídka se uskutečnila dne 5.03.2021. Ing. Veverka
posoudil v místě stavby také možnost odstranění
klenby u sklepa. Statik avizoval vypracování PD do
konce 03 2021. PM zaurguje statika o zkrácení
termínu vydání PD.
Ing. Veverka se na kontrolní prohlídce stavby po
odstranění stropu dostaví zítra a za účelem posouzení
zastiženého skutečného stavu.
OBJ požaduje po GD a PM zajistit přípravu části elektro
SO01 pro následné připojení fotovoltaické elektrárny.
Trvá
OBJ s TDO požaduje po GD provést návrh odvětrání
vzduchové mezery mezi vestavkem SO01 a obvodovou
kamennou stěnou. TDO trvá na provedení otvorů pro
odvětrání a teprve následně zahájení zdění vestavku
SO01. GD zašle návrh do 19.02.2021.
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33.4

33.5

35.1

35.2

35.3

36.1

Aktuálně čekáme na ověření návrh za AWAL
Trvá
Čekáme na vydání pokynů emailem a formální vydání
zprávy v Út.
Zhotovitel GD informoval dnes na KD OBJ o nutnosti
zažádat o připojení ČEZ distribuci o připojení
elektrokotle, Dále byl zhotovitel seznámen s nutností
zřízení samostatného měření odběru el. energie.
Trvá
GD ověří dopad ceny za plošné použití omítek
jednovrstvých jádrových vápenných nastavovaných
točených.
PM doporučil k provedení vnitřních i vnějších omítek
dodavatele Alegra p. Šamalík 777115214.
PM opakovaně požaduje po GD zajistit sejmutí do
plechových šablon Všech zachovalých profilových
profilací na fasádách obj. SO01. PM s OBJ požadují po
GD provést obnovu Veškerých stávajících profilací na
fasádách obj. SO01.
Trvá
GD avizuje zahájení provedení sond v místě šachty
kanalizační v místě paty pozemku za účelem ověření
dimenzí a provedení stávající zrealizované kanalizace.
OBJ vyjednal s ČVAK provedení stavu kanalizace
kamerovou zkouškou. OBJ požaduje po GD aktuálně
zejména řádně vyčistit spodní šachtu na pozemku za
účelem provedení kamerové zkoušky.
OBJ zadal na základě získaných informací novou trasu
kanalizace na kterou OBJ zadal vypracování PD.
Dnes na KD projednán požadavek OBJ na osazení
elektromotorického samo zamykacího zámku např.
ABLOY EL520 ve spojení s ovládáním čtečkou karet
EZS systému Jablotron 100+. celkem v počtů 2 KS
zámků a tří čteček čipů. Tj. zajištění vstupu do objektu
vstupní elektro posuvnou branou, vstup do SO01,
vstup do SO02.
Trvá
Scénické osvětlení TDO ověří, v jakém rozsahu je
vyprojektovaná za PMC příprava.
PD je platná, GD bude realizovat výhradně na záladě
předané PD.
GD s ohledem na změny PD doporučuje ověřit po OBJ
platnost PBŘ, případně ji aktualizovat, Současně GD
doporučuje kvantifikovat veškeré změny a zahájit
proces projednání změny stavby před dokončením.
Trvá
GD požaduje po OBJ vydat finální tabulky
zámečnických výrobků. PM požadované projedná s TP
a OBJ, následně bude GD vydáno finální zadání.

GD, OBJ

GD

Do:
5.03.2021

GD, OBJ, TP

Do:
12.02.2021

GD, TP, OBJ

TDO

Info.

Do:
19.04.2021

TP, OBJ

GD, TP, PM,
OBJ

03.05.2021

Poznámka: Všichni účastníci KDP jsou žádáni o prověření tohoto zápisu. V případě jakéhokoli nesouhlasu s obsahem,
jsou účastníci žádáni o vydání písemných připomínek do 2 dnů po obdržení tohoto zápisu.
Poté se stává tento zápis z jednání závazným dokumentem.
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