
ZÁPIS Z JEDNÁNÍ 

Výstavba dešťové kanalizace HMMC 

Dne 24.10.2007 v Nošovicích 

 Přítomni dle prezenční listiny 

Zástupce Agentury CzechInvest Mgr. Jan Hana představil zúčastněným Ing. Milana Úlehlu, 
který je nezávislým technickým dozorem dle dohody EPS, HMMC a CI 

 

• Účastníci jednání byli seznámeni s dosavadním stavem lokality a technologií 
pracovního postupu. Dosud bylo položeno 40 bm rour o průměru DN 1000. Délka 
jednotlivých rour je cca 6 bm. Roury jsou spojovány klasickými pryžovými kroužky. 

• V nejbližší době se začne pokládat potrubí DN 1200 a vyššího průměru. Tyto roury 
nemají uzpůsobena hrdla ke spojování těsnícím kroužkem. Byl proto vybrán těsnící 
spoj FLEX-SEAL, který je tvořen pryžovým kroužkem a kovovými pásky. Spoj je 
instalován momentovým klíčem. Spoj FLEX-SEAL má záruku 60 let. Výše popsaná 
technologie montáže zaručuje vodotěsnost spojů. 

• Vzhledem k materiálovým charakteristikám rour profilu nad DN 1200 budou 
instalovány plastové šachtice.  

• Zástupce zhotovitele Ing. Roman Kratochvíl upozornil na riziko dlouhodobě 
otevřených výkopů. Z toho důvodu se pokládka rour provádí v krátkých úsecích. 

• Jako podsypový materiál slouží struska o stejné zrnitosti zaručující ulehlost podsypu. 
Obsyp tvoří zemina stabilizovaná pomocí příměsi vápna. Obsyp je hutněn ježkovými 
válci po 30 až 40 cm vrstvy na únosnost E def = 45 MPa. Kontrola zhutnění je 
prováděna dle projektové dokumentace. 

• Zásyp tvoří v zeleni materiál z výkopku, pod komunikacemi a parkovacími plochami 
je materiál zásypu stejný jako obsyp. 

• Ing. Ulehla konstatoval, že výše uvedený postup výstavby dešťové kanalizace SO 
1033 je v souladu s prováděcí projektovou dokumentací vypracovanou společností 
Technoprojekt a.s., upřesněn je v návaznosti na stavební objekt 1010 společností 
Hutní projekt Frýdek Místek a.s. 

• EPS požaduje projektovou dokumentaci stavebního objektu 1033 se změnami stavby.  

 

Součástí pravidelné zprávy Ing. Úlehly bude i kopie oprávnění odborné firmy k provádění 
geotechnických zkoušek, dále budou zkoušky popsány a budou přiloženy výsledky zkoušek.   

 

Příští kontrolní den bude 7.11.2007 v 9:30 v prostorách zasedací místnosti AMCO 

 

Účastníci KD souhlasí s výše uvedenými body zápisu. 
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