
ZÁPIS Z JEDNÁNÍ 

  
Výstavba dešťově kanalizace HMMC  

  
Dne 9.1. 2007 v Nošovicích 

  

Přítomni dle prezenční listiny 

  

Fa APB provedla do dnešního dne na obj. 1033 následující činnosti: 

  
Z celkové délky stok RW1 – RW3 5.670,50 m, která byla definitivně pro tento objekt 

upřesněna s projektantem (Hutní projekt) je provedeno  2.102 m, tj. 37%. 

Délka 6.723 m uváděná do minulého KD obsahuje i část přípojek od dešťových svodů 

jednotlivých hal, které Takenaka později převedla do obj. 1010, ale rozsah obj. 1033 

neaktualizovala. Proto přípojky uvedené v projektu obj. 1033 (č.v. 302 – 307), jež provádí 

firma IRP Č. Těšín, je nutné z tohoto objektu vyjmout. 

 

Aktualizovaný harmonogram vyžádaný na minulém KD počítá s délkou 5.526 m (méně o 

144,50 m) a navíc uvažuje s jiným členěním objektu („Line 1“ až „Line 4“). Uvádění délek 

potrubí dle DN (500 – 1800) by nebylo zcela přesné, neboť přípojky nemusí být ve stejné 

souřadnici jako šachty na kmenové stoce, v nichž se mění profil potrubí.  

 

Na stokách byly provedeny Teststavem, s.r.o. Ostrava 2 statické zatěžovací zkoušky a 22 

laboratorních stanovení zhutnitelnosti zemin. Všechny zkoušky vyhověly požadovaným 

projektovaným parametrům. 

  

Fa Lesostavby F-M,a.s. do dnešního dne na 4 ORL provedla tyto práce: 

  
RW- A01, RW-A03.01, RW-A03.02 jsou dokončeny až na konečné terénní úpravy 

dokončeny, 

 

RW-A02: položeny a zasypány nádrže, horní želbetonové desky připraveny na betonáž, 

propojení nádrží se středovým potrubím a rozdělovací komorou před dokončením. 

  

Na dnešním KD byla důkladně projednána problematika odlučovačů ropných látek. 

Zástupce firmy PURATOR Ing. Svadbík dodá do příštího KD „Prohlášení o shodě“ 

odpovídající požadavkům české a evropské legislativy. Očekáváme, že správnost tohoto 

dokumentu bude ověřena ČOI. 

 

Účastníci KD berou na vědomí, že reakce na poslední vyjádření EPS byla EPS zaslána spolu 

s vyjádřením společnosti PURATOR. 

  

Příští kontrolní den se bude konat 23.1.2008 v 9,30 v prostorách zasedací místnosti AMCO. 

  

Účastníci KD souhlasí s výše uvedenými body zápisu. 
 


