
ZÁPIS č. 12

Zo stretnutia na stavbe: 
IBV Záhumnie –inžinierske siete, prístupové miestne komunikácie

Objekt:  SO 02 Vonkajšie rozvody pitnej vody
Objekt:   SO 03 Splašková kanalizácia tlaková

Konaného  dňa  15.11.2015, od 14,00-15,00 hod. konaný na miestnom úrade v Krásnej

Prítomní:  za VVS: Ing.Dubovský-výr.nám
za OZ  IBV Záhumnie: p.Bodnárová, p.Koporová,
za MÚ Krásna : JUDr. M.Kažimír-starosta

- Kontaktná osoba na technické veci za  VVS: Ing. Bereš, tel: 0902 968 261, e-mail: michal.beres@vodarne.eu,  prípadne
Ing.Š. Vašiv, 0911 080 598, e-mail:,Stefan.Vasiv@vodarne.eu
- Kontaktná osoba na technické veci za  OZ: Ing. Koporová, tel: 0907 946 104, e-mail: k.koporova@centrum.sk

Dnešného dňa bolo dohodnuté: 
-  súkromná el.prípojka pre RD na Prašnej ulici je už nefunkčná a tento RD je napojený spoločnosťou
VSD na iný, bližšie osadený stĺp, čiže tento výkop – na Prašnej ulici smerom na východ je možné
kopať podľa PD strojovo. Na dnešnom KD ale bolo dohodnuté, keďže už v noci sú mínusové teploty,
verejné  rozvody  sa  už  nebudú  robiť  z dôvodu  zlej  manipulácie  s materiálom  väčších  dimenzií.
Existujúci koniec  potrubia na Prašnej ulici, ktoré nie je ukončené, je nutné uzavrieť a zakopať tak
aby cez zimu nebolo na povrchu. Na tejto vetve sa bude pokračovať až v čase lepšieho počasia.

- takisto verejné rozvody – vetva vodovod Rad 1D-E, kanalizácia vetva TII-TIII s pokračovaním  aj
s príslušnými  prípojkami bude robená až v čase vyhovujúcich teplôt

-  ukončenie  vetvy vodovodnej  Rad 2a J-M a kanalizačnej  T4-T5III  D50 za križovatkou smerom
k miestnej  komunikácii  Ortoviská s príslušnými  prípojkami bude robené až v čase vyhovujúcich
teplôt

- Nadzemný  HN1 hydrant, ktorý je už osadený, bude nutné preložiť v zmysle zápisov z predošlých
KD. Výkop pre tento hydrant je už pripravený

- Hydrant H8P je osadený až v súkromnom pozemku č. 9600. Geodet, ktorého zabezpečí dodávateľ
výkopových prác opäť vytýči hranice súkromných pozemkov  na tomto mieste a vykope nové miesto
pre premiestnenie tohto hydrantu tak, aby bol na verejnom priestranstve  (č.parcely 14286) a aby
nekolidoval s už urobenou prípojkou k RD  na parcele č. 9572.

-  Hydrant  H18P na  vetve  vodovod  Rad  6  D-H  nie  je  osadený.  Tento  hydrant  síce  v pôdoryse
dokumentácie nie je zaznačený, je ale zaznačený v pozdĺžnom reze a takisto je vykázaný vo výkaze
a príslušnom rozpočte.

-  Chráničky  na  uzatváracie  ventily  vody  a kanalizácie  už  hotových  prípojok  sú  osadené.  Ďalšie
ukončené a napojené  prípojky je nutné hneď zasypať z dôvodu nižších teplôt, keďže systém je už
natlakovaný.
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- Na Družstevnej ulici  k RD k pozemku č. 9533 ( susediacim už zo zastavanou časťou obce) bude
vedená kanalizačná prípojka v zmysle PD a to na severnej časti komunikácie.

- Pokiaľ  počasie dovolí,  bude sa pokračovať na výkopových prácach a osadzovaní jednotlivých ešte
neurobených prípojok k RD 

Ďalšie stretnutie sa uskutoční  7.12.2015 (stredu) o 14,00 na obecnom úrade v Krásnej za účelom
zosumarizovania prevedeného rozsahu prác

V Krásnej, dňa  25.11.2015

Zapísal:  Ing.K.Koporová

Pozn: Prípadné výhrady k zápisu môžete poslať na e-mail k.koporova@centrum.sk do 2 dní   od    
jeho obdržania.
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