ZÁPIS č. 13
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 7.12.2015, 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, Ing.T.Olšavský

- 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

Stav rozpracovanosti ku dnešnému dňu:
- vodovodný rad vrátane výkopov o dĺžke 2390 m z celkových 3118 m ............................... 76 %
- kanalizačný rad vrátane výkopov o dĺžke 2922 m z celkových 3727 m .............................78 %
- osadené podzemné hydranty – 14 ks + 1 nadzemný, z celkových 19 ks ............................ 83 %
- prípojky vodovodu a kanalizácie krátke ( 2,0 m) – 73 ks
- prípojky vodovodu a kanalizácie dlhé ( 10,0 m) – 52 ks + 1 dlhá (50,0 m)
- prípojky spolu 126 z celkových 162 ks................................................................................. 78 %
Dnešného dňa bolo dohodnuté:
- nadzemný hydrant HN1 po zvážení všetkých okolností ostane osadený podľa PD v chodníku, len
po opätovnom vytýčení hraníc pozemku č. 5931 bude premiestnený tak, aby bol osadený min.1,5 m
od obrubníka chodníka a zároveň tak, aby nebránil výstavbe budúceho plota na hranici predmetného
pozemku a tak, aby sa dalo s ním v prípade potreby manipulovať.
- všetky výkopy na zimu zasypať, pretože systém je natlakovaný, aby nedošlo k porušeniu potrubia
v prípade mrazov a kvôli bezpečnosti, takisto po premiestnení hydrantu HN1 výkop zasypať
- všetky uzatváracie ventily a takisto aj hydranty označiť chráničkami aby nedošlo k ich poškodeniu
- všetky ďalšie výkopy a navŕtavanie prípojok na tretej vetve vykonávať v prípade priaznivého
počasia

Ďalšie stretnutie sa uskutoční podľa potreby na obecnom úrade v Krásnej
V Krásnej, dňa 8.12.2015
Zapísal: Ing.K.Koporová

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

