
ZÁPIS č. 02/2016 

Zo stretnutia na stavbe:  

IBV Záhumnie –inžinierske siete, prístupové miestne komunikácie 

 Objekt:  SO 01 prístupové miestne komunikácie 

   

                                 Konaného  dňa  16.11.2016, od 9,00 hod. na stavenisku na Prašnej ulici                                       

 

 

Prítomní:- podľa prílohy č.1    

  

Dnešného dňa bolo dohodnuté: 

 

-  Dodávateľ  stavebných prác Envirocentrum s.r.o. žiada k pokračovaniu ďalších prác  na 

komunikácii dodanie  všetkých vyjadrení správcov podzemných sietí, ktoré boli doložené 

k stavebnému povoleniu. – doložiť max. do 25.11.2016.  V projektovej dokumentácii – SO 01 

komunikácie nie je zreteľne zaznačený STL plyn, ktorý prechádza popod komunikáciu a pri 

realizačných prácach bol porušený.  V PD nie je riešené ani zabezpečenie exist. rozvodu plynu 

chráničkou, čo sa v súčasnosti musí dodatočne zrealizovať subdodávateľská firma (Montrur s.r.o). 

 

-  V súčasnosti prebiehajú práce na ukladaní a zaúsťovaní drenáže do vsakovacích jám na vetve 

A v časti od Prašnej po Družstevnú ulicu. Po stabilizácii podložia a dosiahnutia požadovanej miery 

zhutnenia  je zrealizovaná a zhutnená I.vrstva podsypu. V miestach križovania sietí popod budúcou 

komunikáciou ( realizované minulý aj tento rok  vrámci predmetnej akcie) podložie sa bude 

vymieňať v plnej miere. 

 

-  Harmonogram práce závisí od poveternostných podmienok, hlavne stabilizácia podložia vápnom –  

nie je možná vo vlhkom počasí. Predpoklad ukončenia  realizačných prác na komunikácii – cca apríl 

2017. Tento rok je možné ukončiť práce po I.vrstvu štrkového podsypu  na vetve A – po rozvod STL 

plynu. 

 

- Na komunikácii na vetve A- smerom na cestu Rešov Majer, v projekte pôvodne neboli uvažované 

vsakovacie jamy z dôvodu odvodnenia tejto časti komunikácie do okolitého terénu, ktorý 

v súčasnosti nie je zastavaný. Na žiadosť dodávateľa prác na komunikácii, kvôli tomu, aby cesta 

nebola do budúcna podmývaná je navrhnutých ďalších 5 vsakovacích jám. Tieto však budú 

realizované fy Oberle s.r.o až vo vhodnejšom počasí.  

 

Ďalší  KD sa uskutoční. podľa potreby na základe e-mailového pozvania na stavenisku  
 

 

V Košiciach - Krásnej, dňa  18.11.2016 

Zapísal:  Ing.K.Koporová 

 

 

 

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

jeho obdržania. 

mailto:k.koporova@centrum.sk

