
ZÁPIS č. 12/2017 

Zo stretnutia na stavbe:  

IBV Záhumnie –inžinierske siete, prístupové miestne komunikácie 

 Objekt:  SO 01 prístupové miestne komunikácie 

   

                          Konaného  dňa  2.11.2017 o 10,00  hod. na stavenisku – s miestom stretnutia na Zelenej 

   ulici  v Krásnej                                     

 

Prítomní:- podľa prílohy č.1    

  

Úlohy z min.KD: 

-úloha č.1- vsakovacie jamy na Prašnej ul.zrealizované, zápis zmeny v techn.riešení odvodnenia 

dažď. vôd do staveb.denníka zabezpečí p.Koporová 

- úloha č.2 – posun komunikácie na Zelenej ulici – prekreslené projektantom a už vytýčené geodetom 

 

- úloha z minulých KD – preloženie Hydrantu č. H9P  - P.Behun  aj s p. Koporovou dohodne miestne 

šetrenie s pracovníkmi VSD, ohľadom riešenia tohto stavu, takisto preloženie 4 el.dvojskriniek na 

trase 1B – 3B 

 

Dnešného dňa bolo dohodnuté: 

1.  Zmena stavby pred dokončením –zabezpečí podanie do 10.11.2017 p.Koporová 

2.  Pred pozemkom pani Bernátovej –trasa B sa momentálne nerealizujú obrubníky 

3. Podľa informácii p.Kubičku - pred jeho pozemkami nie je dostatočné krytie hlavných rozvodov 

vody a kanalizácie - trasa A. Pred týmito pozemkami v mieste zeleného pásu Fy Tris urobí sondu na 

zistenie skutočnej nivelety týchto rozvodov. 

4. Výjazd  a  prejazd z IBV na ulicu Ortoviská a Krajnú ulicu sa momentálne nebude realizovať, 

predpoklad až v jarných mesiacoch budúceho roka. K pozemkom v tejto časti IBV sa dá dostať po 

priľahlých komunikáciách. 

5. Zeminu okolo vsakovacích  šácht na trase A – na poli smer na Košickú Polianku, ktoré realizovala  

fy Oberle s.r.o. je nutné ešte pred zimným obdobím dostatočne a dodatočne zhutniť, pretože značne 

sadá. Jedná sa o 7 ks vsakovacích šácht.  

6.  Predpoklad ukončenia prác na realizácii cesty na tento rok je do konca novembra 2017 

 

 

Ďalší  KD sa uskutoční cca po 20.11.2017, resp. podľa potreby na základe telefonického pozvania na 

stavenisku  

 

 

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

jeho obdržania. 

 

 

 

 

V  Košiciach, dňa  03.11.2017                                                                     Zapísal:  Ing.K.Koporová 

mailto:k.koporova@centrum.sk

