Zápis z kontrolního dne č. 32
Akce „Nová radnice pro Prahu 7“
DATUM JEDNÁNÍ A ČAS:

29.05.2018 od 9:00 hodin

MÍSTO KONÁNÍ:

U Průhonu 1338/38

ZAPSAL:

Dvořák & partneři, s.r.o.

PŘÍLOHY:
POČET STRAN CELKEM:

4
7 + přílohy

PREZENČNÍ LISTINA:

Účastníci jsou vlastnoručně podepsáni na prezenční listině, která je
přílohou tohoto zápisu.

MČ Praha 7
MČ Praha 7
MČ Praha 7
CONTRACTIS, s.r.o.
CONTRACTIS, s.r.o.
Dvořák & partneři, s.r.o.
Dvořák & partneři, s.r.o.
KOODAB s.r.o.
DELTAPLAN spol. s r.o.
DELTAPLAN spol. s r.o.
Atelier bod architekti s.r.o.
Atelier bod architekti s.r.o.
Atelier bod architekti s.r.o.
GEOSAN GROUP a.s.
Metrostav a.s.
Metrostav a.s.
GEOSAN GROUP a.s.
Metrostav a.s.

Pavel Zelenka
Josef Bohuňovský
Jan Musil
Ing. Tomáš Mrkvan
Ing. Ondřej Hanyk
Ing. Ondřej Daněk
Ing. David Motl, Ph. D.
Ing. Dana Brajerová
Ing. arch. Luděk Přenosil
Ing. Petr Blažka
Ing. arch. Vojtěch Sosna
Ing. arch. Jáchym Svoboda
Ing. arch. Jakub Straka
Josef Brynda
Ing. Pavel Trojan
Ing. Jakub Uxa
Bc. Petr Kunc
Ing. Libor Sommerschuh

DALŠÍ KONTROLNÍ DEN:

úterý 05.06.2018

Tento zápis z KD je přílohou stavebního deníku
POUŽITÉ ZKRATKY:
BOZP
Bezpečnost a Ochrana při Práci
KD
Kontrolní den
SD
Stavební deník

ZelenkaP@p7.mepnet.cz
BohunovskyJ@praha7.cz
MusilJ@praha7.cz
tomas.mrkvan@contractis.cz
ondrej.hanyk@contractis.cz
danek@dvorakpartners.cz
motl@dvorakpartners.cz
d.brajerova@seznam.cz
prenosil@deltaplan.cz
blazka@deltaplan.cz
sosna@bodarchitekti.cz
svoboda@bodarchitekti.cz
straka@bodarchitekti.cz
josef.brynda@ggcz.eu
pavel.trojan@metrostav.cz
jakub.uxa@metrostav.cz
petr.kunc@ggcz.eu
libor.sommerschuh@metrostav.cz
X = přítomen
O = omluven

X
O
X
X
X
O
X
X
X
X
X
O
O
X
O
X
O
X

v 9:00 hod na stavbě

INV
PM
TDS

Investor – MČ Praha 7
Projektový manažer - CONTRACTIS, s.r.o.
Technický dozor investora - Dvořák &

partneři, s.r.o.
ZL
VV

Změnový list
Výkaz výměr

KOO BOZP
GD

Koordinátor BOZP – KOODAB s.r.o.
Generální dodavatel - GEOSAN GROUP

a.s., Metrostav a.s.
Autorský dozor - Ateliér bod architekti
s.r.o., DELTAPLAN spol. s r.o.
Zápis z KD je rozesílán účastníkům elektronickou poštou nejpozději do 48 hodin od konání KD na stavbě. Případné
námitky / připomínky vůči zápisu je možné uplatnit nejpozději do 48 h od odeslání zapisovatele. Poté se má za to,
že obeslaní se zněním zápisu souhlasí a zaslaná verze je finální.

GP

Generální projektant

ADI
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1. OBECNÉ
KD/DATUM BOD

OBSAH

KD 13
16.1.2018

ETAPA 2 (změna 9.NP)

16.1.1

TERMÍN

ZODPOVĚDNÝ

ZODPOVĚDNÝ

……
KD_25: Probíhá (předmětný ZL004 potvrzen).
KD_26: Dokument schválen radou MČ. Podepsán bude
současně s nabytím právní moci SP na tuto změnu.
KD_27: SP vydáno, nabytí PM se předpokládá 26.4.18,
následně bude dodatek podepsán.
KD_28: SP nabylo právní moci. Dodatek bude podepsán
do konce týdne.
KD_29: Dodatek předán na podpis GD. Předpoklad
podpisu v průběhu příštího týdne.
KD_30: Probíhá, GP předá ověřenou PD změnu stavby a
příslušné stanovisko.
KD_31: Dodatek č. 2 ze strany GD podepsán a předán
na podpis INV. Dle sdělení GP byla ověřená PD
(DUR/DSP) předána INV včetně příslušného stavebního
povolení - bude potvrzeno arch. Musilem.

KD_32: Dodatek podepsán. Příslušná DPS v počtu
4 pare (GD), 1 pare (TDS) připravena k vyzvednutí
u INV. Bod se vypouští.
2. PROJEKT
KD/DATUM BOD

OBSAH

TERMÍN

KD_01
1.2.1
17.10.2017

Schůzka nad projektem

31.5.

…
KD_12: GP zaslal závěry a doporučení z projednání
problematiky statiky ZD a HI (viz příloha č.4). PM, INV a
TDS schválili principiální doporučení GP za účelem
minimalizace rizika případných škod při zvýšené HPV na
základě nově zjištěných skutečností (stav ZD). Dnes ve
14hod proběhne KD projektu, kde budou konkrétně ve
spolupráci s GD určeny termíny doplnění DPS ve smyslu
závěrů GP k dané problematice, zejména:
řešení sanace původní HI vč. tvarového řešení,
s tím související tvarové řešení MP vč. navazujících
žb prahů,
doplňující statická opatření k zajištění stability ZD
(žb ztužující stěny ve zdvojené podlaze, doplněné
tahové MP, zpřažená nadbetonávka v místech, kde
není zdvojená podlaha).
……
KD_31: GD má dotazy k obsahu VV. Za účelem
správného ocenění revize spodní stavby budou dotazy
GD operativně upřesněny ze strany GP a rozpočtáře
(GD a GP projednají na samostatném KDP).
GD dodá do příštího KD nabídku na provedení prostupů
pomocí systémových pažnic BETTRA. V případě
místnosti PT a.s., kde nebyla zastižena HI dodá řešení
GP a GD následně připraví CN.
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1.6.
22t
23t
1.6.

GD/GP
(odpovědi na
dotazy k VV)
ADI/TDS
(vyjádření k CN)
PM/INV
GP (řešení
prostupu PTa.s.)

Stanovisko GD k provádění žb stěn předáno (viz příloha
č.2). TDS doplnil PM komentář. PM/INV vydá
stanovisko po doplnění HMG.

KD_32: Schůzka nad VV proběhne 31.5. GP pořídí
zápis s uvedením termínu provedení a obsahu
revize VV.
Nabídka zhotovitele na provedení systémových
prostupů zaslána TDS a ADI k vyjádření. GP
vypracuje detail řešení prostupu v místnosti PT
a.s. do konce týdne.
Stanovisko PM/INV k vyjádření GD a GP trvá. TDS
nicméně konstatuje, že závazným podkladem pro
výstavbu je platná PD. Dle vyjádření GP svislé
stěny z TZB staticky vyhovují i v novém modelu a
zhotoviteli nebrání absence stanoviska INV
v realizaci svislých konstrukcí.
KD_12
9.1.2018

KD_19
27.2.2018

12.2.1

Hromosvod
…..
KD_19: GP oznámil, že rozsah výkopových prací se
nemění – bude zohledněno v revizi DPS vč. příslušného
schéma zemnící soustavy.
KD_23: GP oznámil, že revize bude obsahovat i řešení
bludných proudů (budou využity MP). Termín potvrzen.
KD_24: Trvá! GP zajistí do příštího KD.
KD_25: Splněno. GP provede úpravu návrhu – zrušení
prostupů u paty obvodové stěny, doplnění napojení
zemnění k tahovým MP.
KD_26: Revize uložena na úložiště PD. Tištěná verze
bude předána do příštího KD.
KD_27: GP předal revizi PD. GD avizuje dotazy
k provedené revizi – zašle do příštího KD.
KD_28: GP na žádost GD a TDS upřesní detaily
propojení (provaření) výztuže základu (viz pozn. na
výkrese konstrukční části).
KD_29: Trvá.
KD_30: GP/ADI předal stanovisko (viz příloha č.2), kde
připouští možnost upustit od dodatečně požadovaného
uzemnění prostřednictvím nových základů. ADI
provede příslušný zápis do SD.
KD_31: Trvá.

19.2.1

KD_32: GP/ADI provedl příslušný zápis do SD. Bod
se vypouští.
Změna dispozice kanceláří
14.6./21.6. GP
……..
22.5.
GP (vzor)
KD_25: INV schválil změnu dispozice. GP připraví do
příštího KD CN na příslušnou revizi DPS. Práce na revizi
ASŘ již zahájeny. GP oznámí termín revize DPS (včetně
profesí).
KD_26: Trvá, GP předá do konce týdne.
KD_27: GP předal nabídku, PM žádá doplnit obsah
revidované PD.
KD_28: INV/PM odsouhlasil nabídku. GP zahájí práce.
Termín a obsah předání změny bude upřesněn do
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příštího KD.
KD_29: Trvá.
KD_30: Revize DPS bude předána 14.6. (VV 21.6.). GP
představil vzor revidovaného výkresu – odsouhlaseno.
Součástí revize budou i zjednodušené půdorysy
s barevným rozlišením původních a změněných
konstrukcí (týká se pouze ASŘ). GP připraví vzorový
výkres do příštího KD.
KD_31: Trvá. GP zašle GD, TDS, PM po KD k případným
připomínkám. Identicky bude řešena revize TZB.

KD_32: Není připomínek k vzorovým výkresům.
Probíhá.
KD_27
27.2.1
24.04.2018

KD_27: GD upozornil na rozdíl mezi skutečnou úrovní
kanalizační přípojky od projektované. GP do příštího KD
prověří dopady.
KD_28: Dle sdělení GP má zjištěná skutečnost dopad do
PD. Do příštího KD bude upřesněn rozsah nutné revize.
KD_29: Trvá. GP zároveň upřesní termíny revize.
KD_30: GP předá revizi 25.5. Úprava se týká ZTI a VZT.
KD_31: Dle sdělení GP bude revize předána 8.6. Bude
obsahovat úpravu rozvodů ZTI (K), VZT a dopady do
ASŘ (úpravy prostupů, apod.). Revize upřesní i řešení
prostupu VZT obv. stěnou (VZT kanál), rozsah bourání
stávajících kcí v 1.PP, apod. – tímto bude revize spodní
stavby kompletní.

25.5.
8.6.

GP/ADI

24.5.

GP - revize
základu
Předání GD

KD_32: Probíhá.
KD_28
28.2.1
03.05.2018

KD_28: GP na žádost TDS navrhne principiální řešení
provedení nového základu pod výtahové jádro pomocí
provizorní podpůrné OK, která umožní částečné
odbourání kolizní zavětrovací stěny vč. základu.
GD provede v místě stávající prohlubně výtahu
dodatečnou sondu za účelem ověření úrovně HI.
Na základě doplněných podkladů bude definitivně
rozhodnuto o způsobu provedení tohoto základu.
KD_29: Provedení sondy trvá. GP zaslal principiální
řešení základy v případě uvažované varianty napojení
HI mimo prohlubeň.
Trvá prověření/návrh varianty uvedené výše. TDS
zároveň žádá GP o popis postupu výstavby v případě,
že nebude odstraněna kolizní stěna (náhradou za
provizorní OK).
KD_30: GD provedl sondu a předal podklady GP. GP do
18.5. upřesní provedení základu (tvar, místo napojení
nové HI). Následně bude vydána případná revize
konstrukční části.
GD projedná se subdodavatelem technické možnosti
ukotvení HI ke stávající žb stěně.
KD_31: GD doplnil půdorys, dílčí řezy a etapizaci
provádění nového základu pod výtahovým jádrem.
Upřesnění obnáší úpravu tvaru – konstrukční výkresy
budou předány 24.5. S etapizace provádění vyplývá
nutnost podepření stávajících žb trámů pomocí podpor
HEB, které trvale zůstanou součástí střední výtahové žb
stěny (nezbytná podmínka pro odbourání kolizního
přesahu stávající zavětrovací stěny). Revize výkresu
základu zohlední i kotvení HEB. Podpůrná OK bude
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29.5.

doplněna do revize DPS (8.6. – viz informace výše).

KD_32
32.2.1
29.05.2018

KD_32: Dle následného sdělení GP není výše
uvedený dokument součástí PD. Dokument byl
vypracován jako informativní varianta, která
umožní urychlit realizaci hrubé stavby, nicméně
použití podpor HEB není nezbytné pro provádění
nových ŽB konstrukcí (revize stěn není zapotřebí).
Využití této varianty je v kompetenci zhotovitele.
V případě použití HEB není nutno provádět úpravu
základu (kotvit lze dodatečně přes kotevní plech
na chemické kotvy).
GP předal v uvedeném termínu upřesňující výkres
tvaru a výztuže základu pod výtahy. Zhotoviteli
bude neprodleně předáno k realizaci.
KD_32: GP (statik) operativně (v rámci návštěvy 1.6.
stavby) upřesní dotazy zhotovitele k provádění
bouracích prací v místě nového vstupního
schodiště – viz dotaz v SD.

GP (statik)

3. HMG, POSTUP PRACÍ
KD/DATUM BOD

OBSAH

KD 01
1.3.1
17.10.2017

Harmonogram prací

TERMÍN

…..
KD_14: V rámci ZL_002 potvrzen nový rámcový HMG
s termínem dokončení 24.1.2019 (bude zohledněno
v rámci dodatku č.1 k SoD).
GD předal podrobný HMG (příloha č.2), který obsahuje
navrhovanou provizorní ztužující OK. Dle HMG činí
termín dokončení díla 25.08.2019. INV/PM požaduje od
GD doplnit zdůvodnění navrženého prodloužení termínu
výstavby a rovněž vyjádření TDS a GP.
……
KD_23: Bourací práce ZD zahájeny – zpoždění činí
aktuálně cca 6 týdnů.
PM se vyjádří k dokumentu GD v příštím týdnu.
Stanoviska GP a TDS předána PM.
…..
KD_30: Aktualizovaný HMG nepředán. Nelze vyhodnotit
dopady aktuálního zpoždění do konečného termínu
výstavby. Aktuální zpoždění spodní stavby a bouracích
prací činí cca 2měsíce…
GD předá do 18.5. HMG spodní stavby (včetně objemu
dodatečných prací dle revize DPS), do 22.5. celkový
HMG.
Stanovisko INV/PM k dokumentu GD trvá - bude vydáno
příští týden.
KD_31: GD předal HMG spodní stavby (viz příloha č.3).
Předání celkového HMG trvá.
Stanovisko PM/INV bude předáno po doplnění celkového
HMG.

KD_32: GD zaslal aktualizaci plánu prací na spodní
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ZODPOVĚDNÝ
GD (HMG celek)
PM/INV

stavbě (viz příloha č.2).
GD rovněž zaslal aktualizaci celkového HMG
s termínem dokončení 12/2019 (viz příloha č.2).
Tento HMG byl ze strany INV odmítnut, uvedené
prodloužení nelze akceptovat. V HMG došlo
k prodloužení výstavby i u položek, které nesouvisí
se změnami spodní stavby (jako příklad uvedena
fasáda). GD vyzván k přepracování HMG
s předpokladem doplnění revize DPS spodní stavby
(výkresy ASŘ, ZTI, VZT) k 8.6., statika (revize základu
pod výtah) k 29.5.
Stanovisko PM/INV k dokumentu GD trvá.
KD_30
32.3.1 Plán prací do příštího KD
Info
15.05.2018
- GD zaslal úpravu plánu prací - viz příloha č.3
KD_18
20.2.2018

18.3.1 TP – opravy HI, monolity

5.6.

GD

…..
KD_23: TDS a KOOBOZP vznesli připomínky k TP na
provádění žb konstrukcí. GD zapracuje.
……
KD_30: TDS zašle GD upřesnění trvajících připomínek
k TP za účelem jejich doplnění do zahájení prací na žb
konstrukcích.
KD_31: TDS předal info o trvajících připomínkách, GD
doplní do příštího KDS.

KD_32: GD zaslal doplněný TP na ŽBK a TP na
bourání fasády. KOO BOZP žádá doplnit tento TP o
demontážní práce ze zavěšených lávek a doplnit
zákaz vstupu pod místo demontáže.

4. BOZP, JEDNÁNÍ S ÚŘADY
KD/DATUM BOD

OBSAH

KD 17
13.2.2018

….

TERMÍN

17.4.1 BOZP

Viz zápis

….
KD_28: Zápis č. 9 KOO BOZP viz příloha č.4. Požadavek na
TP bourání fasády (zajištění perimetru proti pádu
předmětů) trvá. GD zašle do příštího KD.
KD_29: TP předán. KOO BOZP žádá dodržovat zákaz
vstupu do ohroženého prostoru pod bouranými
konstrukcemi.
KD_30: KOO BOZP provedl kontrolu stavby 14.5. – bez
zásadních připomínek.
KD_31: Kontrola KOO BOZP provedena 21.5. – viz
příslušný zápis č. 10 – příloha č.4. Bourání stávajícího

schodiště bude zahájeno až po zprovoznění lezného
oddělení – GD doplní dokumentaci (TP).
KD_32: Viz připomínky výše a zápis KOO BOZP č.11 příloha č.4.
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ZODPOVĚDNÝ
GD

14.4.2
KD_14
23.01.2018

Jednání s PT a.s.
…….
KD_28: Zástupce PT a.s. (p. Hodek) ústně sdělil, že
nedojde ke změně technologie VS. INV požádal o
písemné stanovisko.
S ohledem na fakt, že došlo k demontáži stanice, ověří
GP s PT a.s. hranici dodávky PT a.s. a GD.
KD_30: INV zaslal písemný dotaz s požadavkem na
písemné potvrzení výše uvedeného tvrzení…
KD_31: Dle sdělení PM komunikace mezi PT a.s. a INV
nastartována. PT a.s. požádala o oficiální potvrzení
projektovaných parametrů (potřeby tepla). GP/ADI
připraví odpověď na dotaz PT a.s. a předá PM/INV.

KD_32: GP/ADI předal INV/PM
podklad. INV zajistí předání PTa.s.

23t

PM/INV

požadovaný

5. ZMĚNOVÉ LISTY
KD/DATUM BOD

OBSAH

TERMÍN

KD_14
14.5.1 Stav ZL
23.01.2018
…

25.5.

ZODPOVĚDNÝ
GD

KD_29: Dodatek č.3 na odsouhlasené ZL v přípravě u INV.
Finální podklady budou předány do 15.5. Zbývá dořešit
ZL 007 (tahové MP) a ZL 012 (sanace výztuží). PM zašle
stanovisko do konce týdne. Seznam ZL beze změn.
KD_30: GD vyzván k provedení revize ZL_007. GD
provede do 16.5. PM vydá konečné stanovisko k ZL_007
a ZL_012 do 18.5. Oba ZL budou součástí dodatku č.3.
Aktualizovaný přehled odsouhlasených ZL viz příloha č. 3.
KD_31: GD připraví ZL_012 na podpis a zašle revizi
ZL_007 v rozsahu provedení MP (jádrové vrtání bude
dořešeno v rámci revize spodní stavby). Text dodatku č. 3
připraven. Po doplnění příloh bude předáno GD na
podpis. Seznam ZL beze změny.

KD_32: Trvá.
Příloha č. 01: Prezenční formulář
Příloha č. 02: Realizační HMG_verze 18_05_24
Příloha č. 03: Plán prací spodní stavba
Příloha č. 04: Zápis KOO BOZP č.11
* Pozn.: vysvětlení označení bodů…. X.Y.Z.
X…………………pořadové číslo kontrolního dne
Y…………………číslo příslušného oddílu (1 – 6)
Z…………………číslo položky v rámci oddílu
V Praze dne 30.05.2018

Vypracoval: Motl
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