
         

 
 

 

„III/3275 Starý Kolín“ 
Zápis z kontrolního dne č.4 stavby ze dne 13.10. 2020 
 
 
1.Stručný popis provedených prací za poslední období 

Probíhá realizace objektů SO 102 (chodníky) pravostranný chodník od ulice Za Poštou po ulici 

Kolínská směrem k vodoteči Klejnarka. Došlo k sejmutí konstrukčních vrstev a pokládá se PVC 

drenáž do geotextilie  v úseku o délce cca 300 m včetně pokládky silničních obrubníků na zhutněný 

podklad do betonu, investor žádá o zachování krajní řady stávající povrchové úpravy komunikace 

(dlažební kostky) pro její  funkčnost.  

Nyní probíhá pokládka zámkové dlažby v úseku mezi ulicí Za Poštou a kostelem sv. Ondřeje, dále 

k odbočce do ulice Boženy Němcové (k bytovým domům). U vstupu do areálu kostela bude 

provedena atypická dlažba. 

 

 Současně se realizuje SO 320 (dešťová kanalizace) ve směru od výustního objektu do vodoteče 

Klejnarka – úsek mezi šachtami  Š6 – Š7 směrem do centra obce. Bylo provedeno kompletní 

dopravní značení v obci a vyznačena objízdná trasa ze silnice č. I/38 obchvat Kolína, kdy investor 

prosí o jeho stálou průběžnou kontrolu funkčnosti. Při pokračování prací na S0 320 dešťová 

kanalizace dojde k omezení provozu po ulici Kolínská směr do centra obce, zhotovitel zajistil  

zachování dopravní  trasy po odbočení do ulice B. Němcové směr vlakové nádraží St. Kolín, dále 

do centra obce. 

 

Deponie materiálů se zařízením staveniště  je funkční, oplocená, uzamykatelná dle předchozích 

dohod. 

 

2.Výhled prací na nejbližší období (14 dní) 

Zahájení 2.etapy prací  - pokračování SO 102 chodníky s montáží obrubníků a zámkové dlažby na 

trase směr vodoteč Klejnarka,  pokračování prací na SO 401 veřejné osvětlení - kabeláž, základy 

stožárů,  dále pokračování prací na SO 320 dešťová kanalizace úsek Š6 – Š7,8,9 směr centrum 

obce. 

 

3. Všeobecné 

TePř + KZP – všechny předány, zkontrolovány a odsouhlasení zápisem do SD. Projektant předal 

RDS - SO 320 k připomínkování, bez připomínek, možno vytisknout. 

 

Kontrolní den č. 5 proběhne v úterý 27.10.2020 od 9:00hod v prostoru staveniště v obci  Starý 
Kolín – sraz u zařízení staveniště. Bude rozeslána pozvánka. 
 
 
 
Zapsal: TDI Miloš Bělík 
771  137 357 
 


