
         

 
 

 

„III/3275 Starý Kolín“ 
Zápis z kontrolního dne č.6 stavby ze dne 10.11. 2020 
 
 
1.Stručný popis provedených prací za poslední období 

SO 102 (chodníky) 

- probíhá realizace pravostranného chodníku až k bytovým domům č.p. 304, 305, 306, hotové 

obrubníky a konstrukční vrstvy, pokračuje výkop až k odbočce do ulice B. Němcové, cca k objektu 

č.p. 57 je položena a zapískována zámková dlažba 

- pokračují práce na levostranném chodníku ve směru z centra obce,  kdy byl vybudován 

zastávkový záliv a pokračuje demontáž původní zámkové dlažby a obrub s odvozem, od 

zastávkového zálivu před bytovým domem č.p. 347 - 8 probíhá výstavba nového chodníku – 

konstrukční vrstvy, obruby, zámková dlažba směr z centra cca k ulici Nová 

 

SO 320 (dešťová kanalizace) 

- dokončují se uliční vpusti za Š9 směr centrum 

 

2.Výhled prací na nejbližší období (14 dní) 

Pokračování 2.etapy prací  -  SO 102 chodníky – levá strana demontáž stávající zámkové dlažby a 

obrubníků, výstavba nového chodníku směr z centra obce,  pokračování prací na SO 401 veřejné 

osvětlení - kabeláž, základy stožárů,  dále pokračování prací na SO 320 dešťová kanalizace úsek za 

Š 9 – dokončení uličních vpustí  směr centrum obce, zemní práce u výustního objektu do vodoteče 

Klejnarka 

 

3. Všeobecné 

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

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

 

Společnost Cetin požaduje nechat prostor pro pokládku svých sítí v období 1.-15.4.2021, 

projektanti Cetin, Bohemiatel s.r.o. si do konce 11/2020 upřesní polohu trasy sítí. 

 

Zhotovitel žádá investora o souhlas s jednotnou povrchovou úpravou zastávek v obci – 1. u 

obchodu, 2. před bytovým domem č.p. 347-8 – žulové kostky do betonu z důvodů návaznosti na 

historické centrum. 

 

Kontrolní den č. 7 proběhne v úterý 24.11.2020 od 9:00hod v prostoru staveniště v obci  Starý 
Kolín – sraz u zařízení staveniště. Bude rozeslána pozvánka. 
 
 
Zapsal: TDI Miloš Bělík 


