
L.T.E.M., s.r.o. 
Křižíkova 96, 
186 00 Praha 8

 Akce: Rekonstrukce bytového domu 
Vršovická, č.p. 1216, Praha 10 - Vršovice 10
KONTROLNÍ DEN ČÍSLO 10
14. 6. 2016

PŘÍŠTÍ KONTROLNÍ DEN SE KONÁ 21. června 2016, V 17:00 HOD NA STAVBĚ.

PŘÍTOMNOST &  KONTAKTY NA ZODPOVĚDNÉ OSOBY: Platí, že kdo se nepodepíše nebude na KD přítomen

Přít. Jméno Organizace Tel. Kontakt E-mail

ano Kočová Daniela Bytové družstvo Vršovická 1216, družstvo - investor, stavebník 777 562 682 bdvrsovicka8@seznam.cz 
ano Krčmář Pavel Bytové družstvo Vršovická 1216, družstvo - investor, stavebník 604 326 742 pavel.krcmar@e-consult.cz 
ano Přenosilová Dana Bytové družstvo Vršovická 1216, družstvo danaprenosilova@seznam.cz
ano Ing. Emanuel Bytové družstvo Vršovická 1216, družstvo 
ano Lhota Jiří L.T.E.M. - technický dozor investora (TDI), řízení stavby (PM) 606 032 725 lhota@ltem.cz 
ano Čapek Jaromír L.T.E.M. - pověřen zastupováním J.Lhoty 775 098 104 capek@ltem.cz 
ano Kříž Martin ELMA Kladno - Elektro, vyšší dodavatel stavby 731 903 918 mkriz@elmabrno.cz  
ano Buchta Miroslav TOPOS-MONT - ZTI, ÚT+TUV, plyn vyšší dodavatel stavby 739 080 022 toposmont@seznam.cz 
ano Novák Michal Novák Michal – stavebnictví a PSV 724 080 626 novakstavby@email.cz 
ne Petrůj Jiří ATELIER PET - hlavní projektant a ASK část 602 156 216 jiri.petruj@seznam.cz  
ne Dalibor Semorád Elektro část - projektant 603 254 486 kliment@seznam.cz 
ne Muzikářová Květa ZTI, plyn - projektant 606 964 348 kvmuzikarova@seznam.cz 
ne Kliment Petr ÚT, TUV - projektant 604 993 452 semorad@tiscali.cz  
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Provedena kontrola plnění úkolů zápisu z KD 10.5.2016 s následující aktualizací a doplněním nových úkolů

Poř.
č. Úkol Zodpovídá Termín Splněno Poznámka

1 Bylo rozhodnuto, že boční stěna niky bude SDK jednostranná

2
Obvodové stěny kotelny směrem k ulici jsou vlhké a tak zatím z nich bude odstraněna omítka do
výšky 2 m a nechá se z nich vydýchat vlhkost.

3

ODPADY:
- Odvoz zbylého kovového odpadu v co nejkratší době zajistí p. Kočová
- Elektroodpad – jeho odvoz a likvidaci zajistí p. Kříž do 25.5.
- Odvoz suti ze staveniště zajistí p. Novák od 20.6.
- Heraklit – jeho likvidaci i odvoz zajistí p. Novák

BD
ELMA
Novák
Novák

do 25.5
od 20.6.

4 Odpadní stoupačky – termín ukončení u garsonek a bytů 2+1 je do 17.6. TOPOS 17.6.

5 Stoupačky vody jsou kompletně hotové TOPOS

6
Ve společný prostorech bytového domu budou demontovány slaboproudé rozvody – na tuto 
demontáž elektro navazují práce s osazením kazetových stropních podhledů.

od 20.6. 
do 25.5

7 Harmonogram prací na současný týden, tj. od 15.6 – 22.6.2016 15. - 22.6.

Novák Michal – stavebnictví a PSV
Bourání, omítání a dokončování stavebních činností v nikách. Novák 15. - 22.6.

TOPOS-MONT – p. Buchta
Vybourávání a demontáž kanalizačních stoupaček
- od 07.6 – 14.6. výměna stoupaček v sekci: garsonka a 2+1
- od 20.6 – 22.6. výměna stoupaček v sekci: byty 1+1

TOPOS-MONT

7.6 – 22.6

ELMA Kladno – p. Kříž
Od 20.6. se budou přepojovat pevné linky O2 ELMA 20.6.- 22.6

Postup prací směřuje k zabezpečení všech požárních úseků a opatření s tím, že posledním 
krokem bude zprovoznění hydrantů v posledním týdnu června (tj. 27.6 – 30.6)
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Stavba upozorňuje BD, že po dokončení prací na rekonstrukci kanalizačních stoupaček bytového
domu, je potřeba provést tlakový proplach vodorovných rozvodů kanalizace v suterénu (1.PP)

Po tomto KD proběhla schůze členů Bytového družstva, kde byl na žádost vedení BD přítomen 
Ing. Lhota, kde členy družstva seznámil s celkovou situací, termínem ukončení prací (cca 90% 
všech prací) k 15.7.2016 a upozornil na havarijní stav starých rozvodů v bytech, které jsou napo-
jené na nově zrekonstruované přívody a na akutní nebezpečí vytopení jednotlivých pater a bytů 
v návaznosti na z toho vzniklé značné materiální škody.

L.T.E.M.

Praha, 14. června 2016

Zapsal: Jaromír Čapek
Schválil: ing. Jiří Lhota
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