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

Akce:

Vršovická, .p. 1216, Praha 10 - Vršovice

KONTROLNÍ DEN
30. 8. 2016

Rekonstrukce bytového domu
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ÍSLO 21
ÍŠTÍ KONTROLNÍ DEN SE KONÁ 6. zá í 2016
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Platí, že kdo se nepodepíše nebude na KD p ítomen

Jméno

Organizace

Tel. Kontakt

E-mail

Ko ová Daniela
Kr má Pavel
enosilová Dana
Ing. Emanuel
Lhota Ji í
apek Jaromír
íž Martin
Buchta Miroslav
Novák Michal
Petr j Ji í
Dalibor Semorád
Muziká ová Kv ta
Kliment Petr

Bytové družstvo Vršovická 1216, družstvo - investor, stavebník
Bytové družstvo Vršovická 1216, družstvo - investor, stavebník
Bytové družstvo Vršovická 1216, družstvo
Bytové družstvo Vršovická 1216, družstvo
L.T.E.M. - technický dozor investora (TDI), ízení stavby (PM)
L.T.E.M. - pov en zastupováním J.Lhoty
ELMA Kladno - Elektro, vyšší dodavatel stavby
TOPOS-MONT - ZTI, ÚT+TUV, plyn vyšší dodavatel stavby
Novák Michal – stavebnictví a PSV
ATELIER PET - hlavní projektant a ASK ást
Elektro ást - projektant
ZTI, plyn - projektant
ÚT, TUV - projektant

777 562 682
604 326 742

bdvrsovicka8@seznam.cz
pavel.krcmar@e-consult.cz
danaprenosilova@seznam.cz

606 032 725
775 098 104
731 903 918
739 080 022
724 080 626
602 156 216
603 254 486
606 964 348
604 993 452

lhota@ltem.cz
capek@ltem.cz
mkriz@elmabrno.cz
toposmont@seznam.cz
novakstavby@email.cz
jiri.petruj@seznam.cz
kliment@seznam.cz
kvmuzikarova@seznam.cz
semorad@tiscali.cz

1

Provedena kontrola pln ní úkol zápisu z KD 14.6.2016 s následující aktualizací a dopln ním nových úkol
Bod

Úkol

Zodpovídá

Termín

1

Firma TOPOS a f. Novák ukon í veškeré stavební a dodavatelské práce na koteln
s kone nou platností do 15 zá í

TOPOS, Novák

Do 15.9

2

Firma TOPOS a f. Novák (profese) pro ukon ení prací na koteln p edají díl í
harmonogram TDI do 1.9.

TOPOS, Novák

Do 1.9.

3

V 1. PP je pot eba zvážit varianty zakrití technologických rozvod .
a) vytvo ení niky jako na chodbách pro sekci Vodo a Hydrant, p ešd vstupem do
sklepa
b) posunutí dve í vpravo, od sou asné pozice, na ší ku vnit ního sklepního výklenku
(býv. rozvody spole . el.)

4

Pan Kr má bude zaškolen jako obsluha a údržba systému nouzového osv tlení a
jeho komponent firmou ELMA

ELMA

5

Objednávku, výrobu a dodávku dví ek do nik p evezme od p. Ko ové firma ELMA

ELMA

6

Ve vrtek v 10:00 prob hne kontrola rozpo tu u paní Ko ové na Vinohradech

Ing. Lhota

7

Zm na v dodávce podlahových lišt – u nik na chodbách z stávají z hlediska
nepropustnosti p ípadné vody do instalací (zjm. sekce elektro), ostatní lišty kolem zdí
se ruší.

Novák

8

Hrubé betonové plochy na chodbách po výplních po sekání p ijdou pouze vyrovnat a
vyhladit do roviny s podlahou a vytíratelného povrchu

Novák

9

Nát r podlahy kotelny bude proveden po termínu dokon ení prací TOPOSU, tj. po
15.9.

Novák

Praha, 30. srpna 2016
Zapsal: Jaromír apek
Schválil: ing. Ji í Lhota
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Spln no

Poznámka

