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Prehľad a predpoklad stavebných prác :
Týždenná správa 42. - 43. týždeň

Prehľad vykonaných prác - 42. kalendárny týždeň
1.Všeobecné položky:
-

Zariadenie staveniska

E1.Aktivita Očová:
Postup prác :
Aktivita Očová SO 01.1. splašková kanalizácia
ul. J. Palárika, AH-2, úsek Š221, 222

-

Výkop ryhy , zhotovenie paženia
Zhotovenie lôžka pod potrubie so zhutnením
Pokládka potrubia DN 300 – Stoka AH-2, úsek Š221, 222 ( 42,78bm)
Obsyp potrubia
Odstránenie paženia
Zásyp potrubia so zhutnením po vrstvách
Odvoz prebytočnej zeminy na skládku
Dovoz kameniva , materiálov pre potreby stavby ( PVC , betónový program )
Čerpanie vody Stoka BC, ul. Slnečná
Sondovanie IS

Aktivita Očová SO 01. 1. 1. Kanalizačné odbočenia
Ul. J. Palárika, stoka AH-2
- Zhotovenie kanalizačných odbočení č. 3, 5, 6, 8, 9

- Ul. SNP/Vetva A/: Realizácia úseku š68 – š69a
- Realizácia kanalizačných odbočení priebežne za hlavnou trasou, dosypanie trás, čistenie rigolov
-Mierová ulica/Vetva AF/: Realizácia kanaliz. odbočení cez cestu v úsekoch š134-š135, š135-š136
- Ul. ČSA/Vetva AG/: Sondovanie, kanalizácia úsek š160-š161

E.2 Aktivita ČOV Zvolenská Slatina: Armovanie stien monobloku, dovoz debniaceho materiálu,
vyčistenie monobloku pred debnením

Aktivita Kanalizácia Zvolenská Slatina
Postup prác: Stoka „C“ a „AA“
Stoka „AA“od š20 po Š18 rozmiestnenie dopravného značenie, vytýčenie trasy a IS, výkopy, paženie,
sondovanie IS, pokládka rúr PVC DN300,montáž šácht a šachtových komínov, zásypy a hutnenie,
upratovanie komunikácie, odvoz a dovoz materiálov.
Stoka C od Š55po Š50a rozmiestnenie dopravného značenie, vytýčenie trasy a IS, frézovanie krytu
vozovky, výkopy, paženie, sondovanie IS, pokládka rúr PVC DN300,montáž šácht a šachtových
komínov, zásypy a hutnenie, upratovanie komunikácie, odvoz a dovoz materiálov.
Postup prác: Stoka „C“ a „AA“
Stoka „AA“od š20 po Š18 rozmiestnenie dopravného značenie, vytýčenie trasy a IS, výkopy, paženie,
sondovanie IS, pokládka rúr PVC DN300,montáž šácht a šachtových komínov, zásypy a hutnenie,
upratovanie komunikácie, odvoz a dovoz materiálov.
Stoka C od Š55po Š50a rozmiestnenie dopravného značenie, vytýčenie trasy a IS, frézovanie krytu
vozovky, výkopy, paženie, sondovanie IS, pokládka rúr PVC DN300,montáž šácht a šachtových
komínov, zásypy a hutnenie, upratovanie komunikácie, odvoz a dovoz materiálov.

E1.1 Kanalizácia Očová:
Ul. SNP stoka A: Pokračovanie prác na kanalizačných odbočeniach. Po zmene trasy kanalizácie
pokračovanie prác od š29 po š37. V zelenom páse nedokončené úseky od š38 po š 39a , od 39a po š
43, od š 43 po š 47 z dôvodu zastavenia prác zo strany StVPS, čakáme na doriešenie situácie.
Stoka AD: neukončená z dôvodu vodovodu v trase, nie je možné prepojiť stoku AD so stokou
A z dôvodu vodovodu v trase. Čakáme na doriešenie situácie.
E.1.2 ČOV Očová : Ukončený tretí záber. Prípravné práce na štvrtý záber betonáže, viazanie železa
osadenie debnenia, prevzatie výstuže stavebným dozorom. Osadenie prestupov a uzemnenia.

Predpoklad prác - 43. kalendárny týždeň
1.Všeobecné položky:
-

Zariadenie staveniska
Geodetické zameranie
Tlakové skúšky

E1.Aktivita Očová:
Postup prác :
Aktivita Očová SO 01.1. splašková kanalizácia
Ul. Slnečná, Stoka BC, úsek Š301, 301a
Ul. J. Palárika, Stoka AH-2, úsek Š222, 223, 224
-

Výkop ryhy , zhotovenie paženia

-

Zhotovenie lôžka pod potrubie so zhutnením
Pokládka potrubia DN 300 – Stoka AH-2, úsek Š222, 223, 224 ( 36,14 bm)
Pokládka potrubia DN 300 – Stoka BC, úsek Š301, 301a ( 46,13 bm )
Obsyp potrubia
Odstránenie paženia
Zásyp potrubia so zhutnením po vrstvách
Odvoz prebytočnej zeminy na skládku
Ručný odkop – sondovanie IS
Uloženie šácht Š223, 224, Stoka AH-2
Vyskladanie šachtových komínov
Dovoz kameniva , materiálov pre potreby stavby ( PVC , betónový program )
Čerpanie vody
Ul. SNP: -Vetva A- realizácia kanalizačných odbočení cez štátnu cestu
Úsek š57-š67
Mierová ulica/Vetva AF/: Realizácia kanalizačných odbočení cez cestu
Ul. ČSA/Vetva AG/: Kanalizácia + kanal. odbočenia úsek š160-š161
Ul. Letecká Stoka AA: V prípade doriešenia trasovania kanalizácie a vodovodu medzi š89
a š89a ukončenie celej stoky.
Ul. SNP Stoka A: Po zmene trasy kanalizácie pokračovanie prác od š33 - š36, š34 – š 100, š
36 – š 37. Pokračovanie prác na kanalizačných odbočeniach od š50 – š 47.

-

Aktivita Očová SO. 01. 1. 1 kanalizačné odbočenia
Ul. 1. Mája, stoka BC
- zhotovenie kanalizačných odbočení č. 1, 2, 4, 5, 8, 10, 12

E.2. Aktivita ČOV Zvolenská Slatina- Dovoz šalovacích dielcov, šalovanie stien monobloku,
betonáž stien monobloku 1. etapa/Zostáva z predchádzajúceho týždňa/

,
Aktivita Zvolenská Slatina – kanalizácia
Predpoklad prác -43.týždeň
Práce na stoke AA od Š18 po Š16
Práce na stoke C Š50a až Š58 kanalizačné odbočenia ktoré sa zhotovujú prekopaním, prekládka
vodovodu pri odbočke na Mierovú ulicu.

E.1.2 ČOV Očová: Betonáž štvrtý záber. Napojenie vodovodnej prípojky ČOV na verejný vodovod (
cez štátnu cestu ).

Vodohospodárske stavby a.s. Bratislava, Ing. Miloš Kormaňák
Ing. Milan Libiak
Ing. Patrik Hládek

