Zápis ze schůzky stavební komise č. 6
Konané dne:

02.10.2019 v 15.30 h

Omluveni:

Tomáš Křupala

Hosté: Ing.Jitka Pichová - místostarostka, pan Kraus – příprava a vedení VŘ
Schůzka k výběrovému řízení na opravu komunikací a chodníku
1. Výběrové řízení bylo připraveno p.starostou a panem Krausem bez účasti a vědomí stavební
komise obce
2. Byla provedena kontrola nabídek, vybrána byla firma Repare Trutnov s nejlepší cenou a s tím, že
s touto firmou byly v minulosti dobré zkušenosti. Proto nebyly připomínky k nacenění prací.
3. Byla provedena kontrola zadávaných úseků a zadaného obsahu a bylo zjištěno:
a/ Chodník v Klenech je třeba udělat, nicméně máme obavu, že bylo potřebné zahájit stavební řízení
dříve, než bylo zadáno výběrové řízení. Stavba se nachází nad zatrubeným potokem, kde pro
zatrubení byly použity studniční skruže – dnes stáří cca 50 let. Vzhledem ke způsobu uložení stavby
a stáří je toto zatrubení na hranici životnosti.
Vodoteč je zde stálá a celá se v tomto úseku nachází na území v majetku Povodí Labe – pozemek
k.č.87. Dále je zvláštní, že část vodoteče je v majetku Povodí Labe a část v majetku různých vlastníků.
Je to neoperativní a nevhodné.
Pokud zde má být budován chodník, je třeba potrubí vyměnit a to v celé délce od vpusti z rybníčku na
severovýchodním konci zatrubení /cca o 10m proti proudu oproti zadání/ až po další obecní rybníček
na pozemku č.65. Nelze souhlasit s budováním chodníku bez této opravy, protože životnost zatrubení
je nízká, přejezdy pak jsou zvýšeným zatížením..
b/ Na úseku od transformátoru k vjezdu u šrotiště pana Vika by bylo vhodné doplnit obrubníky,
alespoň nízké, aby nepraskaly krajnice. Je to z důvodu značné zátěže tohoto úseku dopravou - i
přepravovaná vozidla a zemědělská technika.
c/ Cesta k Říhom je navržena jen částečně a končí u Kopáčků, není nám jasné, zda je potřeba dělat
ten kousek ke Kopáčkom, když se nedělá zbytek.
4. V úseku hlavní silnice okolo Klenů došlo k rozšíření vozovky. Navrhujeme, aby bylo obnoveno
jednání o zakreslení výjezdu z Klenů na Českou Skalici, podle vyjádření stavbyvedoucího je šíře
dostatečná, ale není na to požadavek. Je smutné, že se to musí řešit těsně před dokončením stavby.
Bohužel z rozhodnutí starosty nebyl stavební výbor k předchozím jednáním o této věci přizván.
5. Bylo podotčeno, že v dokumentaci pro výběrové řízení v názvech rozpočtovaných součástí staveb
má být uveden rozměr – např. Délka opravovaného úseku je 55m atd. Jedná se o orientaci obyvatel,
kteří se neumí orientovat ve strojovém rozpočtu a chtějí vědět, jak dlouhý bude chodník v jejich
ulici…
Zapsal: Lumír Andrš

