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ZÁPIS O STAVU ZAKÁZKY                  číslo 3 12.10.2018 

Stavba Novostavba RD Brewczynski  Vysoký Újezd u Berouna  

Investor INV 
Jan Brewczynski, Hana Brewczynski 
733 724 036            721 928 952           jan.brewczynski@gmail.com  

Technický dozor TDI Tomáš Andrs ; 720 620 420 ; andrs@stavebniaudit.cz 

Dodavatel stavby GD 
RAMMSTA s.r.o. 
Matěj Ottomanský ; 603 549 174 ; m.ottomansky@rammsta.cz  

Stavbyvedoucí 
GD 

GD 
RAMMSTA s.r.o. 
Jiří Ottomanský ; 603 825 811 ; j.ottomansky@rammsta.cz 

Hlavní projektant  PRO 
ATELIER 2 s.r.o. 
Ing. Michal Žáček ; 774 921 081 ; zacek.michal@seznam.cz  

Projekce 
konzultace 

PRO 
ATELIER 2 s.r.o. 
Lenka Eisová ; 774 921 082 ; atelier2@seznam.cz  

   

Google disk   https://drive.google.com/open?id=1yZaw9PNpf0NcFfmlz2cqEAwExSrhZ6Os  

V případě připomínek nebo nesouhlasu se zněním zápisu je dohodnuto, že vyjádření k němu je možné do 48 hodin od jeho odeslání,  
po této lhůtě jsou ujednání v něm uvedená, považována za platná. Zápis je vydáván jako kumulovaný, průběžný.  

Tento zápis je distribuován osobám uvedeným v hlavičce tohoto zápisu a jeho další distribuci zajišťuje ta strana, která uznala za vhodné a 
potřebné podat obsah zápisu svým subdodavatelům, zaměstnancům či spolupracovníkům. 

Platí, že nový zápis nahrazuje ujednání uvedená v zápisech minulých. 

Do zápisu nevpisujte, veškeré informace týkající se procesů stavby zasílejte minimálně v kopii TDI ! 
 
Zápis z kontroly stavby  z  12.10.2018 

Místo jednání:  pozemek stavebníka parc.č.52/18 Vysoký Újezd u Berouna 

Přítomni: J Brewczynski (INV),  J. Ottomanský (GD), T. Andrs (TDI) 

Přílohy zápisu:  

 

30. Základová spára – provedena kontrola základové spáry před betonáží. Spára je kompletně zhutněna malou 

mechanizací, nejsou obsaženy volné částice, spára je suchá a bez výskytu spodní vody. Betonáž proběhne dle 

sdělení GD 15.9.2018 dopoledne. TDI upozorňuje na nutnost očistit základovou spáru před provedením betonáže.  

31. Výkopy – výkopové práce pro základové konstrukce jsou provedeny v potřebném rozsahu, hloubka výkopů ověřena 

nivelačním přístrojem na asistence GD. Výkopy s ohledem na charakteristiku zeminy a aktuální kllimatické podmínky 

nejsou paženy. GD uvádí, že v severním výkopu byla těžena hornina tř.4-5. V průběhu výkopových prací nebyla 

zjištěna avizovaná slepá přípojka vody, jedna kabelová trasa byla přerušena a vzorek kabelu předán INV. 

32. Výkopek – je ukládán výhradně na pozemku INV, ornice separátně na severní straně pozemku, ostatní výkopek podél 

pasů ve vzdálenosti 800-1200 mm od hrany výkopu. 

33. Betonové pasy – Dle znění tech. zprávy bude proveden podsyp 150mm štěrkem před provedením betonového pasu. 

Bet. pas dle projekt na výšku 550 mm nad štěrkovým podsypem. Zemnící pásek vložen do výkopu, je třeba doplnit 

svorky. Chránička v jižní části a východní části vloženy. TDI provede kontrolu provádění betonáže v pondělí 

15.10.2018. 

34. Prostupy základ.konstrukcemi – INV zaslal pro TDI návrh možných prostupů základovými konstrukcemi, s obsahem 

návrhu TDI seznámil GD. Uložena na disk. Zkrácená citace: „na západní straně domu přípojky pro případný budoucí 

bazén (zejména elektro); Na jihu lze předpokládat nádrž na dešťovku (elektro) ; Na jihovýchodě vyvést elektřinu na 

osvětlení příjezdu ; telefonní přípojka (čtvrtý dodatečný prostup)“ 

35. Změna sloupek 2.NP – GD si vyžádáal souhlas pro změnu umístění sloupku 2xU 120 pod vrcholovou vaznicí, PRO 

odsouhlasil písemně změnu umístění. Změna byla iniciována dodavatelem stropních panelů Goldbeck. Pro 

vyhodnocení změny zaslal Goldbeck technický popis a kladečský plán (uloženo na G disk). 

36. Stavební buňka – bude dodána na staveniště od GD v týdnu 15.-19.10.2018 a současně vyvěšena tabulka STAVBA 

POVOLENA. 

37. Skládka odpadu – TDI žádá ve chvíli zahájení stavebních prací o zřízení stanoviště pro ukládku komunálního odpadu 

se zábranou roznosu odpadu po staveništi či na sousední pozemky. 
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38. Stavební deník – stavební deník byl založen, TDI učinil zápis o stavu základové spáry. 

39. Kontrola – Další kontrola stavby proběhne 15.10. po 9 hod. 

40. Fotodokumentace – byla pořízena fotodokumentace aktuálního stavu a uložena na Google disk. 

Zapsal a distribuoval: 12.10.2018 Tomáš Andrs 

Distribuce je řízena dle seznamu uvedeného v hlavičce zápisu, další distribuci zápisu zajišťují příjemci dle svých interních 

standardů tak, aby všichni odpovědní pracovníci včetně subdodavatelů či nominovaných dodavatelů v rámci této stavby, byli 

seznámeni s obsahem zápisu. 

 

 

 

Zápis z kontroly stavby  z  09.10.2018 

Místo jednání:  pozemek stavebníka parc.č.52/18 Vysoký Újezd u Berouna 

Přítomni: J Brewczynski (INV),  J. Ottomanský (GD), T. Andrs (TDI) 

Přílohy zápisu:  

 

19. Skrývka ornice – za účasti výše uvedených probíhala skrývka ornice s použitím strojní mechanizace. Vytyčení budoucí 

stavby provedl GD prostřednictvím jím najatého geodeta, hranice domu vyznačeny kolíky. 

20. Optická síť – provozovatel optické sítě, s kterým komunikuje INV a PRO , podal informaci o přípojném bodu. Citace:“ 

Přípojný bod by se měl nacházet na hraně pozemku, je to trubička o průměru cca 1cm ukončená u sloupků z bílých 

cihel ( elektro, plyn). V tomto bodě dojde k napojení objektu. Samotnou realizaci napojení na optickou síť CETIN, pro 

nás provádí firma Vegacom, kontakt Jakub Hora .tel. 721 954310. Ing. Jiří Krbec“. Tato informace byla distribuována 

mezi účastníky stavby dle výše uvedeného rozdělovníku. Kromě informace o přípojném bodu podal PRO informaci, že 

se na pozemku pravděpodobně nacházejí dvě trasy optických sítí, které již nejsou provozovány. 

21. Připojení elektro  – INV podal informaci, že provozovatel silnoproudé sítě (ČEZ) provede připojení na silovou elektřinu 

a zahájení jejího odběru 11.10.2018. 

22. Úpravy terénu – TDI doporučil INV, aby v rámci zemních prací prováděných strojně, nechal vyjmout křoviny na severní 

straně pozemku,, kde bude umístit zeminu z výkopu a současně se tak zlepší představa INV o prostoru pozemku. INV 

toto opatření odsouhlasil a GD přislíbil jeho provedení. Jabloň na severozápadní straně bude ponechána. 

23. Stavební buňka – GD umístí stavební buňku na pozemku INV během týdne 15.-.19.10.2018. PO usazení buňky na 

pozemku bude i vyvěšena tabulka stavba povolena. Při vyvěšení na veřejně dostupné místo by hrozilo zcizení nebo 

poškození. 

24. Prostupy základy – TDI upozornil INV o možnosti provést prostupy (chráničky) podle budoucích potřeb INV a žádá jej, 

aby si do poloviny příštího týdne rozmyslel možné vývody skrz základový pas či základovou desku. Jedná se například 

o budoucí přípojku elektro či vody pro budoucí bazén, možné osvětlení v zahradě (např. altán apod.) Tyto prostupy 

nejsou v současné projektové dokumentaci zaneseny. 

25. Pravidelné pozice fotografií – TDI určil pravidelné pozice, z nichž bude provádět fotodokumentaci v průběhu stavby. 

26. Soupis prací – GD se dohodnul s TDI, že GD zašle vzorový soupis ve formátu Excel, aby se TDI seznámil s obsahem 

souboru a případně byla data doplněna. 

27. Stavební deník – při příští kontrole bude dopsán stavební deník, který dle SoD povede GD. 

28. Kontrola – Další kontrola stavby proběhne 12.10.v 11:30, jedná se o kontrolu základové spáry. O jejím stavu učiní TDI 

zápis do stavebního deníku GD. 

29. Fotodokumentace – byla pořízena fotodokumentace aktuálního stavu a uložena na Google disk. 

Zapsal a distribuoval: 09.10.2018 Tomáš Andrs 

Distribuce je řízena dle seznamu uvedeného v hlavičce zápisu, další distribuci zápisu zajišťují příjemci dle svých interních 

standardů tak, aby všichni odpovědní pracovníci včetně subdodavatelů či nominovaných dodavatelů v rámci této stavby, byli 

seznámeni s obsahem zápisu. 

 

 

 

Zápis z jednání před zahájením stavby  z  03.10.2018 

Místo jednání:  K Sopce 30, Praha 5 – restaurace Volcano 
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Přítomni: J Brewczynski (INV), M. Žáček (PRO), J, Ottomanský (GD), T. Andrs (TDI) 

Přílohy zápisu: Kontaktní list stavby  

 

1. Výběr dodavatele – Bylo ukončeno výběrové řízení, INV oznámil výsledek výběru dodavatele a projednal smlouvu o 

dílo s vybraným dodavatelem společností Rammsta s.r.o. a tuto smlouvu INV s GD uzavřeli 26.9.2018. 

2. Harmonogram stavby – součástí příloh uzavřené smlouvy o dílo je harmonogram stavby (HMG), který je uložen 

v rámci souborů stavby na Google disku. 

3. Předání staveniště – dne 1.10.2018 proběhlo protokolární předání staveniště zhotoviteli (GD) za účasti TDI, vyplněný 

protokol byl distribuován 3.10.2018. 

4. Google disk – TDI zřídil Google disk pro ukládání souborů souvisejících se stavbou. Hlavní adresa je zveřejněna 

v záhlaví tohoto zápisu. Hlavní adresa obsahuje tyto podsložky: 

 Foto (fotogalerie) 

 Projekt (stavební část, řemesla, koupelny, situace…) 

 Realizace (dokumenty GD, stanoviska související s povolením stavby, podklady pro výběr dodavatele) 

 TDI (zápisy, odsouhlasené dokumenty související s činností TDI …) 

5. Projektová dokumentace -  GD převzal projektovou dokumentaci (PD) v rámci výběru dodavatele a byl vyzván, aby 

vyjádřil připomínky či nejasnosti, které mu z předložené PD vyplynuly. GD tyto připomínky a dotazy předložil na této 

schůzce (3.10.2018) a projektant stavby (PRO) mu na místě na tyto dotazy odpověděl a následně je doplnil zasláním 

těch částí projektu, ke kterým se GD vyjádřil svými dotazy. 

6. Projektová dokumentace změny – PRO dodal změnové výkresy, které si v jednom tištěném pare převzal na místě 

schůzky GD a PRO je dále distribuoval elektronickou cestou. Ke změnám povede TDI soubor v rámci správy 

dokumentace. Předpokladem záznamů o změnách je dodržení dohodnutého pravidla, že veškerá komunikace o 

projektech a jiných záležitostech technického či technologického charakteru, která se týká této stavby, bude 

distribuována všem účastníkům (PRO, GD, TDI) a to v kompletním rozsahu včetně příloh. 

7. Projektová dokumentace změny INV – Bodou-li požadovány změny ze stran INV vůči předešlé PD, je třeba, aby o tyto 

požadavky vydal INV taktéž písemně a to účastníkům stavby (PRO, GD, TDI). 

8. Projektová dokumentace konzultace – PRO oznámil odpovědnou osobu pro doplnění detailů a konzultace řešení 

v rámci PD. Kontakt: Lenka Eisová 774 921 082 ; atelier2@seznam.cz.  

9. Změna vytápění – INV na základě jeho požadavku na úpravu rozvodů vytápění projedná s projektantem Atelieru 2  

s.r.o. p. Veletou. O výsledku jednání a výstupu pro změnu PD podá INV zprávu. 

10. Solární panely – INV vyslovil možnost budoucí instalace solárních panelů na střechu rodinného domu (RD), GD sdělí 

termín, do kdy je potřeba podat konečné rozhodnutí ze strany INV, aby bylo možné provést přípravu pro tyto panely. 

11. Klimatizace – IV vyslovil možnost budoucí instalace klimajednotek do vybraných místností RD. Stejně jako u solárních 

panelů bude od GD určen termín, do kdy je potřeba vydat konečné stanovisko a podklady pro provedení přípravy 

instalací ze strany INV. 

12. Přípojka optického kabelu -  dle sdělení PRO, který pro INV vykonával i inženýring (souhlasná stanoviska, stavební 

povolení, dotčené organizace a osoby) nebylo projednáváno připojení na optický kabel. INV projedná s PRO další 

kroky vedoucí k připojení na současnou optickou síť (Cetin) a to tak, aby se dala přípojka optiky provést současně 

s prováděním ostatních přípojek na pozemku INV. 

13. Oznámení prací – INV oznámil na odbor výstavby MÚ Beroun zahájení stavby a stavebního dodavatele (GD), 

současně přislíbil oznámení prací na pozemku sousedům. 

14. Masivní lustr -  INV upozornil na budoucí instalaci masivního a těžkého lustru, pro nějž je třeba v rámci stavby připravit 

uchycení (pravděpodobně na konstrukci krovu). GD projedná s PRO řešení tohoto detailu, INV poskytne potřebné 

podklady pro vydání podkladů. 

15. Stěrka na schodiště – INV oznámil GD, že povrchovou úpravou schodiště v domě bude stěrka. O druhu 

předpokládané stěrky podá INV pro GD informaci, aby bylo možné učinit rozhodnutí, jaký druh betonového schodiště 

je vhodný s ohledem na konečnou úpravu – stěrku.  

16. Klempířské prvky lemů střechy -  PRO upozorňuje, že je třeba provádění klempířských prvků lemů střechy dodržet 

projekční požadavek na šikmé falcové spoje. 
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17. Kontrolní dny stavby – kontrolní dny stavby(KD)  jsou aktuálně dohodnuty na každý pátek od 8 hod v místě stavby, 

TDI upozorňuje, že do konce října 2018 je smluvně vázán na jiné stavbě právě v tomto termínu, a žádá o úpravu 

termínu KD po dobu měsíce října 2018. 

18. Kontrola stavby – aktuální kontrola stavby je dohodnuta mezi GD a TDI na úterý 9.10.2018 od 8:30  v místě stavby. 

 

Zapsal a distribuoval: 05.10.2018 Tomáš Andrs 

Distribuce je řízena dle seznamu uvedeného v hlavičce zápisu, další distribuci zápisu zajišťují příjemci dle svých interních 

standardů tak, aby všichni odpovědní pracovníci včetně subdodavatelů či nominovaných dodavatelů v rámci této stavby, byli 

seznámeni s obsahem zápisu. 

tel:720



