KAPITÁNA STRÁNSKÉHO 995-996, PRAHA 14 – ČERNÝ MOST
INFO REPORT CENTRA a.s. pro 28.týden roku 2020
Zapsal:
Datum:

Bc. Václav Thoss, technický ředitel CENTRA a.s.
Aktualizace k 03.07.2020

A. Základní informace
Zahájení stavebních prací:

11.05.2020

B. Odchylky od smluvního harmonogramu
Zahájení přípravných prací v domě 995 ( jádrové vrtání a lištování elektroinstalace ve sklepích)zrychlení oproti smluvnímu harmonogramu.
C. Plánované odpojování elektřiny s dopadem pro celý objekt
Naplánované odpojení objektu 996 proběhne 7.7.2020 od 8 hod do cca 16 hod. Další odpojení
proběhne 22.7.2020.Doporučujeme na tyto dva dny posílit zdravotně/sociální péči v objektu
996 z důvodu úplného odpojení objektu a předpokladu možného zvýšeného požadavku na
pomoc ze strany nájemců. Opětovné spuštění elektřiny vždy max. do 18,00 hod.
Oznámení o vypnutí :

Níže uvedené byty v 996 mají polohovací postele a projevily zájem o náhradní zdroj:
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Požadavek řeší Centra DSN ve spolupráci s MHMP. Nejedná se o dodávku dodavatele stavby.

D. Plánované odpojování elektřiny s dopadem pro byty
Od 8.7.2020 bude probíhat přepojování již domluvených bytů.

E. Bourací a jiné hlučné práce
Objekt 996:
 Rastrování SDK kastlíků – celý objekt
 Bourání zídek okolo výtahu – celý objekt (po domluvě s dodavatelem výtahu)
 Lištování a trubkování pro el. rozvody – celý objekt
 Montáž elektroinstalace v nebytových prostorách
 Bourání nik pro hydranty

F. Další jiná omezení ve 28. týdnu (uzavření schodiště, omezení u vstupu do objektu, ...)
 Uzavření hlavního vstupu do domu 996 od 29.6 z důvodů bourání a instalace
vzduchotechnických výdechů ze schodiště. Vybourání vstupního a zádveřního portálu,
vyzdění nových otvorů pro vstupní portály a instalace nových portálů, pokládka dlažby,
montáže protipožárních podhledů. Předpoklad otevření 15.8.2020.


Schránky z objektu 996 budou v úterý 07.07. přesunuty do portálu objektu 995.

G. Plánované odstavení výtahu
Od 01.06.2020 došlo k odstávce obou výtahů v objektu 996 po dobu cca 85 dnů.
V objektu je vylepen nový evakuační plán, který v případě evakuace směřuje vozíčkáře do
výtahu v objektu 995. Zároveň jsou v tomto duchu aktualizované bezpečnostní cedulky po
objektu 996.

H. Informace o úklidu
denní hrubý úklid stavba (RT Plus)
pondělí – sobota vytírání po pracovní době (18,00 hod a dále) – objekt 996
3x týdně dezinfekce - objekt 996
Nově bude úklid aktivován i pro objekt 995 z důvodu jádrového vrtání.
I.

Výtah z harmonogramu

J.

Ostatní
Žádáme o součinnost:
Vyznačené prostory potřebujeme uvolnit/vyklidit z důvodu stavebních prací.




Prostory pro EPS v objektu 996 byly uvolněny.
Prostory v objektu 995 potřebujeme prostory uvolnit do konce srpna 2020.
Nově potřebujeme uvolnit a vyklidit: Objekt 996, 1. nadzemní podlaží z důvodu
instalace protipožárního podhledu a instalace přívodního kabelu do objektu 996.
Nejpozději do 12.7. Montáž do cca 14.8.2020.

Objekt 995, 1. nadzemní podlaží (přízemí)
Prostory uvolnit do konce srpna 2020.

Objekt 995, 2. nadzemní podlaží
Prostory uvolnit do konce srpna 2020.

Objekt 996, 1nadzemní podlaží z důvodu instalace protipožárního podhledu a instalace přívodního
kabelu do objektu 996. Montáž nejpozději od 13.7. do cca 14.8.2020.
Prostory uvolnit a vyklidit nejpozději do 12.7.
Následně se prostor bude moci znovu užívat.

K. Stížnosti, požadavky
Nejsou.

V případě potřeby doplňujících informací se neváhejte obrátit na email: thoss@centra.eu

