1. TECHNICKÁ ZPRÁVA
Název stavby :

STAVEBNÍ ÚPRAVY V ZUŠ B. Jeremiáše České Budějovice
- OPRAVA ULIČNÍ FASÁDY 1. PP

Kraj :

Jihočeský, okres České Budějovice

Místo stavby:

ZUŠ B. Jeremiáše, Otakarova 43, České Budějovice

Investor:

ZUŠ B. Jeremiáše, Otakarova 43, 370 04 České Budějovice

Projektant :
Autorizoval :

Ing. Eva Marešová, P.J. Šafaříka 15, 370 07 České Budějovice
Ing. Petr Skutil
Projektová a inženýrská kancelář, P.J. Šafaříka 15, 370 07 České Budějovice
Autorizace č.- 0101486

Způsob realizace:

dodavatelsky - dodavatel bude určen výběrovým řízením

Předpoklád.termíny :

09/2019 - 10/2019

a) Účel objektu
Projekt zpracovává dokumentaci udržovacích prací na stávajícím objektu ZUŠ B. Jeremiáše v Českých
Budějovicích v rozsahu opravy uliční fasády nadzemní části 1. PP v ulici Skuherského a Otakarova.
e) Technické a konstrukční řešení objektu
- Bourací práce a přípravné práce
Plocha fasády 1. PP nad úrovní terénu chodníku v ul. Otakarova a Skuherského bude v určeném rozsahu
očištěna a narušené a poškozené plochy povrchových úprav fasády zdiva budou odstraněny v nutném rozsahu :
nesoudržné nátěry a velké vrstvy nátěrů se odstraní mechanicky ( předpoklad 50% upravované plochy ) + celý
povrch se omyje tlakovou vodou s přídavkem fasádního čistího prostředku.
Kamenný obklad soklu nutno očistit prostředkem na čištění kamene od solných výkvětů.
Před prováděním nové povrchové úpravy fasády nutno provést kontrolu únosnosti omítek v místech
viditelných poškození a u stávajícího nátěru fasády ověřit dostatečnou přilnavost povrchové úpravy.
Bude proveden zákryt oken v 1.PP a dočasná demontáž okenních mříží oken v 1.PP po dobu provádění
nátěru fasády, po dokončení opravy fasády opětovně namontovány.
Vybouraný materiál z těchto úprav budou odváženy na řízenou skládku. Třídění, evidenci, skládkování a
likvidaci odpadů ze stavby zajistí prováděcí stavební firma.
- Povrchové úpravy v exteriéru
Stávající kamenný sokl bude po očištění povrchově upraven hydrofobním impregnačním nátěrem na ochranu
kamenných povrchů.
Omyté a oškrábané plochy se upraví v předpokládané skladbě :
- přeštukování jemnou štukovou omítkou ( v rozsahu cca 50% )
- celá upravovaná plocha fasády se opatří systémovou penetrací
- fasádní nátěr
- preventivní nátěr antigrafiti bezbarvý
Fasádní povrchové úpravy budou prováděny dle technologických postupů konkrétního zvoleného
dodavatele systému omítkových a nátěrových směsí s ohledem na zjištěný stav zdiva !!
Na plochách fasády v určeném rosahu bude proveden nový fasádní nátěr v původní barevnosti.
Bude obnoven nátěr dvířek ( 2 ks ) instalačních skříní v ul. Skuherského – 1x vrchní syntetický nátěr,
v barvě středně šedé ( cca RAL 7035 ).
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