1. TECHNICKÁ ZPRÁVA
Název stavby :

STAVEBNÍ ÚPRAVY V ZUŠ B. Jeremiáše České Budějovice
- OPRAVA OHRADNÍ ZDI V UL. SKUHERSKÉHO

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 :

10/2019 - 11/2019

a) Účel objektu
Projekt zpracovává dokumentaci udržovacích prací ve stávajícím objektu ZUŠ B. Jeremiáše v Českých
Budějovicích v rozsahu opravy ohradní zdi v ulici Skuherského.
e) Technické a konstrukční řešení objektu
- Bourací práce a přípravné práce
Omítka ohradní zdi bude odstraněna v plném rozsahu z ploch zděných i ploch soklu, spáry budou
proškrábány, povrch bude očištěn od prachu, úlomků a nesoudržných částí. Po odstranění omítky bude
zástupcem prováděcí firmy provedena podrobná kontrola celé ohradní zdi pro zjištění případných statických
poruch. Veškeré případně zjištěné vady a viditelná poškození zdiva bude nutno před započetím prací na úpravě
povrchů staticky zajistit.
Původní oplechování horní hrany ohradní zdi odstraněno.
Stávající dvoukřídlová ocelová vrata v plocení vč. nosných ocelových sloupků svařených z ocelových
profilů 2xU 120, přikotvených do zdiva sloupů a pravděpodobně zabetonových do základových patek, budou
ponechána. Během provádění opravy zdi budou chráněna proti poškození a znečištění.
Bude rozebrána zpevněná plocha vedle vjezdových vrat v ploše plochy pro popelnici 1,50x1,00 – betonová
plochá čtvercová dlažba, na kterou bude navazovat nvě navržený okapových chodníček podél ohradní zdi
v ploše dvora.
Demontované prvky a vybouraný materiál z těchto úprav budou odváženy na řízenou skládku. Třídění,
evidenci, skládkování a likvidaci odpadů ze stavby zajistí prováděcí stavební firma.
- Zdivo
Stávající zdivo ohradní zdi je provedeno z plných pálených cihel v tl. 190 mm vč. omítek, pilíře rozměru
mon. 470x510 mm vč. omítek. V místech většího poškození zdiva bude provedeno dospárování poškozeného
zdiva a po odstranění omítek ověřen stav zdiva a stanoveny podmínky případného statického zajištění.
- Klempířské konstrukce
V rámci klempířských prací budou nově upraveny stávající betonové sloupové hlavice a horní hrana zdi
oplechováním z ocel. poplastovancýh plechů v barvě středně šedé. Na straně ohradní zdi do zahrady bude horní
hrany soklu a horní hrana upravena rovněž oplechováním, s předchozím vyrovnání horní hrany vyrovnávacím
potěrem.
Při provádění je nutno dodržovat platné ČSN, technologické postupy a doporučené detaily !!!
Podrobně viz. Tabulky výrobků PSV
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- Povrchové úpravy v exteriéru
Povrch zdiva ohradní zdi bude upraven sanační omítkou a opatřen fasádním nátěrem v odstínu světle okrové,
přizpůsobené odstínu fasády budovy ZUŠ, sokl v odstínu středně šedé. Fasádní nátěr zdiva bude dodatečně
opatřen transparentním anfigrafitovým nátěrem popř. probarveným antigrafitovým fasádním nátěrem. Bude
použit sanační omítkový systém zvoleného výrobce omítkových směsí.
Fasádní omítka bude provedena dle technologických postupů dodavatele systému omítkových směsí!!.
- Zpevněné plochy
V rámci zpevněných ploch bude upravena a vyrovnána dotčená rozebraná zpevněná plocha pro umístění
popelnice.
Podél ohradní zdi ze strany v zahradě je nově navržen „okapový chodníček“ šířky 500 mm z ploché
betonové dlažby 500x500x50 mm a plocha pro popelnici 1,50x1,00 m. Dlažba bude kladena do kladecí vrstvy
štěrkopísku fr. 0-4 v tl. 40 mm, na vrstvu štěrkodrtě fr. 0-22 v tl. 100 mm. Po pokládce spáry vyplněny
spárovacím pískem 0-2. Odvodnění zpevněných ploch je navrženo spádováním ploch ode zdi na terén.

Vypracoval : Ing. E. Marešová
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