~+11,830
~+11,015

~+11,180

~+11,503

~+11,503

~+11,279

~+11,830

~+11,015

~+11,279

~+11,180

oprava a revize stávajícího bleskosvodu

nová štřešní lávka

nová vláknocementová střešní krytina

oprava a revize stávajícího bleskosvodu

nové oplechování
nové oplechování

nová vláknocementová střešní krytina
nový žlab z TiZn plechu

nové oplechování

nové oplechování

~+7,279

~+7,279

~+6,868

prodloužení větracího
potrubí + nové AL mřížky

nové oplechování
viz princip ornitologických
opatření (výkres č.22)

nový svod z TiZn plechu

~+6,868

nová podesta s šikmým nájezdem
pro bezbariérový vstup do budovy

nový svod z TiZn plechu

nové oplechování
nová stříška před vstupem
viz výkres č.23

viz výkres č. 24

+2,415

nová bezbariérová rampa
viz výkres č. 21

pěnový polystyrén
λ=0,039 W/mK
minerální vata
λ=0,039 W/mK
rozměr 600x1000x150

viz výkres č. 24

nové zvonkové tablo

+1,000

+1,000

±0,000

±0,000
-0,540

-0,540

pěnový polystyrén
λ=0,039 W/mK
minerální vata
λ=0,039 W/mK
rozměr 600x1000x150

+1,000

+1,000

±0,000

±0,000

soklové zdivo očistit

soklové zdivo očistit

soklové zdivo očistit

POHLED JIHOVÝCHODNÍ

POHLED SEVEROVÝCHODNÍ

POZNÁMKY

LEGENDA STAVEBNÍCH ÚPRAV

- před zahájením výroby jednotlivých prvků nutno provést přesné měření na stavbě a dohodnout podrobnosti výrobků s investorem
- jsou-li uvedeny konkrétní obchodní názvy, tak se jedná pouze o vymezení požadovaného standardu a je možné i jiné technicky a
kvalitativně srovnatelné řešení
- detaily schodiště, zateplení, stříšky, rampy a římsy viz samostatné výkresy
- objekt bude před zahájením prací, po odbourání části budovy, staticky zajištěn systémem dodatečně vlepené helikální výztuže
firmou ULAS s.r.o. (viz statické zajištění trhlin)
- požární odolnost jednotlivých konstrukcí viz požárně bezpečnostní řešení

- SOKLOVÉ ZDIVO: očistit tlakovou vodou a opravit spárování

±0,000 = na úrovni vstupu do budovy

- FASÁDY: 100% otlučení omítek zdiva a očištění povrchu tlakovou vodou
+ kontaktní zateplovací systém minerální vatou a pěnovým polystyrénem
se silikonovou fasádní omítkou ve dvou barevných odstínech dle výběru investora
- OKNA: nová okna plastová bílá s čirým a mléčným zasklením
- DVEŘE: plastové s čirým bezpečnostním zasklením, barva dle výběru investora
- KLEMPÍŘSKÉ PRVKY: titanzinkový plech přírodní
- STŘEŠNÍ KRYTINA: vláknocementová střešní krytina, barva dle výběru investora
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