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PRŮVODNÍ A TECHNICKÁ ZPRÁVA

PRŮVODNÍ A TECHNICKÁ ZPRÁVA
OPLOCENÍ A OPRAVNÉ PRACE LOKALIT NA SBĚR KOMUNÁLNÍHO ODPADU,
ROK 2020
1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE STAVBY, INVESTORA A PROJEKTANTA
ZADAVATEL PROJEKTU :
Statutární město Brno
Městská část Brno – střed, Odbor životního prostředí
Měnínská 4
601 69 BRNO
IČ: 44992785
PROJEKTANT :
Ing. Kazimír Horák
V zahradách 6, 644 00 Brno
číslo autorizace : 1003895
IČ : 757 18 723
Tel.: 608 341 032
STAVBA :
Název stavby :

OPLOCENÍ A OPRAVNÉ PRACE LOKALIT NA SBĚR KOMUNÁLNÍHO ODPADU,
ROK 2020

Druh stavby :

občanská

Účel stavby :
Místo stavby :

sběr komunálního odpadu v části Brno - střed
Brno – střed

ČLENĚNÍ STAVBY - SEZNAM LOKALIT:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

LOKALITA : Jílová 39, p.č. 1471/4 k.ú. Štýřice
LOKALITA : Jílová 33, p.č. 1471/4 k.ú. Štýřice
LOKALITA : Křídlovická 43 – Nové sady vnitroblok, p.č.1428/4, k.ú. Staré Brno
LOKALITA : Křídlovická 42 – Nové sady vnitroblok, p.č.1428/8, k.ú. Staré Brno
LOKALITA : Křídlovická 47, p.č.1428/8, k.ú. Staré Brno
LOKALITA : Křídlovická - Nové sady 36 vnitroblok, p.č.1428/8, k.ú. Staré Brno

PODKLADY PROJEKTU PRO ÚZEMNÍ ŘÍZENÍ :
-

průběžná jednání a konzultace se zadavatelem projektu
vizuální prohlídka staveniště – lokalit pro sběr komunálního odpadu, včetně zaměření stávajících
objektů

UVAŽOVANÉ PRŮZKUMY A MĚŘENÍ :

S průzkumy se neuvažuje.

DOBA VÝSTAVBY :
-

zahájení stavby : květen 2020

-

ukončení stavby : říjen 2020

ZPŮSOB REALIZACE STAVBY :
- stavba bude realizována dodavatelsky. Firma bude vybrána ve veřejné soutěži.

POPIS LOKALIT:

1. LOKALITA : Jílová 39, p.č. 1471/4 k.ú. Štýřice
Stávající stav:
Přízemní uzavíratelný přístřešek na komunální odpad se nachází proti domu Jílová 39 v Brně, v
ploše zeleně. Přístup k přístřešku je zabezpečen zpevněnou plochou, která tvoří přístupovou
komunikaci v ulici Jílová. Objekt je umístěn ve svahu. Stěny objektu betonové monolitické s
povrchovými i hlubšími poruchami, zastřešení objektu vlnitým plechem o výšce vlny cca 40 mm
umístěným na ocelové konstrukci z profilů TR50 (trubka), výjimečně z profilu U50x35 mm. Vlnitý
plech je umístěn i nad posuvnými dvířky objektu - výplň mezi dvířky a střechou. Podlaha z
betonových dlaždic 30/30 cm šedých kladených do betonu.Část dlaždic byla časem nahrazena
betonem. Uzavírání prostoru pro sběr komunálního odpadu zajištěno šesti posuvnými ocelovými
křídly. Některá z křídel se posouvat dají, jiná nikoli. Problém souvisí se špatnou údržbou
pohybovým mechanismů a zrezivělého vodícího profilu U u podlahy.

Prováděné práce:
-

-

mechanické očištění ocelových prvků a provedení nových nátěrů, zprovoznění zavěšených
pojízdných dveří, včetně osazení nových vodících prvků u podlahy
otrýskání (mechanické odstranění) nesoudržných částí stěn (beton) a zasanování betonových
stěn cementovou sanační stěrkou, celoplošně zevnitř i z venku. Pravé poškozené čelo
přístřešku vybourat v horní části na výšku 500 mm a znovu vybetonovat. Povrch stěn ošetřit
na celou výšku i u bočních stěn pod stávajícím terénem (svahem).
v místech chybějící betonové dlažby 30/30 cm provést její osazení do betonu, toto provést v
celé délce posuvných křídel, včetně osazení nových vodících profilů v podlaze
odstranění stávajících vlnitých střešních plechů a osazení plechů nových s povrchovou
úpravou z výroby
zprovoznit podélný žlab za přístřeškem, případně nahradit stávající žlab žlabem novým,
kladeným do betonu
upravit sklon svahu v místě odvodňovacího žlabu, svah opatřit zatravňovací rohoží v šířce min.
1m a v délce odvodňovacího žlabu (12,5 m).
vykácet vzrostlou zeleň nad přístřeškem a v okolí podélného odvodnění

2. LOKALITA : Jílová 33, p.č. 1471/4 k.ú. Štýřice
Stávající stav:
Přízemní uzavíratelný přístřešek na komunální odpad se nachází proti domu Jílová 33 v Brně, v
ploše zeleně. Přístup k přístřešku je zabezpečen zpevněnou plochou, která tvoří přístupovou
komunikaci v ulici Jílová. Objekt je umístěn ve svahu. Stěny objektu betonové monolitické s
povrchovými i hlubšími poruchami. Zastřešení objektu vlnitým plechem o výšce vlny cca 40 mm
umístěným na ocelové konstrukci z profilů U50x35 mm. Vlnitý plech je umístěn i nad posuvnými
dvířky objektu - výplň mezi dvířky a střechou. Podlaha z betonových dlaždic 30/30 cm šedých
kladených do betonu.Část dlaždic byla časem nahrazena betonem. Uzavírání prostoru pro sběr
komunálního odpadu zajištěno šesti posuvnými ocelovými křídly. Některá z křídel se posouvat
dají, jiná nikoli. Problém souvisí se špatnou údržbou pohybovým mechanismů a zrezivělého
vodícího profilu "U" u podlahy.

Prováděné práce:
-

-

mechanické očištění ocelových prvků a provedení nových nátěrů, zprovoznění zavěšených
pojízdných dveří, včetně osazení nových vodících prvků u podlahy
otrýskání (mechanické odstranění) nesoudržných částí betonu stěn a zasanování betonových
stěn cementovou sanační stěrkou, celoplošně zevnitř i z venku. Povrch stěn ošetřit na celou
výšku i u bočních stěn pod stávajícím terénem (svahem).
v místech chybějící betonové dlažby 30/30 cm provést její osazení do betonu, toto provést v
celé délce posuvných křídel, včetně osazení nových vodících profilů v podlaze
odstranění stávajících vlnitých střešních plechů a osazení plechů nových s povrchovou
úpravou z výroby
zprovoznit podélný žlab za přístřeškem, případně nahradit stávající žlab žlabem novým,
kladeným dobetonu
upravit sklon svahu v místě odvodňovacího žlabu, svah opatřit zatravňovací rohoží v šířce min.
1m a v délce odvodňovacího žlabu (12,5 m).
vykácet vzrostlou zeleň v blízkosti přístřešku a podélného odvodnění

3. LOKALITA : Křídlovická 43 – Nové sady vnitroblok,
p.č.1428/4, k.ú. Staré Brno
Stávající stav:
Přístřešek pro komunální odpad u domu Křídlovická 43 se nachází mezi dvěma zděnými objekty,
které pravděpodobně slouží společnosti Teplárny Brno. Objekt je v celkově dobrém stavbu,
škody jsou patrné pouze na fasádě zděných objektů - grafiti a poškozená žaluzie větrací šachty.
Soklové zdivo z obkladu kabřinec, Dřevěné konstrukce přístřešku a střech zděných objektů,
krytina z válcovaného plechu. Konstrukce střechy, včetně dřevěných prvků v dobrém stavu, je
však vhodné provést renovující nátěry dřevěných prvků a ocelových výplní otvorů - rám z pásové
oceli 30x5 a hladké betonářské výztuže Ø12 mm (dřevěný přístřešek), pozinkované žaluzie
zděných objektů. Podlaha přístřešku betonová v dobrém stavu, špinavá.

Prováděné práce:
-

-

hladké fasádní omítky s nátěrem budou očištěny a zbaveny grafity, drobná poškození budou
lokálně opravena, provede se penetrace podkladu, 1x základní nátěr a 2x vrchní nátěr
silikátovou barvou
provede se očištění tlakovou vodou u soklu z kabřince a podlahy pod dřevěným přístřeškem
provedou se nové nátěry dřevěných konstrukcí - sloupky, krokve, vaznice, podbití - očištění
dřevěných konstrukcí a jejich přebroušení - 2x lazurovací nátěr
provede se očištění ocelových výplní mezi sloupky, soklem a střechou, 2x základní nátěr a 2x
vrchní nátěr
opraví se jedna z poškozených žaluzií - pár poškozených lamel
krytina střechy zůstává stávající - bez změn
provést očištění dveří do zděné části stavby od grafity

LOKALITY S REALIZACÍ NOVÉHO OPLOCENÍ:
Křídlovická 42 , Křídlovická 47, Nové sady 36 vnitroblok
Stávající stav:
V lokalitě vnitrobloku bytové zástavby mezi ulicemi Křídlovická a Nové sady se nachází celkem tři
stanoviště pro sběr separovaných složek odpadu - Křídlovická 42, Křídlovická 47, Nové sady 36.
Tyto stanoviště mají betonovou zpevněnou plochu lemovanou betonovou zahradní obrubou,
případně kamennou obrubou (Nové sady 36). Betonová plocha je zejména u lokality Křídlovická
47 dosti narušená, z důvodu rozrostlého kořenového systému blízkého stromu. V každé z lokalit je
vybudovaný nový ocelový přístřešek na nádoby komunálního odpadu o velikosti 6,00 x 1,25 m
(osy sloupků).
Prováděné práce:
V každé z výše jmenovaných lokalit bude provedeno nové poplastované oplocení výšky 1,8 m a
uzamykatelnými dvířky. Ocelové sloupky Ø48 mm délky 2,3 m budou kotveny do
prefabrikovaných nebo monolitických (rozměr 250x250/600 mm) patek. V rozích oplocení a u
branek budou osazeny plotové vzpěry, branky musí umožnit průjezd kontejnerů o šířce min. 1100
mm, návrh osové vzdálenosti sloupků pro umístění branky 1500 mm. Branky budou mít vložkový
zámek s vložkou a 30 klíčů, oboustranné kliky. U branky je nutné počítat z důvodů atypických
rozměrů ze zakázkovou výrobou z ocelových prvků. Konstrukce branky bude opatřena zinkováním
a 2x základním a 2x vrchním nátěrem. Výplň branky z drátěného pletiva jako oplocení .
poplastované. Samotné poplastované pletivo uvažované výšky 1750 mm. V případě kotvení
sloupků oplocení v místě stávající zpevněné plochy je nutné počítat i s drobnými opravami
pochozího betonu - uchazeč o zakázku si ocení ve své nabídce. Rozmístění sloupků a tvar oplocení
patrný z výkresové dokumentace. V trase oplocení se nachází v lokalitě Křídlovická 47 a Nové sady
36 vzrostlá zeleň, kterou je nutné vykácet.

4. LOKALITA : Křídlovická 42 – Nové sady vnitroblok - oplocení
p.č.1428/8, k.ú. Staré Brno

5. LOKALITA : Křídlovická 47, p.č.1428/8, k.ú. Staré Brno - oplocení

6. LOKALITA : Křídlovická - Nové sady 36 vnitroblok - oplocení
p.č.1428/8, k.ú. Staré Brno

