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Technická zpráva
SO-02 Hlediště
Upozornění
V souladu se zákonem č. 137 / 2006 Sb. v platném znění, § 44, odst. 11, jsou
výjimečně některé výrobky, konstrukční prvky, zařízení a sestavy uvedené v
dokumentaci pro provedení stavby jako konkrétní výrobky určené výrobním typem,
případně i obchodním názvem, jsou zde uvedeny jako referenční, určující tímto
způsobem pouze parametry, kvalitu, standardy, vybavení, případně rozměry
použitého výrobku. Není tím dodavateli nikterak stanovena povinnost použít
konkrétně uvedený typ výrobku, může být použito pro plnění veřejné zakázky i
jiných, kvalitativně a technicky obdobných řešení nebo prvků o stejných nebo
lepších parametrech a standardech.
V projektové dokumentaci uvedené výrobky, konstrukční prvky, konstrukce,
materiálové soubory, zařízení a sestavy jsou i ve specifikacích uvažovány a budou
vždy dodány zkompletované včetně veškerého doplňkového a pomocného
vybavení tak, aby byly vždy bez závad plně provozuschopné. Předmětem nabídky
a následně dodávky včetně montáže je tedy veškeré vybavení včetně montážního
a pomocného materiálu, konečné povrchové úpravy (pokud není konkrétně
předepsána v projektové dokumentaci, rozumí se obvyklá), u technických zařízení
první provozní náplně, vyzkoušení a provozního manuálu v českém jazyce.
a) Seznam příloh
01 - Technická zpráva
02 - Půdorys, řezy
03 - Detaily

1:100
1:25

b) Vymezení rozsahu stavby
Jedná se o venkovní hlediště umístěné ve tvarovaném svahu. Stupně hlediště
tvoří skládaná bet. palisáda doplněná bet. dlažbou.

c) Příprava území
Přípravu území řeší samostatná část dokumentace SO-00 - Hrubé terénní úpravy
Výškové poměry a terénní úpravy:
Navržená plocha je přizpůsobena svažitému terénu a její výškové uspořádání je
součástí výkresové dokumentace.
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d) Odvodnění
Hlediště je navrženo z vodopropustných materiálů a srážkové vody zde budou
plošně vsakovány.

e) Povrchy
Hrany jednotlivých stupňů hlediště jsou vymezeny prvky skládané betonové
palisády uložené do prostého betonu. Vnitřní část stupňů je vydlážděna betonovou
dlažbou do pískového lože. Barva povrchů bude vybrána dle vzorků na stavbě.

Skladba– S8
-

betonová dlažba
pískové lože
drcené kamenivo fr. 8-16mm
upravená zemní pláň

tl.60 mm
tl.30mm
tl.150mm

f) Mobiliář
Na stupních hlediště jsou osazeny jednoduché lavičky délek 1,5 a 1,0m. Lavičky
jdou tvořeny ocelovou konstrukcí a šroubovanými modřínovými hranoly. Dřevěné
hranoly budou hoblované a budou opatřeny voskovým bezbarvým nátěrem pro
exteriérové použití (provedení nátěru se řídí technickým listem konkrétního
výrobce nátěru).
g) Bezpečnost stavby
Musí být dodržena všechna ustanovení bezpečnostních a hygienických norem pro
výstavbu a provoz sportovních zařízení a dětských hřišť.
Při stavebních pracích je nutno dodržovat platné předpisy.
Zvýšenou pozornost je třeba věnovat pracím v blízkosti podzemních vedení. Jejich
poloha musí být předem vytyčena jejich správci a po dobu stavby udržována.
Aktivity na hřišti bude upravovat Provozní a bezpečnostní řád, který bude umístěn
na viditelném místě.
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