SPECIFIKACE STAVBY URČENÉ K DEMOLICI
D I. VRÁTNICE
Místo stavby
parcela
vlastník

:
:
:

U Vlečky
p.p.č. 377 K.Ú. Ústí nad Labem
Dopravní podnik města Ústí nad Labem
Jateční 426,
400 19 Ústí nad Labem

Charakter demolice a způsob provedení stavby :
Úplná demolice nadzemní části objektu bez použití trhaviny. Veškeré práce budou
prováděny na základě výběru dodavatele stavebních prací zástupci investorů. Při
výběru dodavatele je nutno dbát, aby měl patřičná oprávnění pro danou činnost
podle příslušných ustanovení živnostenského zákona .
Předpokládaná doba výstavby :
Zahájení 01/2013, ukončení 3/2013
Parcelní čísla sousedních pozemků

:

p.p.č. 379/1 a 374/2
Dopravní podnik města Ústí nad Labem, 401 11 Ústí nad Labem
p.p.č. 379/12, 379/14 a 15
FINOSA, s.r.o., Hrbovická 445/54, 400 01 Ústí nad Labem
p.p.č. 386, 387
BARNABA, s.r.o., Vyšehradská 525/39, 128 00 Praha
Popis stavby: VRÁTNICE
Objekt je samostatně stojící, provedený jako zděný podélný stěnový systém s dřevěnými
trámovými stropy .Má jedno nadzemní podlaží. Nosnou konstrukci valbové střechy tvoří
dřevěná vaznicová soustava, střešní plášť zabezpečuje plechová krytina. Strop nad 1.NP
původního objektu tvoří dřevěný trámový strop se záklopem a podhledem ( dřevěné bednění,
rákos + omítka ). Strop nad upravenou – východní částí 1.NP je keramicko-betonový.
Vnitřní příčky o tloušťkách 150 mm jsou provedeny z cihelného zdiva. Světlá výška podlaží je
cca 3,70 m ( původní část ) a 2,85 m ( část po stavebních úpravách ). Výplně otvorů tvoří
dřevěná okna a dveře v ocelových a dřevěných zárubních. Výškové i půdorysné uspořádání
konstrukcí je zřejmé z výkresové části.
Součástí demoličních prací bude i odbourání železobetonové desky tl. cca 300 mm, která je
provedena jako „portál“ nad zděnými pilíři u vjezdové části do areálu. Objekt je napojen na
rozvody inženýrských sítí .

Charakter demolice
Počet podlaží
Plocha podlaží
Půdorysný rozměr
Výška stavby

:
:
:
:
:

Průmyslový objekt – jednopodlažní
1
cca 200 m2
13,2 m x 14,7 m
3,7 m

Dne 12.9.2011 byla Magistrátem města povolena demolice č. spisu : 72276/2011

