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1. Technická správa

Drobná stavba – predajný stánok predstavuje drevený sedlový prístrešok s pultom, ktorý bude
slúžiť pre potreby obecného trhoviska.
Výkopy predstavujú výkop 4ks jám 300x300x600mm pre základové pätky, ktoré budú
z betónu C16/20.
Nosnú konštrukciu tvoria 4KS drevené - rohové stĺpy 110 x 110mm po opracovaní a dve
pozdĺžne väznice 110 x 110mm. Krokvy 70 x 100mm + latovanie 30x50mm.
Stuženie je zabezpečené rozperami a pásikmi.
Pri realizácii je nutné dodržať STN 73 3150 - tesárske práce stavebné. Rezivo použité na krov
má byť suché, triedy SI.
Spájanie a kotvenie jednotlivých prvkov previesť tradičnými tesárskymi spojmi (čapovaním,
platovaním, osedlaním), klincovaním a oceľovými svorníkmi alt. styčníkovými plechmi, BMP
a BMF spojkami.
Krytina – veľkoformátová – profilovaná strešná krytina.
Všetky oplechovania – žľaby, zvody, lemovania - sú prevedené z pozinkovaného resp.
z poplastovaného plechu hr. 0,6 mm. Klampiarske konštrukcie je potrebné vyhotoviť podľa
STN 73 36 10.
V polovici pozdĺžnej a na celej priečnej strane stánku bude osadený sklápací
drevený pult z opracovaných dosák hr. 25mm.

- predajný

Zámočnícke konštrukcie – predstavujú 5ks – oceľové, otočné kovanie + fixačné oceľové vzpery
pod predajným pultom.
Drevený obklad štítov a podpultia je navrhnutý – tatranský profil hr. 8,0mm.
Stolárske konštrukcie sa opatria 1x základným + 2x transparentným lazúrovacím lakom na
drevo.
Podlaha predajného stánku sa vybuduje v rámci stavebných úprav dvora – betónová dlažba.
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