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1. Technická správa
Stavebné úpravy dvora a oplotenia trhoviska, ktoré predstavujú:
 úpravu jestvujúcich polospevnených a zelených plôch na betónovú dlažbu hr. 60mm
obrúbenú parkovými obrubníkmi, prídlažbami a palisádami
 úpravy zkorodovaného oceľového oplotenia okolo riešeného trhoviska, výmenou za
murované oplotenie z PP tehál
Búracie práce predstavujú







demontáž jednokrídlovej bránky a dvokrídlovej brány
vybúranie 3ks oceľových rúr ø100mm
vybúranie oceľovej výplne oplotenia vrátane stĺpikov * 8,8 + 5,4 = 14,20m
vybúranie betónového soklíka nad terénom 250x200mm - 14,20m
vybúranie betónového chodníka hr. 80mm = 15,70m²
odkopanie uľahlej zeminy hr. 150mm = 74,60m²

Nová spevnená plocha trhoviska je navrhnutá v nasledovnej skladbe:
 betónová – zámková dlažba hr. 60mm
 lôžko – štrkodrva fr. 4-8mm hr. 40mm
 zhutnená štrkodrva fr. 16-32mm hr. 150mm
Zámková dlažba bude obrubená parkovými obrubníkmi 500-1000 x 200x50mm, v mieste
zelene vedľa betónovej rampy bude obrobená palisádami Altico 120x165x400mm do
betónového lôžka. V mieste styku s asfaltom (pri vstupe) sa osadí betónová prídlažba
250x500x80mm do betónového lôžka.
V mieste jestvujúcich stromov v ľavom rohu areálu sa plocha medzi obrubníkmi
a oplotením upraví vymývaným riečnym štrkom fr. 32-64mm hr . 100mm + geotextília.
Nové oplotenie v mieste trhoviska je navrhnuté murované - vyškárované z PP tehál na
cementovú maltu. Piliere sú rozmerov 300x450mm a 300x300mm, výplňové murivo hr.
150mm. Na jestvujúci základový pás po vybúraní soklíka sa zhotoví železobetónový základový
veniec 250x250mm z betónu C16/20 s výstužou 4øR12 + strmene 5øR6mm. Veniec bude
kotvený do jestvujúceho základu vertikálnou výstužou 2øR12/500mm po 500mm osove do
navŕtaných otvorov pomocou fixačnej malty.
Vrch oplotenia bude ukončený betónovými klobúkmi (Stavplot).
Na novej spevnenej ploche bude vedľa predajného stánku osadený smetný kôš a stojan na
bicykle.
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