ZADÁNÍ PRO REALIZACI VEŘEJNÉ ZAKÁZKY
„ZAJIŠTĚNÍ STATIKY OBJEKTU JÍDELNY – GYMNÁZIUM, DR.
ANTONA RANDY, JABLONEC NAD NISOU, p.o. – I. ETAPA –
BOURACÍ A PROJEKČNÍ PRÁCE“
Cílem zadání je popis 1. NP v objektu jídelny Gymnázia, Dr. Antona Randy, Jablonec
nad Nisou, p.o. (dále jen „Gymnázium“), a dále specifikace prováděných stavebních,
resp. bouracích prací a souběžné zpracování projektové dokumentace pro provedení
stavby.
Provozovatelem objektu je výše zmiňované Gymnázium. Jedná se o příspěvkovou
organizaci Libereckého kraje. V řešeném objektu jídelny je přítomen nájemce, který
zde provozuje stravovací centrum zajišťující obědy pro studenty Gymnázia a další
strávníky. Nájemce působí převážně ve 2. NP, kde je kuchyň a jídelna, v 1. NP se
nachází skladovací prostory a zázemí pro personál. Po dobu bouracích prací bude
provoz stravovacího centra přerušen a během následných stavebních prací přerušen
na nezbytně dlouhou dobu a dále počítáno s omezeným provozem do doby dokončení
stavby.
Řešeným objektem jídelna na pozemku p. č. st. 5446 v k.ú. Jablonec nad Nisou.
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STAVEBNÍ PROGRAM – POŽADAVKY OBJEDNATELE NA
PROVEDENÍ STAVBY A POSKYTNUTÍ PROJEKTOVÉ ČINNOSTI
Předmětem veřejné zakázky jsou udržovací práce na objektu jídelny - realizace stavebních
prací a zpracování projektové dokumentace pro provedení stavby. Stavební a bourací práce
budou probíhat v 1. NP objektu v rozsahu dle přiloženého zákresu – viz příloha.
A) STAVEBNÍ PRÁCE
1. PŘÍPRAVNÉ PRÁCE
1.1.
Zajištění protiprachových zábran
V 1. NP budou vybudovány ochranné a protiprachové SDK zábrany, které budou
umístěny směrem do prostoru schodiště do 2. NP na chodbě u spojovacího krčku a na
schodišti u výtahu do prostoru kuchyně ve 2. NP. Dále bude zajištěny další možné
prostupy proti pronikání prachu do nezasažených částí budovy jídelny (výtah, dveře do
chodby a chladící zařízení před vybudováním SDK předstěny).
1.2.
Zdravotně technické instalace
Kompletní demontáž ZTI – vnitřní vodovod, kanalizace, plynovod - v 1. NP a provedení
dočasných napojení nezbytných pro omezený provoz kuchyně a jídelny ve 2. NP
včetně hygienického zázemí.
1.3.
Chladící zařízení
Demontáž a ekologická likvidace dožilého chladícího zařízení, které již delší dobu není
v provozu.
1.4.
Elektroinstalace
Kompletní demontáž elektroinstalace v 1. NP včetně provedení dočasného provedení
propojení elektroinstalace ve 2. NP, tak aby byl umožněn omezený provoz kuchyně a
jídelny ve 2. NP.
1.5.
Vzduchotechnika
Kompletní demontáž vzduchotechniky včetně vzduchotechnické jednotky a vybavení
strojovny v 1. NP.
1.6.
Topení
Kompletní demontáž vedení otopné soustavy v 1. NP včetně rozvaděče.
1.7.
Dveřní křídla
Všechny dveřní křídla v prostorech, kde se bude bourat, budou vyvěšena, vyklizena a
odvezena.
2. BOURACÍ PRÁCE
2.1.
Vybourání zárubní
V 1. NP budou v prostoru, kde se budou bourat podlahy a před bouráním příček,
vybourány všechny zárubně.
2.2.
Bourání příček
V 1. NP budou vybourány všechny příčky dle přiloženého zákresu. Jedná se převážně
o železobetonové panelové příčky, v menší míře jsou zastoupeny zděné příčky.
2.3.
Bourání stropů
V 1. NP budou v chladících místnostech vybourány snížené stropy.

2.4.
Bourání podlahového souvrství
V 1. NP v části podlaží, kde byly vybourány příčky, budou vybourány všechny
podlahové vrstvy (dlažba, cementové lepidlo, betonová mazanina, lepenka, betonová
mazanina) v celkové tloušťce vrstvy 300 – 500 mm.
3. ODVOZ A LIKVIDACE SUTĚ A ODPADŮ
3.1.
Sutě
Všechny sutě budou z objektu odvezeny a zlikvidovány dle platných předpisů při
likvidaci odpadů.
3.2.
Odpady
Odpady vzniklé při demontážích rozvodů apod. budou rovněž zlikvidovány dle platných
předpisů při likvidaci odpadů
4. OPRAVA KANALIZAČNÍHO POTRUBÍ
4.1.
Oprava kanalizačního potrubí
Dle provedených kamerových zkoušek je část kanalizačního potrubí poškozena a je nutné
jej na dobu provádění sanačních prací opravit, tak aby byl zajištěn odtok odpadních a
dešťových vod do kanalizačního řádu.
B) PROJEKČNÍ PRÁCE
1. ZAMĚŘENÍ STÁVAJÍCÍHO STAVU
1.1.
Zaměření stávajícího stavu
Před započetím bouracích prací bude provedeno zaměření skutečného stavu objektu –
1. a 2. NP. Zaměření bude sloužit jako podklad pro projektové práce.
2. ZPRACOVÁNÍ PORJEKTOVÉ DOKUMENTACE PRO PROVEDENÍ STAVBY
2.1.
Předprojektové práce
Před vlastním projektováním budou provedeny přípravné práce zahrnující stavebně
technický průzkum objektu, resp. 1. NP, podrobná fotodokumentace 1. NP, ověření
průběhu areálových a vnitřních inženýrských sítí a případné další práce.
2.2.
Zpracování DPS
Během provádění bouracích prací bude realizována DPS, která bude po dokončení
bouracích prací upřesněna na základě stavu podkladních vrstev – nutnost hutnění
apod.
2.3.
Zpracování oceněného a neoceněného výkazu výměr
Součástí projektové dokumentace bude rovněž oceněný a neoceněný výkaz výměr,
který bude zpracován v aktuální cenové úrovni v některém z rozpočtového software
běžně používaných ve stavebnictví v ČR.

