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1. IDENTIFIKAčNÍ úDAJE

STAVBA:

REKoNsrRUKcE ToPÍRNY KoRENoV
obe€ KoŘENoV,
k.ú. Po|ubný' č.p. 806, p.č.st. 971
uberecký kÍaj

STAVEBNIK:

ŽELEZN|čNí sPoLEÓNosT ŤANVALD o'p.s.l
Krkonošská 256, ŠumbuÍk nad D€snou,468 4í Tánva|d
|Ó.25474 481 o|e| cz25474481

zPMcoVATEL PRo]EKrovÉ DoKUMENTACE:

HIavní oroiekťdnt:
ING. ARCH' IVAN LUČAR
ALEI architektonicl.ý ate|iér
B-ubenečská 43' 160 00 Plaha 6
IC: 150965.18 DICi C2480U8022
čís|o autorizace ČKA: 01941
+420604'9081, ivan|ejcar@s€znam.cz, www.arch.cy'a|ej

Architektonicko-stavební řešení:
IDP, spo|. s r.o.. s1avební spo|ďnoď
Masarykora 3.188/1, ,too 01 Ústí n. Labem
v|adis|av Kašper, čb|o autofizace Č|GIT: o4oo842

2. úvoD!

. V Érnci zahájení prací na úpravě terénu oko|í výbpny Koň,enov d|e projektu
odha|i| zhobvite| piďně ko|ejová po|e 5 pražci. Př tom byb aištěna vážná degradace pražco ve
věEím rozsahu, než |derý by| 4ištěn při přípravě projelcu (rozpad pražcl na spodní straně,
uvo|nění up€vňo\rade| Vlivem koroze (vrtule), s tím sowisející odchy|ky od povo|eného rczchodu a
polohy ko|eje (GPK. geometric|é poloha koleje).

. Pňďmětem této části projektové dokumentaceje tedy oprava čtyř ko|ejí Ínezi vraty výtopny
a hrdnou točny a boční koleje u pří'tupove komunikace. Tab oprava musí být ptov€dena pňed
povrcho\^imi úpnvami.

3. sEz AM vsTUP ÍcH PoDKLADů:

. Místní šetření, pÍoh|ídka staveniště po odha|ení kolejových po|í.

. Dokumentace Dro realizaci stivby.

. Povodní dokumentace objeKu.

. Koordinační schoz|(y s inv€st!řem stavby.
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4. PŘEDPo|GADY ŘEšEt{Í

. uchování ko|ejĚtě v pro\ozuschopném stavu.

. zabránění zmaření prací na po./rchoýých úpravách ko|em topírny'

. zkva|itnění uživate|ske hodnoty výtopny opravou ko|ejÍ

PoPts RozsAHu VÝMĚNY PRAŽCo

Před úpravou teénu a povrchu je nutná oprava č|yř kolejí m€zi vraty výtopny
a hranou tďny a dní ko|eie u přÍstupové komunikace (\^ýměna pražco,
upevňovacích vrtu|í sanace štěrkového |ože, korekce GPK). Vš€chny ko|eje
zasiáhne d|e proieKu úprava terénu, kteÉho jsou ko|eje 5oučá5tí . pňechody
pfu vraty výbpny, přístt.lp do výtopný povrch přístupové komunikace atd.)'
Pfi ponechání povodního sbvu by doš|o při nás|edné opravě ko|ejí ke zímření
prací provedených d|e proieKu!
zároveň dojde ke zkvalihění uživate|ske hodnoty ýýtopoy opravou ko|ejí,
jejichž špatÍlý stav se ukáza| v pr0běhu pÍováděných prací.

ROZSAH UPRAV

demontáž jednot|Úch ko|ejnic vč. uchycení v dé|ce 126 bm;
zpětná montiáž jednoui'/ých ko|ejnic vč. uchycení v dé|ce 126 bm;
v'ýměna pražco v dé|ce ko|ejí 126 bm;
VýrÍĚna štěrkového |ože pod ko|ejemi v Íozsahu 260 rÍř.
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