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KARTA REALIZACE
Oprava zastřešení tribuny sportovního areálu,
parc.č. st.998, k.ú. Strakonice
Lokalita

Strakonice 1

druh

stavba

Garant projektu

nebyl určen

Zadává

Ing. Oldřich Švehla

Celkové náklady stavby

bez DPH 2 795 395,28 Kč

Zhotovitel stavby

SALVETE spol. s r.o., Písecká 506, 386 01 Strakonice, IČ:
45023786

Datum ukončení VŘ
Datum schválení v RMa číslo usnesení

24.7.2019
10.7.2019

SOD a číslo objednávky

2019-00225

-

Termín realizace stavby

zahájení: 2.9.2019

dokončení: 13.12.2019

vč.DPH 3 382 428,29 Kč

6411/2019

Zhotovitel projektové dokumentace

Ing. Karel Ondrášek - statická část, Ing. Emanuel Novák statická část

Koordinátor BOZP v rámci realizace

Jiří Urbánek, Hraniční 70, 386 01 Strakonice, IČ: 73552771

Popis stavby - původní stav, technické řešení apod.
Tribuna z důvodu nevyhovujícího statického stavu zastřešení tribuny byla dlouhodobě uzavřena. Cílem
opravy bylo po odstranění těchto statických vad znovu otevřít tuto tribunu pro veřejnost. Předmětem této
opravy zastřešení bylo zesílení železobetonového věnce, na kterém jsou uloženy nosné sloupy. Dále se
jedná o nahrazení sloupů novými ocelovými z profilů HEA 280, o provedení nového ocelového průvlaku z
válcovaného profilu HEA 280, uloženého na sloupech a nesoucího střešní vazníky. Kouty mezi sloupy a
průvlaky jsou vyztuženy šikmými vzpěrami HEA 140. Zesílení dřevěných střešních vazníků bylo provedeno
doplněním voděodelné překližky tl. 9 mm, osazené z obou stran vazníku. Ve střešní rovině bylo doplněo
zavětrování zkříženými ocelovými pruty kruhového profilu o průměru 18 mm. Při opravě byla po odkrytí také
zpevněna dřevěná nosná konstrukce nesoucí sedala tribuny a doplněny jímací tyče hromosvodu.

Ostatní:
kolaudační souhlas - SÚ MěÚ Strakonice

Zapsal

Datum

Odbor

Ing. Oldřich Švehla

23.1.2020

MěÚ Strakonice, Majetkový odbor

Výše dotace v Kč

Podíl města v Kč

Zdroj dotace

Zapsal

Datum

Odbor

DOKUMENTACE
1 Vlož popis přílohy

FOTODOKUMENTACE
Původní stav - prohnutý průvlak

IMG_20191011_100026.jpg
Realizace

IMG_20191010_094802.jpg
Nový stav
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Původní stav - uvolněná kotevní táhla
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Realizace
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Nový stav
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