Technická zpráva
Název akce:
Úsek chodníku:

Technické zhodnocení chodníku na ulici Americká v Šumperku
od ulice 17.listopadu po ulici Rooseveltova
Rozsah je specifikován níže

Termín provedení:

14.11.2016 do 16.12.2016

Stávající stav:
Jedná se o chodník s nerovným a rozpraskaným asfaltovým povrchem podél ulice Americká,
který od vozovky dělí kamenné silniční obrubníky a přídlažba. Stávající obruby jsou z části
vybočené a pokleslé. Z druhé strany chodník lemují budovy, oplocení jednotlivých pozemků a
zatravněná plocha. V trase jsou vjezdy k jednotlivým domům a sloupy veřejného osvětlení.
Šířka chodníku je 1,3m a celková délka opravovaného úseku je 135m.
Způsob provedení:
Odstranění stávajícího asfaltového povrchu dle rozsahu vyznačeného v situaci. Provedení
sejmutí dosavadního podkladu z kameniva v potřebné tloušťce, aby byla dodržena skladba pro
pochůzí a pojizdné plochy do 3,5t předepsaná výrobcem dlažby, případné doplnění a
zhutnění. Vybočené a pokleslé kamenné obruby budou vyjmuty, očištěny a osazeny nově do
betonového lože. Obruby budou přeloženy v odhadované délce 50% délky chodníku.
Přídlažba se v případě poškození rozebere, očistí, znovu položí a zapraví se poškozený
asfaltový povrch komunikace. Podél zatravněného pásu se odstraní stávající chodníkové
obrubníky a osadí se nové do betonového lože. Ve vjezdech a v místech napojení nového
povrchu chodníku na stávající, kde je potřeba opora pro novou dlažbu se osadí nové betonové
obrubníky do betonového lože. Přesný rozsah opravy obrub bude stanoven až při realizaci
technikem společnosti Podniky města Šumperka a.s.. Položení nové zámkové dlažby tl. 60
mm-pochůzí plochy a 80mm-vjezdy, typ „KOST“, barvy šedé. Kladení dlažby do lože z
kameniva v tl.40mm s vyplněním spár, s hutněním, vibrováním a smetením přebytečného
materiálu. Odstraněná asfalt bude uložen na skládce zadavatele do vzdálenosti 3 km. Ostatní
odpad bude likvidován na řádné skládce. Provede se závěrečný úklid staveniště.
Přesný rozsah prací viz. výkaz výměr
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Celková situace:
Šumperk, ulice Americká

Zájmové území:
Vyznačení rozsahu díla

v Šumperku dne 10.10.2016

Vypracovala:Veronika Kubíčková
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