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Technická zpráva.

Identifikační údaje jsou na titulním listě.

Budova ZŠ v Jimramově je ve vlastnictví Městyse Jimramov.

V ZŠ ll. stupně bude provedena stavební úprava hygienické části v prvém

nadzemním podlaží. Dosud zde jsou záchody pro dívky, pro chlapce, pro učitele, pro

vozíčkáře a úklidová místnost. Hlavním důvodem stavební úpravy je havarijní stav

zařízení, který vyžaduje stálou údržbu. Je v provozu přes 34 let. Původní stav je

zakreslen na příloze č.3. V délce 9 m budou vybourány příčky a zařízení včetně

podlahy a rozvodů vody, kanalizace a elektroinstalace.

Stavební úprava je založena na dosavadních zkušenostech uživatele. Je

nakreslena na příloze č.4.

Úklidová místnost postačí menší a bude hned za prvými dveřmi.

Za druhými dveřmi budou záchody pro dívky se třemi WC, jednou výlevkou a

dvěma umyvadly.

Za třetími dveřmi budou záchody pro chlapce se třemi pisoáry, dvěma umyvadly

a jedním WC.

Za čtvrtými dveřmi bude normově vybavený WC pro vozíčkáře, který je určen i

pro učitele. Tímto způsobem dojde k rovnoměrnému využívání sociálního zařízení.

Vozíčkářský WC byl dosud velice málo používán.

Materiálové bude sociální zařízení provedeno stejným dodavatelem jako ve

2.NP. Náčrty elektroinstalace, vodoinstalace a kanalizace budou zpracována a

uložena u uživatele,

Při stavební úpravě je nutné dodržovat zásady bezpečnosti práce.

Ve Věcově, říjen 2020 Zpracoval: lng.MiIosIav Brouček
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