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provedení sanaci a oprav říms a chodníků, obnova odvodňovacích žlabů u říms, lokální

oprava stávající hydroizolace, osazení nového ocelového zábradlí na řimsách, pokládka
kamenné dlažby do betonu podél křídel podchodů a pokládka povrchu vozovky.
Zájmů SSMSK se studie dotkne v souvislosti s navrženou rekonstrukcí stávajících povrchů
uvnitř podchodů, rekonstrukcí V0 (kotvení), rekonstrukci odvodňovacích žlabů vpodlaze

podchodu apod. SSMSK středisko Ostrava, po prostudování předložené studie, předběžně
souhlasí s navrženým řešením rekonstrukce podlah, stěn a stropů — vnitřních ploch

podchodů za podmínky, že nesmí být narušeny nebo poškozeny nově opravené plochy a
konstrukce podchodů, jejichž realizace byla dokončena vroce 2018. Dále nesmí dojít
knarušení nebo poškození stávající hydroizolace železobetonové rámové konstrukce

podchodů. Technologické postupy pro provádění rekonstrukcí na majetku ve správě SSMSK
navrhují a zpracovávají projekční organizace v návaznosti na konkrétní zadání projektové
dokumentace a to vsouladu s platnou legislativou, vydanými ČSN a technickými předpisy.
Zároveň Va's žádáme o předložení dalšího stupně projektové dokumentace.
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