Demolice Defurovy Lažany – upřesnění
Odpovědi na zaslané otázky vzešlé z prohlídky místa dne 9.1.2013 a následně doručených
dotazů.

Elektrické vedení podél střechy – izolace nebo odpojení……….. zajistí investor
Podlahy v obou objektech …….
odstranění min cca 10 cm pod úroveň terénu
Úprava terénu………………….
frakcí do 30 mm bez navyšování terénu
Okap na hospodářské budově….
Odstranit rámci demolice .. je součástí budovy
Co se týče výšek na hranicích objektů . V nabídce uveďte odstranění konstrukcí do výšky
nejvyšší úrovně terénu z jakékoliv strany. To znamená u zděné zdi na hranici se sousedem do
výšky zahrady souseda…..u konstrukce stodoly směrem do rokle…do úrovně terénu ve
stodole. Pokud se tento názor nuceně ještě změní (bude projednáno toto úterý s právníkem)
bude následně adekvátně upravena smlouva. Informaci o výsledku přesto zveřejníme ještě
tento týden.
Veškerý materiál z demolice (např. kámen, dřevo, suť, krytina a p. případně i zařízení uvnitř
objektů )……… odstranit na náklad stavby a zlikvidovat v souladu se zákonem. Doklad o
likvidaci bude doložen při předání staveniště .
Jaké postupy a jaké cesty budou zvoleny ponecháváme na vůli zhotovitele.
Bude ověřeno………
že na pozemku nezůstanou žádné podzemní sítě.
Rozvod elektro na hranici…………….bude zajištěn případně odpojen …zajistí investor.
Časová omezení (víkendy a p.) ………nejsou stanovena
Objekty budou likvidovány………… ve stavu v jakém se nacházeli v době prohlídky
Co se týče opakujícíh se dotazů na likvidaci materiálu (zřejmě především stavební suti resp.
kamene) doporučuji kontaktovat starostu obce Chanovice kam část Lažany spadají o možnosti
druhotného využití. Tyto možnosti je však možno dohodnout individuálně a likvidace i tajk
musí odpovídat zákonným předpisům.
Pokud je nám známo tak v oblasti odpadů zde působí fy. RUMPOLD, BECKER, AZS 98
Ale nevylučujeme i působnost dalších.
Připomínáme…výška terénu mimo stavby bude zachována….výška upraveného terénu
v půdorysu staveb na úroveň okolního terénu s jednoduchým dorovnáním do úrovně okolí.

Případné další dotazy na email kotlaba@muhorazdovice.cz

