
Legenda

venkovní provětrávací kanálek

vnitřní provětrávací kanálek

dlážděné chodníky

asfaltový povrch

zeleň

písek

dlažba z lomového kamene A.1.2.2

A.1.2
Poznámky:

- Platnost dokumentace, zejména rozsah opatření úprav krovu do

11/2011 (mikrobiologické napadení)

- Podkladem pro projektovou dokumentaci je zaměření od Indes s.r.o. a

Pard Praha, původní historická dokumentace a vlastní doměření

projektantem na stavbě

- Oprava vnitřních omítek stěn a stropů bude provedena restaurátorským

způsobem

- Restaurátorská oprava omítek (exteriér i interiér) bude probíhat až po

vysušení zdiva

Práce budou probíhat ve dvou etapách

První etapa obsahuje následující:

    -    rekonstrukce krovu a novou střešní krytinu

    -    odvedení dešťových vod

    -    snížení okolního terénu a úpravy parteru



Tabulka povrchových
úprav

stávající omítka - oprava fasád, kromě

podstřešních říms není součástí

dokumentace

bobrovky do malty

měď

vápenná omítka - odstín odsouhlasit

NPÚ

Označení Popis Počet

Z.02 kruhová mosazná mřížka Ø 150 mm uzavírající otvor nasávání

vzduchu do venkovního kanálku

1

1

kostel - pohled jihozápadní kostel - pohled severozápadní

kostel - pohled severovýchodní kostel - pohled jihovýchodní

A.1.2.6

A.1.2

Poznámky:

- Platnost dokumentace, zejména rozsah opatření úprav krovu do 11/2011 (mikrobiologické napadení)

- Podkladem pro projektovou dokumentaci je zaměření od Indes s.r.o. a Pard Praha, původní historická

dokumentace a vlastní doměření projektantem na stavbě

- Z důvodu nepřístupnosti není v projektové dokumentaci řešena rekonstrukce krovu a střechy věže kostela a

části spojující půdu kostela a zámku. Toto bude řešeno v rámci stavebních prací a autorského dozoru

- Oprava vnitřních omítek bude provedena restaurátorským způsobem

- Restaurátorská oprava omítek (exteriér i interiér) bude probíhat až po vysušení zdiva

Práce budou probíhat ve dvou etapách

První etapa obsahuje následující:

    -    rekonstrukce krovu a novou střešní krytinu

    -    odvedení dešťových vod

    -    snížení okolního terénu a úpravy parteru



A.1.2.3

A.1.2

Poznámky:

- Platnost dokumentace, zejména rozsah opatření úprav krovu do 11/2011

(mikrobiologické napadení)

- Podkladem pro projektovou dokumentaci je zaměření od Indes s.r.o. a Pard Praha,

původní historická dokumentace a vlastní doměření projektantem na stavbě

- Z důvodu nepřístupnosti není v projektové dokumentaci řešena rekonstrukce krovu a

střechy věže kostela a části spojující půdu kostela a zámku. Toto bude řešeno v rámci

stavebních prací a autorského dozoru

- Kóty doměřit na stavbě

Práce budou probíhat ve dvou etapách

První etapa obsahuje následující:

    -    rekonstrukce krovu a novou střešní krytinu

    -    odvedení dešťových vod

    -    snížení okolního terénu a úpravy parteru



Legenda materiálů

konstrukce stávající

tepelná izolace

prostý beton

železobeton

štěrkopísek

zemina původní

zemina nasypaná

ornice

A.1.2.5

A.1.2

svislý řez D - D svislý řez E - E

Poznámky:

- Platnost dokumentace, zejména rozsah opatření úprav krovu do 11/2011 (mikrobiologické napadení)

- Podkladem pro projektovou dokumentaci je zaměření od Indes s.r.o. a Pard Praha, původní historická

dokumentace a vlastní doměření projektantem na stavbě

- Z důvodu nepřístupnosti není v projektové dokumentaci řešena rekonstrukce krovu a střechy věže kostela a

části spojující půdu kostela a zámku. Toto bude řešeno v rámci stavebních prací a autorského dozoru

- Oprava vnitřních omítek bude provedena restaurátorským způsobem

- Restaurátorská oprava omítek (exteriér i interiér) bude probíhat až po vysušení zdiva

Práce budou probíhat ve dvou etapách

První etapa obsahuje následující:

    -    rekonstrukce krovu a novou střešní krytinu

    -    odvedení dešťových vod

    -    snížení okolního terénu a úpravy parteru
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