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Účel veřejné zakázky:

Účelem veřejné zakázky je zajištění opravy vnějšího pláště budov včetně výměny otvorových 
výplní a revitalizace veřejně přístupných prostor vč. dodání nového mobiliáře.

Informace o parcele a budově:

Výpravní budova (VB):

Informace o pozemku:

Parcelní číslo: 
Obec:
Katastrální území: 
Číslo LV:
Výměra [m2]:
Typ parcely: 
Mapový list: 
Určení výměry: 
Druh pozemku:

st.156
Nižbor [531596]
Nižbor [704687]
758
147
Parcela katastru nemovitostí 
KMD
Graficky nebo v digitalizované mapě 
zastavěná plocha a nádvoří

Součástí je stavba:

Budova s číslem popisným: 
Stavba stojí na pozemku: 
Stavební objekt:
Adresní místa:
Vlastnické právo:

Nižbor [104680]; č. p. 114 
parc.č. st. 156 
č.p. 114 
K Nádraží 114
ČR, Správa železniční dopravní cesty, státní organizace, 
Dlážděná 1003/7, Nové Město, 110 00 Praha 1

Objekt WC:

Budova bez čp/če: 
Vlastnické právo:

Stavba stojí na pozemku: 
Vlastnické právo:

není evidována v KN
ČR, Správa železniční dopravní cesty, státní organizace, Dlážděná 
1003/7, Nové Město, 110 00 Praha 1 
parc.č. 519/6
České dráhy a.s., nábř. Ludvíka Svobody 1222/12, Nové Město, 
110 00 Praha 1

Popis objektu:

Výpravní budova je půdorysného tvaru obdélníka se sedlovou střechou, je částečně 
podsklepená, má dvě nadzemní podlaží a neužívané podkroví, její půdorysné rozměry jsou 
18,20 x 8,30 m a výška je cca 10,35 m. Je zděné konstrukce se štukovou omítkou 
s dekoračními prvky -  svislými bosážemi v plochách a v nárožích fasády, s kordónovými 
římsami mezi patry a se soklovou a s hlavní korunovou římsou, spodní část soklu je kamenná
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pískovcová. V úrovni patra jižní fasády je balkón, nad vstupem ze severu do dopravní 
kanceláře je stříška z tenkostěnných profilů s výplní z makrolonu. Okna a venkovní dveře jsou 
starší dřevěné i novější plastové, otvorové výplně do technických místností jsou opatřeny 
kovovými mřížemi. Stropy jsou klenbové a s rovnými podhledy, schody betonové a dřevěné. 
Krov je dřevěný, střešní krytina je z keramických tašek bobrovek pokládaných šupinovým 
způsobem na latě, klempířské prvky jsou z plechu s nátěrem. V nadstřešní části jsou zděné 
komíny, bleskosvod není proveden. Dešťové svody jsou zakončeny litinovými a plechovými 
rourami a zaústěny pod povrch terénu. Ve východní části suterénu, která je přístupná otvorem 
v podlaze, je prostor přípojky vody s akumulační nádobou a v západní části přístupné schody 
jsou sklepy, v přízemí jsou technické místnosti dopravní kanceláře, zabezpečovací techniky, 
čekárna pro cestující a vstupní chodba se schody k bytům nájemníků v patře, v patře jsou byty 
nájemníků. Předmětem stavebních úprav v interiéru je čekárna pro cestující, která je přístupná 
dveřmi z nástupiště, vestavba služebního hygienického zařízení, dále budou provedeny 
opravy dopravní kanceláře a denní místnosti výpravčích. V objektu jsou provedeny instalace 
vody, odkanalizování je do přečerpávací jímky při západním průčelí budovy, jsou provedeny 
elektroinstalace a speciální drážní instalace, vytápění bytů je pravděpodobně lokálními topidly 
na pevná paliva a elektrickými topidly, čekárna vytápěna není a vytápění dopravní kanceláře 
je přenosným elektrickým konvektorem, ohřev vody v denní místnosti je prováděn 
elektrickým beztlakým ohřívačem.

Plocha při V straně budovy je se zpevněným neprašným povrchem, na J straně je 
zpevněný prašný povrch, na Z straně zatravněná plocha a při S straně ve směru ke kolejišti je 
plocha s betonovou dlažbou o šířce 1,60 m a délce 18,0 m.

Samostatně stojící objekt WC je situován asi 12 m západně od VB, je jednopodlažní a 
půdorysného tvaru obdélníka o půdorysných rozměrech 5,25 x 3,85 m a o výšce 4,10 m, 
střecha je nízká sedlová. Je zděné konstrukce, fasáda je s břízolitovou omítkou s omítaným 
soklem, okna jsou dřevěná zdvojená, venkovní dveře dřevěné částečně prosklené a vnitřní 
dveře plné voštinové. Krov je dřevěný s dřevěným záklopem a s krytinou
z azbestocementových eternitových šablon původně červené barvy, klempířské prvky jsou 
z pozinkovaného plechu, bleskosvod není proveden, nad střechu je vyveden zděný komín. 
Dešťové svody jsou vyústěny na terén. V objektu jsou provedeny instalace vody, 
odkanalizování a elektro, vytápění je prováděno elektrickými infrazářiči a el. konvektorem, 
ohřev vody není prováděn. Dispozičně je objekt členěn na WC ženy a WC muži přičemž oba 
prostory mají samostatné vstupy dveřmi ze severní strany.

Objekt má neúplný okapový chodníček a směrem do kolejiště jsou před vstupy dva 
delší betonové schodové stupně.

Výpravní budova je pravděpodobně přes 100 let stará a, ač během její životnosti byly 
prováděny výměny krátkodobých prvků i opravy prvků dlouhodobé životnosti, jeví nyní 
známky delšího neprovádění běžné údržby - povrchy fasád jsou nesoudržné a ve větších 
plochách opadávají, klempířské konstrukce jsou poškozeny, starší dřevěná okna a dřevěné 
venkovní dveře jsou dožilé, střešní krytina je též za hranicí životnosti, nadstřešní komínové 
zdivo je poškozeno a v hlavách se rozestupuje. Povrchy konstrukcí v místnosti čekárny i 
v chodbě a schodišti k bytům jsou s vysokým opotřebením. Zpevněná plocha s dlažbou před 
nástupištěm je značného stáří a špatného stavu. Objekt WC je stáří asi 40 let, běžná údržba
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byla prováděna občasným způsobem a konstrukce a vybavení jeví známky opotřebení 
odpovídající svému stáří.

Katastrální mapa + ortofoto:

519/29

519/6
167/11

519/31

429/9

VÝPRAVNÍ b u d o v a

Navrhované řešení -  obsah:

001 Oprava fasád a výměna výplní otvorů
002 Oprava střechy VB a objektu WC
003 Oprava čekárny pro cestující
004 Revitalizace veřejných WC
005 Zpevněné plochy
006 Opravy ostatních vnitřních prostor
007 Manipulace se stavebním odpadem
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001 Oprava fasád a výměna výplní otvorů

Vnější omítky.
Nejprve bude třeba provést odstrojení objektu výpravní budovy od všech prvků na fasádě. 
Veškeré nefunkční části vč. pítka na V fasádě budou demontovány bez náhrady. Následně 
dojde k přípravě podkladu před opravou omítky, omytí tlakovou vodou, a odstranění 
nesoudržných a odfouklých omítek. Jádrová omítka bude nanášena v tenkých vrstvách, 
členitosti fasády (rohy, římsy ...) budou chráněny podmítkovými lištami, plochy omítek 
budou zpevněny sklokeramickým pletivem zatlačeným do tmele s finální vrstvou flexi štuku. 
Bude třeba zpět vytvarovat poškozené bosáže a ostatní zdobné prvky fasády. Bude opraven 
plastický nápis „Nižbor“ na J fasádním štítu. Celá plocha fasády bude nakonec sjednocena 
dvojnásobným silikátovým nátěrem s biocidní přísadou. Spodní část fasády objektu bude do 
výšky 1,5 m opatřena sanační omítkou a do výšky cca 4 m ošetřena trvalým transparentním 
antigraffiti nátěrem.

Příprava podkladu před opravou omítky objektu WC bude provedena obdobným způsobem 
jako u VB. Oprava omítek vč. zpevnění systémovými lištami, potažení flexi štukem s aplikací 
dvojnásobného silikátového nátěru s biocidní přísadou, fasáda bude ošetřena trvalým 
transparentním antigraffiti nátěrem.

Veškeré práce na fasádách budou prováděny z lešení, zabezpečeného sítěmi.

Oprava soklů.
Sokl výpravní budovy sestává ze dvou částí: oprava vrchní části soklu VB charakteru omítané 
fasády s bosážemi a jednotného omítaného soklu objektu WC bude obdobná jako u omítek viz 
výše. Spodní kamenná část soklu VB bude zbavena nesoudržných částí a očištěna, oprava 
bude provedena technologií vstřikování mletého pískovce do pryskyřičného nátěru a to 
v potřebném počtu několika vrstev.

Zemní práce, betonové schodové stupně a rampy.
Pro zamezení vnikání zemní vlhkosti do zdiva soklů bude proveden po celém obvodu 
výpravní budovy výkop hloubky 1 m, základové zdivo bude očištěno, omítnuto a opatřeno 
izolačním nátěrem elastickou hydroizolací a bude provedena separace pruhem nopové fólie na 
celou hloubku výkopu vytaženou nad úroveň povrchu terénu s ukončením lištou. Betonové 
schodové stupně u vstupních dveří budou opraveny. Pro bezbariérový přístup k WC bude po 
vybourání stávajících schodových stupňů před objektem WC provedena betonová rampa 
s výztuží ocelovými sítěmi a s Pz zábradlím rozměrů dle výkresu revitalizace veřejných WC. 
Před zahájením výkopových prací je třeba vytýčit inženýrské sítě a v případě kolize 
inženýrské sítě zabezpečit proti poškození uložením do chrániček a označením výstražnou 
fólií.

Výplně otvorů.
Po vybourání stávajících oken a dveří budou opracována ostění a začištěny vnitřní části 
omítek. Budou montovány nové plastové výplně otvorů přičemž bude dodrženo jejich 
stávající členění. Okna budou barevného provedení ext./int. = ořech/bílá, se součinitelem
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prostupu tepla dle ČSN 73 0540-2: do obytných prostor UN,20 = 1,2 W/m2K, index vzduchové 
neprůzvučnosti Rw = 32 - 34 dB, s vnitřními plastovými parapety v barvě bílá. Všechna okna 
kromě do čekárny budou vybavena vnitřními žaluziemi barvy dle investora. Vstupní dveře 
budou barvy ořech oboustranně, jednokřídlé popř. dvoukřídlé šířky 90 cm + zbytek, opatřeny 
samozavírači a bezpečnostním kováním (na WC s koulí), vstupní dveře WC budou označeny 
cedulkami. Nová sklepní okna budou ocelový rám s úpravou pozink s výplní mřížkou 
z tahokovu.

Klempířské konstrukce, odvedení dešťové vody.
Stávající klempířské konstrukce na fasádách budou odstraněny a nahrazeny novými. Dešťové 
svody odvádějící vodu ze střech budou z titanzinkového lesklého plechu, budou instalovány 
včetně kolen a odskoků, budou přichycené objímkami a na fasádách VB zaústěny do nově 
instalovaných lapačů střešních splavenin, na objektu WC vyvedeny na povrch terénu. 
Oplechování říms a venkovních parapetů oken bude provedeno z poplastovaného plechu. 
Dešťová kanalizace VB vedená od gajgrů pod povrchem terénu bude pročištěna, případně 
bude provedena kamerová zkouška a dešťové kanalizace zprovozněna.

Balkón.
Bude odstraněna stará keramická dlažba vč. spádového betonu pod ní a bude provedena 
oprava nosné konstrukce. Stávající zábradlí bude ponecháno. Povrch podkladní konstrukce 
musí být pevný, soudržný, zbavený starých nátěrů, vosků, mastnoty, prachu a dalších nečistot. 
Betonová nosná konstrukce bude opatřena penetrací, která uzavře savý povrch podkladní 
konstrukce. Zábradlí bude odrezivěno a opatřeno základním nátěrem, po vnějším obvodu 
balkónu bude provedeno oplechování pásem z Pz plechu s kotvením do podkladu. 
Vyrovnávacím potěrem bude vytvořen spádový klín minimálně 2 %, na vyspádovanou plochu 
balkonu včetně čelních stran se provede ve 2 vrstvách hydroizolace pro trvalé zatížení vodou. 
Do místa styku podlahy se stěnou se vloží do izolační vrstvy bandážní a těsnicí páska. Nová 
keramická dlažba vč. balkónových tvarovek bude ukládána do flexibilního lepicího tmelu. 
Spárování bude provedeno vodoodpudivou a vodotěsnou hmotou. Bude proveden konečný 
nátěr zábradlí.

Prvky na fasádě.
Před opravou fasády bude provedena demontáž, úprava, zpětná montáž a nátěry (u 
nepozinkovaných) stávajících kovových mříží oken a dveří do technických místností. Stříška 
z tenkostěnných lakovaných profilů s výplní z makrolonu nad vstupem do dopravní kanceláře 
bude demontována a po opravě fasády osazena zpět. Demontáž konzol, poutačů, nástěnek, 
tabulí, antén, dvířek rozvodných skříní a ostatních konstrukcí na opravované fasádě. 
Prověření a případné trvalé zrušení nepotřebných konstrukcí, zpětná montáž funkčních 
konstrukcí přičemž televizní antény apod. budou instalovány na střešní stožáry. Větrací 
mřížky budou vyměněny, popř. vyhovující stávající vráceny zpět. Budou instalována 
protiholubí opatření. Dvířka stávajících ponechávaných elektroskříní budou nově natřeny. 
Funkční kabely v lištách a volně vedené budou zapraveny pod povrch fasád a stavebně 
začištěny. Pítko s keramickým obkladem ve V fasádě budovy bude zrušeno bez náhrady. 
Bude osazena poštovní schránka a instalováno zvonkové tablo.
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Oznamovací a zabezpečovací prvky.
Stávající oznamovací zařízení budou demontována a po opravě fasád budou osazena nová. Na 
VB se jedná o výměnu stávajících hodin do nástupiště a instalaci nových prosvětlených tabulí 
s názvem železniční stanice (butony) na S, Z a V fasády, butony budou dle TNŽ 73 6390. Na 
fasádě je umístěn fotospínač pro ovládání osvětlovacích stožárů, toto zařízení bude zachováno 
a veškeré technické náležitosti budou konzultovány se správcem zařízení VM SP. S ohledem 
na potřebu zapravení pod povrch fasády stávajícího prověšeného kabelového vedení mezi 
západním štítem fasády VB a sloupem elektrického osvětlení s anténami, které je 
pravděpodobně ve správě SSZT TRS avšak nebylo v době zpracování této dokumentace 
identifikováno, bude provedena pod povrchem fasády chránička a pod střechou 
vykonzolování tak, aby vedení mohlo být ke sloupu s anténami přivedeno novou trasou.
Práce na těchto zařízeních je nutné koordinovat se správci těchto zařízení -  správcem zařízení 
VM SP p. Polákem, tel. 972258480, správou sdělovací a zabezpečovací techniky SSZT TRS, 
popř. s TÚDC (Technická ústředna dopravní cesty) a ČD - Telematika.

Elektroinstalační práce.
Na výpravní budově bude provedena montáž nového kabelového vedení pro nová venkovní 
svítidla, pro nové butony a také pro nasvícení štukového označení žst. „Nižbor“, které bude 
ponecháno na V fasádě. Provedení bude kompletní včetně krabic, chrániček, napojení, 
uchycení, stavebních přípomocí, zapravení do fasády, úpravy ve stávajících rozvaděčích a 
dalších veškerých úprav pro zprovoznění. Stávající skříň hlavního přívodu elektro, umístěná 
ve zděném sloupku při severní fasádě budovy, bude zrušena a namísto ní bude nový rozvaděč 
elektro instalován pod povrch S fasády budovy - toto je třeba projednat a odsouhlasit 
prostřednictvím zástupců SŽE se správcem zařízení ČEZ. Stávající elektroměrový rozvaděč 
na S fasádě vlevo od vstupních dveří do dopravní kanceláře bude vyměněn. U ostatních prvků 
elektroinstalace a kabeláže bude provedena demontáž a zpětná montáž, nevyužité prvky 
elektroinstalace budou trvale odstraněny, poškozené nahrazeny. Výložníková svítidla na 
fasádách budou nahrazena LED výložníky, namísto stávajícího osvětlovacího tělesa na 
objektu WC bude instalováno venkovní nástěnné LED svítidlo -  budou použity výrobky 
schválené pro použití na ŽDC. Návrh venkovního osvětlení bude proveden dle parametrů a 
požadavků ČSN EN 12464-2 „Světlo a osvětlení - Osvětlení pracovních prostorů - Část 2: 
Venkovní pracovní prostory” s účinností od 08/2014, s respektováním požadavků předpisu 
SŽDC E11, č.j. S 26621/2016-SŽDC-O14 - Předpis pro osvětlení venkovních železničních 
prostor, platného od 1.8.2016. Bude instalován bleskosvod vč. jeho uzemnění. Stávající 
ovládání a kabelové vedení tlakové kanalizace PRESSKAN bude zapraveno pod povrch Z 
fasády budovy.
Bude provedena revize elektro dle vyhlášky č. 100/1995 Sb. (Řád určených technických 
zařízení), přílohy č.4.

Protiholubí opatření.
Na vystupujících prvcích horních partiích fasád, na osvětlovací tělesech a na hodinách budou 
instalovány ochrany proti holubům -  hustý hrotový systém.
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Mobiliář.
Stávající mobiliář, čítající venkovní a vnitřní lavice i odpadkové koše, bude nahrazen novým. 
Nové lavice (doporučená délka 126 -  130 cm) a odpadkové koše budou s provedením 
antivandal, zabezpečeny proti krádeži ukotvením k betonovému podkladu, popř. zavěšením 
do fasády (detailní řešení určí zástupce investora na místě).

Odvoz odpadu, suti.
Odvoz, likvidace suti a přebytečného materiálu na skládce dle platné legislativy.

002 Oprava střechy VB a objektu WC

Oprava střech.
Stávající střešní krytina VB z keramických tašek bobrovek bude demontována včetně 
střešních latí. Před demontáží budou demontovány prvky na střeše (zde antény a další prvky 
na střeše). Následně budou ošetřeny tesařské konstrukce nesoucí skladbu střechy (krokve), 
poškozené prvky budou nahrazeny. Stávající i nové prvky krovu budou impregnovány a 
ošetřeny proti plísním a dřevokazným houbám. Nová skladba střechy bude provedena se 
záklopem z hrubých prken a pouze v přesazích hlavní střechy z palubek, v celé ploše 
s pojistnou hydroizolační fólií, s latěmi a kontralatěmi, následně bude položena na hlavní 
budovu střešní krytina z poplastovaných taškových tabulí, barvy dle určení investora.
Stávající střešní krytina objektu WC z azbestocementových šablon bude demontována, 
přičemž je třeba dbát zvýšené opatrnosti při manipulací s materiálem obsahujícím azbest, dbát 
zásady bezpečnosti práce a materiál uložit na určené skládce na vyhražená místa. Následně 
budou ošetřeny prkenný záklop a tesařské střešní konstrukce, přičemž poškozené prvky budou 
vyměněny. Prvky krovu budou ošetřeny impregnací proti plísním a houbám. Nová skladba 
střechy bude s bedněním z hrubých prken e v přesazích střechy z palubek, se separační 
lepenkovou vrstvou a s pásy plechové poplastované krytiny typu falcovaného plechu, barvy 
dle určení investora.
Viditelné tesařské konstrukce budou natřeny silnovrstvou tixotropní lazurou Xyladekor 
Oversol 2v1.

Komíny.
Komíny budou v nadstřešní části ubourány a znovu vyzděny, budou opatřeny novými 
komínovými hlavicemi. Funkční komínové průduchy budou opatřeny nerezovými 
komínovými vložkami. Bude provedena revize spalinových cest dle zákona č. 320/2015 Sb., o 
hasičském záchranném sboru a zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně.

Klempířské konstrukce.
Střešní krytina hlavní budovy bude provedena z taškových tabulí z poplastovaného plechu, 
krytina objektu WC z tabulí z poplastovaného plechu, barvy dle určení investora.
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Lemování střešní konstrukce, půlkruhové podokapní žlaby s kotlíky včetně čel a háků, okapní 
svody a také nové střešní výlezy rozměru 600/600 budou provedeny z titanozinkového 
lesklého plechu.

Elektroinstalační práce - hromosvod.
Výpravní budova ani objekt WC nejsou opatřeny hromosvodem. Bude provedena kompletní 
dodávka a montáž nových instalací hromosvodu na výpravní budovu, vč. dokumentace a 
zahrnutí do revize elektro dle vyhlášky č. 100/1995 Sb.

Další prvky na střeše.
Budou demontovány veškeré prvky na střešní konstrukci, jedná se především o komínové 
lávky, antény, sněhové zachytávače, lemování, větrací komínky, stávající plechové střešní 
výlezy - veškeré nefunkční nepotřebné konstrukce budou z demontovány bez náhrady. Na 
výpravní budově budou obnoveny střešní výlezy -  viz výše, budou instalovány nové 
systémové komínové lávky, anténní stožáry budou obnoveny v potřebném množství tak, aby 
kapacitně vyhověly požadavkům na montáž všech antén, které se nachází nejen na střeše ale i 
na fasádách budovy. Budou instalovány sněhové zachytávače.

Odvoz odpadu, suti.
Odvoz, likvidace suti a přebytečného materiálu na skládce dle platné legislativy.

003 Oprava čekárny pro cestující

Bude provedena oprava povrchů konstrukcí a instalací čekárny pro cestující, která se nachází 
ve střední části výpravní budovy a je přístupná dveřmi ze S strany nástupiště. Do rohu 
čekárny bude provedena vestavba služebního hygienického zařízení -  předsíňky s umývadlem 
a se sprchovým koutem a WC.

Vestavba služebního hygienického zařízení.
Vyzdění nových příček, osazení uzamykatelných vstupních dveří s větracími otvory a s 
úpravou pro vložku FAB, pokládka keramické dlažby, montáž keramických obkladů, 
odvětrání elektrickým ventilátorem, protipožární stropní podhled s revizními dvířky, instalace 
stropního sálavého panelu elektrického vytápění, instalace osvětlení, instalace sanitární příčky 
vč. dveří. Nové rozvody vody, kanalizace, elektroinstalace zapravené pod omítku, instalace 
ohříváku vody, napojení na stávající rozvody, nové zařizovací předměty vč. sanitárního 
vybavení.

Povrchové úpravy.
Stávající podlaha bude vybourána vč. zásypu, bude proveden betonový podklad s výztuží 
z ocelové kari sítě, hydroizolace a tepelná izolace, povrch bude s protiskluznou dlažbou 
TAURUS -  odstín dle výběru investora, se soklovým páskem. Pod povrch podlahy bude 
zapraveno potrubí studené vody. Nátěr lingrusty bude odstraněn, omítky budou opraveny 
s aplikací perlinky do lepidla a přeštukovány s finální malbou. Bude instalován nový hladký 
protipožární stropní podhled s revizními dvířky. Po čas úprav budou veškeré výplně otvorů a 
prvky, které jsou pevně spojeny s budovou zakryty proti znečištění.
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Výplně otvorů.
Podle informace Českých drah byl prodej jízdních dokladů v žst. Nižbor dne 10.12.2017 
ukončen. Stávající pokladní okénko bude vybouráno a v rámci vestavby služebního 
hygienického zařízení bude otvor zazděn. Nové pokladní okno o menších rozměrech bude 
instalováno vedle ve stěně k DK tak, aby vyplnilo prostor mezi stávajícím rozvaděčem elektro 
v DK a novými dveřmi do služebního hygienického zařízení. Pokladní okno bude s 
bezpečnostním zasklením a s komunikačním otvorem s posuvným předávacím okénkem ve 
spodní části, bude instalována stínící technika.

Vnitřní vybavení.
Bude dočasně vyklizeno a zpětně nastěhováno veškeré vybavení po čas provádění oprav, 
demontáž a zpětná montáž nástěnek, klaprámů, cedulí a ostatních doplňkových konstrukcí. 
Bude vybouráno zábradlí před pokladním okénkem bez náhrady. Bude zde dodána vnitřní 
čistící zóna (rohož). Bude instalován nový mobiliář. V čekárně se počítá s instalací 
delikomatu.

Zdravotechnika a ÚT.
Potrubí studené vody vedené při podlaze J strany čekárny bude demontováno a nově 
instalováno, vč. tubolitové izolace pod povrch podlahy. Bude provedena příprava pro 
napojení delikomatu na vodovod s uzávěrem a se samostatným měřením.

Elektroinstalační práce.
Budou demontovány stávající svítidla a hodiny a osazeny nová svítidla a stávající hodiny. 
Bude provedena instalace stropních sálavých panelů elektrického vytápění. Bude vyměněna a 
případně i rozšířena stávající elektroinstalace včetně úpravy v rozvaděči. Bude provedena 
zásuvka pro napojení delikomatu se samostatným měřením. Veškeré instalace v lištách budou 
zapraveny pod povrchy stěn a stropu do chrániček, u každého koncového prvku v podhledu 
budou zřízena revizní dvířka. Nové instalace čekárny budou napojeny na stávající rozvody 
elektro, při tom bude respektována možnost výměny vedení v chráničkách bez nutnosti 
stavebních zásahů do opravované místnosti.

Dokončovací práce.
Nátěry drobných kovových prvků. Kompletně se vyčistí a umyje prostor pro předání 
k užívání.

Odvoz odpadu, suti.
Odvoz, likvidace suti a přebytečného materiálu na skládce dle platné legislativy.

004 Revitalizace veřejných WC

Bude provedena kompletní oprava interiéru veřejných WC - viz výkres „Revitalizace WC - 
navrhovaný stav“, vč. opravy vnějšího pláště a provedení betonové rampy pro bezbariérový 
přístup dle výše uvedeného popisu.
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Bourání.
Bude provedena demontáž stávajících zařizovacích předmětů, vybourání stávajících příček, 
vybourání dlažeb a obkladů, opravy povrchů stěn a stropů.

Nové konstrukce.
Vyzdění nových příček, osazení otvorových výplní, montáž keramických obkladů, pokládka 
keramické dlažby. Instalace sanitárních příček vč.dveří, prostor pro úklid bude uzamykatelný 
(úprava pro vložku FAB), ostatní kabinky s WC zámkem.

Instalace ZTI.
Nové rozvody vody, kanalizace, elektroinstalace zapravené pod omítku, instalace ohříváku 
vody 60 ltr. Napojení na stávající rozvody. Instalace podlahových vpustí. Nové zařizovací 
předměty vč. sanitárního vybavení.

Elektroinstalace.
Nové rozvody elektroinstalace. Instalace stropních sálavých panelů elektrického vytápění. 
Nucené odvětrání prostor axiálními ventilátory. Protože budou veřejná WC užívána i osobami 
s omezenou schopností pohybu a orientace, bude ve všech prostorách objektu (mimo místnost 
úklidu) nouzové osvětlení v souladu s čl. 4.3.8 ČSN EN 1838 -  viz zpráva požárně 
bezpečnostního řešení.

Bezbariérové užívaní.
Nové zařizovací předměty vč. sanitárního vybavení s integrací pomůcek pro handikepované 
dle vyhl. č. 398/2009 Sb. a ČSN 73 4108 vč. signalizačního nouzového volání + navíc 
nerezový přebalovací pult.

Dokončovací práce.
Kompletní vyčištění a umytí prostor pro předání k užívání.

Odvoz odpadu, suti.
Odvoz, likvidace suti a přebytečného materiálu na skládce dle platné legislativy.

005 Zpevněné plochy

Stávající zpevněné plochy betonových dlažeb a plochy betonové monolitické, šachty a kanál 
nefunkčního traťového lanořetězového vedení budou vybourány. Nové zpevněné plochy 
budou v rozsahu původních, zvětšeném u plochy nástupiště na šířku 3,0 m a nově bude 
proveden chodníček š. 1,50 m mezi nástupištěm a rampou bezbariérového přístupu k WC. 
Bude proveden štěrkopískový podsyp a nové betonové dlažby pochozích ploch vč. položení 
nových obrubníků a okapových chodníčků. Před zahájením výkopových prací je třeba vytýčit 
inženýrské sítě a v případě kolize inženýrské sítě zabezpečit proti poškození uložením do 
chrániček a označením výstražnou fólií. Před vstupy do objektu budou instalovány vnější 
čistící zóny.
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Odvoz odpadu, suti.
Odvoz, likvidace suti a přebytečného materiálu na skládce dle platné legislativy.

006 Opravy ostatních vnitřních prostor

Z půdních prostor bude vyklizena suť a komunální odpad. V západní části sklepa bude 
stávající plastové přívodní vodovodní potrubí, volně vedené pod stropem pro veřejné WC, 
uloženo do plastových korýtek na konzoly, kotvené do stropu či do stěn. V dopravní kanceláři 
je počítáno s opravou povrchů stěn, podlah, stropu, s opravou elektroinstalace vč. instalace 
stropních sálavých panelů a s celkovou výmalbu, v denní místnosti výpravčích bude 
provedena oprava podlahy. Stávající podlahy v dopravní kanceláři a v navazující denní 
místnosti budou vybourány vč. zásypu, bude proveden betonový podklad s výztuží z ocelové 
kari sítě, hydroizolace a tepelná izolace, povrch bude se zátěžovým PVC v odstínu dle výběru 
investora, se soklovou lištou.

Odvoz odpadu, suti.
Odvoz, likvidace suti a přebytečného materiálu na skládce dle platné legislativy.

007 Manipulace se stavebním odpadem

Stavební suť bude odvezena a zlikvidována dle platné legislativy do 20 km se složením na 
příslušné skládce. Demontáž střešní krytiny s obsahem azbestu bude prováděna za dodržování 
pravidel bezpečnosti práce při prováděných zemních, stavebních a demoličních prací na 
základě požadavků vyplývajících ze zákoníku práce, z § 5 zákona č. 309/2006 Sb., § 3 NV č. 
591/2006 Sb. a § 4 NV č. 362/2005 Sb., v souladu s § 21 odst. 2,3 nařízení vlády č. 361//2007 
Sb. Výzisk z kovového odpadu bude odvezen a složen dle pokynů investora, samotný šrot je 
majetkem investora. Hospodaření s vyzískaným materiálem (mimo stavební odpad) bude 
prováděno v souladu se směrnicí SŽDC č. 42 ze dne 7.1.2013.
Přílohou této dokumentace je i plán prací odstraňování materiálů obsahujících azbest ze 
stavby zpracovaný v souladu s § 21 odst. 2,3 nařízení vlády č. 361//2007 Sb., ve znění 
pozdějších předpisů.
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Zásady organizace výstavby:

Místo provádění prací bude vždy odděleno od prostor, kde se bude pohybovat cestující či 
veřejnost, opatřené výstražnými bezpečnostními cedulemi. Lešení pro opravu fasády bude 
realizováno tak, aby byl vždy umožněn přístup do čekárny a k pokladnám. Lešení bude vždy 
opatřeno sítí zabraňující úletům materiálu větrem a bránící znehodnocení díla povětrnostními 
vlivy. Veškeré plochy zasažené staveništěm a činností zhotovitele musí být po skončení prací 
uvedeny do původního stavu.
V případě, že pro stavbu bude použit okolní pozemek parc.č. 519/6 v k.ú. Nižbor, např. pro 
umístění kontejneru na stavební odpad, je třeba v předstihu uzavřít nájemní smlouvu na 
dočasný zábor s Českými drahami a.s.
V době zpracování této dokumentace byla plánována výluka provozu žst. Nižbor v období 
srpen - listopad 2018.

Zvláštní technické podmínky:

Při provádění prací bude postupováno v souladu s podmínkami vydanými civilními 
institucemi i složkami SŽDC a ČD -  viz samostatná příloha technické zprávy „Dokladová 
část“.
Zhotovitel zabezpečí po celou dobu provádění výměny střešní krytiny, aby nedošlo k ohrožení 
odkrytých konstrukcí a prostor pod nimi povětrnostními vlivy.
Zhotovitel je povinen upřesnit termín dodávky oken pro zajištění přístupu do pronajatých 
prostor.
Zhotovitel na vlastní náklady zařídí vlastní sociální zařízení pro své pracovníky.
Zhotovitel je povinen dbát, aby práce v co nejmenší míře omezovaly cestující, veřejnost, 
nájemce v komerčních prostorech budovy a drážní provoz.

Odpadové hospodářství:

Během realizace stavby je třeba dbát o maximální opětovné využití vyzískaných materiálů. V 
případě, že takovéto využití není možné, vznikají odpady, se kterými bude dále nakládáno v 
souladu se zákonem č. 185/2001 Sb. v platném znění. V rámci realizace stavby přechází 
všechny povinnosti původce odpadů na zhotovitele, který za účelem jejich plnění ustanoví 
odpadového hospodáře. Zhotovitel musí zajistit zařazování odpadů podle druhů a kategorií v 
souladu s Katalogem odpadů (vyhláška č. 381/2001 Sb. v platném znění) a následně odpady 
utříděné shromažďovat v prostředcích, které zamezí jejich znehodnocení, odcizení nebo 
úniku. Odstraňování odpadů probíhá prostřednictvím oprávněné osoby, která odpady 
převezme do svého vlastnictví.
O nakládání s odpady je vedena v souladu s vyhláškou č. 383/2001 Sb. v platném znění 
průběžná evidence a příslušnému úřadu je každoročně zasíláno hlášení o produkci odpadů a 
nakládání s nimi. S nebezpečnými odpady je nakládáno na základě příslušného souhlasu a pro 
každý takovýto odpad je zpracován identifikační list, kterým jsou vybavena místa, kde 
dochází k nakládání s uvedeným odpadem. Při každé přepravě nebezpečného odpadu jsou 
vyplňovány evidenční listy a ty zasílány příslušnému úřadu.
V souvislosti s demontáží materiálu s obsahem azbestu je firma provádějící odstranění střešní 
krytiny z eternitových desek povinna předložit nejméně 30 dnů před zahájením prací (před 
odstraněním azbestocementové střešní krytiny) na KHS hlášení prací s expozicí azbestu, v
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souladu s požadavky ust. § 41 zákona č.258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a změně 
některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

Související předpisy:
376/2001 Sb. Vyhláška o hodnocení nebezpečných vlastností odpadů 
381/2001 Sb. Katalog odpadů
382/2001 Sb. Vyhláška o podmínkách použití upravených kalů na zemědělské půdě 
383/2001 Sb. Vyhláška o podrobnostech nakládání s odpady 
384/2001 Sb. Vyhláška o nakládání s PCB
237/2002 Sb. Vyhláška o podrobnostech způsobu provedení zpětného odběru některých 

výrobků
294/2005 Sb. Vyhláška o podmínkách ukládání odpadů na skládky a jejich využívání na 

povrchu terénu
352/2005 Sb. Vyhláška o nakládání s elektrozařízeními a elektroodpady
341/2008 Sb. Vyhláška o podrobnostech nakládání s biologicky rozložitelnými odpady
352/2008 Sb. Vyhláška o podrobnostech nakládání s autovraky
374/2008 Sb. Vyhláška o přepravě odpadů
170/2010 Sb. Vyhláška o bateriích a akumulátorech
321/2014 Sb. Vyhláška o rozsahu a způsobu zajištění odděleného soustřeďování složek 

komunálních odpadů
352/2014 Sb. Nařízení vlády o Plánu odpadového hospodářství České republiky pro období 

2015-2024
248/2015 Sb. Vyhláška o podrobnostech provádění zpětného odběru pneumatik

V případě že uvedené materiály nebudou nadále využitelné pro potřeby SŽDC nebo ČD, 
stanou se odpadem a bude s nimi nakládáno na základě požadavků platné legislativy v 
odpadovém hospodářství.
Vznikající odpady budou předávány oprávněným subjektům. V případě, že budou 
zneškodňovány přímo firmou provádějící stavbu či provozovatelem, zodpovídá příslušný 
subjekt za to, že budou zneškodňovány v souladu s legislativní úpravou, tzn. v současnosti 
zejména se zákonem č. 185/2001 Sb. ve znění pozdějších předpisů. Během stavby i během 
užívání domu nebude horninové podloží kontaminováno např. ropnými látkami, odpadními 
vodami, apod.
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Referenční výrobky

Osvětlení nad vstup z ulice

Výložníková LED svítidla

Svítidla LED do čekárny

Specifikace mobiliáře:

Lavičky do čekárny:
-  vytříbený design, snadné a 
pevné kotvení do podkladu 
(doporučená délka 126 -  130 cm)
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Lavičky ven:
- kotvení do povrchu (doporučená 
délka 126 -  130 cm)

Koše do čekárny
- s objemem 1201, lze přikotvit 
do podkladu

Venkovní koše
- s objemem 120 l., kovový 
povrch, lze přikotvit do podkladu
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Okno do pokladny
• Instalační rám

Rozměry dle zaměření. Monolitní 
svařenec z ocelových profilů s 
kotvícími patkami pro zabudování a 
s úpravami pro ukotvení jednotlivých 
částí sestavy.

•  Prosklená část 
Bezpečnostní zasklení horní části 
popř. bočních částí je řešeno plným 
sklem, ve středu spodní části bude 
proveden komunikační otvor
s posuvným předávacím 
okénkem. Typ bezúletového skla dle 
požadované balistické odolnosti: 
Třída odolnosti:C2 (DIN 522740)
- výrobce ČR, tloušťka 28 mm 
TBO3/CZ (ČSN 39 5360), C3 (DIN 
52 270)
- výrobce ČR, tloušťka 31 mm 
BR4-NS (ČSN EN 1063)
- výrobce NSR, tloušťka 26 mm 
Typ zasklívacích obložek: nerez 
Stínící technika -  horizont. žaluzie.

•  Pultová část
Rozměry dle zaměření, bez zásuvky 
s posuvným žlábkem.
Typ obkladu pultové části: nerez, ze 
strany od pokladny povrch dřevo.

Komunikační zařízení
Nepočítá se s instalací drátového komunikačního zařízení.
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Fotodokumentace stávajícího stavu

Výpravní budova - jižní fasáda

VB - severní fasáda

Detail soklu

Nástupiště

VB - východní fasáda

VB - západní fasáda

Detail skříně hlavního přívodu elektro

Detail ovládání tlakové kanalizace
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Elektroměrový rozvaděč Čekárna pro cestující

Čekárna pro cestující Objekt veřejných WC

Veřejná WC Veřejná WC

Vodovodní potrubí ve sklepě Půda
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