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Návrh plánu oprav a údržby na rok 2020, případně do dalších let

Fasáda – nebylo zjištěno zařasení svrchní omítkoviny, ani mechanické poškození.

V místech  lodžií  nebylo  vizuálně  z terénu  konstatováno  poškození  konstrukcí,

podrobný průzkum neprováděn.

Střecha objektu vykazuje dostatečné provedení vyspádování k odtokovým vpustím

živičné hydroizolační krytiny Elastek Dekor, jejíž stáří odhaduji na cca 15 - 20 let

(  blíží  se  k hranici  životnosti  ).  Pouze  v místech  vytažení  krytiny  na  atiku  BD

vykazuje částečnou degradaci zhruba v 50 % plochy. Postupem doby může dojít

k zatékání do konstrukce objektu. V rohových částech střechy u atik se nachází

znečištění a exkrementy divokého ptactva, které je velmi agresivní vůči izolační folii

a klempířským prvkům a způsobuje jejich rychlejší degradaci. Doporučuji dodržovat

úklid střechy v pravidelných intervalech, popř. instalovat sítě proti  náletům ptáků,

samozřejmě  po  posouzení  této  možnosti  s  ornitology.  Zjištěno  mechanické

poškození jedné ventilační turbíny, která je funkční po provizorní opravě. Zastřešení

lodžií z mPVC nevykazuje žádné trhliny. Košíky odpadního potrubí jsou v dobrém

stavu.

Otvorové  výplně –  okna  společných  nebytových  prostor  a  vstupní  portály  BD

nevykazují vady, ani zjevná mechanická poškození.  

Bleskosvod - je ve spojích souvislý, na patkách žádné změny.

Klempířské prvky – nevykazují poškození korozí.

Zámečnické prvky - nevykazují poškození, v části sklepních oken chybí.

Vstupy -  bytového  domu  jsou  opraveny,  zastřešení  vchodů  dutinkovým  PVC

vykazuje  zařasení.  Z důvodu  nevhodného  spádu  klínových,  nájezdových  lyžin,

které  jsou  součástí  monolitu  schodnic,  připravuji  do  návrhu  plánu  oprav  jejich

nahrazení pororoštovým platem, který výrazně sníží svahovitost původního řešení a

zároveň eliminuje riziko úrazu osob.  

Vnitřní vstupní vestibuly – nevykazují poškození a nebo zvýšené znečištění pošt.

schránek, podlahových krytin, omítek a maleb. Osvětlení funkční.



Lodžie – jejich stav lze posoudit pouze individuální namátkovou prohlídkou.

Nebytové  prostory  –  nevykazují  poškození  a  nebo  zvýšené  znečištění,

podlahových krytin, omítek a maleb. Osvětlení funkční. Aktuálně probíhá montáž

protipožárních ucpávek instalačních prostupů.

Výtahy jsou  modernizovány.  U  1  ks  dveří  je  odpadlá  krytka  zavírače,  dohoda

s domovníkem, panem Zahrádkou, na opravu svépomocí.


