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Zárner rieši digitalizáciu telekor
nunikačných služieb vybudovaním nov
káblov na báze mikrotrubičkových
ej siete optických
systémov, za pomoci ktorej móže byt‘
obj
ekt
pripojený na optickú
sjet‘ spoločnosti Slovak Telekom, a.s.
Od bodu napojenia OS po novovybud
ovaný MSAN sa položí
nová multirůra DB 4X12V. do kto
rej sa zafúkne nový 12 vl. minikáb
el. Komunikačně káble budú
uložené v ryhe. Celková dlžka trasvje
cca 35m.
Na základe predložených podkladov,
ich posúdenia špecializovanými oddelen
úradu Bratislava Nové Mesto, star
iami Miestneho
osta. ako štatutárny orgán rniestnej
samosprávy mestskej časti
Bratislava Nové Mesto, žiada dodržan
ie nasledujúcich podmienok
—

—

z hľczdiskcz dopravného a stavebno-te
chnického riešenia:
Spätné úpravy povrchov:
Zásyp po obsype HDPE realizovat‘ SD
fr. 0-22. zhutnený po vrstvách max. 300
preukázať skúškou za prítomnosti sprá
mm, zhutnenie
vcu komunikácie. Žiadame použitie pre
fabrikovanej asf‘altovej
zálievky vo forme natavovanej pás
ky. Pred jej použitím požadujeme všetky
pracovně spoje priečne
a pozdlžne zarezat‘ a až následne zrea
lizovat‘ natavovaciu pásku tak, aby vše
tky spoje boli uzatvorené.
Na zhutnený podklad zo ŠD budeme
požadovat‘ pokládku podkladného betó
nu C 20/25 hrúbky
200mm. Všetky dilatačné špáry reali
zovat‘ rezaním kotúčom v monolitic
kom betóne, v žiadnom
prípade nerealizovat‘ dilatačné špá
ry vkladaním drevených dosiek aleb
o
mý
ch materiálov. Tá istá
podmienka pre špáry bude platit‘ i pri
úprave podkladných betónov na chodní
koch, ktoré požadujeme
realizovat‘ betónom C 12/15
hrúbkv I2Omm. Pred pokládkou živičný
ch
vrstiev požadujeme
zrealizovat‘ penetračný náter s obsaho
m asfaltu 0,5 kglrn. Na chodníkoch
požadujeme zrealizovat‘
obrusnú vrstvu asfaltovým betónom
ACo 8 hrúbkv 40rnrn, nic liatym asfaltom
a na vozovke ACo
11 hrúbky 2 x 50 mm nic liatym asfa
ltom.
Prekrytie jednotlivých konštrukčných
vrstiev vozovky/chodníka žiadame reali
zovat‘ tzv.
lavičkovaním na šírku min. 200mm
250mm pre každú konštrukčnú vrstvu, prič
om asfaltový povrch
bude na celú šírku spevnenej plochy,
ktorá bola porušená pri realizácii predm
etnej stavby.
-

—
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-3pokládkami sietí v danom území.
Urnožniť pripojenie Základnej školy
s Materskou školou na Jeséniovej 54
prednietnú novú sjet‘ optických kábl
v Bratislave na
ov.
Stanovisko mestskej časti Bratisla
va
Nové Mesto k investičnej činnosti
stanoviská. záväzné stanoviská, vyj
nenahrádza
adrenia ani rozhodnutia vydávané v zmy
sle platných predpisov.
Platnost‘ tohto stanoviska je I rok od
dátumu vdania.
—
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