MĚSTO KOPŘIVNICE
MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

Příloha č. 1

Projekt Realizace místní Agendy 21 aneb Živá Kopřivnice
1. Rozpis prvků
Mobilní kontejnery na zeleň
Popis:
• doporučené rozměry (délka, výšky, šířka): cca 700 (1000) x 700 (1000) x 700 (800) mm
• provedení kov, dřevo
• povrchová úprava: zinek a prášková barva, lazura

Odpadkový koš
Popis:
• materiál: žárově pozinkovaná ocel
• objem: cca 70 l
• váha: cca 15 kg
• barevné provedení koše dle RAL vzorníku barev (RAL
6029)
• spodní vyprazdňování nádoby pomocí manipulačního
klíče
• upevnění na sloupek pomocí spon
• vhazovací otvor, zabraňující pršení do nádoby
• velkoobjemový, pevný a robustní venkovní koš, do
městských částí, kde hrozí vandalismus
• velká životnost a žáruvzdornost
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Odbor rozvoje města

Sloupek pro koš 150 cm
Popis:
• materiál: kov
• výška: 150 cm
• průměr 6 cm
• ve spodní části vyvrtán otvor pro vložení kotvícího roksoru
zamezujícího po zabetonování sloupku v zemi jeho
protáčení
• na vrchu - zakončení plastovou zátkou k zamezení
napršení do sloupku

Lavičky
Popis:
• lavička se skládá ze dvou litinových podnoží, do nichž jsou vsazeny dřevěné lišty (10 ks)
• váha lavice: cca 60 kg
• lavička proti rozjetí stažena ocelovými táhly
• matice zapuštěny do otvorů v bočnicích a chráněny plastovými krytkami
• lavice pevně ukotvena k zemi
(např. 4x závitová tyč do betonové patky, 4 x kotvy do betonu, aj. ..)
• povrchová úprava litinové podnože práškovou barvou dle stupnice RAL (černá nebo tmavě šedá
- RAL 7026) a dřevo lakované nebo ošetřené olejem, který je určen na tropické dřevo
• barva (druh dřeva): borovice (Kiefer)
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Odbor rozvoje města
2. Situace umístění
a) Mobilní kontejnery na zeleň (6 ks)
Foto stávající situace před radnicí:

Zaznačení plánovaného stavu:
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Odbor rozvoje města
b) 5 ks laviček + 2 ks košů
Fota stávajících situací – podél Kopřivničky
Foto 1

Foto 2
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Odbor rozvoje města
Foto 3

Zaznačení plánovaného stavu:

Foto 1

Foto 2

Foto 3
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Odbor rozvoje města
c) 2 ks laviček + 3 ks košů
Fota dvou stávajících situací a zaznačení plánovaných stavů na 2 místech v průmyslovém parku
Foto 1

Zaznačení plánovaného stavu č. 1:
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Odbor rozvoje města
Foto 2

Zaznačení plánovaného stavu č. 2:
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