
1.SEGAS TIPS

2.SEGAS TIPS

Proj. brauktuves mala ar apmali CA100.22.15, 2 cm virs brauktuves

Esošā ceļa brauktuves mala

Сeļa ass

Proj. brauktuves mala ar apmali CA100.30.15, 10 cm virs brauktuves

1.SEGAS TIPS

Asfaltbetona segums brauktuvei

Brauktuves luzuma linija

2.SEGAS TIPS

Asfaltbetona segums brauktuvei

(pilna konstrukcija)

Proj. brauktuves mala ar apmali CA100.22.15, 2 cm virs brauktuves

3.SEGAS TIPS

Apzaļumošana ar augu zemi, apsējot

ar zālāju sēklām h=10cm

Bruģa segums atkritumu laukumam

Gruntsgabala robeža

Demontējamas  konstrukcijas

Proj. lietus ūdens kanalizācija

K2 K2

Proj. lietus ūdens uztverēja

Esošā ceļa brauktuves mala

Apg. balsts h=8m, ar konsoli L=0.5m (perspektīvā)

Projektētas ceļa zīmes novietojums

Ceļa zīmes balsts

Apgaismojuma kabelis zemē (perspektīvā)

Elektrisko kabeļu aizsardzība ar caurulēm Ø100mm

Gāzesvads

Siltumtrase

Apgaismojuma kabelis

Sakaru kanalizācija

Lietusūdens kanalizācija

Zemsprieguma elektrokabelis

Ģenerālplāns ar inženierkomunikācijām.

Segumu plāns. Satiksmes organizēšana.
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Ģenerālplāns ar inženierkomunikācijām.

Segumu plāns. Satiksmes organizēšana.

PIEZĪMES:

1. Projekts izstrādāts uz uzmērīta topografiskā plāna bāzes. Uzmērījumus izpildīja SIA " GEO Latgale" 2015.g.maijā, LKS 92 koordinātu sistēmā.

2. Augstuma atzīmes absolūtās, Latvijas normālo augstumu sistēma (LAS-2000,5).

4. Pirms būvdarbu uzsākšanas izsaukt visu ieinteresēto organizāciju pārstāvjus, lai uz vietas precizētu esošo  inženierkomunikāciju atrašanās

vietas un dziļumus.

5. Būvniecības laikā ievērot gaisvadu un pazemes komunikāciju aizsardzības prasības un noteikumus.

6. Segas konstrukcija jābūvē saskaņā ar "Ceļu specifikācijas 2014".

7. Griezumu un segas konstrukcijas skatīt ras. lapā CD-3 "Griezumi un segas konstrukcijas.".

8. Ceļa zīmes uzstādāmas saskaņā ar LVS 77:2014.

9. Horizontālajam attālumam no brauktuves malas līdz tuvākājai zīmes vairoga malai jābūt 0.50-2.00m.

10. Ceļa zīmes izmēra grupa -I.

11. Ceļa zīmes uzstādāmas uz cinkota metāla balstiem  ar diametru 60mm, iestiprinātiem betona C16/20 pamatā.

12. Ceļa zīmes izgatavotas no cinkota metāla, kas pārklāts ar gaismu atstarojošu  materiālu.

13. Stāvvietu sadalošajām līnijām (920. apzīmējumām) izmantot termoplastu. Līniju izveidot 0.10 m platumā un 5.00 m garumā.

SIA"Daugavpils dzīvokļu un komunālās

saimniecības uzņēmums"

APZĪMĒJUMI

SASKAŅOJUMI

ESOŠO KOMUNIKĀCIJU APZĪMĒJUMI


