DOKUMENTACE PRO OHLÁŠENÍ STAVBY
Podle vyhlášky č. 499/2006 sb. o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů

A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA

Název stavby:
Stavebník:

Mateřská škola – stavební úpravy
Obec Brťov – Jeneč, Tišnovská 80, Brťov u Černé Hora, 679 21 Brťov - Jeneč

Místo stavby:
Katastrální území:
Datum:
Stupeň PD:
Vypracoval:
Zodp. projektant:
Zakázka:

Brťov - Jeneč [581381]
Brťov u Černé Hory [613002], parc. č. 297
01/2020
Ohlášení stavby
Ing. David Rizner, Krajní 2199/21, 678 01 Blansko
Ing. Zdeněk Rizner, Dlouhá Lhota č.p. 60, 679 71 Lysice, ČKAIT 1004039
01/20

Ing. David Rizner, inženýrská činnost a projektování staveb
sídlo: Krajní 2199/21, 678 01 Blansko, kancelář: Rožmitálova 2511/15, 678 01 Blansko
IČ: 05281121
Tel.: 775 912 705
e-mail: david@rizner.cz

AKCE: MATEŘSKÁ ŠKOLA – STAVEBNÍ ÚPRAVY

stupeň PD: OHLÁŠENÍ STAVBY
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AKCE: MATEŘSKÁ ŠKOLA – STAVEBNÍ ÚPRAVY

A.1.

stupeň PD: OHLÁŠENÍ STAVBY

Identifikační údaje:

A.1.1 Údaje o stavbě:
a) název stavby
Stavební úpravy mateřské školy
b) místo stavby (adresa, čísla popisná, katastrální území, parcelní čísla pozemků)
Obec: Brťov - Jeneč [581381]
parc.č. 297
Katastrální území: Brťov u Černé Hory [613002]
c) předmět projektové dokumentace – nová stavba nebo změna dokončené stavby, trvalá nebo dočasná stavba, účel
užívání stavby
Stavební úpravy mateřské školy

A.1.2 Údaje o stavebníkovi
a) jméno, příjmení a místo trvalého pobytu (fyzická osoba) nebo
b) jméno, příjmení, obchodní firma, identifikační číslo osoby, místo podnikání (fyzická osoba podnikající, pokud záměr
souvisí s její podnikatelskou činností) nebo
c) obchodní firma nebo název, identifikační číslo osoby, adresa sídla (právnická osoba)
Obec Brťov – Jeneč, Tišnovská 80, Brťov u Černé Hora, 679 21 Brťov - Jeneč

A.1.3 Údaje o zpracovateli projektové dokumentace
a) jméno, příjmení, obchodní firma, identifikační číslo osoby, místo podnikání (fyzická osoba podnikající) nebo obchodní
firma nebo název, identifikační číslo osoby, adresa sídla (právnická osoba)
Ing. David Rizner, Krajní 2199/21, 678 01 Blansko
b) jméno a příjmení hlavního projektanta včetně čísla, pod kterým je zapsán v evidenci autorizovaných osob vedené
Českou komorou architektů nebo Českou komorou autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, s
vyznačeným oborem, popřípadě specializací jeho autorizace
Ing. Zdeněk Rizner, Dlouhá Lhota č.p. 60, 679 71 Lysice, ČKAIT 1004039
c) jména a příjmení projektantů jednotlivých částí dokumentace včetně čísla, pod kterým jsou zapsáni v evidenci
autorizovaných osob vedené Českou komorou architektů nebo Českou komorou autorizovaných inženýrů a techniků
činných ve výstavbě, s vyznačeným oborem, popřípadě specializací jejich autorizace
Ing. Zdeněk Rizner, Dlouhá Lhota č.p. 60, 679 71 Lysice, ČKAIT 1004039

A.2. Členění stavby na objekty a technická a technologická zařízení
Stavba není členěna na objekty

A.3.

Seznam vstupních podkladů

Snímek katastrální mapy, výškové zaměření, stavební průzkum pozemku a stavby, zaměření stávajícího objektu,
fotodokumentace pozemku, dále byl zajištěn průběh stávající technické infrastruktury od příslušných správců.
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