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A.

PRŮVODNÍ ZPRÁVA

A.1.

Identifikační údaje stavby

Místo stavby:……………………………………...
Název stavby:……………………………………
Investor:……………………………………………
Stupe :……………………………………………..
Stavební ú ad:……………………………………..
Datum:………………………………………………

Mezno p. 57, Mezno 257 86
k.ú. Mezno, parc. . st. 53/1 – ást 2.np
STAVEBNÍ ÚPRAVY BYT A ZM NA V U ÍVÁNÍ NA BYTY
Obecní ú ad Mezno, Mezno p. 57, 257 86 Mezno
Dokumentace pro ohlášení stavby
M stský ú ad Votice - stavební ú ad
erven 2013

A.2.

Zpracovatelé jednotlivých částí dokumentace

Projektant stavební ást,
koordinace projektu:
Zodpov dný projektant (autorizace):
ZTI:
Vytáp ní:
Elektroinstalace:
Po ární ešení:

Ing. arch. Michal Dohnal
Ing. Jakub Malý, KAIT 0010094, Pleskotova p. 1697, 263 01 Dob íš
Ing. arch. Michal Dohnal, autorizace: Ing. Jakub Malý
Ing. arch. Michal Dohnal, autorizace: Ing. Jakub Malý
Ing. arch. Michal Dohnal, autorizace: Ing. Jakub Malý
Ing. arch. Martin ervenka, autorizace: Ing. Jakub Malý

A.3.

Charakteristika stavby

Jde o stavební úpravy jedné bytové jednotky a místností knihovny a promítací kabiny ve 2NP polyfunk ního domu v Mezn .
Vyu itím p vodní bytové jednotky a dvou výše zmín ných místností, v etn zabrání cca 3,7m2 ve ejné chodby, vzniknou dv
nové bytové jednotky spl ující podmínky na sou asné standardy v bydlení. Oba nové byty jsou jednopodla ní, kategorie 1+kk
a 2+kk)
Nový návrh bytových jednotek:
byt A - 2+kk – OÚ Mezno – 63,07m²
byt B - 1+kk - OÚ Mezno – 35,19m²
Oba byty jsou p ístupné ze spole né chodby a hlavního domovního schodišt .
A.4.

Údaje o dosavadním využití a zastavěnosti území, o stavebním pozemku a o majetkoprávních vztazích

Plocha stavebního pozemku . st. 53/1 v katastrálním území Mezno je celkem 2251m2. Z této plochy zabírá 1427m2 prostor
nádvo í. Samotná plocha objektu je 824m2. Z ní zabírá 123m2 plochy (dot ena plocha stavebních úprav) na nové bytové
jednotky.
Vlastnické právo k objektu
Vlastnické právo k p edm tným pozemk m , parc. . st. 53/1v k.ú.Mezno, ur eným pro stavební úpravy a zm nu v u ívání má
Obecní úřad Mezno, které je zapsáno v katastru nemovitostí.
A.5.

Údaje o provedených průzkumech a o napojení na dopravní a technickou infrastrukturu

Vzhledem k „rozsahu“ stavebních úprav byl proveden odborný pr zkum objektu (dot ených bytových jednotek).
Veškeré in enýrské sít napojeny na stávající rozvody (vodovod, vytáp ní, kanalizace, elektro). Odv trání na fasádu sm rem
do dvora nebo do odv trávacích nad st ešní rovinu.
A.6.

Informace o splnění požadavků dotčených orgánů

Veškeré po adavky dot ených orgánu byly spln ny.

Datum: 06/2013
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A.7.

Informace o dodržení obecných požadavků na výstavbu

Dokumentace spl uje po adavky stanovené stavebním zákonem a vyhl. o obecných technických po adavcích na výstavbu
.137/1998 Sb. a vyhl. . 502/2006 Sb. o zm n vyhlášky o obecných technických po adavcích na výstavbu. Dokumentace je v
souladu s dot enými hygienickými p edpisy a závaznými normami SN a po adavky na ochranu zdraví a zdravých ivotních
podmínek dle oddílu 2 výše zmín né vyhlášky .137/1998 Sb. a vyhl. .502/2006 Sb. Dokumentace spl uje p íslušné p edpisy
a po adavky jak pro vnit ní prost edí stavby, tak i pro vliv stavby na ivotní prost edí.
A.8. Údaje o splnění podmínek regulačního plánu, územního rozhodnutí, popřípadě územně plánovací informace u
staveb podle § 104 odst. 1 stavebního zákona
Návrh a všechny jeho ásti jsou v souladu s aktuáln platným, místním územním plánem.
P edlo ená dokumentace pro ohlášení stavby vychází ze studie zpracované Ing. arch. Michalem Dohnalem z 05/2013.
A.9.

Věcné a časové vazby stavby na související a podmiňující stavby a jiná opatření v dotčeném území

Nevznikají ádné v cné a asové vazby na okolní výstavbu i opat ení v území.
A.10.

Předpokládaná lhůta výstavby včetně popisu postupu výstavby

P edpokládáme dobu výstavby v trvání 10 m síc , zahájení stavby 09/2013.
Navr ené stavební úpravy v objektu p edpokládají b ný postup výstavby u akcí podobného rozsahu:
- demolice a vybourání pot ebných konstrukcí
- hrubá stavba konstrukcí
- vnit ní kompletace
- dokon ovací stavební práce v interiéru
A.11.

Statistické údaje o orientační hodnotě stavby bytové, údaje o podlahové ploše budovy

P edpokládané celkové investi ní náklady akce:
Obestav ný prostor dot ených bytových jednotek v m3 :
Celkové investi ní náklady akce:
Zastav ná plocha bytového domu v m2:
Stávající stavy jsou o velikostech (podlahová plocha):
byt - 2+1 – OÚ Mezno - 66,76m²
Prostory ob . vybavenosti - OÚ Mezno – 30,13m²
Celkem
96,89m2

2,000 tis. K /m3
325
700 000 K
824m2

Nový návrh bytových jednotek:
byt A - 2+kk - OÚ Mezno - 63,07m²
byt B - 1+kk - OÚ Mezno - 35,19m²
Celkem
98,26m2
Základní
bilance STÁVAJÍCÍ BEZ ZM N
pozemku:
č.parcely

výměra (m2)

zastavěná
plocha (m2)

St. 53/1
∑	
  
%

2251
2251
100

824
824
36,6

V Praze dne 21. 06. 2013

Datum: 06/2013

Ostatní
nezastavěná plocha
stavby
(m2)
(m2)
0
1427
0
1427
0
63,4
zpracoval : Ing. arch. Michal Dohnal
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