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Obsah:
A.1 Identifikační údaje
A.1.1 Údaje o stavbě
a) název stavby,
b) místo stavby - kraj, katastrální území, označení pozemní komunikace, u budov adresa,
čísla popisná,
c) předmět dokumentace - nová stavba nebo změna dokončené stavby, trvalá nebo
dočasná stavba, účel užívání stavby.
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, IČ, bylo-li přiděleno, adresa sídla (právnická osoba).
A.1.3 Údaje o zpracovateli 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),
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,
c) jména a příjmení projektantů jednotlivých částí společné 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,
d) jména a příjmení projektantů dokumentace přikládané v dokladové části s oprávněním
podle zvláštních předpisů
A.2 Členění stavby na objekty a technická a technologická zařízení
Stavba pozemní komunikace se člení podle těchto zásad:
a) odděleně se uvažují ucelené stavebně technické části a technologické vybavení stavební objekty a provozní soubory,
b) stavební objekty a provozní soubory se označují číslem a názvem,
c) stavební objekty a provozní soubory se sdružují do skupin označených číselnou řadou
podle jejich charakteru, způsobu a druhu projednání
dokumentace a účelu při realizaci stavby,
d) podle povahy stavby je možné a podle příslušnosti speciálních stavebních úřadů je
vhodné vytvořit samostatnou skupinu stavebních objektů
případně podobjektů a samostatnou skupinu provozních souborů nebo přičlenit provozní
soubory k příslušným stavebním objektům případně
podobjektům.
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IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE
Údaje o stavbě

Název stavby:

Rekonstrukce komunikace v ulici Sladovnická, Buttulova,
Klášterní v Chotěboři
– II.etapa – Buttulova, prostranství před ZŠ

Obec:

Chotěboř 568759

Katastrální území:

Chotěboř 652831

Okres:

Havlíčkův Brod

Kraj:

Vysočina

Základní parametry stavby:
Komunikace dlážděná kostka
Zpevněná park. plocha, betonová zámková dlažba
Chodník dlážděná mozaika
Varovný pás, dlažba Comcon
Nové uliční vpusti / přípojky
Obrubníky KS 3
Obrubník silniční betonový
Dlažba lemovací 250/80mm / žulové desky /
Dlažba lemovací 300/100mm / žulové desky /
Sloupky zahrazovací pevné / demontovatelné
Lavička stromová kruhová
Mříž stromová kruhová
Stojany na kola
Koš odpadkový
Zástěna na odpadkové kontejnery

694,93 m2
148,65 m2
200,73 m2
6,60 m2
3ks / 6,00 m
65,70 bm
2,00 bm
33,00 bm
63,50 bm
7 / 3 ks
5 ks
5 ks
4 ks
2 ks
1 ks

Stavební úřad:

MěÚ Chotěboř

Stupeň projektu:

dokumentace pro vydání společného povolení

Účel stavby:

rekonstrukce komunikace

Dodavatel:

bude určen výběrovým řízením

2)

Údaje o stavebníkovi

Název:

Město Chotěboř

Se sídlem:

Trčků z Lípy 69, 583 01 Chotěboř

IČ:

00 26 75 38

Zastoupený:

Ing. Tomáš Škaryd – starosta města
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Tel.:

569 641 107

E-mail:

skaryd@chotebor.cz

Zastoupený:

Jiří Pešout – referent investičního odboru

Tel.:

569 641 152

E-mail:

pesout@chotebor.cz

3)
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Údaje o zpracovateli dokumentace

Název:

GREGOR projekt invest, s.r.o.

Se sídlem:

Počítky 18, 591 01 Žďár nad Sázavou

IČO:

049 01 916

Řešitelé:

Ing. Zdeněk Hlávka - autorizovaný inženýr pro dopravní stavby ČKAIT 1001073
Ing. Pavel Lupoměch - projektant

Tel./fax:

607 806 802

E-mail:

projekce@irgzr.cz

A.2

ČLENĚNÍ STAVBY NA OBJEKTY A TECHNICKÁ A TECHNOLOGICKÁ
ZAŘÍZENÍ

Stavba není členěna na stavební objekty.

A.3

SEZNAM VSTUPNÍCH PODKLADŮ
•
•
•
•
•

Terénní šetření, konzultace s investorem
Výškopisné a polohopisné zaměření lokality
Vyjádření správců inženýrských sítí o existenci sítí
Požadavky dotčených orgánů
Veřejně dostupné mapy a podklady

V Počítkách,
Prosinec 2019
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