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Členění zprávy dle přílohy č. 13 vyhlášky č. 499/2006 Sb.

A.1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE
A.1.1 ÚDAJE O STAVBĚ
a) název stavby
SUPŠ sklářská Val. Meziříčí - rekonstrukce rozvodů ZTI
b) místo stavby
Sklářská 603/8
757 01 Valašské Meziříčí
k. ú. Krásno nad Bečvou (776432)
p. č. st. 668, 856/2
c) předmět projektové dokumentace
Oprava sprch na 1.NP a oprava hygienického zázemí na 2. NP jižní části stávající budovy.
Prosklená vzorková prodejna výrobků ze školní huti navržená na stávající venkovní vstupní podestě.
A.1.2

ÚDAJE O STAVEBNÍKOVI

a) jméno, příjmení a místo trvalého pobytu (fyzická osoba)
b) jméno, příjmení, obchodní firma, identifikační číslo osoby, místo podnikání (fyzická osoba podnikající,
pokud záměr souvisí s její podnikatelskou činností)
c) obchodní firma nebo název, identifikační číslo osoby, adresa sídla (právnická osoba)
SUPŠ sklářská Valašské Meziříčí
Sklářská 603/8
757 01 Valašské Meziříčí
IČ: 00845060
Zástupce: Mgr. Jiří Pivovarčík - ředitel školy, 571621466, jpivovarcik@sklarskaskola.cz
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)
IPR spol. s r.o.
Jasenická ul. 1828
75501 Vsetín
IČ: 47667109
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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. Libor Holub - ČKAIT 0011260
- autorizovaný inženýr, obor IP00 - pozemní stavby
c) jména a příjmení projektantů jednotlivých částí projektové 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
Architektonicko-stavební řešení:
Ing. Zdenka Trčálková
Stavebně konstrukční řešení:
Ing. Martin Urubek
Požárně bezpečnostní řešení:
Ing. Zdeněk Jiříček
(převzato z dokumentace pro stavební povolení, viz níže)
Vytápění:
Ing. Milena Hrtáňová
Vzduchotechnika:
Ing. Stanislav Enderle
Ing. Helena Valchářová
Zdravotně technické instalace:
Ing. Milena Hrtáňová
Silnoproudá elektrotechnika, bleskosvod: Zdeněk Pohl
Rozpočet stavby:
Petr Přibyla

A.2

ČLENĚNÍ STAVBY NA OBJEKTY A TECHNICKÁ A TECHNOLOGICKÁ ZAŘÍZENÍ

Stavební objekty:
Technická a technologická zařízení:

A.3

SO 04 Stavební úpravy v interiéru budovy
SO 06 Vzorková prodejna školní huti
–

SEZNAM VSTUPNÍCH PODKLADŮ

a) základní informace o rozhodnutích nebo opatřeních, na jejichž základě byla stavba povolena – označení
stavebního úřadu, jméno autorizovaného inspektora, datum vyhotovení a číslo jednací rozhodnutí nebo
opatření
Stavba byla povolena na základě vydaného „Rozhodnutí – společné povolení“, kterým se schvaluje stavební
záměr na stavbu „SUPŠ sklářská VM – revitalizace budovy, Valašské Meziříčí, Krásno nad Bečvou“. Číslo
jednací: MaUVM 056272/2020, spis. značka SŘ/032331/2020/Č, vydáno dne 11.6.2020. Nabytí právní moci dne
14.7.2020.
b) základní informace o dokumentaci nebo projektové dokumentaci, na jejímž základě byla zpracována
dokumentace pro provádění stavby
•

projektová dokumentace pro vydání společného povolení s názvem „SUPŠ sklářská Valašské Meziříčí –
revitalizace budovy školy“, zpracovaná f. IPR spol.sr.o., duben 2020.

c) další podklady
• zadání investora
• fotodokumentace objektu
• jednoduchý stavební průzkum, prohlídka a zaměření stavby
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