Oprava kaple - p.p.č. st. 30, k.ú. Hrádečná
A

PRŮVODNÍ ZPRÁVA

A.1 Identifikační údaje
A.1.1 Údaje o stavbě
a) název stavby,
Oprava kaple
b) místo stavby (adresa, čísla popisná, katastrální území, parcelní čísla pozemků),
k.ú. Hrádečná, p.p.č. st. 30
c) předmět projektové dokumentace - nová stavba nebo změna dokončené stavby, trvalá nebo
dočasná stavba, účel užívání stavby.
Jedná se o změnu dokončené stavby.
Stavba je navržena a bude užívána jako stavba trvalá.
Stavba bude sloužit i nadále jako kaple.
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 Blatno, IČ: 00261807, Blatno 1, 430 01
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),
David Jeřábek, IČ 68979096, Kadaňská 3567/35, Chomutov, 430 03
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,
David Jeřábek, IČ 68979096, Kadaňská 3567/35, Chomutov, 430 03
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.
David Jeřábek, č.a. 0401583 (autorizovaný technik pro pozemní stavby)
A.2 Členění stavby na objekty a technická a technologická zařízení
Stavba není členěna na jednotlivé objekty.
A.3 Seznam vstupních podkladů
- katastrální mapa
- návrh investora
- zaměření stávajícího stavu
- fotodokumentace
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