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A./ PRŮVODNÍ ZPRAVA

a) identifikace stavby
Akce: Revitalizace panelového domu Holasická 10 a 12,Opava 5
Místo: parc.č.1526 a 1527, k.ú. Kateřinky u Opavy
Investor: Společenství vlastníků bytových jednotek Holasická 1164/12, Opava

Společenství vlastníků bytových jednotek Holasická 1163/10, Opava
Zodpovědný projektant: íng.Karel Patouš, U Fortny 5, Opava l- ČKAIT 11100848
Vypracoval: Ing.Lucie Pavlíčková
Stupeň: stavební řízení
Způsob výstavby: dodavatelsky
Čís.zakázky: " 14/07/LP
Datum: 04/2007

b) údaje o dosavadním využiti a zastavénosti území a majetkoprávní vztahy
- panelový dům je ve vlastnictví společenství vlastníků bytových jednotek - viz.výpis z listu

vlastnictví, sousední pozemky jsou ve vlastnictví Statutárního města Opavy.

c) provedené průzkumy,napojeni na dopravní a technickou infrastrukturu
statický průzkum provedl ing.Daněk a statické posouzení je přiloženo v Dokladové části

d) informace o splnění požadavků dotčených orgánů
- v projektové dokumentaci byly dodrženy požadavky Odboru hlavního architekta MMO -

viz.Pohledy v Dokladové části a požadavky HZS MSK v Opavě dle Požárně bezpečnostního
řešení zhotoveného ing.Macháčkovou.

e) informace o dodrženi obecných požadavků na výstavbu
projektová dokumentace je vypracována dle požadavku objednatele ,a to v souladu
s příslušnými vyhláškami a stavebním zákonem a obecně technickými požadavky na
výstavbu.

f) údaje o splněni podmínek regulačního plánu, ÚR.popř. ÚPÍ
- jedná se o stavební úpravy -neřešeno

g) vazby na související stavby a podmiňující siavbyjiná opatření v dotčeném území
sousední stavby nebudou stavebními úpravami dotčeny, umístění ZS řešeno v samostatné
části Zásady organizace výstavby - E

h) předpokládaná lhůta výstavby s popisem postupu
předpoklad lhůty výstavby cca 2 měsíce , výměna schodišťových oken včetně dozdívek

parapetů, výměna oken bytů na severní (vstupní) straně včetně zateplení a barevného řešení fasády
a poté výměna oken a dveří na jižní (zadní) straně včetně zateplení a barevného řešení fasády a
rekonstrukce zábradlí. Lhůta výstavby je pouze orientační a bude přesně určena realizační firmou
na základě výběrového řízení investora. Postup výstavby bude upřesněn realizační firmou.

i) orientační hodnota stavby,podlahová plocha bytová či nebytová,počet bytů
předpokládaná hodnota stavebních úprav-viz-položkový rozpočet v Dokladové části.Počet
stávajících bytů v l sekci panel.domu le^^^énítfbočet se nezmění./^oyrp^/S^

/£?? Tr—-KOPU cín
V Opavě ,duben 2007 (#? ^fM ^vypracovala: íng.L.Pavlíčková




