2. ETAPA MODERNIZACE HALY H53
ČÁST VÝCHOD
Investor:
LOM PRAHA s.p.,
Tiskařská 270/8
Praha 10 - Malešice

A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA
(pro ohlášení stavby uvedené v § 104 odst. 1 písm. a) až e) stavebního zákona nebo
pro vydání stavebního povolení)

prosinec 2018

A.1 Identifikační údaje
A.1.1 Údaje o stavbě
a) Název stavby

2. Etapa modernizace haly H53

b) Místo stavby (adresa, čísla popisná, katastrální území, parcelní čísla pozemků)

Areál LOM PRAHA s.p., Mladoboleslavská 1093, Praha 9 – Kbely, k.ú.
Vysočany [731285], p.č. 1725/14
Sousední parcely: 1725/15, 1725/22

c) Předmět projektové dokumentace – nová stavba nebo změna dokončené stavby,
trvalá nebo dočasná stavba, účel užívání stavby

Stavební úpravy-zateplení střechy 1ní části hlavní haly, změna vnitřní
dispozice v 2hé části dílny a sociální zázemí, výměna oken, dveří a nová
střešní kce

A.1.2 Údaje o stavebníkovi
Jméno, příjmení a místo trvalého pobytu (fyzická osoba) / jméno, příjmení, obchodní
firma, IČ, bylo-li přiděleno, místo podnikání (fyzická osoba podnikající) / obchodní
firma nebo název, IČ, bylo-li přiděleno, adresa sídla (právnická osoba)

LOM PRAHA s.p., IČO: 00000515
Tiskařská 270/8, Praha 10 – Malešice,

A.1.3 Údaje o zpracovateli projektové dokumentace
a) jméno, příjmení, obchodní firma, IČ, bylo-li přiděleno, místo podnikání (fyzická
osoba podnikající) nebo obchodní firma nebo název, IČ, bylo-li přiděleno, adresa
sídla (právnická osoba)

Digitronic CZ s.r.o.
Za Pasáží 1429, Pardubice, PSČ 530 02
zastoupení. p. Tomáš Hejčl, jednatel společnosti
IČO: 48168017
DIČ: CZ7957280958

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. Radek DĚDINA, ČKAIT: 0009180
Tovární 8/1265; 170 00 Praha 7
telefon 737 615 321, E-mail: dedina@arch-krivka.cz

Ing. Jan DINGA, ČKAIT: 0601617
Za Pasáží 1429, Pardubice, PSČ 530 02
telefon 602 533, E-mail: dinga@digitronic.cz
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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

Ing. Jan DINGA
Ing. Michael MARTIN
Lukáš DĚDIČ
Ing. Jiří LEDINSKÝ

dinga@digitronic.cz
martin@digitronic.cz
dedic@digitronic.cz
ledinskypo@seznam.cz

ČKAIT: 0601617
ČKAIT: 0012288

A.2 Členění stavby na objekty a technická a technologická zařízení
Stavební část a technologická část objektu + napojení na stávající areálové sítě
A.3 Seznam vstupních podkladů
Mapové podklady – katastrální mapa, Územní plán obce, Projektová
dokumentace stávajícího areálu.
Výškopisné a polohopisné zaměření pozemku provedené
Požadavky investora stavby.
Vyjádření správců inženýrských sítí o existenci inženýrských sítí a zařízení vč.
Terénní průzkumy.

V Táboře, 20.02.2019

Vypracoval: Ing. Michael MARTIN
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