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-1,480 Základová spára

Před provedením výkopů je investor povinen vytyčit všechna vedení inženýrských sítí
procházejících stavbou, případné provést přeložky jednotlivých vedení, pokud se takové
vyskytují. Pokud se při výkopových pracích vyskytnou nepředvídané okolnosti, je nutné
zavolat na staveniště zodpovědného projektanta nebo statika. Pro provedení výkopových
prací bude bez zbytečných odkladů provedena stavba objektu dle navržené dokumentace.

V místě stavby bude provedena skrývka ornice. Následovat bude odkop zeminy a provedení
výkopu základových pasů. 

V případě nesoudržných zemin provést svahování výkopů dle vntřního úhlu zeminy tak,
aby hrany výkopů byly soudržné.

-1,230

NÁZEV AKCE

STUPEŇ PD Spojený územní souhlas a 
ohlášení stavby

GENERÁLNÍ 
PROJEKTANT Ing. Jan Ubr,

Koštířova 2285/4,
Praha 4 - Chodov,148 00

Tento výkres používá ochrany dle zákona č. 121/2000Sb. (autorský zákon). Originál tohoto výkresu a návrh řešení jsou majetkem autorů uvedených v tabulce. Výkres nesmí být - vyjma zřejmého
účelu, pro nějž byl pořízen - používán a žádným dalším způsobem nerespektujícím ustanovení autorského zákona nebo dohodu klienta a autora poskytnut třetí osobě.
U vybraných výrobků je pro přesné určení požadovaných parametrů uveden možný výrobce (v souladu s odst. 11, par. 44, zák. č. 137/2006 Sb.). Při realizaci lze použít i jiné výrobce (dodavatele) při
splnění technických parametrů uvedeného typu výrobku možného výrobce (dodavatele). Technickými parametry se rozumí všechny vlastnosti a charakteristiky, které by měly vliv na dílo. Případné
změny je nutné dokladovat (např. statickým výpočtem), zkonzultovat a odsouhlasit projektantem, tj. zpracovatelem tohoto projektu.

Rodinný dům na p.č. 869/2 v 
k.ú. Sezemice

Pavlína Málková
Benešovo náměstí 2507
530 02 Pardubice 2

červenec 2020
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BEZ PATEK!!!


