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N3607 Stavební inženýrství

Základna složky IZS

Stavebně energetický návrh základny pro složku IZS – pro dokumentaci pro provádění stavby, která bude
obsahovat části:

1.	Souhrnná technická zpráva
2.	Situace stavby
3.	Stavební část - v rozsahu potřeb TZB
•	Technická zpráva
•	Výkresová část
o	koordinační situace,
o	základy,
o	půdorysy typických podlaží, stropů  a zastřešení,
o	řez schodištěm,
o	pohledy
o	vybrané detaily

4.	Stavební tepelná technika
Průkaz energetické náročnosti budovy

5.	Technika prostředí staveb - zdravotechnika objektu
•	Technická zpráva
o	návrh a výpočet rozvodů vody a kanalizace
•	Výkresová část

Předpokládaný rozsah grafických prací: dle potřeby pro prováděcí projekt.
Rozsah zprávy: dle potřeby pro prováděcí projekt.
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zařízení na ochranu proti znečištění zpětným průtokem (2002)
ČSN 755411 Vodovodní přípojky (2006)
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