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Zásady pro lypracování :

a) Část pozemnístavby
Výkresová dokumentace:
- technická zpráva,
- situace (1:250),
- půdorys (2 x 1:50, ostatní ve formě studie),
- qfkres řezu (1 x 1:50, ostatní ve formě studie),
- pohledy (4 x 1:100),
- v'ýkres zákJaďi (1x 1:100),
- ýkres stropu (1 x 1:100)
- qýkres střechy (1 x 1:100),
- detaily obvodového pláště (1 x 1:10).

b) Část technologie
Stavebně technologic\ý předpis na prováděnimantáže lehlcých sendvičoqich panelů'
Položkový tozpočet stavebních prací,
Časoý plán stavby ve formě řádkového diagramu,
ZaÍizení staveniště.
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