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1.  Souhrnná technická zpráva 
 
2. Stavební část - v rozsahu potřeb TZB (koordinační situace (1:200), základy (1:50), půdorysy 
typických podlaží, stropů  a zastřešení (1:50), řez schodištěm (1:50), půdorys střechy – pohled (1:50), 
pohledy (1:100)) 
 
3.  Situace 
 
4. Projekt vnitřního vodovodu: 
- Technická zpráva 
• stanovení potřeby teplé vody a návrh zásobníku teplé vody; 
• návrh a výpočet ohřevu TV v kombinaci se solárním zařízením; 
• návrh a výpočet rozvodu vnitřního vodovodu včetně přípojky dle ČSN 75 5455   (2007); 
- Výkresová část 
 
5.  Projekt vnitřní kanalizace: 
- Technická zpráva 
• návrh a výpočet vnitřní kanalizace včetně přípojky. 
- Výkresová část 
 
Předpokládaný rozsah grafických prací: dle potřeby pro prováděcí projekt. 
Rozsah zprávy: dle potřeby pro prováděcí projekt. 
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