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Novostavba  sportovní haly včetně  technického a provozního zázemí

V lokalitě určené územním plánem k zástavbě občanskou vybaveností pro kulturně sportovní centrum obce
navrhnout novostavbu sportovní haly včetně technického a provozního zázemí.

Novostavbu situujte do konkretní oblasti s dostupnými plánovacími, urbanistickými , geologickými,
hydrogeologickými podklady a navrhněte v návaznosti na stávajíící zástavbu a velikost obce.

Projekt vypracujte v rozsahu dokumentace pro stavební povolení dle vyhlášky č. 499/2006 Sb.,
o dokumentaci staveb a v technickém a obsahovém  řešení odpovídajícím vyhlášce č. 268/2009 Sb.,
o technických požadavcích na stavby v následujícím rozsahu.

NOVOSTAVBA SPORTOVNÍ HALY DARKOVICE, DSP

TEXTOVÁ ČÁST:

a) PRŮVODNÍ ZPRÁVA
b) SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA
c) SITUACE
d) DOKLADOVÁ ČÁST
e) ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY
f) STAVEBNĚ ARCHITEKTONICKÁ ČÁST
1.1. ARCHITEKTONICKÉ, STAVEBNÍ ŘEŠENÍ
1.2. STAVEBNĚ KONSTRUKČNÍ ČÁST

VÝKRESOVÁ ČÁST:

- zastavovací situace (M 1:500)
- koordinační situace (M 1:500)
- situace širších vztahů (M 1:5000)
- půdorys 1.NP (M 1:50)
- půdorys 2.NP (M 1:50)
- základy (M 1:50)
- strop nad 1.NP (M 1:50)
- krov (M 1:50)
- půdorys střechy (M 1:50)
- řez A-A´, řez B-B´ (M 1:50)
- pohledy (M 1:100)
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Harmonogram provádění ke zvolené technologii
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