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Zásady pro lypracování:

Stavební část:
1) Studie M 1:200 (zákIaďní půdorysy, řez, pohledy)
2) Projektová dokumentace pro realízaci stavby:
- Technická zpráva
-Záklaďy M 1:50
- Výkopy M1:50
- Výkresy podlaži M1:50
- Rez
- Výkres tvaru stropu
- Pohledy 1:100
- Výpis klempířs\ých, zámečnických, truhlářských a plastových qýrobků

Technologická část:
- Podmínky pro návrh hrubé stavby a hrubých vnitřních konstrukcí
- Podmínky pro návrh technických zaÍízení budov
- Podmínky montáže
- Návrh strojů a zařizení pro vertikální dopravu
- Plán organízace ýstavby

Technologická část se skládá z výkresové části a textové části (s vazbou na prostorovou strukturu daného
objektu a potřeby zaiízení staveniště).
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