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Úvod
Tato projektová dokumentace byla vypracována v souladu s vyhláškou ze dne
24. listopadu 2017, kterou se mění vyhláška č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb ve
znění vyhlášky č. 62/2013 Sb., a vyhláška č. 169/2016 Sb., o stanovení rozsahu
dokumentace.
S ohledem na druh a význam stavby, umístění, stavebně technické provedení,
účel využití, vliv na životní prostředí a dobu trvání stavby, byl rozsah jednotlivých částí
upraven.

A.1. Identifikační údaje
A.1.1 Údaje s stavbě
a) název stavby,

Název stavby:

Stavební úpravy kanalizace Ledce – stoka C, V3 – ŠV1

b) místo stavby (adresa, čísla popisná, katastrální území, parcelní čísla pozemků),

Kraj
Místo stavby:

Královéhradecký
Ledce

Katastrální území:
Parcelní čísla pozemků:

k.ú. Ledce, 679666
636, 616/1

A.1.2 Údaje o stavebníkovi
a) jméno, příjmení a místo trvalého pobytu (fyzická osoba) nebo
b) jméno, příjmení, obchodní firma, IČ, bylo-li přiděleno, místo podnikání
(fyzická osoba podnikající) nebo
c) obchodní firma nebo název, IČ, bylo-li přiděleno, adresa sídla (právnická
osoba).

Investor:

Kraj:

Obec Ledce
Ledce 77, 517 71 České Meziříčí
IČO 00275034
Královéhradecký
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A.1.3 Údaje o zpracovateli projektové dokumentace
a) jméno, příjmení, obchodní firma, IČ, bylo-li přiděleno, místo podnikání
(fyzická osoba podnikající) nebo obchodní firma nebo název, IČ, bylo-li
přiděleno, adresa sídla (právnická osoba),

Gen.projektant :

IKKO Hradec Králové, s.r.o.
Bratří Štefanů 238
Hradec Králové
500 03

b) jméno a příjmení hlavního projektanta včetně čísla, pod kterým je zapsán
v evidenci autorizovaných osob vedené Českou komorou architektů nebo
Českou komorou autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě,
s vyznačeným oborem, popřípadě specializací jeho autorizace,

Zodp. projektant:
Číslo autorizace:
Obor:
Č. zakázky :
Projektant:

Ing. Bohuslav Kouba
0600768
Vodohospodářské stavby
92019
Jaromíra Grohová

c) jména a příjmení projektantů jednotlivých částí dokumentace včetně čísla,
pod kterým jsou zapsáni v evidenci autorizovaných osob vedené Českou
komorou architektů nebo Českou komorou autorizovaných inženýrů a techniků
činných ve výstavbě, s vyznačeným oborem, popřípadě specializací jejich
autorizace.

A.2

Seznam vstupní podkladů
a) základní informace o rozhodnutích nebo opatřeních, na jejichž základě byla
stavba povolena (označení stavebního úřadu / jméno autorizace inspektora,
datum vyhotovení a číslo jednací rozhodnutí nebo opatření),

Nejsou známa žádná rozhodnutí, jedná se o stavební úpravu stávající
kanalizace.
b) základní informace o dokumentaci nebo projektové dokumentaci, na jejímž
základě byla zpracována projektová dokumentace pro provádění stavby,

Žádná předchozí dokumentace nebyla vypracována. Jedná se o projekt úprav
stávající kanalizace.
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c)

další podklady:

V rámci projekčních prací byl proveden osobní průzkum projektanta v terénu,
při kterém byla také pořízena fotodokumentace současného stavu a rozsahu stávající
kanalizace.
Jako výchozí podklady pro návrh stavby byly použity:
-

Mapový podklad situace území včetně inženýrských sítí
výškového a polohopisného zaměření od firmy GEOPLAN – HK s.r.o.
Požadavky investora
Kamerová prohlídka stoky J
Pochůzková obhlídka řešené části kanalizace
Pasport stávající kanalizace

Hradec Králové:
Vypracoval:
Zodpovědný projektant:

březen 2019
Jaromíra Grohová
Ing. Bohuslav Kouba
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