rodinný dům

legenda sítí:

rodinný dům

stávající řád - kanalizace splašková, PVC DN 250
přípojka - kanalizace splašková KG160
stávající řád - kanalizace dešťová, PVC DN 200
0
1050
PT=UT=301,912

zrušená
přípojka vody

předpokládaná trasa
dešťové kanalizace
od rodinného domu

0
617

20500
PT=301.110

PT=300.900
UT=300.950

zrušená přípojka - 25mm - vodovod

+6,430

11360

3130

TEL

TEL

TEL

stávající trasa veřejného osvětlení - podzemní

TEL

TEL

stávající metalický kabel slaboproud - vzdušné vedení - nefunkční

VO

13755

8870

legenda:

multifunkční dům
byty

1755

°
93

635
zrušená přípojka plynu

VO

stávající řád - slaboproud - podzemní - optokabel

hranice parcel

nová skladba: 27,0m2
beton Holland

nové drátěné oplocení
hranice řešeného území

PT=299.300
VO

VO

hlavní vstup

nová kanalizační šachta

obrys odstraňovaných objektů

VO

5600
17445

VO

VO

PT=UT=300.700

1945

VO

nové připojení - podzemní vedení NN do 1kV - řešeno čez ditribuce
VO

RETENČNÍ JÍMKA
SŘÍZENÝM ODTOKEM

13500
VO

zrušené připojení - vzdušné vedení NN do 1kV

°
95

+11,275

2750

1205

stávající řád - vzdušné vedení NN do 1kV

TEL

30695
stávající
šachta dešťové kanalizace,
DNO 297,960

nová přípojka vody - PE100 SDR

dvorní otevřená část - zásobování
parkovací stání imobilní a byty

vstup 2NP - byty

PT=300.690
UT=300.995

NOVÁ PŘÍPOJKOVÁ
SKŘÍŇ HDS

únikový východ

11980

8250

2950

3750

+3,975

nová kanalizační šachta
napojení splaškové kanalizace

nová kanalizační šachta

zrušená přípojka plynu

přeložka vody - PE100 SDR11

13740

24500

+11,440

VO

rodinný dům

stávající řád - vodovod PE100

7000 zastřešení zadního vstupu

obslužný vstup

4500

1500

zásobování

únikový východ

VO

přeložka plynu - PE100 DN 50x4,6 mm

1275

PT=300.900
UT=300.980

13500

rodinný dům

přípojka plynu - PE100 SDR11 50 x 4,6 mm

°
89

stávající šachta dešťové
kanalizace,
DNO 299,920

stávající řád - trasa plynu PE100 dn50 mm

PT=301.909

5390

PT=301,912
UT=301.065

nová trasa - kanalizace dešťová, KG 125, KG 200

příjezd staveniště
a
vjezd n

PT=UT=301.912

1500

rodinný dům

PT=301.912
UT=301.070

VO

geodetické zaměření - odstraňovaných staveb

VO

nová přeložka vody
nová přípojka vody
nová přípojka plynu
nová přeložka plynu

novostavba kulturního domu

předláždění - skladba pochuzí: 64,0m2
beton H profil - doplnění cca 10,0m2

hranice zařízení staveniště

stávající
koncová šachta dešťové kanalizace,
DNO 298,240

upozornění:
stávající parkloviště obce

předláždění - skladba pochuzí: 80,5m2
beton Holland - doplnění cca 5,0m2

nová skladba: 215,0m2
zatravňovací dlažba

Před zahájením zemních prací je investor povinen
nová skladba: 53,0m2
kačírek

zajistit vytyčení stávajících podzemních vedení
u jejich správců.
Při provádění nutno dodržet předpisy o bezpečnosti

nová skladba: 34,0m2
zatravnění

a ochraně pracujících ve stavebnictví.

nová skladba: 26,0m2
velkoformátová dlažba

- požárně nebezpečný prostor

±0,000 = 299,320 b. p. v.

vypracoval:
zod. projektant:
investor:
místo stavby:
stupeň:

Bořivoj Kovář, Majetín, Příčná 16, 751 03, IČO 705 93 566
Ing. arch. Michal Giacintov, ČKA 02428
Švermova 1002/1, 779 00 Olomouc
Obec Mrsklesy, č.p. 49, 78365 Mrsklesy
Obec Mrsklesy, kat. území Mrsklesy na Moravě, par. č. 47,680, 677/2
dokumentace pro společné povolení stavby - rozsah TDW

datum:

leden 2018

část:

koordinační situační výkres
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