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1 Identifikační údaje 

1.1 Údaje o stavbě 
a) Název stavby 

Dřevostavba pasivního bytového domu v Dobřichovicích 

b) Místo stavby 
Katastrální úřad:   Dobřichovice (627810) 

Parcely:    Parcely číslo 719-723 

Ulice:     Palackého 

c) Předmět projektové dokumentace 

Účel stavby:   Bytový dům 
Charakter stavby:  Novostavba – trvalá stavba 

Stupeň dokumentace:  Dokumentace pro stavební povolení (DSP) 

Datum zpracování:  LS 2021/2022 

Autor:    Marek Matějovský 

1.2 Údaje o stavebníkovi 
a) Jméno, příjmení a místo trvalého pobytu 

Fakulta	stavebnı	́C0VUT	v	Praze,	Thákurova	2077/7,	166	26	Praha	6		

1.3 Údaje o zpracovateli dokumentace 
a) Jméno, příjmení a místo trvalého pobytu 

Marek Matějovský, Jindřichova 85, 344 01, Domažlice 
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 

Marek Matějovský, Jindřichova 85, 344 01, Domažlice 

c) Jména a příjmení projektantů jednotlivých částí projektové 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 

Marek Matějovský, Jindřichova 85, 344 01, Domažlice, projektant celé projektové dokumentace 

2 Členění stavby na objekty a technická a technologická zařízení 
SO1 – Stavba bytového domu 

SO2 – Stavba podzemní garáže (není řešeno v této projektové dokumentaci) 

SO3 – Inženýrské sítě 



3 Seznam vstupních podkladů 
Katastrální mapa 1:1000, Dobřichovice (627810) 
Architektonická studie dostupná na https://www.dam.cz/cs/portfolio/statek-dobrichovice  
Geologický průzkum podloží 
Radonový průzkum 
Normy: 
- ČSN 73 4108 Hygienická zařízení a šatny 
- ČSN 73 0540–2 Tepelná ochrana budov 
- ČSN 73 4130 Schodiště a šikmé rampy 
- ČSN 74 3305 Ochranná zábradlí 
- ČSN 75 9010 Vsakovací zřízení srážkových vod 
- ČSN 73 6110 Projektování místních komunikací 
- TNV 75 9011 Hospodaření se srážkovými vodami 
Další normy jsou uvedené v jednotlivých přílohách 
 
V Praze, květen 2022       Marek Matějovský 


