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A.1 Identifikační údaje 

A.1.1 Údaje o stavbě 

  a) název stavby 

   Sportovní centrum v Harrachově 

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

   Harrachov, U Dolu, parcel. č. 1034/24 

  c) předmět dokumentace 

Projektová dokumentace pro stavební povolení pro novostavbu sportovního centra. 

A.1.2 Údaje o stavebníkovi 

c) obchodní firma nebo název, identifikační číslo osoby, adresa sídla 

 Název: Městský úřad Harrachov 

 IČ: …………………... 

 Adresa:  ……………. 

 Telefon: …………….. 

A.1.3 Údaje o zpracovateli projektové dokumentace 

a) jméno, příjmení, obchodní firma, identifikační číslo osoby, místo podnikání 

(fyzická osoba podnikající) nebo obchodní firma nebo název, identifikační číslo 

osoby, adresa sídla (právnická osoba) 

 Název: Projekt ABC 

 IČ: ………………….. 

 Adresa: ……………. 

 Telefon: ……………. 

 Email: ………………. 

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 Trabalka, ……. 
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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. 

Architektonicko-stavební řešení 

Marek Trabalka, …… 

Stavebně konstrukční řešení 

Marek Trabalka, …… 

A.2 Členění stavby na objekty a technická a technologická 

zařízení 

   Stavba se člení na tyto objekty: 

    SO 1 – Sportovní centrum 

    SO 2 – Jednotná kanalizace 

    SO 3 – Přípojka vodovodu 

    SO 4 – Přípojka NN 

    SO 5 – Přípojka plynu  

    SO 6 – Komunikace    

    SO 7 – Sadové úpravy 

A. 3 Seznam vstupních podkladů 

- architektonická studie 

- katastrální mapa 

 

 

 

 

 

V Děčíně, 19.5.2018             Vypracoval: Marek Trabalka 


