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A.1 Identifikační údaje
A.1.1 Údaje o stavbě
a) název stavby
Stavební úpravy objektu č.p. 70 - prodejna a č.p. 75 – kulturní dům –
Dlouhá Lhota

b) místo stavby – adresa, čísla popisní, katastrální území, parcelní čísla pozemků
Dlouhá Lhota u Tábora (okres Tábor) - 626406

Katastrální území:
Pozemky dotčené stavbou:

st. 134 – zastavěná plocha a nádvoří
st. 135 – zastavěná plocha a nádvoří

c) předmět dokumentace – nová stavba nebo změna dokončené stavby, trvalá nebo
dočasná stavba, účel užívaní stavby
Projektová dokumentace řeší stavení úpravy stávajícího objektu č.p. 70 – prodejna a č.p. 75 –
kulturní dům. Stavební úpravy povedou k rozšíření zázemí kulturního domu a potřeb obce. Nově
vznikne prostor pro zázemí sálu a příruční sklad pro zahradní techniku. Ostatní části objektu zůstávají
stávající.

A.1.2 Údaje o stavebníkovi
a) jméno, příjmení a místo trvalého pobytu (fyzická osoba) nebo
stavebníkem není fyzická osoba
e-mail: cihak.jiri540@gmail.com, tel.: 776 655 919
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b) jméno, příjmení, obchodní firma, identifikační číslo osoby, místo podnikání (fyzická
osoba podnikající, pokud záměr souvisí s její podnikatelskou činností) nebo
stavebníkem není fyzická osoba podnikající

c) obchodní firma nebo název, identifikační číslo osoby, adresa sídla (právnická osoba)
Obec Dlouhá Lhota – Dlouhá Lhota 55, 391 55 Dlouhá Lhota
IČ – 00512567

A.1.3 Údaje o zpracovateli společné 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)
Vypracoval:

Jiří Čihák

ČKAIT: 0102550

Autorizovaný technik pro pozemní stavby
Luční 540, 391 55 Chýnov
email: cihak.jiri540@gmail.com
tel: 776 655 919

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
Ing. Filip Duda
ČKAIT: 0102281
Autorizovaný inženýr pro pozemní stavby
Zlatá Koruna 68, 380 02 Zlatá Koruna

c) jméno a příjmení hlavního projektantů jednotlivých částí společní 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
Autorizace:

Ing. Filip Duda

ČKAIT: 0102281

Autorizovaný inženýr pro pozemní stavby
Zlatá Koruna 68, 380 02 Zlatá Koruna
Požární specialista:

Ing. Martin pospíchal

ČKAIT: 0102290

MCČR – OZO – Š-209/96
Autorizovaný inženýr pro požární bezpečnost staveb
Vášova 520, 391 55 Chýnov
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A.2 Členění stavby na objekty a technická a technologická zařízení
Stavba se nebude členit na jednotlivá technická a technologická zařízení.

A.3 Seznam vstupních podkladů
Vstupní podklady:
- prohlídka stávajícího stavebního objektu
- požadavky investora
- studie řešení úprav
- polohové a výškové zaměření pozemku
- požadavky a připomínky ostatních účastníků stavebního řízení
- požadavky dotčených orgánů státní správy a místní samosprávy
- údaje o poloze stávajících inženýrských sítí poskytnuté jejich vlastníky a provozovateli
- veřejně dostupné mapové podklady, katastrální mapa, výpis z LV
- veřejně dostupné klimatické, geologické a hydrogeologické poměry v lokalitě
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