4

3

2

1

A

218
Kancelář
212
Kuchyň

219
Šatna

+ 2,200

215
Kancelář vedouci ŠJ

Změna Stručný popis změny

214
Sklad

Datum

Podpis

Tento výkres pou žívá ochrany dle zákona č. 121/2000 Sb. (autorsk ý zákon). Originál tohoto výkresu a návrh řešení na něm zobrazené jsou majetkem autor ů: Ing. Petr Vašíček, Ing. Jan Valenta, Ing. Aleš Capil, Jiří Zelinka. V ýkres
nesmí být - vyjma z řejmého účelu, pro nějž byl pořízen - použív án a ani žádným způsobem nerespektuj ícím ustanovení autorského zákona nebo dohodu klienta a autora poskytnut t řetí osobě.
U vybraných výrobk ů je pro jasn é a přesné vymezení požadovaných parametrů uveden možn ý výrobce (v souladu s odst. 9, par. 44, zák. č. 137/2006 sb.). Při realizaci lze použít i jin ého výrobce (dodavatele) p ři splnění technických
parametrů uveden ého typu výrobku mo žného výrobce (dodavatele). Technickými parametry se mj. rozumí pevnostní charakteristiky, fyzikáln ě technick é vlastnosti, parametry spot řeby a v ýkonu, rozm ěry, hmotnosti, hlukov é parametry,
materiálové provedení, design/estetické a kvalitativní vlastnosti, provozní vlastnosti, životnost, způsob ovl ádání, vazby na ostatní profese apod. P řípadné změny je nutn é dokladovat (nap ř. statick ým výpo čtem), konzultovat a odsouhlasit
projektantem, tj. zpracovatelem tohoto projektu.
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Zodpovědný projektant:
Ing. Jan Valenta

Projektant:
Ing. Jan Valenta

Číslo paré

Vypracoval:
Ing. Jan Valenta

Místo stavby:
Katastr:
Investor:
Název stavby:

Poličná 276, 757 01 Poličná
Poličná [725455], p.č. 467, 749 a 923
Obec Poličná, Poličná č. p. 144, 757 01 Poličná

Objekt:

SO 01 Základní a mateřská škola

Rekonstrukce kuchyně v ZS Poličná

D1.2 Technické zařízení budov
Název výkresu:

Půdorys 1.NP - Kanalizace

Na Mlynářce 128/6
Krásno nad Bečvou
757 01 Valašsk é Meziříčí
IČ: 28623517
ČKAIT 1302000
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