STAVBA DOMU
1/ STUDIE RODINÉHO DOMU
Dle vašeho vybraného pozemku navrhneme optimální umístění stavby, dále vhodné provozní
vazby jednotlivých prostor bytové jednotky. V rámci návrhu dispozic objektu můžeme zajistit
konzultace s externím architektem, a také vytvoření 3D vizualizací. Odsouhlasené dispozice od
investora jsou pro nás nejdůležitějším podkladem pro zpracování kvalitní dokumentace stavby.
2/ PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE
Projektová dokumentace je zpracována dle vyhlášky č. 499/2006 Sb, o dokumentaci staveb,
jak vyplývá ze změn provedených vyhláškou č. 62/2013 Sb.
Příklad dokumentací, které zpracováváme:
Dokumentace pro vydání společného územního rozhodnutí a stavebního povolení
Dokumentace pro ohlášení stavby nebo pro vydání stavebního povolení
Dokumentace pro provádění stavby
Dokumentace skutečného provedení stavby
Dokumentace bouracích prací
Pasport stavby

POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ, PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOV, TECHNICKÉ
ZAŘÍZENÍ BUDOV
Požárně bezpečnostní řešení: Na základě naší projektové dokumentace se zpracovává
dokumentace požární ochrany - požárně bezpečnostní řešení stavby, které slouží jako podklad
ke schválení odboru prevence příslušného územního odboru Hasičského záchranného sboru (HZS).
PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOV
PENB je již od 1. 1. 2009 povinnou součástí dokladové části projektové dokumentace přikládané
k žádosti o stavební povolení, a to v případě nové výstavby budov a při větších změnách. PENB
sestává z protokolu povinně obsahujícího zejména popis budovy a jejich energetických systémů,
energetickou bilanci budovy, doporučení pro snížení energetické náročnosti budovy a dále dobu
platnosti PENB a identifikační údaje o jeho zhotoviteli.

Obě tyto povinné části projektové dokumentace pro nás vypracovávají externí autorizovaní
inženýři, specializovaní na tyto obory.
ROZHLEDOVÉ TROJÚHELNÍKY
Studie slouží jako podklad pro vydání stanoviska Policie České republiky k příslušné projektové
dokumentaci, řešící napojení území na stávající dopravní infrastrukturu.
3/ INŽENÝRSKÁ ČINNOST
Zajištění inženýrské činnosti zahrnující obstarání, vyjádření a stanovisek orgánů státní správy
a správců inženýrských sítí, jako součást přípravy podkladů pro žádost o vydání stavebního
povolení nebo rozhodnutí o umístění stavby.

VÝSTUPY
Výstupem bude „E. dokladová část“ projektové dokumentace dle platné stavební legislativy,
především dané navazujícími vyhláškami na stavební zákon - Zákon č.183/2006 Sb.,
Vyhláška č.499/2006 Sb. o dokumentaci staveb.
Pro územní řízení je výstupem složka potřebných dokladů a vyjádření úřadů a správců sítí.
4/ ŘEŠENÍ FINANCOVÁNÍ VAŠEHO OBJEKTU
Naše firma spolupracuje s finančními poradci, kteří vám zajistí komplexní finanční služby,
včetně nejvýhodnější hypotéky na trhu.
5/ REALIZACE STAVEB
Jedná se zejména o aktivity při realizaci pozemních staveb, novostaveb i rekonstrukcí. Při této
činnosti uplatňujeme nové technologie pro úsporu energií a prodlužování životnosti staveb.
Cílem firmy a všech jejich zaměstnanců je poskytovat služby, které budou trvale uspokojovat
požadavky našich zákazníků v regionu naší působnosti.
6/ STAVEBNÍ DOZOR
Zajistíme vám i stavební dozor, který je odborný dozor nad prováděním stavby svépomocí
vykonávaný osobou, která má vysokoškolské vzdělání stavebního nebo architektonického
směru nebo střední vzdělání stavebního směru s maturitní zkouškou a alespoň 3 roky praxe
při provádění staveb. Stavební dozor může vykonávat také autorizovaná osoba.
Stavební dozor musí stavebník zajistit (není-li pro takovou činnost sám odborně způsobilý) na
stavbách prováděných svépomocí, uvedených v §103 a 104 stavebního zákona č.183/2006 Sb.
Dále také poskytujeme poradenství při realizaci stavby.
7/ ÚSPĚŠNÁ KOLAUDACE A UŽÍVÁNÍ STAVBY
Cílem každého investora je úspěšná kolaudace stavby, která bude s naší projektovou
dokumentací, realizací, stavebním dozorem a celkovou synchronizací našich aktivit posledním
bodem před užíváním stavby.

www.stavbysedlacek.cz

