
Datum požadavku Požadovaná změna Datum doplnění

09.03.2018

změnit název projektu- Sportovní hala - Změna stavby před dokončením 2. etapa

přístavba jídelny a polytechnické učebny 19.03.2018

09.03.2018 zakreslit plochu podmíněné investice - úpravy dětského hřiště 12.03.2018

09.03.2018 zakreslit přístupový chodník podél západní fasády 13.06.2018

09.03.2018 zakreslit zásobovací vstupy v krčku 13.06.2018

09.03.2018 zvážit denní osvětlení jídelny (okna?, světlík?) 20.09.2018

09.03.2018 barevně odlišit plochu učebny od plochy jídelny 12.03.2018

26.03.2018 opravit červený text v souhrnné zprávě a uvést správné pozemky a kat. území 26.03.2018

17.05.2018 doplnit řádnou situaci 13.06.2018

17.05.2018 doplnit výkres oplocení zrušeno

17.05.2018 doplnit oddělení stávajícího hřiště 13.06.2018

17.05.2018 doplnit demolici prvků hřiště 13.06.2018

17.05.2018 doplnit výkres zeleně zeleň se nemění

17.05.2018 zrušit prosklenou střechu, zajistit prosvětlení prostoru jiným adekvátním způsobem 20.09.2018

17.05.2018 přidat jeden modul a zvětšit plochu jídelny 06.06.2018

17.12.2018 opravit statiku 18.12.2018

15.01.2019 barevné materiálové řešení (pohledy + 3D) 16.01.2019

15.01.2019 Bezbariérový přístup do učebny - přes chodníček a terasu 16.01.2019

15.01.2019 materiálové řešení terasy 16.01.2019

15.01.2019 řešení vsaku - zpráva/ZTI 16.01.2019

15.01.2019 stínění prosklených ploch - příprava 24.06.2019

15.01.2019 jednotlivé prvky hřiště, které je nutno přemístit 16.01.2019

15.01.2019 počet strávníků (stoly) a počet dětí v místnostech 16.01.2019

15.01.2019 sjednotit v  dokumentaci tepelná čerpadla a radiátory (všude stejně) 13.05.2019

15.01.2019 umístění vnějších jednotek TČ (na střechu) 13.05.2019

15.01.2019 akustická studie TČ 26.02.2019

15.01.2019 výpočet přirozeného a umělého osvětlení nepožadováno pro SP

15.01.2019 přívody elektro pro TČ 16.01.2019

15.01.2019 menší světlík (požární sklo) otevíravý? 13.05.2019

15.01.2019 zásobování stavby z komunikace za halou 24.06.2019

15.01.2019 projekt POV zpracuje zhotovitel

15.01.2019 ohřev ochlazovaných ploch (oken), když pod nimi nejsou radiátory? 16.01.2019

15.01.2019 zachovat stávající WC + přesunout vstup z jídelny 16.01.2019

15.01.2019 je potřeba odstup od světlíků přístavby vzhledem k hale? 16.01.2019

31.01.2019 do zprávy je nutné zapsat údaje z hydrologického posudku 13.05.2019

31.01.2019 zakreslit a zapsat do zprávy konkrétní řešení povrchu vsaku 24.06.2019

25.03.2019 nesoulad výkresu půdorysů v PBŘ se stavbou (dveře x okno, …) 16.05.2019

25.03.2019 nesoulad umístění venkovních klima jednotek ve stavební části a VZT 13.05.2019

25.03.2019 nesoulad požadavku VZT na odvodnění vnitřních jednotek, které není řešeno v ZTI 16.05.2019

25.03.2019 chybí výkres dešťové kanalizace v základech a v koordinační situaci 03.04.2019

25.03.2019 chybí výkres přeložky VO v koordinační situaci 03.04.2019

25.03.2019 na výkresech VZT a elektro chybí nová předsíňka u vstupu na WC 12.04.2019

25.03.2019 výkres střechy je jiný v elektru, ZTI a stavební části

25.03.2019 v řezu je ještě široký světlík

10.05.2019 vyřešit rozpory ve způsobu vytápění v dokumentaci pro provedení stavby 13.05.2019

10.05.2019 v koordinační situaci C.2 je chybný výkres 13.05.2019

10.05.2019 ve výkazu výměr není naceněna dešťová kanalizace 16.05.2019

10.05.2019 slepý výkaz výměr dodat v editovatelné podobě 16.05.2019

10.05.2019 odstranit obchodní názvy materiálů a výrobků z dokumentace 16.05.2019

06.06.2019 doplnit jednoduché oplocení vsakovací nádrže 24.06.2019

06.06.2019 doplnit u světlíku požadovanou požární odolnost 24.06.2019

06.06.2019 doplnit přípravu na venkovní žaluzie 24.06.2019

06.06.2019 opravit v rozpočtu elektro položky č. 33, 34, 37 a 59 - neuvádět konkrétní výrobek 24.06.2019

Přehled požadovaných změn a doplnění projektu přístavby jídelny a učebny


