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Stavba

:

Vodovodní p ípojky k vodovodní síti
v obci Újezd u Plánice

Místo

:

k.ú. Újezd u Plánice

Obec

:

Újezd u Plánice

Kraj

:

Plze ský

Pov .obec

:

Klatovy

Stavebník

:

Obec Újezd u Plánice,
Újezd 25, 339 01 Klatovy

Stupe PD

:

DUR

íjen 2021
Mach

Ing Václav
Edita

Halmáš
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A.1 Identifika ní údaje
A.1.1 Údaje o stavb
a) název stavby
b) místo stavby –adresa, ísla popisná, katastrální území, parcelní ísla pozemk
c) p edm t dokumentace –nová stavba nebo zm na dokon ené stavby, trvalá nebo do asná
stavba, ú el užívání stavby
A.1.2 Údaje o stavebníkovi
a) jméno, p íjmení a místo trvalého pobytu (fyzická osoba) nebo
b) jméno, p íjmení, identifika ní íslo osoby, místo podnikání (fyzická osoba podnikající,
pokud zám r souvisí s její podnikatelskou inností) nebo
c) obchodní firma nebo název, identifika ní íslo osoby, adresa sídla (právnická osoba)
A.1.3 Údaje o zpracovateli dokumentace
a) jméno, p íjmení, obchodní firma, identifika ní íslo osoby, místo podnikání (fyzická osoba
podnikající) nebo obchodní firma nebo název, identifika ní íslo osoby, adresa sídla
(právnická osoba)
b) jméno a p íjmení hlavního projektanta, v etn ísla, pod kterým je zapsán v evidenci
autorizovaných osob vedené eskou komorou architekt nebo eskou komorou
autorizovaných inženýr a technik inných ve výstavb , s vyzna eným oborem, p ípadn
specifikací jeho autorizace
c) jména a p íjmení projektant jednotlivých ástí spole né dokumentace v etn ísla, pod
kterým jsou zapsáni v evidenci autorizovaných osob vedené eskou komorou architekt
nebo eskou komorou autorizovaných inženýr a technik inných ve výstavb ,
s vyzna eným oborem, p ípadn specifikací jeho autorizace

A.2

len ní stavby na objekty a technická a technologická za ízení

A.3 Seznam vstupních podklad

A.1 Identifika ní údaje
A.1.1 Údaje o stavb
Název

:

Vodovodní p ípojky k vodovodní síti v obci Újezd u Plánice

Místo

:

k.ú. Újezd u Plánice

Kraj

:

Plze ský

Obec

:

Újezd

Pov ená obec :

Klatovy

Jedná se o novostavbu vodovodních p ípojek v obci Újezd u Plánice, jedná se o stavbu
trvalou.

A.1.2 Údaje o stavebníkovi
Název

:

Obec Újezd u Plánice,
Újezd 25, 339 01 Klatovy

O

:

43313817

Starostka

:

Milan Moudrý

Kraj

:

Plze ský

Inž. innost

:

INGVAMA inženýrská a projektová spol.s r.o.
Edita Halmáš, tel 777 019 558

A.1.3 Údaje o zpracovateli projektové dokumentace
Název

:

INGVAMA inženýrská a projektová spol.s r.o.
Bližanovy 85, 34034 Plánice

O

:

06787720

Odp.zástupce :

Ing Václav Mach, tel 603431504

Autorizace

Ing Václav Mach – vodohospodá .stavby, KAIT .0200074

A.2

:

len ní stavby na objekty a technická a technologická za ízení

Stavba je len na jedním stavebním objektem - Vodovodní p ípojky

A.3 Seznam vstupních podklad
- Katastrální mapa
- zám r investora
- geodetické zam ení
- vyjád ení správc inženýrských sítí
- Seznam p ipojovaných nemovitostí
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