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A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA 
 
 
 
 
A.1 Identifikační údaje: 
 
A.1.1 Údaje o stavbě 
 
a) název stavby:  Stavební úpravy a přístavba hasičské zbrojnice SDH Chrustenice 
 
b) místo stavby:          
adresa,  čísla popisná, katastrální území, parcelní čísla pozemků 

   
pozemek č.st. parc. 129, k.ú. Chrustenice  

     
c) předmět projektové dokumentace:      
nová stavba nebo změny dokončené stavby, trvalá nebo dočasná stavba, účel užívání stavby 
 

Předmětem projektové dokumentace jsou stavební úpravy a přístavba hasičské zbrojnice SDH 
Chrustenice, spočívající v odbourání nevyhovující přístavby zázemí. Na uvolněném prostoru je 
navrhována nová přístavba s rozšířenými půdorysnými rozměry oproti původnímu objektu. V přízemí 
bude umístěna klubovna a technické prostory včetně sociálního zařízení pro muže a ženy, v podkroví 
je navržena kancelář, šatna / relaxační místnost a sociální zařízení s wc a sprchou. Nově navrhovaná 
přístavba kopíruje co do půdorysného rozměru a tvaru objektu stávající objekt hasičské zbrojnice. 
 
A.1.2 Údaje o stavebníkovi 
 
a) jméno, příjmení a místo trvalého pobytu (fyzická osoba) nebo 
b) jméno, příjmení,  IČ,  místo podnikání (fyzická osoba podnikající, pokud záměr souvisí s její 
podnikatelskou činností) ) nebo 
c) obchodní firma nebo název, IČ, adresa sídla (právnická osoba) 
 
    Obec Chrustenice 
    267 12 Chrustenice 69 
    IČ: 00509663 
 
A.1.3 Údaje o zpracovateli společné dokumentace 
 
a) jméno, příjmení, obchodní firma, IČ, místo podnikání (fyzická osoba podnikající) nebo obchodní 
firma nebo název, IČ, adresa sídla (právnická osoba) 
 
    Atelier Dvořák, družstvo  

   5. května 764/2, 252 19 Rudná 
   IČ: 271 73 691, DIČ CZ27173691 
   zast. Ing. Lubošem Krnáčem, předsedou družstva 
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b) jméno a příjmení hlavního projektanta včetně čísla, pod kterým je zapsán v evidenci 
autorizovaných osob vedené ČKAIT: 
    Ing. Luboš Krnáč 

autorizovaný projektant pozemních staveb 
autorizace osvědčení č. 26238 v seznamu ČKAIT 
vedeném pod č. 0009106  

    tel.: +420 311 679 334, e-mail: krnac@atelier-dvorak.cz   
 
c) jména a příjmení projektantů jednotlivých částí společné dokumentace včetně čísla, pod kterým 
jsou zapsáni v evidenci autorizovaných osob vedené ČKAIT:  
 
Architektonicko-stavební řešení: Ing. Luboš Krnáč,  

autorizovaný inženýr pro pozemní stavby,  
vedený pod č. ČKAIT 0009106  
 

Stavebně konstrukční řešení: Ing. Petr Silbernágl  
autorizovaný inženýr v oboru statika a dynamika staveb, 
vedený pod č. ČKAIT 0004025 

    
Požárně bezpečnostní řešení: Ing. Jan Krátoška,  

autorizovaný inženýr pro pozemní stavby,   
vedený pod č. ČKAIT 0009320 
 

Vzduchotechnická zařízení: Ing. Luboš Krnáč,  
autorizovaný inženýr pro pozemní stavby,  
vedený pod č. ČKAIT 0009106  

   Roman Ketner – projektant VZT 
 
Zdravotně technické instalace: Ing. Luboš Krnáč,  

autorizovaný inženýr pro pozemní stavby,  
vedený pod č. ČKAIT 0009106  

   Jiří Kapalín – projektant ZTI 
 
Silnoproudá elektrotechnika: Ing. Luboš Krnáč,  

autorizovaný inženýr pro pozemní stavby,  
vedený pod č. ČKAIT 0009106  

   Ing. Jiří Panenka – projektant elektro 
 

 
 
A2. Členění stavby na objekty a technická a technologická zařízení 

Stavba nevyžaduje členění na stavební objekty ani technická a technologická zařízení. 
 

A.3 Seznam vstupních podkladů: 

a) Požadavky investora, odsouhlasená studie/návrh stavby 
b) Prohlídka místa stavby 
c) Zaměření stávajícího objektu 
d) Výpis z KN a snímek KM  
 


