OBJEDNÁVKA PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE GARÁŽE
Název stavby:
typ:
sestava:
celková váha:

GARÁŽ REKERS / SIEBAU
Standard +
Exclusiv
Vario
2 moduly T 23 o půdorysném rozměru 3,0 x 6,0 m
s boční přístavbou 3,0 x 6,0 m
s přístavkem
15 t

s přístřeškem 3,0 x 6,0 m

Místo stavby:
Lhota
obec:
katastrální území: Dolní Lhota
číslo parcely:
892/4

Stavebník (investor):
jméno a příjmení: Miroslav Novák
adresa:
Přemkova 568, Kralupy nad Vltavou
novak@seznam.cz
mail:
mobil:
723 000 000

Základní charakteristika stavby a její účel:
Půdorysné rozměry garáže 5,4 x 6,0 m, výška atiky 2,5 m. Garáž bude vybavena elektrickou instalací a
bude připojena na domovní rozvodnici rodinného domu. Garáž bude nebude vytápěná temperovaná.

Popis území a dosavadní využití pozemku:
Na stavebním pozemku stojí rodinný dům, garáž bude doplňkovou stavbou k domu. Sjezd z veřejné
komunikace na pozemek je proveden.

Majetkoprávní vztahy:
Vlastnické právo k pozemku podle výpisu z katastru nemovitostí:
jméno a příjmení: Miroslav Novák
adresa:
Přemkova 568, Kralupy nad Vltavou
Orientační hodnota stavby: 200 tis. Kč
Poznámky:
- atika garáže je zvýšená na 2,7 m
- vnější osvětlení s infračidlem

Přílohy:
1. Náčrt umístění garáže na pozemku
2. Specifikace tvaru se zákresem dveří, oken, dešťového svodu, pohonu vrat
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1. Náčrt umístění garáže
- zákres ručně s uvedením požadovaných vzdáleností od hranic pozemku a dalších staveb)

2. Specifikace
- schematický zákres s označením polohy dešťového svodu
- barva fasády bílá
- barva atiky světle hnědá
- vrata výklopná / segmentová barva bílá
- dveře ocelové 1000/2000mm, barva bílá
- okno výklopné 1000/600mm, barva bílá
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