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A.  PRŮVODNÍ ZPRÁVA

A.1  Identifika ční údaje

A.1.1 Údaje o stavbě

Název stavby: Rekonstrukce podélných stání před objektem č.p. 15
Místo stavby: Náměstí Jana Karafiáta, Jimramov
Katastrální území: Jimramov
Čísla parcely: 1198/7, 1246/7

A.1.2 Údaje o stavebníkovi

Stavebník (investor): Městys Jimramov, Náměstí Jana Karafiáta 39, 592 42 Jimramov

A.1.3 Údaje o zpracovateli projektové dokumentace

Zpracovatel projektové 
dokumentace:

Ing. arch. Věra Junová 

IČO: 72464615
Místo podnikání: Libušina 137, Svratka
Hlavní projektant: Ing. arch. Věra Junová, aut. architekt  

v oboru A1 pod č. ČKA 04 236

A.2 Seznam vstupních podkladů
Podklady: Snímek pozemkové mapy, vlastní měření. Před přípravou dokumentace byl proveden běžný 
stavebně-technický průzkum. 

A.3 Údaje o území
a) Rozsah řešeného území 
Území je vymezeno parcelami p.č. 1198/7, 1246/7
b)  Dosavadní využití a zastavěnost území
Podélná stání podél silnice II.třídy, č.357 
c) Údaje o ochraně území podle jiných právních předpisů
Území se nachází v chráněné oblasti CHKO Žďárské vrchy, v městské památkové zóně Jimramov.
d)  Údaje o odtokových poměrech
Likvidace povrchových dešťových vod je do původní přípojky na směsnou kanalizaci ve vlastnictví 
Městyse Jimramov. Nově by na řešeném území přibyla vpusť do stávající směsné kanalizace.
 e) Údaje o souladu s územně plánovací dokumentací, s cíli a úkoly územního plánování
Celý záměr je v souladu se schváleným ÚP Jimramov ze dne 31.8.2006 
f) Údaje o dodržení obecných požadavků na využití území
Obecné požadavky na využití území budou dodrženy
g) Údaje o splnění požadavků dotčených orgánů
- na samostatné příloze
h) Seznam výjimek a úlevových řešení
Výjimky a úlevová řešení nejsou
i) Seznam souvisejících a podmiňujících investic
-nejsou
j) Seznam pozemků a staveb dotčených prováděním stavby (podle katastru nemovitostí)
parcela p.č. 1198/7, 1246/7
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A.4 Údaje o stavbě a zásady organizace výstavby

Jedná se o rekonstrukci části stání  podél silnice II.třídy, č.357. Vlivem nedostatečného odvedení 
povrchových vod a postupného sedání došlo před budovou čp.15 k poklesu dlážděného povrchu o 
12cm, čímž došlo k vytvoření vany bez odvodu povrchových vod do kanalizace.
V rámci rekonstrukce je navrženo vybudovat novou vpusť a podélné stání v délce 28,7m a šiřce 2,35m 
předláždit a nově vyspádovat se sklonem 0,5%  (viz výkres situace).  
Pojezdová část nové vpusti, mříž s rámem, bude z litiny.
Při předláždění řešené stavby bude použity stávající kostky dláždění.

Technické podmínky pro dočasné značení budou dle TP66/2015, schema B/1.
Zásady organizace rekonstrukce se budou řídit smlouvou mezi Městysem Jimramov a KSÚS 
Vysočiny.
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