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POZNÁMKA - odvětrání:

schodiště

10x165/300

- veškeré místnosti kromě WC a skladu budou přirozeně odvětrány
a osvětleny okny s otevíravým kováním
- místnosti uvnitř dispozice budou odvětrány nuceně nad střechu potrubím DN 125 se zajištěním
odvodu kondenzátu do kanalizace přes zápachovou uzávěru HL 136,
vyústění nad střechu bude provedeno originálními doplňky dodavatele krytiny
- digestoř bude odvětrána potrubím min. DN 125 se zajištěním
odvodu kondenzátu do kanalizace přes zápachovou uzávěru HL 136,
vyústění bude provedeno dle požadavku dodavatele zažízení

+-0,000

-1,650

klubovna

A

LEGENDA MATERIÁLU
Původní zdivo z plných cihel na MVC a smíšené zdivo soklu
Zdivo z keramických bloků HELUZ FAMILY 44 broušená
(zdivo soklu podélné obvodové stěny HELUZ FAMILY 25 2in1 broušená)
na celoplošné lepidlo dle technol. předpisu HELUZ

-1,650

schodiště

Zdivo z keramických bloků HELUZ P15 25 broušená
na celoplošné lepidlo dle technol. předpisu HELUZ

sklad

Zdivo z keramických příčkovek HELUZ 11,5 broušená
s lepidlem dle technol. předpisu HELUZ
Zdivo kanenných stěn přizdívek soklu a příčných pylonů
z lomového kamene v identickém provedení se stávající
konstrukcí soklu a vstupního pylonu původního objektu

-0,700

S
MĚŘÍTKO :
+-0,000 = čistá podlaha přízemí (výškový systém místní)
Vypracoval:
Ing. Petr Tomášek, Sulkovec 49, 592 65 Rovečné
Investor: Městys Jimramov, nám. Jana Karafiáta 39, 592 42 Jimramov
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Název stavby:

Stavební úpravy a přístavba objektu Sokolovny - Padělek 63, Jimramov
Obec:

Jimramov, parc.č. 271st., 664/5

Okres: Žďár nad Sázavou

Název výkresu:

Půdorys suterénu - nový stav

MAXIMÁLNÍ DÉLKOVÁ A VÝŠKOVÁ TOLERANCE 5 MM !!
V/Š = 584 / 807 (0.47m˛)

Projektová a inženýrská činnost ve výstavbě
Ing. Petr Tomášek
Sulkovec 49, 592 65 Rovečné
GSM 724 310 564, E-mail:top.atelier@seznam.cz
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