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1.. A.Dokladováčást
- textová část (PrŮvodní zpráva, Technická zpráva) zpracována v souladu s vyhláškou č.
49912006 Sb.. Doporučuji do zpráv doplnit obsah zprávy.

2. B - Konstrukční studie 1:100
- kvalitní grafické a technické zpracování projektu
- vykresy pridorysri, Íezy apod. _ vhodně volené grafické značení stavebních konstrukcí
vzhledem ke zvolenému měŤítku 1:100,
- upravit dispoziční Ťešení, počty a umístění - WC pro imobilní
- zváŽit dispoziční Ťešení sanitárního zázemí rozměry kabin a pŤedsíní, zváŽit počet
umyvadel, směr otevírání dveÍí (veŤejné WC), vstup na WC pŤes šatnu
. plochá stŤecha _ zváŽit použitou skladbu stŤechy a Ťešení odvodnění stŤechy (zatikovy Žlab)
- zohlednit poŽadavky prostorové akustiky - uvažovat širokopásmové akustické podhledy
. zváŽitpoŽární ochranu dŤevěn1fch konstrukcí

3. C . Dokumentace pro provedení. 1:50
- velmi kvalitní a pŤehledná grafická prava projektu
- p|atí pŤipomínky z bodu 1.
- upravit legendu materiálri tak, aby odpovídal pridorysrim
- Detail A _ atika stŤechy _ nevhodně Ťešeny zaatikovy žlab zocel pozink. plechu na ploché
stŤeše z živičnou kryinou (potencionální zdtoj poruch)
- Detail B _ pata stěny - zváŽít ukončení dŤevěného obkladu ve vzdáIenosti pouhych 100 mm
od kačírku okapového chodnftu (pásmo ostŤiku srážkovou vodou). ZváŽit tloušéky
podlahovych vrstev s ohledem na podlahové topení azváŽitpouŽití podlahové stěrky tl. 2 mm
na anhydritovy potěr.
- Detail C schodiště zváůit zvoleny zptisob kotvení železobetonového schodiště na
dŤevěnou nosnou konstrukci (kotvení pouze vruty)

4. D-Architektonickfdetail
- detail kotvení sloupku _zvá it ochranu dŤevěného sloupku proti vlhkosti a srážkové vodě
- zajímavé konstrukční Ťešení kotvení dŤevěného V sloupu
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