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l.. A.Dokladováčást
- textová č.ást (Pruvodní zptáva, 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 znač,ení stavebních konstrukcí
vzhledem ke zvolenému měŤítku 1:100,
- upravit dispoziční Íešení, počty a umístění - WC pro imobilní - dle vyhlášky č,. 39812009.
WC pro imobilní by měly byt součástí hlavního sanitárního zázemí, vstup pŤed pŤedsíř,
možnosti manipulace s vozíkem (kavárna)
- zváĚit dispoziční Íešení sanitárního záaemí _ rozměry kabin a pŤedsíní, zvátŽit počet
umyvadel' směr otevírání dveÍí (veŤejné WC)
- plochá stŤecha _ zváŽit použitou skladbu stŤechy _ pouŽití kameniva (tloušéka vrstvy
kameniv a, pÍitíŽení nosné konstrukce)
- zohlednit požadavky prostorové akustiky - uvažovat širokopásmové akustické podhledy
(kavárna)
- zváůit vhodnost zvoleného materiálového Ťešení nosné konstrukce (kombinace ocelové
skeletová konstrukce z HEB profilŮ a stropních panelri SPIROLL hmotnost stropní
konstrukce)
- zváŽit poŽární ochranu ocelovych konstrukcí - viditelné a pÍiznané profily HEB, nelze
opatÍit pouze protipož árrrím nátěrem (životnost, ridržba, nutná obnova)

3. C . Dokumentace pro provedení . 1:50
- velmi kvalitní a pŤehledná graťtcká riprava projektu
- platí pŤipomínky , bodu 1.
- upravit legendu materiálri tak, aby odpovídal pridorysrim
- Detail A _ atika stŤechy - zváŽit ukončení foliové krytiny a oplechování atiky
. Detail B - vstup na terasu - zvážit ukončení foliové krytiny a umístění odvodřovací žlábku u
prosklené stěny
- Detail C _ kotvení zábradlí _ nevhodně zvoleny zprisob kotvení zábtadlí shora do stropní
desky _ potencionální zdroj poruch hydroizolační vrstvy
- skladby podlah - zvá it skladbu podlahy na terénu s použitím oSB desek na polystyrenu tl.
100 mm ve veŤejnych prostorách (kavárna) a v sociálním zánemí (mokry provoz)
- skladby podlah - zváůitpotsžití laminátové podlahy tl. 11,5 mm ve ve veŤejnych prostorách
(kavárna)



4. D-Architektonickfdetail
- detail fasády _ zváŽit tepelnou izo|aci záhJadového pasu
- zajímavé konstrukční Ťešení fasády - doporuéuji zvážit použití desek osB ve skladbě fasády
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