PROJEKČNÍ KANCELÁŘ
Ing. Martina Švecová, Revoluční 29, Krnov
tel: 554 620019, mobil:603 705269, e-mail: svecova.martina@tiscali.cz,
www.projekty-svecova.cz

Zjednodušená dokumentace stavby (pasport stavby) dle příl. č. 14 vyhl.
499/2006 Sb. v platném znění

A-PRŮVODNÍ ZPRÁVA
A.1 Identifikační údaje
A.1.1 Údaje o stavbě
a) název stavby
MATEŘSKÁ ŠKOLA HYNČICE, OBJEKT ČP.159, K.Ú. HYNČICE U KRNOVA
b) místo stavby (adresa, čísla popisná, katastrální území, parcelní čísla pozemků),
obec Město Albrechtice, k.ú.Hynčice u Krnova parc.č.st.163
A.1.2 Údaje o stavebníkovi
a) jméno, příjmení a místo trvalého pobytu (fyzická osoba) nebo
město Město Albrechtice, nám.ČSA 27/10, 793 95 Město Albrechtice, IČ 00 296 228
A.1.3 Údaje o zpracovateli projektové dokumentace
a) jméno, příjmení, obchodní firma, identifikační číslo osoby, místo podnikání (fyzická
osoba podnikající) nebo obchodní firma nebo název, identifikační číslo osoby,
adresa sídla (právnická osoba),
Ing. Martina Švecová s.r.o., Okružní 791/30, 793 95 Město Albrechtice, IČ 293 77 943
A.2 Seznam vstupních podkladů
a) základní informace o všech rozhodnutích nebo opatřeních souvisejících se stavbou
(označení stavebního úřadu nebo jméno autorizovaného inspektora, datum vyhotovení
a číslo jednací rozhodnutí nebo opatření), pokud se tyto doklady nedochovaly, uvést
pravděpodobný rok dokončení stavby
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Ke stavbě se dochovala tato rozhodnutí:
• Rozhodnutí o přípustnosti stavby na úpravu budovy ZDŠ v Hynčicích, č.j. výst.
3623/328/2/74 ze dne 15.8.1974, vydal ONV Bruntál, odbor výstavby a
územního plánování
• Kolaudační rozhodnutí pro užívání budovy ZDŠ v Hynčicích po porvedených
stavebních úpravách, č.j. Výst. 808/332/1/77, ze dne 29.3.1977, vydal ONV
Bruntál, odbor výstavby a územního plánování
Stavební úpravy budovy byly dokončeny v roce 1977. Stáří původní stavby, rep. datum
jejího dokončení není přesně znám, na archivním ortofotu z roku 1937 je již objekt
zachycen.

b) základní informace o dokumentaci, projektové dokumentaci nebo jiné technické
dokumentaci ( identifikace, datum vydání, identifikační údaje a zhotoviteli
dokumentace), pokud se dochovala.
• Projektová dokumentace z roku 1973 s názvem „ ZDŠ Hynčice“ zpracovatel OSP
Bruntál, projekční oddělení
c) další podklady
Pro vypracování pasportu stavby byly použity následující podklady:
• Snímek katastrální mapy
• Zaměření skutečného provedení stavby zpracovatelem pasportu

V Krnově 08/2019
Vypracovala: Ing.Martina Švecová
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