


BARVÍK – Pozemní stavby s.r.o.  tel.: +(420) 734 608 041 
PROJEKTY A REALIZACE STAVEB  email: info@projekt-barvik.cz 
IČ: 05935989  www.projekt-barvik.cz 
 
 

Stránka 1 z 2 
 

A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA 
 

A.1 Identifikační údaje 
 

A.1.1 Údaje o stavbě 
 

a) název stavby, 
 

OBJEKT ZÁZEMÍ, PERGOLY A PŘEMÍSTĚNÍ PÓDIA V AREÁLU HASIČSKÉ ZBROJNICE V MICHÁLKOVICÍCH. 
 

b) místo stavby (adresa, čísla popisná, katastrální území, parcelní čísla pozemků), 
 
Par. č. 625/1 – ostatní plocha o výměře 3207m2 

 
c) předmět projektové dokumentace. 

 
Projektová dokumentace řeší novostavbu objektu zázemí (SO 01), pergoly (SO 02) a přemístění pódia (SO 03) v areálu hasičské 
zbrojnice v Michálkovicích. 

 
A.1.2 Údaje o stavebníkovi 

 
a) jméno, příjmení a místo trvalého pobytu (fyzická osoba) nebo 
 
- 
 
b) jméno, příjmení, obchodní firma, IČ, bylo-li přiděleno, místo podnikání (fyzická osoba podnikající) nebo 
 
- 
 
c) obchodní firma nebo název, IČ, bylo-li přiděleno, adresa sídla (právnická osoba). 
 
Městský obvod Michálkovice, Čs. armády 106, 715 00 Ostrava - Michálkovice 
 
A.1.3 Údaje o zpracovateli projektové dokumentace 
 
a) jméno, příjmení, obchodní firma, IČ, bylo-li přiděleno, místo podnikání (fyzická osoba podnikající) nebo obchodní firma nebo 
název, IČ, bylo-li přiděleno, adresa sídla (právnická osoba), 
 
BARVÍK – Pozemní stavby s.r.o., Ženklava 190, 742 67 Ženklava, IČ: 05935989 
 
b) jméno a příjmení hlavního projektanta včetně čísla, pod kterým je zapsán v evidenci autorizovaných osob vedené Českou 
komorou architektů nebo Českou komorou autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, s vyznačeným oborem, 
popřípadě specializací jeho autorizace, 
 
Ing. Tomáš Matheisl, Autorizovaný inženýr pro pozemní stavby ČKAIT - 1101046 
 
c) jména a příjmení projektantů jednotlivých částí dokumentace včetně čísla, pod kterým jsou zapsáni v evidenci autorizovaných 
osob vedené Českou komorou architektů nebo Českou komorou autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, 
s vyznačeným oborem, popřípadě specializací jejich autorizace. 
 
Jména autorů jednotlivých částí dokumentace jsou uvedena na titulních stranách těchto dokumentů. 
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A.2 Členění stavby na objekty a technická a technologická zařízení 
 
SO 01 – OBJEKT ZÁZEMÍ 
SO 02 – PERGOLA 
SO 03 – PŘEMÍSTĚNÍ PÓDIA 
 
A.3 Seznam vstupních podkladů 
 
Obhlídka stavebního pozemku, fotodokumentace, kopie katastrální mapy, výpis z katastru nemovitostí, stanoviska k existenci sítí. 


