ZÁKLADNÍ POŽADAVKY
Stavebník
Jméno: ………
Obec: ………
Telefon: ………

Pozemek

Příjmení: ………
Ulice: …………
Mobil: ………

Titul: ……
Číslo orientační: ……

Katastrální území: ……

Číslo katastrální: ……

Druh pozemku: ……

Obec: ………
Ulice: ………

PSČ: ………
Číslo popisné: …

Číslo orientační: …

Kopie Pozemkové mapy ze dne: …
Výpis z Katastru nemovitostí ze dne: ……
Informace o sousedních parcelách ze dne: …
Územní rozhodnutí vydáno dne: ……

PSČ: ……

 v řízení

Stavební záměr
 rodinný domek
 řadový domek
 dvojdomek
 atriový dům
 činžovní dům
 bungalov
 provozní dům

 garáž
 parkovací stání
 zahradní domek

 jednogenerační
 dvougenerační
 … generační
 s nájemním bytem
 počet bytů …

 i pro podnikání
 jednopodlažní
 s využitým podkrovím  dvojpodlažní
 nepodsklepený
 … podlažní
 částečně podsklepený
 podsklepený

 dvojgaráž
 zastřešené
 zimní zahrada

 s dílnou

http://web.quick.cz/vizualizace
 bazén

Hrubá stavba
1. Základy
 pasy
 deska

 prostý beton
 železobeton

2. Izolace
 zemní vlhkost
 podzemní voda
 radon

 nátěry
 nástřiky
 natavované

 asfaltové pásy
 fólie mPVC

 cihelný
 betonové tvárnice
 dřevocementové

 porobetonový
 prefabrikátové dílce
 polystyrénové

3. Suterén, sklep
 zděný tl. … mm
 ztracené bednění

 příčky tl. … mm
 překlady
 anglické dvorky
 strop tl. … mm

 stejné
 jako stěny
 jako stěny
 skládaný vložkový

 jiné …
 ocelové
 plastové
 montovaný žb

 monolitické
 monolitický

4. Přízemí, patro
 zděné
 skládané
 ztracené bednění

 příčky tl. … mm
 překlady
 roletové schránky
 strop tl. … mm

 cihelné
 betonové tvárnice
 dřevocementové

 stejné
 jako stěny
 jako stěny
 skládaný vložkový

 porobetonové
 prefabrikátové dílce
 polystyrénové
 sádrokartonové
 ocelové
 dřevocementové
 montovaný žb

 jiné …
 monolitické
 monolitický

5. Podkroví
 zděné
 skládané
 ztracené bednění

 příčky tl. … mm
 překlady
 roletové schránky
 strop tl. … mm

 cihelné
 betonové tvárnice
 dřevocementové

 stejné
 jako stěny
 jako stěny
 stejný jako v patře

 porobetonové
 prefabrikátové dílce
 polystyrénové
 sádrokartonové
 ocelové
 dřevocementové
 jiný …

 jiné …
 monolitické
 součást krovu

6. Krov
 dřevěný
 ocelový
 kombinovaný

 tesařsky vázaný
 vazníkový

 hambalkový

7. Střecha
 sedlová
 valbová
 plochá

 polovalbová
 jednopláš ová
 dvoupláš ová

 s vikýři
 se střešními okny

8. Krytina
 pálená
 betonová
 břidlicová
 živičná
 kovová

 tašková
 vlnovková

 hladká
 sypaná

 barva …

 odvod kondenzátu
 komínové tvarovky

 jako záložní

 s neutralizací
 jinak …

 s ventilací

 ocelové
 dřevěné

 stupně dřevěné

 madla dřevěná

http://web.quick.cz/vizualizace
 šindele
 šablonová

9. Oplechování
 pozink
 mě
 hliník
 titanzinek
10. Komíny
 pro vytápění

 systémový
 zděný

 pro krb

 do kanalizace

11. Schodiště
 přímé
 točité

12. Okna
 plastová
 dřevěná

 vnitřní parapety
 vnější parapety

 bílá
 barevná …

 tep.izolace skel běžná  s mřížkou
 tep.izolace skel zvýšená  bezpečnostní

 laminované dřevo
 plastové
 jiné …
 jako oplechování
 jiné …

 bílé
 barevné …

 hladké
 vlysové

 jako okna
 jiné …

 hladké
 vlysové
 prosklené
 obloukové

 foliované
 dýhované

 ocelové

 jiné …

 stahovací

 jiné …

 otevíravé
 vyklápěcí

 hladké
 vlysové

13. Vnější dveře
 plné
 rámové
14. Vnitřní dveře
 plné
 rámové
 shrnovací
 zárubně ocelové

 s prahy

 bez prahů

15. Sklepní dveře
 jako vnitřní dveře
16. Půdní dveře
 jako vnitřní dveře
17. Garážová vrata
 ocelové
 dřevěné

 ručně
 el.pohonem

Profese
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1. Kanalizace
 jednotná
 oddílná

 ležaté potrubí
 stoupací potrubí
 odvětrávací potrubí

 do veřejné sítě
 domovní ČOV
 do jímky
 kamenina
 kamenina
 osinkocement

 s přečerpáváním
 přepad zaústěn …
 vyvážená … za rok
 litina
 litina
 plast

 pitná voda
 užitková voda

 kopaná studna

 vrtaná studna

 plyn
 elektricky

 s cirkulací

 plast
 plast

2. Vodovod
 z veřejné sítě
 z vlastního zdroje

 příprava teplé vody
 trubní rozvody

 součástí vytápění
 průtokově
 zásobníkově
 ocel

 plast

3. Plynovod
 z veřejné sítě
 ze zásobníku
 spotřebiče

 zemní plyn
 propan-butan

 specifikace ……

 svítiplyn

 mě

4. Vytápění
 na tuhá paliva

 na plynná paliva

 na kapalná paliva

 elektrické

 centrální

 lokální

 dálkové

 trubní rozvody

 ocel
 vedené povrchově

 plast
 mě
 vedené podpovrchově

 centrální
 lokální

 termostatické hodiny
 termostatické hlavice

 topidlo pro vytápění

 otopná tělesa

 regulace

 pro přípravu teplé vody
 článková

 desková

 konvektorová

 kohouty

5. Elektroinstalace
 silnoproud
 slaboproud

 vodiče

 rozvody pro osvětlení  proud jednofázový
 rozvody pro zásuvky
 proud třífázový
 rozvody pro spotřebiče
 telefon (pevná linka)
 domácí telefon
 kabelová televize
 počítačová sí (LAN)
 bezdrátová (WLAN)
 zvuková signalizace
 společná televizní anténa (STA)
 elektrická požární signalizace (EPS)
 elektrická zabezpečovací signalizace (EZS)
 hliníkové

 měděné

 ne
 ne
 ne
 ne
 ne
 ne
 ne
 ne
 ne

6. Hromosvod
 ano
7. Výtah

 ne
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 ano
 schodiš ová plošina

 ne
 pro tělesně postižené

8. Větrání

 přirozené

 nucené

9. Klimatizace
 ano

 ne

10. Centrální vysávání
 ano

 ne

Dokon ovací práce
1. Vnitřní omítky:
Suterén, sklep:
 jednovrstvé
 dvouvrstvé

 hrubé
 hladké

 štukové

 s nátěrem
 s obkladem … m

Prádelna, sušárna:
 jednovrstvé
 dvouvrstvé

 hrubé
 hladké

 štukové

 s nátěrem
 s obkladem … m

Garáž:
 jednovrstvé
 dvouvrstvé

 hrubé
 hladké

 štukové

Obytné místnosti:
 jednovrstvé
 dvouvrstvé

 hladké
 štukové

 běžné
 gletované

 s nátěrem
 s obkladem … m
 s tapetami

Chodby:
 jednovrstvé
 dvouvrstvé

 hladké
 štukové

 běžné
 gletované

 s nátěrem
 s obkladem … m
 s tapetami

Koupelny, toalety:
 jednovrstvé
 dvouvrstvé

 hladké
 štukové

 běžné
 gletované

 s nátěrem
 s obkladem … m
 s tapetami

Kuchyně:
 jednovrstvé
 dvouvrstvé

 hladké
 štukové

 běžné
 gletované

 s nátěrem
 s obkladem … m
 s tapetami

Suterén, sklep:
 krycí nátěr
 cementový potěr
 dlažba

 se soklem

 s pojistnou hydroizolací

 keramická

 betonová

Prádelna sušárna:
 krycí nátěr
 cementový potěr
 dlažba

 se soklem

 s pojistnou hydroizolací

 keramická

 betonová

Garáž:
 krycí nátěr
 cementový potěr
 dlažba

 se soklem

 s pojistnou hydroizolací

 keramická

 betonová

Obytné místnosti:
 plastová (PVC)
 dřevěná
 laminátová
 kobercová
 dlažba

 se soklem
 vlysy

 s tepelnou izolací
 parkety

 keramická

 kamenná

Chodby:
 plastová (PVC)
 dřevěná
 laminátová
 kobercová
 dlažba

 se soklem
 vlysy

 s tepelnou izolací
 parkety

 keramická

 kamenná

Kuchyně:
 plastová (PVC)
 laminátová
 dlažba

 se soklem
 korková
 keramická

 s pojistnou hydroizolací  s tepelnou izolací

Koupelny, toalety:
 litá
 dlažba

 se soklem
 keramická

 s pojistnou hydroizolací  s tepelnou izolací
 kamenná

 s nátěrem
 s obkladem … m

2. Povrchy podlah:
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 se zvuk.izolací
 korek

 se zvuk.izolací
 korek

 kamenná

3. Vnější omítka:
 jádrová
 stěrková

 hladká
 strukturální

 bílá
 barevná …

 se soklem

 dlaždice

 litý beton

 zámková dlažba

 vegetační tvárnice

 živičný koberec

 zámková dlažba

 vegetační tvárnice

 živičný koberec

 samostatně stojící

 pro …

 s dílnou

4. Okapový chodní ek:
 oblázky
5. Zpevněné plochy:
 hutněné kamenivo

6. Vjezd/vstup na pozemek:
 hutněné kamenivo
7. Garáž:
 vedle domu

8. Domek pro zahradní nářadí:
 ano

 ne

9. Zahradní altán:
 ano

 ne

10. Bazén:
 ano

 ne

11. Sauna:
 ano

 ne

12. Solarium:
 ano

 ne
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13. Zahradní skrápě e/zaléva e:
 ano

 ne

14. Ozelenění zahrady:
 travní porost

 keře

 stromy

15. Hřiště:
 sportovní

 dětské

16. Místo pro sušení prádla:
 ano

 ne

17. Zimní zahrada:
 ano

 ne

18. Oplocení:
 zděné

 dřevěné

 kovové

