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1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 
 
1.1 Údaje o stavbě 
 
a) název stavby: REKONSTRUKCE VEŘEJNÝCH TOALET PR Maštale   
 
b) místo stavby: Parc. č. .34/1 stavební v k.ú. Proseč u Skutče – budova s čp. 17 Proseč 
 
c) předmět dokumentace: Zjednodušená projektová dokumentace REKONSTRUKCE   
                                 VEŘEJNÝCH TOALET PR Maštale“  
 
1.2 Údaje o zadavateli 
      Město Proseč, nám Dr. Tošovského 18, 539 44 Proseč  
      zastoupené starostou Bc. Janem Macháčkem 
      tel. 721 467 121, e-mail: starosta@prosec.cz 
 
1.3 Údaje o zpracovateli dokumentace 
   STAVITELSTVÍ JOKEŠ, spol. s r.o. 
   569 51 Morašice 116 
   Živ. list ev. č. 360900-6491-00 ze dne 1.7. 1996 
                             Tel. 461 618 333 
                                 e-mail : info@stavitelstvi-jokes.cz  
Odp. zástupce : Ing. Josef Jokeš, 569 51 Morašice 59, č. aut. 0701445 
Vypracoval      :  J. Vodehnal 
                                  e-mail : vodehnal@stavitelstvi-jokes.cz 

Datum vyhotovení projektu :   únor 2017 
 
 
2 – TECHNICKÝ POPIS  
 
Předmětem stavebních úprav jsou veřejné toalety, které se nachází na náměstí v Proseči. V rámci 
stavebních úprav je řešena nová dispozice stávajících nevyhovujících toalet. V nové dispozici je 
řešen ke stávajícímu WC ženy, WC muži a úklid. komoře navíc WC invalidé. Ke stávajícím 
toaletám je řešen nový bezbariérový vstup. 
 
Stavebně - architektonické řešení se zásadně nemění. Je navržen nový vstup (rozšíření dveří), 
všechny výplně otvorů budou vyměněny za nové – plastová okna a dveře s izolač. dvousklem. 
Fasáda toalet je zateplena kontaktním zateplovacím systémem EPS 70F+silikon. stěrka 1,5mm na 
stávající břizolit, odstín fasády bude upřesněn.  
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Stavební úpravy řeší: 
Bourací práce – demontáž zařizovacích předmětů a el. akumulač. kamen, otlučení obkladů a 
omítek stěn, bourání příček, odstranění otvor. prvků (vnitřní dveře, dřev. okna a dveře vstupní 
včetně nadsvětlíků z luxfer, vybourání dlažeb a betonových podlah, atd.). 

PŘED ZAHÁJENÍM BOURACÍCH PRACÍ, RESP. VYBOURÁNÍ ZDIVA NUTNO OVĚŘIT 
STATIKU (STROPNÍ KONSTRUCE) !!! 
Stavební suť bude odvážena skládku, nebezpečný odpad (barvy, azbestocement. prvky,…) je 
nutno likvidovat pouze místech určených k likvidaci nebezpečného odpadu.  
 
Nové příčky Ytong tl. 100mm vč. překladů, nové podlahy a nové sádrokarton. podhledy se 
zateplením minerální vatou – skladby viz. Řez A-A – nový stav. 
Dozdívky zdiva z cihel Heluz, resp. CP na maltu MVC. 
Nové nášlapné vrstvy podlah – keramická dlažba, nové tenkovrstvé omítky štukové vyztuž. 
sklotextilním pletivem, nové obklady do v. 2,10m. 
Dělící stěny WC a u pisoárů navrženy Aqualine v. 2,00m včetně dveří v provedení: 
- dřevotřísková deska  tl. 25 mm, oboustranný melaminový potah s vysokou odolností proti  
  mechanickému poškození, barva bude upřesněna, např. bílá nebo světle šedá – standard,  
- dveře šířka 600 (700) mm, hrana dveří ABS plast v barvě povrchu, 
- rozměry příček - výška  2 000 mm, z toho 100 mm volný prostor od podlahy 
- nožičky eloxovaný hliník výšky 100 mm, lišty Al profil, povrch komaxit barva světle šedá,  
- kování klika-zámek s ukazatelem, eloxovaný hliník  

Nové vnitřní dveře budou lamino obložkové 1křídl plné. 
Nové vstupní dveře s nadsvětlíkem plastové se samozavíračem, madlem a vstupním automatem. 
 
Rekonstrukci elektroinstalace, rozvodů vody a vnitřní kanalizace. 
Toalety budou vybaveny novými zařizovacími předměty, zrcadly nad umývadly 3ks, odpadkovými 
koši 3ks. 
 
Detailně jsou jednotlivé činnosti a dodávky specifikovány výkresovou dokumentací a položkovým 
rozpočtem. 
 
 
Stavba bude provedena dle schválené projektové dokumentace. Při výstavbě budou dodrženy 
platné předpisy o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci ve stavebnictví vl. nař. č. 591/2006 sb. a 
zákon č.309/2006 sb. a veden stavební deník. Veškeré změny a doplňky budou předem projednány 
a odsouhlaseny projektantem. 
 
 
V Morašicích  únor 2016                                                                  odp.zástupce: 
                                                                                                       Ing. Josef Jokeš 
                                                                                                     Morašice 59, 569 51       


