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Projektové dokumentace typových rodinných dom  jsou zpracovány dle vyhlášky 499/2006 Sb. a mohou 
být použity ve stavebním ízení. Projekt je zpracován v m ítku 1:50. Tato podrobnost zpracování 
umož uje použití dokumentace i pro samotnou realizaci stavby. 
Typový projekt rodinného domu dodáváme v ty ech paré. 

Obsah paré: 

Architektonicko – stavební ást 
Technická zpráva, požárn  bezpe nostní ešení (pouze pro rodinné domy), p dorys základ , p dorysy 
jednotlivých podlaží, ezy, pohledy, výpis výrobk , detaily.  

Úst ední vytáp ní + plynoinstalace (pouze pro rodinné domy) 
Technická zpráva, p dorysy jednotlivých podlaží s vyzna ením rozvod  a umíst ní t les v . dimenzí. 
Projekt je zpracovaný ve dvou variantách – pro kotel na elekt inu nebo na plyn. 

Elektroinstalace 
Technická zpráva, specifikace použitých materiál , schéma zapojení rozvad e, p dorysy jednotlivých 
podlaží, výkres hromosvodu, specifikace.  

Projekt zdravotn -technických instalací  
Technická zpráva, p dorysy vnit ní kanalizace, podélný profil vnit ní kanalizace, p dorysy vnit ního 
vodovodu, výpis materiálu. 

Statická ást 
Výkresy tvaru stropu, výkres v nc  v . detail  a výpisu výztuže, výkres krovu v . specifikace eziva 
(dimenze, délky, po ty). 

!POZOR! 
Dodávané typové projekty dom  neobsahují osazení domu na pozemek ani napojení na inženýrské sít . 
Tyto innosti nelze z d vodu individuálních požadavk  prost edí ešit typov . Pro p edložení dokumentace 
ke stavebnímu povolení (nebo ohlášení), je t eba dopracovat situaci stavby (umíst ní stavby na pozemku, 
napojení na inženýrské sít ), pr vodní zprávu a zásady organizace výstavby. 
Projektová dokumentace je navržena pro zatížení sn hem do 4. sn hové oblasti. V p ípad  stavby domu 
ve vyšší sn hové oblasti je t eba dokumentaci upravit. 

ed zahájením stavby a pro ú ely stavebního ízení je t eba na stavební parcele provést radonový 
pr zkum pozemku, který ur í radonový index pozemku. V dodávané typové dokumentaci je standardn  
navrženo opat ení na st ední radonové riziko. V p ípad  vysokého radonového indexu je nutno 
projektovou dokumentaci upravit dle doporu ení zpracovatele pr zkumu. 
 
Objednávka více paré 
V p ípad  pot eby si lze objednat více paré. Za kompletní paré projektu navíc ú tujeme 1.300 K /ks. 
 
Orienta ní ceny realizací 
Uvedené ceny dom  jsou pouze orienta ní a jsou stanoveny na základ  b žných náklad  na obestav ný 
prostor. U standardního provedení je po ítáno s cca 9.500 K  (bez DPH) za jeden kubický metr 
obestav ného prostoru. 
Náklady na p ípojky inženýrských sítí, oplocení, terénní úpravy apod. tato orienta ní cena neobsahuje. 


