Dotaz:
Prosíme o upřesnění sprchového koutu.
Výkaz výměr ZTI obsahuje tyto dvě položky Sprchové dveře pro přímý vstup otočné 150cm
Pevná stěna sprchová boční 1000x2000

Jaké bude otevírání vzhledem k rozměrům místnosti a umístění zařizovacích předmětů, typ skla,
případně referenční výrobek pro dveře š. 150cm.
Jak je zajištěno odvodnění? V TZ je pouze zmínka: nové rozvody vody a kanalizace budou

napojeny na dostatečně dimenzované stávající rozvody (viz výkresová
dokumentace). Výkresová dokumentace ZTI není přiložena, ve stavební části pouze naznačeno
stoupací potrubí.

Odpověď:
Projektant určil referenční výrobek Polysan Fortis Line - Sprchové dveře 1500 mm, pravé, chrom/čiré
sklo FL1115R

Šířka vstupu činí 56,5cm (uvažovaná šířka inval. vozíku do sprchy činí 55cm).

Lze použít i jiný typ sprchových dveří a k tomu odpovídající boční sprchové stěny, pouze doporučuji
zachovat celkový rozměr sprchového koutu 100 x 150 cm a nutnou šíři vstupu s ohledem na invalidní
vozík.
Dále je přiložena dokumentace ZTI, která nebyla elektronicky vydána.

Dotaz:
Na základě prohlídky na místě bylo shledáno zateplení soklu, jako nedostatečné v navrženém
provedení.

Odpověď:
Je změněn výkaz výměr, kde je navýšena výměra zateplení soklu.

Dotaz:
Specifikace spotřebičů a kuchyňské linky

Odpověď:
Kuchyňská linka z odolného materiálu, skříňky dolní výška 820 + tloušťka desky. Deska z vysoce
odolného materiálu. Větší pohodlné úchyty.
Skříňky: 1x bez dvířek, otevíravé a šuplíky.
Horní skříňky zleva: 30 cm bez dvířek, 60 cm s digestoří, 45cm snížená s vestavěnou mikrovlnkou,
45 cm otevíravá, 90 cm otevíravá.
Dolní skříňky s vestavěnými spotřebiči zleva: - 30 cm otevíravá, 60 cm s vestavěnou indukční varnou
deskou a vestavěnou horkovzdušnou troubou s dětskou pojistkou, 60 cm tři šuplíky, dva horní nižší
na příbory včetně příborníků (šuplíky s tlumenými dojezdy a kvalitním kováním) 60 cm s vestavěnou
myčkou s dětskou pojistkou a šuplíkem na příbory, 60 cm otevíravá pod dřez. Hranatý jednodřez
s malou odkapovou plochou, nerez mat, vnitřní rozměr min 35x 35, hloubka min 18, menší odkap
min 20 cm.

Dotaz:
Ve VV elektroinstalace je poznámka:
V ceně není zahrnuto
- zaznamenání skutečného stavu
- sekání pro el. instalaci
- začištovací zednické práce
Taktéž VV zdravotechniky neobsahuje žádné stavební přípomoce.
Tyto práce má investor již někde nasmlouvané? Ve stavební části VV se mi je nepodařilo dohledat.

Odpověď:
Projektant tyto práce zahrnul do rozpočtové rezervy. Nově ale jsou přidány položky na stavební
přípomoce Elektroinstalace a stavební přípomoce ZTI. Položky jsou dány souborem s tím, že v nich
oceňte sekání rýh, zahození nebo zabetonování rýh, začištění rýh, zaštukování rýh. Dále byla
navýšena položka maleb o 70 m2, které by měly pokrýt rýhy a okolí. Přílohou dodatečné informace je
změněný výkaz výměr k ocenění.

