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Školský areál, Neveklov

Investor: Obecní ú řad Neveklov

Projektant: Ing.Arch.Ivan Ruller

Dokon čeno: 1999

Základní údaje:

Výstavba školského areálu v Neveklově probíhala ve dvou etapách. V první etapě byla postavena
Základní škola I a II stupně včetně potřebných inženýrských sítí. Základní škola má kapacitu 440
žáků a je vybavena i pro tělesně postižené žáky.Ve druhé etapě se areál rozšířil o Střední školu,
Internát,  Tělocvičnu s jídelnou,  Bytové jednotky.  Střední  škola má kapacitu 200 žáků.  Nosnou
konstrukcí budov je železobetonový skelet v kombinaci s cihelným zdivem.

Finan ční ředitelství, Praha

Investor: Finanční ředitelství Praha

Projektant: Ing. Petrá ň

Dokon čeno: 1999

Základní údaje:

Původní  objekt byl využíván jako hotel.  Objekt má dvě podzemní  a sedm nadzemních podlaží.
Novými vnitřními úpravami , včetně všech vnitřních rozvodů byl objekt změněn na administrativní
budovu  ,  včetně  technického  a  sociálního  zázemí  pro  132  pracovníků.  Objekt  je  chráněn
památkovým úřadem.

Domov d ůchodc ů, Benešov

Investor: Okresní ústav sociálních služeb

Projektant: Ing. Arch. Línek

Dokon čeno: 1999

Základní údaje:

Stavba domova  důchodců  je  architektonicky  rozdělena do tří  základních  hmot.  Tři  navzájem
propojené objekty úměrně zapadají do území od náměstí do kopce Karlov. Domov důchodců má
ubytovací kapacitu pro 100 lidí v jednolůžkových, dvoulůžkových a čtyřlůžkových pokojích. Nosnou
konstrukcí je železobetonový monolitický skelet v kombinaci s cihelným zdivem.
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