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Česká spo řitelna - p řeznačení pobo ček, Střední Čechy

Investor: Česká spo řitelna, a.s.

Projektant: Onex, s.r.o.

Dokon čeno: 2002

Základní údaje:

Investorem akce  byla  Česká  spořitelna.  Realizace  probíhala  plošně  po  celém území  České
republiky v době od srpna 2001 do března 2002. Naše společnost zajišťovala přeznačení v oblasti
Táborska, Příbramska a Kolínska a to celkem na 59 pobočkách a bankomatech.

Finan ční ú řad, Sedl čany

Investor: Finanční ředitelství Praha

Projektant: Ing. Petrá ň

Dokon čeno: 2002

Základní údaje:

Finanční úřad je pětipodlažní administrativní budova. První nadzemní podlaží je technické, ostatní
mají charakter administrativní.Zde jsou rozmístěny kanceláře a sociální zázemí pro zaměstnance i
veřejnost. Hlavní nosnou konstrukcí je železobetonový monolitický skelet v kombinaci s cihelným.

ZUŠ, Benešov

Investor: Město Benešov

Projektant: H projekt

Dokon čeno: 2002

Základní údaje:

Jednalo se o celkem náročnou rekonstrukci  historické budovy,  kde bylo potřeba použít mnoha
způsobů k odizolování budovy proti vlhkosti a ochrany dřevěných konstrukcí proti biolog. škůdcům.
Velice složitá byla také rekonstrukce štukové fasády,  která musela být z 90% provedena nová.
Objekt slouží jako základní umělecká škola.
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Kanalizace, Chocerady

Investor: Město Chocerady

Projektant: Ing. Datel

Dokon čeno: 2002

Základní údaje:

Kanalizační stoky jsou provedeny z kanalizačních rour / korugovaných/ DN 300 mm. Roury jsou
podsypány a zasypány pískem. Revizní šachty jsou z prefabrikovaných dílů.

Vila, U dív čích hrad ů, Praha

Investor: soukromý

Projektant: Prof. Ing. Arch. Zv ěřina

Dokon čeno: 2002

Základní údaje:

Původní členění vily bylo: 1 byt a sklepní a půdní prostory.Rekonstrukcí byla vila rozčleněna na 3
nezávislé bytové jednotky. Při převzetí této stavby byl byt č. 2 hotový. Zbývalo provést rekonstrukci
bytu č.1 ze sklepních prostorů a byt č.  3 v půdním prostoru, opravy střechy a fasády dostavby
garáží  terénní  úpravy  a  vybudování  nového  oplocení  ,  opěrných  zdí  a  zahradních  objektů.
Venkovní objekty byly provedeny z pohledových železových betonů a opatřeny bílou lazurou.

TRW, Zruč nad Sázavou

Investor: TRW Autoelektronika

Projektant: Ing. Balata

Dokon čeno: 2002

Základní údaje:

Jedná  se  o  třípodlažní  objekt  ,  ve  kterém  bylo  umístěno  technické  zázemí  pro  výrobu
obuvi.Rekonstrukcí na výrobní a skladovací prostory v 1. a 2.NP získala firma TRW kvalitní zázemí
pro rozšíření výroby a svých obchodních aktivit.
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