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REFERENCE - ROK 2006

Portfolio služeb
Představenstvo a dozorčí rada

Dětský domov se školou, Jetřichovice

Organizační struktura
Investor: DDŠ Jetřichovice
Certifikáty

Projektant: Ing. Arch. Jiří Marek

Reference

Dokončeno: 2006

Kariéra

Základní údaje:
Jedná se o novostavbu ubytovací části Dětského domova se školou, kterou tvoří čtyři ubytovací
dvoupodlažní dvojdomky, kde druhé podlaží je v podkroví dvojdomků. Ubytovací dvojdomky jsou z
hlediska konstrukčního navrženy v klasické zděné technologii s dřevěným krovem.

Další referenční fotografie:

Kanalizace, Pyšely, Kovářovice, Zaječice
Investor: Obec Pyšely
Projektant: Vodomont - Jan Bejček
Dokončeno: 2006
Základní údaje:
Kanalizace byla vybudována v délce téměř 27 km z kanalizačního systému Bocr(plastové potrubí i
kanalizační šachty). Součástí dodávky byla i technologie přečerpávacích šachet. V rámci dodávky
byly provedeny i opravy komunikací.

Vodovod, Pyšely, Kovářovice, Zaječice
Investor: Obec Pyšely
Projektant: Vodomont - Jan Bejček
Dokončeno: 2006
Základní údaje:
V rámci výstavby bylo položeno více jak 27 km vodovodního potrubí. Součástí dodávky byla i
stavba studní včetně vystrojení a vodojemu včetně kompletní technologie vodojemu a úpravny vody.
V rámci dodávky byly provedeny i opravy komunikací.

Další referenční fotografie:
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Polyfunkční dům 202, Benešov
Investor: Město Benešov
Projektant: Ing. Jaroslav Hlavnička
Dokončeno: 2006
Základní údaje:
Jedná se o rekonstrukci původní budovy na polyfunkční dům s chráněnými byty s poskytováním
služeb sociální péče ve třech podlažích a v přízemí s komerčními prostorami, v centru města.

Bytové domy, Černoleská, Benešov
Investor: Bytové družstvo Černoleská
Projektant: H projekt
Dokončeno: 2006
Základní údaje:
Projekt výstavby 132 bytových jednotek v Benešově v lokalitě Pod lihovarem byl společnou akcí
Města Benešov a stavební firmy SLÁDEK GROUP, a.s. Tito partneři projektu společně založili
Bytové družstvo Černoleská, které bylo smluvním partnerem zájemců o bytové jednotky a současně
příjemcem investičního úvěru. Ručitelem úvěru je Město Benešov, jehož zastupitelstvo schválilo
uzavření úvěrových a ručitelských smluv na svém zasedání v červnu 2004. Stavba je vzdálena 5
minut pěšky od centra Benešova. Bytové domy jsou rozděleny odskočením na jednotlivé sekce,
které jsou výšky od 4.NP do 6.NP. Sekce výšky od 5.NP jsou vybaveny výtahy. Byty jsou v
kategoriích 1kk až 4kk. V domě jsou sklepní kóje a u domu parkovací místa pro vozidla.
Další referenční fotografie:

Stavební úpravy a nástavba prodejny a výrobny lahůdek
Hermia, Pyšely
Investor: Hermia Pyšely, s.r.o.
Projektant: H projekt
Dokončeno: 2006
Základní údaje:
Jednalo se o rekonstrukci prodejny a provozu výrobny lahůdek. Stávající část budovy je kamenná.
Z důvodu špatného stavu nosných konstrukcí bylo nutno část budovy rozebrat a znovu vyzdít. Dle
dobové fotografie byla obnovena fasáda do vzhledu z konce 19.století.

Další referenční fotografie:
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