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REFERENCE - ROK 2007

Portfolio služeb
Představenstvo a dozorčí rada

Rekonstrukce mateřské školy, Neveklov

Organizační struktura
Investor: Město Neveklov
Certifikáty

Projektant: AB Projekt

Reference

Dokončeno: 2007

Kariéra

Základní údaje:
Jedná se o celkovou rekonstrukci a dostavbu stávající budovy mateřské školy. Provoz 3 tříd pro
3x25 žáků je splněn částečnou přístavbou objektu do dvorní části. V přízemí je vybudována jídelna
s kuchyní a jedna učebna vč. sociálního zázemí. V 2 podlaží jsou dvě učebny se sociálním
zázemím a kancelář ředitelky.

Další referenční fotografie:

Pozdemní parkoviště, Benešov
Investor: Město Benešov
Projektant: H projekt
Dokončeno: 2007
Základní údaje:
Jedná se o polozapuštěný objekt ve stávajícím vnitrobloku z železobetonu pro parkování 72 vozidel.
Na střeše objektu je provedena stavební příprava pro hřiště a sportovní aktivity
(oplocení,odvodnění).

Další referenční fotografie:

Obytný soubor, Jinočany
Investor: Bemett, a.s.
Projektant: K4, a.s.
Dokončeno: 2007
Základní údaje:
Novostavba 13-ti bytových dvojdomů o 5-ti nebo 6-ti bytových jednotkách, polyfunkční dům o 44-ti
bytových jednotkách. Dále inženýrské sítě(vodovod, kanalizace, plynovod, veřejné osvětlení),
komunikace a parkovací plochy s pergolami. Součástí díla bylo i oplocení objektů a částečné
odvodnění území prostřednictvím vsakovacího systému Hauraton.

Další referenční fotografie:
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Bytový dům, Žižkova, Benešov
Investor: Město Benešov
Projektant: Ing. Arch. Ouředníček
Dokončeno: 2007
Základní údaje:
Jedná se o novostavbu čtyřpodlažního podsklepeného bytového domu o 27 bytových jednotkách
.Součástí objektu je i parkoviště ve vnitrobloku bytového domu přístupné z ulice průjezdem.

Další referenční fotografie:

Stavební úpravy Základní Školy, Poříčí na Sázavou
Investor: Obec Poříčí na Sázavou
Projektant: Ing. Miroslav Frantes
Dokončeno: 2007
Základní údaje:
Jedná se o dostavbu stávající budovy tělocvičny a zázemí ZŠ.
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