
           Akce: Komplexní rekonstrukce družstevních domů 
                                        (před úpravami)
Družstevní domy: ul.Na Škvárovně 519-521,522-524,Velké Poříčí 
=================================================================================================
=                

==================================================================================================
Samospráva č.: ....................  613
Bytových jednotek: .............  70
Rok kolaudace: ...................  1983
Číslo smlouvy o dílo: ...........  069/T/2008                           
Zahájení a ukončení prací:   2008
================================================================================================== 
Zdůvodnění požadovaných úprav: 
- podstatné snížení energetické náročnosti budov 
- zvýšení kvality bydlení 
- prodloužení životnosti objektu 
- zvýšení estetické úrovně budovy 
                                                              



          Akce: Komplexní rekonstrukce družstevních domů 
                                        (po úpravách)
Družstevní domy: ul.Na Škvárovně 519-521,522-524,Velké Poříčí 
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==================================================================================================
Samospráva č.: ....................  613
Bytových jednotek: .............  70
Rok kolaudace: ...................  1983
Číslo smlouvy o dílo: ...........  069/T/2008                           
Zahájení a ukončení prací:   2008
================================================================================================== 
Popis provedených prací:  
- ještě před revitalizací domů byla provedena kompletní výměna původních oken a dveří za nová plastová a nově 
  byl zhotoven přívod TUV z kotelny do obou objektů a další drobné práce
- dále již v rámci kompletní rekonstrukce bylo provedeno zateplení obvodových plášťů, střešních  konstrukcí s
   následnou novou hydroizolací plochých střech foliovým systémem  
- oprava podlah lodžií fóliovým systémem, vč. výměny zábradlí za nová žárově zinkovaná 
- výměna společných rozvodů (voda, odpady, elektroinstalace, vzduchotechnika, rekonstrukce STA) 
- montáž venkovní svislé izolace s přeložením a vyspádováním okapového chodníku a další 



          Akce: Komplexní rekonstrukce družstevních domů 
                                        (po úpravách)
Družstevní domy: ul.Na Škvárovně 519-521,522-524,Velké Poříčí 
================================================================================================= 

==================================================================================================
Samospráva č.: ....................  613
Bytových jednotek: .............  70
Rok kolaudace: ...................  1983
Číslo smlouvy o dílo: ...........  069/T/2008                           
Zahájení a ukončení prací:   2008
================================================================================================== 
Popis provedených prací:  
- ještě před revitalizací domů byla provedena kompletní výměna původních oken a dveří za nová plastová a nově 
  byl zhotoven přívod TUV z kotelny do obou objektů a další drobné práce
- dále již v rámci kompletní rekonstrukce bylo provedeno zateplení obvodových plášťů, střešních  konstrukcí s
   následnou novou hydroizolací plochých střech foliovým systémem  
- oprava podlah lodžií fóliovým systémem, vč. výměny zábradlí za nová žárově zinkovaná 
- výměna společných rozvodů (voda, odpady, elektroinstalace, vzduchotechnika, rekonstrukce STA) 
- montáž venkovní svislé izolace s přeložením a vyspádováním okapového chodníku a další 


