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Formulace zadání
Předmět plnění
Obsahem studie bude (na základě komplexního technického
průzkumu a zaměření skutečného stavu budovy) objemové,
prostorové a dispoziční řešení objektu č.p. 366, v k.ú. Předlice,
v ulici Jateční, za účelem možné kompletní rekonstrukce
objektu pro využití budovy, která bude reflektovat požadavky
na nové technologie a standarty provozu budovy a s odkazem
na původní vzhled budovy z 50.let.
Studie bude zpracována v souladu s veškerými platnými
normami a předpisy, včetně návrhu interiéru, dispozičního
řešení a technologického vybavení. Součástí studie bude
i návrh barevného stavebního řešení vnějšího pláště budovy.
Součástí studie bude propočet ceny stavby, který zohlední
technicko-ekonomické ukazatele investičního záměru.
Statické posouzení bude provedeno autorizovanou osobou
a zpráva bude předána v tištěné a elektronické formě a bude
součástí kompletní dokumentace.

Požadavky na zpracování dokumentace
Půdorysy jednotlivých podlaží situovaných v různých výškových
úrovních, potřebné řezy mapující podlaží situovaná v různých
výškových úrovních, hlavní i dílčí pohledy (fasády), včetně
barevného řešení fasády, vizualizace interiéru a exteriéru
dokreslující koncept řešení, technický popis rekonstruovaného
objektu a nového provozu.
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Ústecký kraj

Děčín
Teplice

Chomutov

Most

Ústí n. L.
Litoměřice

Louny

Dopravní podnik města
Ústí nad Labem a.s.
Město Ústí nad Labem je statutární město na severozápadě
Čech a centrum Ústeckého kraje. Je také důležitým silničním
a železničním uzlem.
Městská hromadná doprava používá trolejbusovou
a autobusovou dopravu. Zajištuje ji dopravce Dopravní podnik
města Ústí nad Labem a.s.
Nedílnou součástí provozování dopravy je ale i její údržba.

Budova údržby BUS
Budova údržby BUS se nachází v katastrálním území
Předlice, které jsou především průmyslovou a částečně
obytnou částí města Ústí nad Labem.
Parcelní číslo: 378
Obec: Ústí nad Labem [554 804]
Katastrální území: Předlice [775 002]
Druh pozemku: zastavěná plocha a nádvoří
Výměra: 7355 m2		
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Vnitřní konstrukce

Stávající stav
Nosné konstrukce
Objekt je řešen jako částečně skeletový a částečně stěnový
příčný systém, což je dáno postupným dostavováním objektu
v průběhu let.
Původní čtyřlodní hala je skeletovým železobetonovým
systémem, sloupy jsou roztečí 9x18m, svázané v obou směrech
železobetonovými průvlaky. Střecha je atypická, v hale řešena
pomocí skořepinových obloukových tvarů typu konoid, které
tvoří zároveň nadsvětlíky. Hala je po obvodu tvořena výplňovým
zdivem, které je patrně částečně nosné. Stejně tak vnitřní
stěny jsou zděné z CP na MVC tl. 300-450mm, částečně jako
výplňové, částečně jako ztužující.
Nosné prvky jsou v relativně dobrém stavu, místy je vidět
degradace krycí vrstvy (tam, kde zatékalo) a povrchová koroze
výztuže.
Přístavky jsou zděné stěnové z CP na MVC, tl. 300-450mm.
Střecha je tvořena nosnými panely či dřevěnou trámovou
konstrukcí. Stav konstrukcí je vyhovující.
Základové konstrukce jsou žb patky u haly a betonové pasy
u přístavků a pod vnitřními nosnými stěnami. Nejsou patrné
známky degradace.

Podlahy jsou betonové, převážně v havarijním stavu
(vydrolené, popraskané). V kancelářích pak s krytinou
převážně PVC, hygienická zázemí jsou opatřena keramickou
dlažbou.
Stěny jsou omítnuty vápenocementovou omítkou
se štukem, v silně degradovaném stavu. Vnější omítky jsou
VC s břízolitem, opršené, místy opadané a odfouklé.
Střecha je tvořena folií PVC tl. 1,2mm, střecha je
ale nezateplená. U přístavků je pak místy asfaltový pás
na bednění (u dřevěných prvků).

Technické instalace
Objekt je napojen na vodu a je řešen rozvod pitné vody po hale.
Jedná se o původní řešení.
Vytápění je pomocí CZT vč. TUV. Kotelna je v 1.PP a je již
značně zaostalá. Rozvod radiátory, v některých částech pak
teplovzdušně.
Větrání je řešeno převážně přirozené okny a světlíky. Dnešní
stav je však nevyhovující. Ve specifických prostorech je pak
řešen nucený odtah bez rekuperace (lakovna apod.). Dále je
řešen systém pro odvod spalin z výfuků, též velmi zastaralý
a již nevyhovující.

Výplně otvorů

Elektro je řešeno přívodem VN 22kV, v objektu je trafostanice
a rozvodna NN. Vedení je zastaralé a rozvaděče již neodpovídají
současným požadavkům.

Obvodové výplně otvorů jsou plastové, v nedávné minulosti
vyměněné. Jedná se o okna a dveře, které spolu dohromady
působí jako ucelené prvky. Technické parametry odpovídají
normám (Uw=1,2W/m2K).

Kanalizace je řešena kameninovým svodným systémem.
V rohu objektu je ČOV vzhledem k myčce autobusů.
Odpadní voda je tedy přečištěna a dále vedena do stokové
areálové sítě.
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Koncept
Objemové řešení
Dominantou celého návrhu je čtyřlodní budova se střešními
světlíky tvaru konoidu. Sama o sobě tvoří silný výrazový prvek,
který je potřeba vyzdvihnout. Přístavby, které v průběhu let
vznikaly na severní straně objektu naopak tuto dominanci
snižují.
Záměrem architekta je “vyčistit” celé průčelí objektu.
A především srovnat a sjednotit úrovně střech vjezdových hal.
Budova je velmi rozsáhlá a v současné době jsou vnitřní
prostory využívány maximálně cca z 80%. Odbourání
vyznačených částí objektu není tedy v rozporu s provozními
požadavky.
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vyzdvihnutí dominantní haly
vyčištěním vstupní fasády
dostává větší dominanci
čtyřlodní hala

odbourání přístavku
stávající dva malé sklady
nemají využití
vzhledem k rozsáhlosti haly
není potřeba je zachovávat

srovnání typu a úrovní střech
oba přístavky plní stejnou
funkci - vjezd pro autobusy
nabízí se tedy sjednocení
výšky a typu střechy

odbourání přední části
nachází se zde stávající předimenzované
šatny a hygienické zázemí
olejárna bude přesunuta
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Formulace vize
Myšlenky návrhu
Nedílnou součástí architektonického návrhu vedle
prostorového řešení je i shrnutí základních myšlenek
architekta.
Nejdůležitější 3 principy ovlivňují celý návrh rekonstrukce
budovy údržby BUS. Tyto hlavní principy jsou znázorněny
schématy, ale i popsány.
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hlavní
zásobovací
směr

Průjezdnost hal
Aby hala údržby BUS plnila co nejlépe svůj účel, je potřeba
zajistit možný průjezd halami pro více autobusu najednou.
Schéma zobrazuje směry průjezdů.

Linearita
Linearita v návrhu v podstatě vychází ze základního prvku tvar autobusu. Vždyť právě pro autobusy je tato hala navržena.

Do hal je potřeba dostat větší vzdušnost, což je možné
zajistit přidáním právě dvou dalších vjezdů. Odbourání
některých dělících příček v halách tuto myšlenku pouze
podtrhuje.

Průjezdnost hal v architektonickém návrhu podporují lineárně
navržené obslužné montážní jámy pro mechaniky. Stávající
šikmé mají nedostatečnou délku a zároveň úhel neodpovídá
novým typům autobusů.

Střední část je vyhrazena pro skladové
hospodářství. Nachází se zde především olejárna,
gumárna, ale i centrální sklad náhradních dílů. Mechanici
na obou halách tak mají vše potřebné po ruce. Velikost dveří,
vrat a šířky komunikačních prostor jsou navrženy tak, aby
mohl zásobování zajišťovat vysokozdvižný vozík.

V návrhu jsou aplikovány 2 délky v různém rozmístění tak,
aby byly haly průjezdné i v případě, že probíhají dlouhodbější
opravy na některém z vozů, který je v hale odstaven.

Problém s modernizací vozového parku a dimenzí montážních
jam by mohl nastat i v budoucích letech. Právě z tohoto důvodu
jsou jámy navrženy rovné, lineární.

Reprezentace
Smyslem návrhu je samožrejmě zjednodušit dispoziční
řešení a usnadnit provoz budovy údržby, ale v neposlední řadě
i vyzdvihnout architektonický výraz budovy.
Po odbourání předimenzovaných šaten a hygienického
zázemí na severní průčelní straně vznikne před hlavním
vstupem do objektu volný prostor, kde je navržena drobná
parková úprava. Zaměstnanci zde mohou trávit své pauzy,
případně zde poobědvat.
Dále se srovnají v této části i roviny střech a v kombinaci s
navrženým barevným řešením objekt získá nový rozměr.
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Autorská zpráva
Urbanistické řešení
Urbanistické řesení se nemění, jedná se o architektonickou
studii rekonstrukce budovy. Do urbanismu obce se nezasahuje.

Architektonické řešení
Inspiraci koncept čerpá především z autobusů - lineární tvar,
vzhledem k tomu, že právě pro opravu autobusů tato budova
slouží.
Dominantu objektu tvoří čtyřlodní hala se skořepinovými
světlíky ve tvaru konoidu. Tato hala je doplněna o přístavby jednoduchých tvarů kvádrů s plochými střechami krytými atikami.
Zajímavý kontrast tak vzniká především v typech zastřešení.
Objem objektu člení vhodně navržené otvory, především
vjezdová vrata v barvě červené na severní a jižní fasádě.
Východní a západní fasáda je ve znamení svislých
a vodorovných prosklených ploch, které příjemně gradují.
Úrovně podlah v objektu jsou srovnány na +0,000, výjimku
tvoří pouze SV roh, kde se nachází podsklepená třípodlažní
administrativní budova.

Konstrukční a materiálové řešení
Nosná sloupová konstrukce čtyřlodní haly
se skořepinovými střešními světlíky zůstane stávající. V rámci
nosných konstrukcí dojde pouze k zasanování degradovaných
částí systémem např. Schomburg pro sanaci krycích vrstev
a výztuže.
Na severní straně dojde k odbourání přístavků, což
je samostatná konstrukce, kterou je možno odbourat bez
dalších opatření.

Severní strana bude částečně dostavěna (zvětšení
průjezdu pro autobusy). Budou provedeny nové
betonové pasy a následně zděná konstrukce z cihelných
bloků tl. min. 300mm. U konstrukcí vyšších než 3,5m bude
proveden v meziúrovni věnec pro ztužení zdi. Zakončení
věncem a pokládkou stropní konstrukce – panely nebo dřevěné
trámy. U dostavovaných částí se vždy provede nová střešní
konstrukce na celou část (tedy i nad původní částí) a bude
posouzena v rámci DSP i konstrukce, na kterou se ukládá nový
strop a tedy může být tímto přitížena. Vzhledem k dostatečné
rezervě (CP na MVC tl. 40cm) však není předpokládán nutný
zásah pro zesílení stěny či základů.

Druhou část tvoří samostatná hala I., která je částečně
propojena s koridorem pro rychlou údržbu autobusů. Pro tuto
halu vzniká nově kancelář v severní části. Skrze třetí, centrální
část je propojena s halou II.
Centrální část je tvořena hlavním skladem, gumárnou,
olejárnou, karosárnou s lakovnou. Dá se řící, že do této třetí
části haly patří i přední trakt hygienického zázemí a šaten.
Čtvrtá část je tvořena halou II., která je obohacena o nové dva
vjezdy.

U dostavby v místě ČOV je tato dostavba nad stávajícími
jímkami pro čištění. Proto bude proveden roznášecí žb práh,
který zajistí roznos zatížení stěny a střechy do míst mimo
jímky. Vstup do jímek se otočí (stávající panely se otočí o 180°)
tak, aby byly přístupné z exteriéru. Podlaha pak bude navržena
jako stropní desková konstrukce umožňující roznos zatížení
mimo jímky.

Poslední pátá část na východní straně je tvořena přístavbami.
Funkce je zde především administrativní a technická.

Ve stěnách dochází k několika novým průrazů pro otvory
(dveře, vrata), kde bude nejprve vždy osazen patřičný překlad
(přepokládá se profil IPE dle statického návrhu v dalších
stupních PD, vždy 1 profil na 15cm tl. zdi) a poté bude otvor
odbourán. Uložení min. 15-20cm na obě strany.

V rámci rekonstrukce bude objekt zateplen kontaktním
zateplovacích systémem - fasáda i střechy.

Při bourání bude na stavbě přítomen statik, který vždy posoudí
možná rizika a možné odchylky od předpokladu projektové
dokumentace.
Provedou se nové drátkobetonové podlahy s únosností min.
10tun (předpokládá se kombinace drátkobetonu s karisítěmi),
nové povrchy – omítky, obklady, dlažby, nátěry apod. V některých částech dojde k výměně otvorů (oken a dveří). Nové
stěny (příčky) budou převážně Ytongové. Dozdívky z CP
na MVC.

Technické řešení

Dojde k výměně technických instalací – topení, voda,
VZT, kanalizace, elektro a to vždy od paty objektu (tedy včetně
výměníkové stanice, rozvodny NN, svodných potrubí kanalizace
a páteřních rozvodů vody).
Převážná část technických místností se nachází ve východní
části.
Nad každými vjezdovými vraty budou umístěny clony.

Venkovní úpravy

Provozní řešení

Okolí objektu je převážně tvořeno okapovými chodníky s
povrchem betonových dlaždic či praného kačírku a asfaltovou
plochou.

Cílem zásahu je zjednodušení dispozice a větší variabilita
provozu.

V severní části je navržena drobná parková úprava. Nad vstup
se osadí zavěšený přístřešek na ocelových lankách či tyčích,
stříška je navržena z lepeného kaleného skla.

Pro zjednodušení lze říci, že je objekt rozdělen na 5 částí.
Počínaje zleva první část na západní straně tvoří doplňkové
provozy: měření emisí se zázemím a skylift taktéž s vlastním
zázemím. Nejen pro tyto provozy vznikne samostatné hnízdo
hygienického zázemí, které je propojeno s halou I. Vzniká zde
i nový vstup do objektu.

Jednoduchý typ zastřešení vstupů je navržen tak, aby
byl aplikovatelný nad každý vstup, který bude přístřešek
vyžadovat.

Toto materiálové řešení je navrženo s ohledem na umístění v
severní části a tudíž bez přímého slunečního světla a zároveň
nekonkuruje architektuře objektu.
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Půdorysy
Finální podoba půdorysů je zasazena do okolí. Výkres
znázorňuje reakci budovy na venkovní plochy.
Vyznačeny jsou okapové chodníky z betonové dlažby a praného
kačírku, parková úprava před hlavním vstupem do objektu a
okolní asfaltové plochy.

Funkční plochy
Pro lepší orientaci v provozním řešení jsou barevně vyznačeny
plochy ve výkresu půdorysů dle legendy.
Vzhledem k charakteru budoty tvoří největší poměr ploch haly,
dílenské a skladovací prostory.
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Etapy výstavby
Etapizace výstavby je navržena tak, aby nebyl příliš ovlivněn
provoz haly údržby BUS. Orientačně je zde vyčíslena i finanční
náročnost každé etapy. Celkový propočet stavby je součástí
přílohové části.

Etapa I. - 12.000.000 Kč
Pro možnost dalších zásahů do dispozičního řešení budovy
je nutné nejprve připravit centrální skladovací část.
Zejména olejárnu, gumárnu a karosárnu. Jedná se v podstatě
o přípravu pro demoliční práce v další etapě, která tyto provozy
v původním umístění ruší.
Nedílnou součástí této etapy je i vybudování hygienického
zázemí v levé části objektu - toalety a úklidová místnost.

Etapa III. - 30.000.000 Kč

Etapa II. - 60.000.000 Kč

Předmětem této etapy je dokončení veškerých zásahů
do dispozičního řešení budovy. Jedná se o rekonstrukci celé
levé části s vybudováním nové vjezdové části a opravou haly I.

Nejrozsáhlejší etapa obsahující demolici přední části, celkovou
rekonstrukci haly II., ale především i rekonstrukci technického
vybavení v pravé části.

Tato etapa musí být od etapy II. striktně oddělena především
kvůli zachování provozu v halách údržby BUS. V budově je
nepřetržitý provoz a je nutné umožnit využívání vždy jedné
z hal.

Celá pravá část má především charakter technického
zázemí, bude zde nově vyzbrojena kotelna a dojde k výměně
technických instalací – topení, voda, VZT, kanalizace, elektro
a to vždy od paty objektu (tedy vč. výměníkové stanice, rozvodny NN, svodných potrubí kanalizace a páteřních rozvodů vody).

V rámci této etapy vzniká zajímavý prostor v JZ rohu
objektu, který bude sloužit jako vozovna historických autobusů.
Dopravní podnik jedním takovým autobusem již disponuje.
Prostor bude k dispozici po zrušení stávající gumárny.

Odbouráním přední části dojde ke zrušení hygienického zázemí
a šaten pro zaměstnance. Nahrazeno bude po dobu výstavby již
zrekonstruovanými WC, šatny budou dočasně umístěny v levé
části v nevyužívané místnosti vedle skyliftu.

Etapa IV. - 16.000.000 Kč

Kancelář pro sklad bude dočasně umístěna v administrativní
budově v SV rohu objektu.

Čtvrtá a poslední etapa je ve znamení vnějších zásahů.
Provede se nová fasáda, nová střecha, dokončí se vnější
povrchy a parková úprava před hlavním vstupem.

Dále dojde i k úplnému zrušení olejárny, do provozu tak bude
uvedena nová olejárna ve střední části, rozvody olejů budou
vedeny v podlahách hal.

Barevné řešení je součástí architektonické studie, přesnou
barvu investor určí po dohodě s architektem, stejně tak i
branding objektu.
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ŘEZOPOHLED_SEVERNÍ
měřítko 1:150

19

POHLEDY_JIŽNÍ
měřítko 1:150

21

POHLEDY_VÝCHODNÍ
měřítko 1:150

23

POHLEDY_ZÁPADNÍ
měřítko 1:150

25

POHLEDY_SEVERNÍ
měřítko 1:150

27

JÍDELNA
měřítko 1:100

Dřevo dekor dub
Dřevěné zařizovací předměty.

28

VIZUALIZACE INTERIÉRU
jídelna

29

ŠATNA
měřítko 1:100

Strukturovaná stěrka

Škrábaný plech

Keramická dlažba

Stěna šatny protilehlá oknům.

Šatní dvojskříňky.

Keramická dlažba s tvary hexagonu.
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VIZUALIZACE INTERIÉRU
šatna

31

VIZUALIZACE EXTERIÉRU
severní část

32

VIZUALIZACE EXTERIÉRU
západní část _vozovna historických vozů

33

VIZUALIZACE EXTERIÉRU
jihovýchodní část

34

VIZUALIZACE EXTERIÉRU
severovýchodní část
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Propočet nákladů stavby Rekonstrukce objektu opravny autobusů DP Ústí nad Labem

Zpracoval: Ing Daniel Šimmer, 2.12.2018
Část Název položky
1 Zemní práce
12 Odkopávky a prokopávky
Výkop strojní, tř. 3 - odkopání nových základů kolem objektu
výkop ruční, tř. 3 - odkopání základů kolem objektu
zpětné zásypy
16 Přemístění výkopku
odvoz zeminy na skládku + poplatky
Zemní práce celkem
2 Zakládání
27 Základy
Nvé základy přístavby
Základy celkem
3 Svislé a kompletní konstrukce
33 Sloupy a pilíře
oprava nosného systému
34 Stěny a příčky
Nové stěny přístaveb
Příčky Ytong tl. 150mm vč. omítek
žb věnce stěn nově zřizované + překlady nad okny
Svislé a kompletní konstrukce celkem
4 Vodorovné konstrukce
43 Schodišťové konstrukce a rampy
montážní rampy
44 Zastřešení
Střešní plášť vč. izolací a folie
Nový krov přístaveb
Sanace světlíků
46 Zpevněné plochy
Plocha z kačírku - okapový chodník
Zelené plochy - KTU
Vodorovné konstrukce celkem
5 Komunikace
58 kryty pozemních komunikací betonové
Dořezy asfaltů, nájezdy
Komunikace celkem
6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní
61 úprava povrchů vnitřní
Omítky vnitřní VC
Povrchy podlah obklady
Povrchy podlah dlažba
Malby
Nátěry oc. kcí
Nátěry dř. kcí
62 úprava povrchů vnější
Omítky vnější + zateplení kontaktní
63 Podlahy a podlahové konstrukce
drátkobetony vč. nátěrů

MJ

Počet MJ Cena jedn.

Cena celkem

m3
m3
m3

90
20
40

600,00
1200,00
580,00

54000,00
24000,00
23200,00

m3

50

1250,00

62500,00
163700,00

mb

40

5000,00

200000,00
200000,00

kmpl.

1

250000,00

250000,00

kmpl.
m2
m3

1
600
8

150000,00
2500,00
12000,00

150000,00
1500000,00
96000,00
1996000,00

m2

270

8500,00

2295000,00

m2
m2
m2

7700
180
4500

1500,00
650,00
200,00

11550000,00
117000,00
900000,00

m2
m2

176
175

420,00
900,00

73920,00
157500,00
15093420,00

m2

60

2500,00

150000,00
150000,00

m2
m2
m2
m2
m2
m2

8000
450
800
8000
800
225

260,00
700,00
890,00
42,00
600,00
480,00

2080000,00
315000,00
712000,00
336000,00
480000,00
108000,00

m2

1204

2650,00

3190600,00

m2

7700

1800,00

13860000,00
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podlaha betonová 1.NP dostavba
povrchy podlah ostatní
64 Osazování výplní otvorů
Vrata nová
Okna plastová a dveře+ hliníkové vstupní
Dveře ocelové vnitřní požární
Dveře ostatní vnitřní (repase, výměna)
Dveře vnitřní nové
Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní celkem

m2
m2

200
300

2500,00
850,00

500000,00
255000,00

ks
m2
ks
kmpl.
ks

7
45
20
1
56

120000,00
6500,00
35000,00
200000,00
5000,00

840000,00
292500,00
700000,00
200000,00
280000,00
24149100,00

kmpl.

1

1500000,00

1500000,00

kmpl.
kmpl.

1
1

5000000,00
10000000,00

5000000,00
10000000,00

kmpl.

1

9520000,00

9520000,00

kmpl.

1

1200000,00

1200000,00

84
62
650

1200,00
1380,00
1250,00

100800,00
85560,00
812500,00

kmpl.

1

180000,00

180000,00

kmpl.
kmpl.
kmpl.

1
1
1

4500000,00
500000,00
11000000,00

4500000,00
500000,00
11000000,00
44398860,00

kmpl.

1

800000,00

800000,00
800000,00

m2
m2

1204
7700

180,00
150,00

216720,00
1155000,00

m2
m2
m2
m2
m2
kompl.
m2
m2

6500
9200
350
640
350
1
7700
160

2100,00
80,00
680,00
400,00
150,00
150000,00
180,00
350,00

13650000,00
736000,00
238000,00
256000,00
52500,00
150000,00
1386000,00
56000,00

850

2550,00

2167500,00

11680

200,00

2336000,00
22399720,00

PŘEDBĚŽNÝ ROZPOČET
rekonstrukce haly údržby BUS

7 Práce PSV
72 ZTI
voda, kanalizace, dešťové vody - odvod, napojení na stáv. přípojky a řády
73 Ústřední vytápění
repase kotelny
Rozvody + radiátory, regulace, TUV
74 Silnoproud
Silové rozvody a osvětlení, bleskosvody
75 Slaboproud
EZS, EPS, data
76 Konstrukce
SDK požární obklad
SDK předstěny
SDK podhled v kancelářích a přístavbě
78 Dokončovací práce
Oplechování celkem
79 Ostatní konstrukce a práce PSV
Rozvody technické (do jam, lakovny)
Rozvody olejů
VZT
Práce PSV celkem
8 Trubní vedení
88 drenáže
Úprava ČOV
Trubní vedení celkem
9 Ostatní konstrukce a práce, bourání
94 lešení
lešení vnější
lešení pomocné vnitřní
96 Bourání
odbourání betonových podlah objektu
odbourání všech omítek VC
bourání příček a otvorů
částečné odbourání podlah objektů -NP (prkna, rákos…)
odbourání střechy
demontáž rozvodů instalací
vyčištění zděného objektu
demontáž oken a dveří, výplní otvorů
98 demolice
zásyp ramp a odbourání přístavků
99 Přesuny hmot
přesun hmot pro celou stavbu
Ostatní konstrukce a práce, bourání celkem

m2
m2
m2

m3
t

Celkové náklady stavby:
VRN 5% ze ZRN
Rezerva rozpočtu 3%

Cena celkem bez DPH

109 350 800,00 Kč
5 467 540,00 Kč
3 280 524,00 Kč

118 098 864,00 Kč
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PROHLÁŠENÍ AUTORŮ

Prohlašujeme, že architektonická studie byla
vypracována dle nabídky na studii rekonstrukce budovy údržby
BUS a splňuje tak její zadání.
Prohlašujeme, že architektonická studie byla vypracována
v souladu s platnými předpisy a normami.
Chráněna je dle zákona č. 121/2000 Sb. - Zákon o právu
autorském, o právech souvisejících s právem autorským
a o změně některých zákonů (autorský zákon).

V Litvínově dne 19. 12. 2018

Ing. Daniel Šimmer

Ing.arch. Kateřina Heřmanová
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