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Popis akce: 
 
 Stavba objektu polyfunkčního domu je situována na pozemcích parcel č. 1182, 1183, 1184/1, 
1184/2, 1185/1 a 1185/2 v katastrálním území Bystřice nad Olší. Zpracovatelem projektové 
dokumentace je společnost FIALA ARCHITECTS, s.r.o. 
 Realizovaný objekt je čtyřpodlažní až pětipodlažní, částečně podsklepený s členitými 
sedlovými střechami o více výškových úrovních. Půdorys objektu je nepravidelného tvaru. Vlastní 
objekt PFD je členěn v podstatě do tří dilatačních celků A, B,C s vlastními schodišťovými trakty. 
 Základové konstrukce jsou řešeny jako ŽB monolitické desky, pásy a patky. Systém 
hydroizolace spodní stavby je navržen v kombinaci fólie z měkčeného PVC PREPRUFE 300 a 
samolepicí fólie z modifikované asfaltové směsi BITUTHENE. Svislé nosné a obvodové konstrukce 
jsou tvořeny kombinací monolitického ŽB skeletu s tradičními zděnými stěnami z  keramických tvárnic 
POROTHERM 30 Profi a POROTHERM 25 AKU SYM tloušťky 250 – 300 mm. Část obvodových 
konstrukcí tvoří hliníkové prosklené stěny. Stropní a hlavní schodišťové konstrukce jsou deskové 
monolitické železobetonové.  Příčky jsou jednak zděné z keramických tvárnic POROTHERM 11,5 
Profi a jednak sádrokartonové. Komínové těleso pro odkouření zdroje ÚT je systémové dvouplášťové 
z nerezových komponentů. Nosnou konstrukci sedlových střech tvoří kombinace ocelové konstrukce 
z válcovaných profilů a krovu z dřevěných hraněných profilů. Střešní krytina je hladká z barvených 
hliníkových svitků PREFALZ tl. 0,7 mm na celoplošné prkenné bednění.  Konstrukce podhledů jsou 
řešeny jednak jako SDK celoplošné, skládané a akustické. Konstrukce podlah jsou z velkoformátové 
keramické dlažby, z PVC a cementového potěru s nátěrem v prostorách 1. PP. Vyrovnávací 
podlahovou vrstvu tvoří cementové potěry se zařízením systémového podlahového vytápění ve 
většině místností. Vnitřní omítky jsou štukové vápenocementové BAUMIT MPI 25 L strojně nanášené. 
Fasáda je opatřena KZS ETICS Cemix THERM P s finální strukturovanou omítkou. Vnitřní dveře jsou 
typizované dřevěné SAPELI  do obložkových zárubní, vstupní bezpečnostní do ocelových 
bezpečnostních zárubní, s požadovanými požárními odolnostmi.   
 Dispozice 1.PP je tvořena strojovnou topení a chlazení, sklady, technickými místnostmi, 
chodbou, kočárkárnou a sklepními boxy jednotlivých nájemních a bytových jednotek. 
 Dispozice  1.NP je tvořena šesti komerčními nájemními jednotkami. 
  Dispozice  2.NP je tvořena třemi lékařskými ordinacemi a ordinací stomatologickou 
s příslušným sociálním zázemím, provozovnou fyzioterapie a pěti provozovnami kancelářského 
charakteru. 
 Dispozici  3.- 5. NP tvoří celkem 20 bytových jednotek různých velikostních kategorií. 
 

Součástí stavby je taktéž zařízení ZTI, vytápění a plynoinstalace, VZT a klimatizace, 
elektroinstalace, ozvučení, MaR a hromosvodu. V objektu PFD  se nachází taktéž zařízení osobního 
výtahu KONE Mono Space 500 s příslušnou technologií.  Zařízení vytápění je řešeno jako ústřední, 
jednak podlahové  a jednak s konvekčními otopnými tělesy.   Zdrojem tepla je sestava kondenzačních 
kotlů BAXI LUNA DUO – TEC MP 1.90 na zemní plyn o výkonu 2 x 85 kW. Pro přípravu TUV je 
instalován zásobníkový nepřímotopný ohřívač REGULUS RBC – 1000HP o objemu 937 l. Instalace 
VZT sestává z 12 dílčích zařízení. Teplovzdušné větrání šesti nájemních jednotek v 1. NP je řešeno 
kompaktními podstropními jednotkami Atrea Duplex Basic s ohřevem, rekuperací a digitální regulací. 
Jako zdroj chladné vody pro jednotlivé fancoilové chladicí jednotky je zvolen chiller MENERGA 
971301. Jako koncové elementy distribuce chladu jsou instalovány fancoily v kazetovém provedení 
(nájemní jednotky 1. NP) a v provedení nástěnném (prostory od 2. NP). Samostatným VZT zařízením 
je nucené přetlakové odvětrání tří chráněných únikových cest včetně systému lokální detekce požáru. 
V rámci stavby byly dodány a namontovány kompletní kuchyňské linky včetně spotřebičů.   

Mimo vlastní objekt polyfunkčního domu (SO 02) byla provedena vodovodní přípojka (SO 04), 
přípojka NN, přípojka splaškové kanalizace (SO 05), dešťová kanalizace včetně vsakovacích boxů 
(SO 06), kanalizace zaolejovaných vod a OLK (SO 07), přípojka kabelové televize, STL přípojka 
zemního plynu (SO 16), přeložka veřejného osvětlení (SO 08). Taktéž byly realizovány objekty 
přeložky telekomunikací (SO 09), přeložky NEJ TV (SO 10). V rámci stavby byly zhotoveny zpevněné 
plochy a komunikace (SO 03), oplocení (SO 17), terénní, sadové a zahradnické úpravy včetně 
travnatých ploch (SO 15).  
 Celkové náklady stavby činily cca 83 000 000,-- Kč.   
 


