
Rekonstrukce panelového domu
Ostravská 630 - 637



1. Proč je rekonstrukce nutná?

▪ Špatný technický stav domu

▪ Příležitost k nápravě vstupů

▪ Prodloužení životnosti objektu

▪ Zvýšení uživatelského komfortu bytů 



1. Proč je rekonstrukce nutná?

▪ Sanace lodžií včetně zapravení okolí okenních rámů

▪ Zvýšení tržní ceny bytů

▪ Úprava okolí domu 

▪ Stržení schodiště u zadního vchodu 631

▪ Úprava terénu u zadních vstupů

▪ Úprava interiérů v suterénu (dveřní výplně)



2. Jak rekonstrukci provést?

▪ Projekt prezentovaný projektantem Ing. Radkem Zahrádkou (Český Profiservis a.s.) 

na schůzi SVJ dne 9. 12. 2014 je nyní kompletní a technicky vyhovuje 
požadavkům, a je ho možné použít pro získání stavebního povolení.

▪ Vyloučit jakoukoliv spolupráci s firmou Revita-G a.s.

▪ Detailní zpracování (barevné provedení, zasklení lodžií atp.) budou předmětem 
dalších jednání a diskusí

▪ Transparentně vybrat projektanta, který zpracuje dokumentaci k provedení 
stavby



2. Jak rekonstrukci provést?
▪ Výběr projektanta, realizační firmy a způsob tohoto výběru je v pravomoci SVJ. 

Jak?

▪ Profesionální firma – může zajistit pan Zahrádka

▪ Družstvo a SVJ

▪ Jen družstvo

▪ Jen SVJ

▪ Je třeba stanovit vysoká kvalitativní kritéria pro výběr. Bylo by dobré, aby výběr  
vybralo jen SVJ za účasti svých odborníků

▪ Oslovit alespoň 5 projekčních kanceláří kriteriálním výběrem

▪ Provedení profesních výkonů pro zpracování podkladů pro výběr 
dodavatele/zhotovitele stavby - sestavení tendrové/zadávací dokumentace 
(DZS) a následné dozorování stavby



3. Finanční řešení

▪ Prvotní odhad rekonstrukce činí cca 30 mil. kč

▪ Naše finanční možnosti z fondu oprav: zůstatek ke konci roku 2015 24 mil. kč

▪ K provedení kvalitní revitalizace doporučujeme využít "levných peněz", 
tj. úvěru ze státního programu PANEL 2013+ na opravu a modernizaci domů 
(dotovaný z EU, limitovaný objem pro r.2015 cca 600 mil. Kč)

▪ státní garance, úrok jen 0,75% při splátce do 10 let po celou dobu splácení, již žádné další 
poplatky, možno měnit výši splátky či předčasně splatit, úvěr bez zápisu do katastru nemovitostí

▪ Zvažme, zda dosáhneme na splnění podmínek pro čerpání nevratné dotace z 
programu Nová zelená úsporám



4. Co rekonstrukcí získáme?

▪ A) Moderní a vkusný vzhled domu

▪ Revitalizace fasády

▪ Zateplení

▪ Vkusné barevné provedení

▪ Zasklení lodžií



4. Co rekonstrukcí získáme?

▪ B) Kultivované vstupy a funkční zvonky

▪ Rekonstrukce nepovedené přestavby vchodů

▪ Prosvětlení vstupních částí

▪ Podsvícená a přehledná zvonková tabla



4. Co rekonstrukcí získáme?

▪ C) Pohodlné  a příjemné bydlení

▪ Zapravení okolí okenních rámů

▪ Výměna zábradlí a výplní na lodžiích

▪ Zasklení lodžií a ochrana před ptactvem a hlukem

▪ Světlé a útulné lodžie

▪ Lepší tepelný komfort

▪ Eliminace plísní a mokrých stěn



▪ Děkujeme vám za pozornost a těšíme se na spolupráci.

▪ Výběrová komise

▪ Mgr. Marie Eiblová

▪ Ing. Milena Smolková

▪ Ing. arch. Věra Suchá

▪ Ing. arch. Zbyněk Mrkus

▪ Ing. Radek Bareš

▪ Jiří Kejmar


