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Přehled významnějších prací v oblasti stavební projekce
Umístění komunikace a inženýrských sítí, areál RD Korycany, ORP Neratovice,
dokumentace k ÚR, pro soukromého investora, 2011, v řízení
Rybník Olešnice, katastr Brloh, ORP Český Krumlov, dokumentace pro ÚR, pro
soukromého investora, 2011, v řízení
Přístavba rodinného domu č.p. 556, Praha Suchdol, projekt pro územní řízení a ohlášení
stavby, 2011, v řízení
Konzultace a spolupráce s firmou Vladeko s.r.o. při řešení přírodě blízkých zahradních
nádrží a vodních prvků. 2010 - 2011
Lokalita pro 20 RD, Kolín – Štítary, přeřešení uličního prostoru, rozšíření z 8 na 11 m,
Dokumentace dalších pěti trojdomů - osazení do terénu, napojení na sítě a komunikaci,
inženýring stavební přípravy. Vydán souhlas s ohlášenou stavbou, stavba zahájena. 2011
Rodinný dům na poz. 406/93, Rostoklaty, dokumentace pro ohlášení stavby, 2010,
realizováno
Lokalita pro 20 RD, Kolín – Štítary, stavba prvního trojdomu. Dokumentace osazení do
terénu, napojení na sítě a komunikaci, inženýring stavební přípravy. Vydán souhlas
s ohlášenou stavbou, stavba realizována. 2010
Lokalita pro 20 RD, Kolín – Štítary, dokumentace ke stavebnímu povolení na
vodohospodářské objekty a středotlaký plynovod, pro soukromého investora, 2010,
Na VH objekty vydáno SP, v realizaci. STL plynovod v řízení
Rybníky Horní a Dolní, Růžkovy Lhotice, projekt rekonstrukce horního rybníka a projekt
pro stavební povolení na Dolní rybník (novostavba), 2010, v řízení
Rekonstrukce a přestavba objektu vybavenosti č.p. 212 v Úhonicích, (ORP Černošice),
pro firmu Rolimex s.r.o., projekt pro stavební povolení, 2010, vydáno SP, v realizaci
Lokalita pro 20 RD, Kolín – Štítary, dokumentace k ÚR a projekt komunikace, vydáno ÚR a
SP na komunikaci, pro soukromého investora, 2010, komunikace v realizaci
Rostoklaty RD na poz. 406/82 a 406/84, osazení typových RD do terénu, projekt napojení na
sítě a komunikaci, soukromý investor, 2009, realizováno
Přeložka toku s následnou revitalizací v obci Třemblaty, projekt ke stavebnímu povolení,
2009, vydáno SP, realizováno.
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Areál pro 13 RD, Nová Ves II,(ORP Český Brod), dokumentace ke stavebnímu povolení na
objekty komunikace, vodovodu, tlakové splaškové kanalizace a veřejného osvětlení, pro
soukromého investora, 2008, vydáno SP, v realizaci
Rostoklaty, lokalita "V Loučkách", projekty pro stavební povolení objektů:
Komunikace, tlaková splašková kanalizace, vodovod, veřejné osvětlení,
Areál pro 14 RD Rostoklaty „U křížku“, projekty pro stavební povolení objektů:
Komunikace, tlaková splašková kanalizace, vodovod, veřejné osvětlení, vydána SP na
komunikaci a veřejné osvětlení, vodovod a splašková kanalizace v řízení
Rekonstrukce a zateplení RD č.p. 88, Mladé Buky, projekt k SP, vydáno SP, 2009
Studie rozšíření ubytovací kapacity, 2009.
Viladomy u Vinořského zámku, projekt dočasného dopravního napojení, pro Ekospol a.s.
2009, realizováno
Odbahnění rybníka Bášť, okres Praha – východ, záměra mocnosti sedimentu, projekt
odbahnění, opravy hráze a funkčních objektů, 2009, realizováno
Rekonstrukce návsi v Tálíně, okres Písek, projekt rekonstrukce a revitalizace návesního
rybníku a projekt lávky přes Tálínský potok, 2010, vydána stavební povolení, lávka
realizována, nádrž v realizaci.
Areál pro 13 RD, Nová Ves II, dokumentace k územnímu řízení na umístění stavby RD,
komunikace a sítí, pro soukromého investora, 2008, vydáno ÚR
Kořenová čistírna odpadních vod Drahonice, okres Strakonice, dokumentace k ÚR,
vydáno ÚR, 2008
Lokalita pro 7 RD, Jirny, ulice Luční, dokumentace pro ÚR, vydáno ÚR, 2008
Rostoklaty, lokalita "V Loučkách", urbanistické řešení lokality pro 14 RD, dokumentace
pro ÚR, vydáno ÚR, 2008
Pátek u Poděbrad, lokalita "V Ohrádkách", projekt obslužných komunikací a obytných
zón, soukromý investor, 2008, realizováno
Rekonstrukce vodní nádrže Tálín, okres Písek, dokumentace k ÚR, vydáno ÚR, 2008
Rekonstrukce Vesteckého rybníka, úprava projektu podle podmínek dotace z programu ŽP,
2008, realizováno
Rekonstrukce rybníka Junčáku, projekt pro stavební povolení, investor obec Psáry, vydáno
stavební povolení, 2008
Vodovod a kanalizace, lokalita Šátalka, Vestec u Prahy, projekt pro stavební povolení,
investor obec Vestec, vydáno stavební povolení, 2008
Okrasné jezírko na poz. 850/41, 853/1, Podolí I, okres Písek, soukromý investor,
realizováno 2007
Lokalita RD „V ohrádkách“, Pátek u Poděbrad, urbanistické řešení lokality pro 88 RD,
dokumentace pro ÚR, vydáno ÚR, 2007
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Rostoklaty, lokalita rodiných domů Palace Reality, dokumentace pro stavební povolení na
objekty: Komunikace, vodovod, tlaková splašková kanalizace a veřejné osvětlení, vydána SP
2007, v realizaci
Zabezpečení svahu a rekonstrukce vozovky v ulici Pod farou, Stříbrná Skalice, realizační
dokumentace, investice obce, 2007, realizováno.
Rostoklaty, lokalita rodinných domů „U křížku“, dokumentace pro územní rozhodnutí,
vydáno ÚR, 2007
Residence Strašnice, projekt komunikací pro obytný soubor, investor Ekospol a.s., 2007,
realizováno.
Místní komunikace v lokalitě Na Hradcích, Stříbrná Skalice, investor sdružení vlastníků,
Mgr. Josef Pecarík, projekt pro stavební povolení, vydáno stavební povolení, 2007
Úprava projektu dešťové kanalizace v ulici K Jahodárně, Vestec u Prahy, přepracování
projektu pro stavební povolení, investor obec Vestec, 2007, realizováno.
Zahradní jezírko, R. Dvojdům DABL3 – Pyšely, Zaječice, p.č.: 5/4, projekt pro provedení
stavby, 2006, realizováno
Rostoklaty, lokalita rodiných domů Palace Reality, dokumentace pro územní rozhodnutí,
vydáno ÚR, 2006
Obnova rybníku na pozemku p.č. 49 v obci Heřmaň, studie 08. 2005, projekt k SP
01. 2006, pravomocné SP 04. 2006, dokončeno, v užívání.
Lokalita RD Koloděje V lipách, řízení projektové přípravy pro ÚR, řešení vodohospodářské
části, 2005
Bytový areál „Nový park Písnice“, řízení projektové přípravy pro ÚR, řešení
vodohospodářské a dopravní části, 2005
Bytový areál Boloňská, řízení projektové přípravy pro ÚR, vodohospodářské řešení,
12. 2004, vydáno ÚR, řízení projektové přípravy pro SP, projekty vodovodu a kanalizace
k SP, 2005, v realizaci
Bytový areál U Hostivařské přehrady, řízení projektové přípravy pro SP, projekty
vodovodu a kanalizace k SP, 2005, vydáno SP, realizováno
Roztoky, lokalita RD Na Dubečnici, řízení projektové přípravy pro ÚR, řešení
vodohospodářské a dopravní části, 12. 2004, Hydrologická studie 2005.
Roztoky, lokalita V Solníkách I, II, III, lokality RD + 7 bytových domů, koordinace
projektové přípravy ve fázi prováděcích projektů, dopracování vodohospodářského řešení,
projekty 2004, realizováno 2005
Ďáblice, lokality RD f. Ekospol I, II, koordinace projektové přípravy ve fázi prováděcích
projektů, projekty 2004, realizováno 2005
Újezd nad Lesy, Lesní čtvrť, lokality f. Ekospol RD I, II, III, koordinace projektové
přípravy ve fázi prováděcích projektů, projekty 2004, realizováno 2005
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Rekonstrukce rodinného domu v Sadské (secesní objekt z počátku 20. stol.), dokumentace
pro SP, technické řešení stavební části a projekt vnitřního vodovodu a kanalizace, 09. 2003,
pravomocné stavební povolení 12. 2003, realizováno
Prodloužení vodovodního řadu „A“ v obci Vrchovany u České Lípy, projektové práce a
inženýring: dokumentace k ÚR prosinec 2002, projekt k SP (vodoprávnímu řízení) 03. 2003,
stavební dozor, zabezpečení předepsaných zkoušek a kolaudace 12. 2003.
MANDAVA-ŠTIŘÍN, bydlení a vybavenost , projekty technického vybavení (komunikací,
kanalizace, vodovodu, plynovodu, retenční nádrže) pro stavební řízení, 2003.
Projekt rodinného domu do prostředí českého venkova, technické řešení stavební části a
projekt vnitřního vodovodu a kanalizace, dokumentace k SP - leden 2003, stavební povolení březen 2003, zahájení stavby v obci Vrchovany u České Lípy - červen 2003, výkon
stavebního dozoru, pravomocné kolaudační rozhodnutí - prosinec 2003.
Mandava, areál bydlení Želivec - sever, 75 RD + technické vybavení, dokumentace k ÚŘ,
část inženýrské sítě a doprava, management elektronické podoby projektu, duben 2002,
vydáno ÚR
Mandava, bydlení a vybavenost Želivec - sever, 49 RD + komerční zóna, dokumentace k
ÚŘ, část inženýrské sítě a doprava, management elektronické podoby projektu, červenec
2001, vydáno ÚR
Obytný soubor Kralupy nad Vltavou - Minice, 12 rodinných domů, studie s regulačními
podmínkami, část technické vybavení a doprava červen 2001, vydáno ÚR.
Obytný soubor Hrdlořezy Za vodojemem, 7 rodinných domů, část technické vybavení a
doprava, dokumentace pro územní řízení, květen 2001, vydáno UR.
Obytný soubor Kostelec nad Labem - Letná, 34 rodinných domů, část technické vybavení
a doprava, dokumentace pro územní řízení, květen 2001, vydáno UR.
Zdravotnické a školské zařízení, rehabilitační centrum, dům s pečovatelskou službou,
Zdiměřická ul. Praha 11, návrh stavby, dokumentace pro územní řízení – technické řešení
stavební části, technické vybavení a doprava, spolupráce na inženýringu – vydáno územní
rozhodnutí v dubnu 1999.
Delvita a McDonald's, Praha 6 - Řepy - venkovní STL a NTL plynovod pro prodejnu ul.
Skuteckého, projekt červenec 1998, realizováno.
MAKRO, Delvita, McDonalds - nákupní areál LUKA, Praha 13, dokumentace sítí
technického vybavení k ÚR, září 1996, projekt pro SP sítí technického vybavení – březen
1998, prováděcí projekty – březen 1999, realizováno.
Bytový dům, kanceláře, fitness Musílkova 13, Praha 5, Dokumentace pro územní řízení –
část technické vybavení, inženýring k UR - prosinec 1997, spolupráce na projektu pro SP a
inženýringu k SP 1998, realizováno.
Výstavba výtahu Pod Karlovem 1670/8, Praha 2, inženýring 1997, realizováno
Půdní vestavba dvou bytových jednotek Pod Karlovem 1670/8, Praha 2, prováděcí
projekt 1997, inženýring, realizace 1997
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Plynofikace podnikatelského areálu Práče Praha 10 - Záběhlice, projekt pro stavební
povolení 1996, inženýring, realizováno.
Závlaha a odvodnění, hydrotechnické a stavební řešení provozu tří fontán, Sady
Bedřicha Smetany, Ústí nad Labem, projekt 1996, realizováno 1996.
Výstavba rodinných domů Vonoklasy, zásobování vodou a odkanalizování 1996, projekt
pro SP, inženýring, 1997, realizováno.
Výstavba 70 RD Rudná, lokalita V Brance, - I. etapa, inž. sítě, dokumentace pro ÚŘ,
prosinec 1995, projekt pro SP 1996, realizováno.
McDonalds, Praha - Újezd u Průhonic - projekt venkovních a vnitřních sítí technického
vybavení pro restauraci rychlého občerstvení, duben 1995.
Nákupní středisko Praha-Zličín, investor Walther-Möbel, SRN, projekt technického
vybavení v rozsahu: kanalizace dešťová a splašková, vodovod, plynovod, DUN, dokumentace
k územnímu rozhodnutí, březen 1995, ÚR vydáno 11. 95.
Rekonstrukce rodinného domu. Přístavní 1288, Mělník - Mlazice, projekt ke stavebnímu
povolení, technické řešení stavební části, vnitřní kanalizace, vodovod, rozvody elektro, leden
1995.
Rekonstrukce Městského rybníka, Planá u Mariánských lázní, Projekt sdruženého
objektu a dalšího bezpečnostního přelivu, leden 1993, realizace 1994.
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