Celková oprava bytové jednotky č. 202, Újezd
42, Praha 1

Návrh stavebních úprav

Objednatel: OTMS ÚMČ Praha 1, Vodičkova
18, Praha 1

Jan Petr

1. Koupelna a WC
- Návrhem je celkové provedení rekonstrukce hygienického jádra
předmětné bytové jednotky
- Dojde k demontáži veškerých původních zařizovacích předmětů,
demontáži připojovacího potrubí k nim a dále k odsekání původních
obkladů a dlažeb
- Povrchy stěn a podlah budou vyrovnány, v místě ostřiku vodou budou
aplikovány hydroizolační nátěry. Dále bude proveden nový keramický
obklad stěn a keramická dlažba na podlaze.
- Bude provedeno nové připojovací potrubí vody a kanalizace od
stoupačky k novým zařizovacím předmětům
- Budou osazeny nové zařizovací předměty – sprchový kout, umyvadlo
a kombi klozet.

2. Podlahové konstrukce
- Budou odstraněny stávající vysloužilé podlahové krytiny (keramická
dlažba v hale a kuchyni, PVC v obytné části
- Povrchy po demontovaných podlahách budou lokálně opraveny,
odstraněny zbytky starých lepidel, povrch vyrovnán samonivelační
stěrkou a zpenetrován
- Následně budou položeny nové krytiny – v kuchyni a předsíni
keramická dlažba, v obytných místnostech plovoucí podlaha
- Budou provedeny i adekvátní podlahové soklíky

3. Povrchy stěn a stropů
- Bude odstraněna původní malba, povrch po oškrábaní malby bude
omyt
- Bude provedeno lokální otlučení poškozených a nesoudržných omítek
stěn a stropů v předpokládaném rozsahu cca 30% plochy
- Po otlučení narušených omítek stropů a stěn dojde k jejich opravě a
následné výmalbě v bílém odstínu

4. Vytápění
- Budou demontována stávající otopná žebrová tělesa v hale, obýváku a
ložnici
- Vzhledem k absenci topného tělesa v kuchyni bude proveden nový
rozvod přívodního měděného potrubí do kuchyně a v nové pozici
osazen panelový VK radiátor
- Ostatní radiátory budou instalovány v pozicích stávajících topných
těles
- Budou osazeny i nové ventily a termohlavice

5. Dveře, okna a ostatní truhlářské prvky
- Okna zůstávají stávající, je nutno dbát jejich ochrany před poškozením
vlivem stavby. Jediným zásahem do okenních konstrukcí je doplnění
okenní kličky do okna ve špajzu
- Dojde k demontáži stávajícího palubkového obkladu v předsíni a části
kuchyně
- Do kuchyně budou dodány nové profilované dveře o rozměru cca
900*2100 mm s replikovým kováním – jako vzor budiž použity
stávající dveře v bytě
- Stávající dveřní křídla v počtu 5 kusů budou dle záměru repasovány –
tzn dojde k opálení původních nátěrů. Tmelení defektů a provedení
nových nátěrů. Dojde rovněž k výměně či opravě rozvor a dveřního
kování.
- Dveře do obýváku budou vzhledem k poničenému sklu nově
přeskleny.
- Dojde k výměně dveřních prahů
- Vzhledem k absenci jiných úložných prostor je navržena kompletní
repase stávajících vestavěných skříní v hale.

6. Ostatní
- Budou zrušeny a zazděny stávající dveře mezi ložnicí a obývákem
- Budou odstraněny stávající drobné ocelové prvky (věšáky, háčky,
objímky apod.)
- Dojde k repasi stávajícího potrubí vytápění viditelně přiznaného – tzn
odstranění původních nátěrů, obroušení a provedení syntetických
nátěrů v bílé barvě
- V kuchyni bude demontována kuchyňská linka

7. Ostatní rozvody ZTI
- Bude provede nový rozvod připojovacího potrubí vody a kanalizace
v kuchyni
- Bude osazen pračkový ventil jako příprava pro pračku
- Bude provedena příprava pro kuchyňskou linku

