NABÍDKA SLUŽEB AUTORIZOVANÝCH INŽENÝRŮ A TECHNIKŮ
pro Hodonínsko, Břeclavsko, Lounsko
PROJEKTANTI, STAVBYVEDOUCÍ, DOZORY VE VÝSTAVBĚ

Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků
činných ve výstavbě

Č.

E-mailová adresa

Jméno a příjmení

1

projekce@projektop.com

Tomáš Brhel

Telefon

Číslo AO
(všech 7
míst)

774 430 460

1006745

Kraj v ČR
(příslušnot AO)

Obec
(bydliště/působiš Rozsah služeb
tě AO)

Cena

Reference

Jihomoravský

Čejkovice

Zdarma popř. za nějakou
malou úplatu.

10 let praxe v oboru

2

edvard.kacetl@gmail.com

Edvard Kacetl

604 914 019

1006738

Jihomoravský

Prušánky

3

marekkunicky@gmail.com

Marek Kunický

606 728 135

1005088

Jihomoravský

Mutěnice

4

jan.kasan@centrum.cz

Jan Kasan

725 547 473

1004821

Jihomoravský

5
6

krizp13@gmail.com
jsme@atelier3.cz

Pavel Kříž
Jakub Král

602 745 796
603 387 746

1006570
1007099

Jihomoravský
Jihomoravský

7

vlach@atelier100d.cz

Jaroslav Vlach

775 112 908

1005035

Jihomoravský

8

9

10

hermantomas.ht@gmail.com Tomáš Herman

tomas.kejik@tiscali.cz

Tomáš Kejík

fiedlerova@fist-stavby.cz

Ing. Zdeňka
Fiedlerová

728 022 500

603 197 419

735 161 818

1006977

1001987

1006197

Projektovou dokumentaci
Navrhnout způsoby oprav,
pasportizace jako podklad pro
projektanty,, vypracování rozpočtu,
realizace dodávek HSV, popřípadě
řízení výstavby jako generální
dodavatel.
Stavební část projektové
dokumentace

SvatobořiceKompletní služby statika
Mistřín
Brno
Projekční práce
Praha/Brno-Praha Generální projektant vč. inženýringu Zvýhodněná cena určitě
Architektonické návrhy a projekce
Dle dohody a volných
Kyjov
pozemních staveb včetně
kapacit ateliéru.
inženýringu

Aktuálně odpracováno cca 50h v
postižené oblasti.
www.atelier3.cz
10 let samostatného architektonického
ateliéru v Kyjově - www.atelier100d.cz

Brno

Zpracování projektové dokumentace
(odstranění stavby, stavebních
úprav, novostavby), autorský dozor, Symbolická
technický dozor, inženýrská činnost
(vyřízení stavebního povolení)

Zpracování projektových dokumentací
odstranění stavby, stavebních úprav a
novostaveb, autorský a technický dozor,
inženýrská činnost

Okrouhlická 202,
66482 Říčany

Návrh a dokumentaci stavby včetně
případné prováděcí dokumentace
(tj.vč.řemesel, rozpočtu a statiky vše dle rozsahu a důležitosti),
inženýring, mimo dokumentace
vodních děl

Projektujeme obytnou i občanskou
výstavbu, rovněž průmyslové objekty,
začátek živnosti cca1992, naposledy
nezištná pomoc při povodních 1997

Jihomoravský

Kunštát

Projektovou činnost, technicky
dozor, rozpočtové práce, inženýrská Ano
činnost

Jihomoravský

Jihomoravský

Jistě, nějak se vždy
dohodneme

V posledních třech letech zajištění cca 10
kompletních projektu RD, mimo jiného vc.
rozpočtu a inženýrské činnosti. Z toho 4
RD realizovány pod kompletním TD, další
tri momentálně v realizaci.

11

J.Rolinek@seznam.cz

Jan Rolínek

731 141 775

1005473

Jihomoravský

Stavbyvedoucí, technický a stavební
Moravský Krumlov
Dle domluvy
dozor

12

ota.ida@volny.cz

Otakar Mikulka

776 234 286

1004089

Jihomoravský

Brno

https://www.ckait.cz/ckait-vyzyva-inzenyry-a-techniky-v-oboru-pozemni-stavby-k-pomoci-jizni-morave

Rekonstrukce, i pamatkove chráněné
budovy(palác opata Žďárské kláštera,
Fnusa Brno, krajský urad), školy, školky( i
za plného provozu), Výstavba RD,
bytových domů

projektant - kompletní projekt RD v
Ano - dle konkrétní situace Projektujeme několik rodinných domů
rozsahu pro ohlášení stavby + výkaz
a rozsahu
ročně.
výměr
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NABÍDKA SLUŽEB AUTORIZOVANÝCH INŽENÝRŮ A TECHNIKŮ
pro Hodonínsko, Břeclavsko, Lounsko
PROJEKTANTI, STAVBYVEDOUCÍ, DOZORY VE VÝSTAVBĚ

Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků
činných ve výstavbě

Č.

13

E-mailová adresa

dalibor.babicek@seznam.cz

Jméno a příjmení

Ing. Dalibor Bábíček

Lýdia Regéciová

14

regeciova@regartservis.cz

15

Ing. Michaela
n.kopecka@stavebnikancelar.cz
Pánková Kopecká

Telefon

608 855 794

727 913 507

Číslo AO
(všech 7
míst)

1301530

1005313

Kraj v ČR
(příslušnot AO)

Jihomoravský

Jihomoravský

736 784 222 ČKAI T1003602Jihomoravský

Obec
(bydliště/působiš Rozsah služeb
tě AO)

Reference

Architekt a projektanti atelieru
zpracují projekty všech druhů
staveb, architektonické návrhy od
studie po kompletní projektovou
prováděcí dokumentaci, vč.
vizualizací. Projektujeme kvalitní
stavby pro bydlení, moderní rodinné
domy, bytové domy, veřejné stavby,
a všechny ostatní pozemní stavby.
Zajistíme kompletní procesování
stavby, vč. povolení stavby.

Dle domluvy v konkrétních
případech a rozsahu
reference viz - www.projekce-babicek.cz
plnění.., ceny se slevou
pro postižené stavebníky..

Brno

Projektová dokumentace, rozpočty,
technický dozor,
realizace+stavbyvedoucí

Koordinace stavebních
prací, uvolnění kapacit
spolupracujících profesí
(vodař, elektrikář,
fasádníci, klempíř, atd.). V
případě objektů ve
vlastnictví obcí nabízím
dlouholeté zkušenosti s
realizací veřejných
zakázek.

http://www.uur.cz/images/5-publikacnicinnost-a-knihovna/metodicke-prirucky-apublikacni-materialy/2019/KODUSpublikace-2019.pdf
https://regartservis.cz/gallery/dozor.html
https://regartservis.cz/projekty.html
https://regartservis.cz/archiv.html

PURKYŇOVA 92

projektové práce, autorský dozor,
technický dozor stavby, koordinace
a zastřešení dodavatele stavby

Ano

Projektové práce 25 let , dodávka staveb
od r. 2005 do 2018, průběžně TDS

Vacenovice 696
06, Stanoviska
700

16

pospisil@pospisilsvejnoha.cz Jiří Pospíšil

603 219 663

1002350

Jihomoravský

Letonice

17

hrdinova@sollaron-architects.cz
Ing. Hana Hrdinová

736 138 295

1007153

Jihomoravský

Brno - město

18

jtichy@unet.cz

Jakub Tichý

604 131 601

1006512

Jihomoravský

Boskovice

19

bojanovska@bmm-pro.cz

Martina Bojanovská

602 577 857

0018969

Jihomoravský

Kuřim

https://www.ckait.cz/ckait-vyzyva-inzenyry-a-techniky-v-oboru-pozemni-stavby-k-pomoci-jizni-morave

Cena

- 2/14 -

projektový management - příprava a
řízení projektů, dotační
management, projektová činnost,
znalecká činnost v oboru vady a
poruchy pozemní stavby,
ano
ekonomika-oceňování nemovitostí,
technický a autorský dozor, tvorba a
realizace plánů obnovy a rozvoje
obcí
projekt od architektonické studie až
0po prováděcí projekt stavby
Individuálně, cena
Kompletní projekční práce pozemní
nákladová bez zisku a
stavitelství
nižší
Vyhotovení návrhu novostavby po
odstranění poničené stavby, pomoc
investorovi v rozsahu nutných
Cena za výše uvedené
činností,
služby bude stanovena s
vyhotovení projektové
ohledem na rozsah
dokumentace pro povolení stavby
sjednaný s investorem,
včetně projednání s orgány státní
cena bude navržena dle
správy,
honorářového řádu
zajištění podání žádosti na stavební
úřad, zastoupení při projednávání
stavebním úřadem

20 let spolupráce na rozvoji obcí na
Vyškovsku, dlouhodobá spolupráce s
obcemi při obnově obcí a přípravě či
realizaci projektů - obce - Hrušky u Brna,
Blažovice, Křenovice, Dobročkovice,
Kučerov, Bousín, Luleč, Nevojice,
Ponětovice,..
www.sollaron-architects.cz
Ročně děláme cca 20 proejktu RD,
minimálně 1/2 rekonstrukce

Projektuji rodinné domy od roku 1999
S událostí jako je poničení domů živelnou
katastrofou zkušenosti nemám
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Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků
činných ve výstavbě

Telefon

Číslo AO
(všech 7
míst)

Martin Deutsch

773 554 319

Info@aksamit.cz

Milan Pohl

22

starha@starha.eu

23

Kraj v ČR
(příslušnot AO)

Obec
(bydliště/působiš Rozsah služeb
tě AO)

0105155

Jihomoravský

Nový Jičín

777 880 000

1002849

Jihomoravský

Ing. Oldřich Štarha

775 307 291

1004102

msochurek@volny.cz

Ing.Miroslav
Sochůrek

777 322 734

24

pokorny@lpstaving.cz

Ing. Ladislav
Pokorný

25

jan.cop@email.cz

26

valenta@projektum.cz

Č.

E-mailová adresa

Jméno a příjmení

20

deutsch@gades.cz

21

Cena

Reference

Konzultace, Odborné posudky,
projekty, dozory

ano, zvýhodnění dle
dohody a rozsahu prací

Pomoc při povodních na Severní moravě,
posudky, analýzy, zjednodušené projekty.

Brno

Stavební dozor, poradenství,
rozpočet, dílčí stavební práce

možnost přespání, strava

Firma specializující se na rekonstrukce PS

Jihomoravský

Kuřim

projekce pozemní stavby

dohodou dle situace

1002017

Jihomoravský

Mikulov

602 611 506

1004848

Jihomoravský

Říčky 123

Ján Čop

603 824 709

1301157

Jihomoravský

Bzenec,
Žerotínova 1587

Michal Valenta

776 233 099

1005876

Jihomoravský

Brno

Změření stávajícího stavu,
kompletní projektová dokumentace,
fotodokumentace, pasport stavby,
geodetické zaměření, návrh
exterierů - zahrady.

Jsem autorizovaní osoba, doktorské
studium u prof. Bradáče soudní
Pomoc při zajištění
inženýrství, energetický specialista,
dodávek materiálu, slevu postgradual na ČVUT u Doc.
na projektových prací 10% Mansfeldový městské inženýrství, třetí
( dle rozsahu možno i
generace projektantů, celý život se
více). Mohu vykonávat
pohybuji ve stavebnictví. Projektuji
autorský dozor při
rekonstrukce i novou výstavbu - rodinné
výstavbě
domy, admin. budovy, DPS, haly,
zahradní architekturu, provádím stavebně
statické posouzení stáv. objektů.

zkušenosti s rekonstrukcemi rodinných a
bytových domů
praxe Agroprojekt, projekce
Vypracování projektové
Karlovarského porcelánu, 20 let
sleva 25% proti standardu
dokumentace, stavební dozor
stavbyvedoucí, trvale projekční činnost a
dozorování staveb
Dle rozsahu a charakteru
Projektová dokumentace, Realizace
Reference na www.lpstaving.cz
prací
do r. 2016 výr.manažer fi Renova
případnou výpomoc
TDI, proj. práce AT
Hodonín, předtím proj., od r.2016
nabízím zdarma
důchodce
projekční i inženýrská činnost ve
všech fázích, průkazy energetické
náročnosti, položkové a slepé
rozpočty, odborná a konzultační
činnost se zaměřením na
praxe v oboru 18 let
energetickou náročnost, odborné
posudky v oboru pozemních staveb,
tepelné techniky i pro dotační
programi Nová zelená úsporám a
Dešťovka

606 525 205

1002118

Jihomoravský

Palírenská 31,
621 00 Brno

skornicka@stavebnidozory.cz Martin Škornička

604 526 583

1101941

Jihomoravský

Brno

stavební dozor, konzultace ,
poradenství,

29

ing.lidmila@seznam.cz

Ing. Petr Lidmila

603 253 533

1001041

Jihomoravský

Rousínov, Brno

Projekt, vyřízení povolení, dozor

30

docekal.vladimir@tiscali.cz

Vladimír Dočekal

724 117 056

1101845

Jihomoravský

Brno

technický dozor, zpracování PENB

31

dolpeter@seznam.cz

ing. Petr Doležal

420602 771 815

1003001

Jihomoravský

Brno

32

rchudarek@seznam.cz

Radomír Chudárek

722 921 223

1006779

Jihomoravský

27

atelieraz@seznam.cz

28

NABÍDKA SLUŽEB AUTORIZOVANÝCH INŽENÝRŮ A TECHNIKŮ
pro Hodonínsko, Břeclavsko, Lounsko
PROJEKTANTI, STAVBYVEDOUCÍ, DOZORY VE VÝSTAVBĚ

Jiří Adámek

https://www.ckait.cz/ckait-vyzyva-inzenyry-a-techniky-v-oboru-pozemni-stavby-k-pomoci-jizni-morave

rozpočtářské práce, příprava
staveb, projektová činnost
Rozpočty, projekční činnost včetně
Lužice u Hodonína
vyřízení povolení

- 3/14 -

Do konce roku 2021 2 x
měsíčně návštěva v místě www.stavebnídozory.cz
zdarma
Více než 30 let odborné stavební praxe
30 let praxe ve stavebnictví, 5 let
cenové zvýhodnění
zpracovávám PENB
rozpočty a příprava staveb- Unistav, a.s.
dle skutečnosti
Brno
Prace ve stavební firmě 10let, provádění
rozpočtů a stavební dozor
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Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků
činných ve výstavbě

Č.

E-mailová adresa

Jméno a příjmení

Telefon

Číslo AO
(všech 7
míst)

Kraj v ČR
(příslušnot AO)

Obec
(bydliště/působiš Rozsah služeb
tě AO)

33

lev.koudelka@gmail.com

Lev Koudelka

420720 554 641

1003104

Jihomoravský

Irkutská 311/1
Brno-Starý
Lískovec 62500

34

dolpeter@seznam.cz

ing. Petr Doležal

+420602771815

1003001

Jihomoravský

Brno

35

rchudarek@seznam.cz

Radomír Chudárek

722 921 223

1006779

Jihomoravský

36

lev.koudelka@gmail.com

Lev Koudelka

+420720554641

1003104

Jihomoravský

37

m.volejnikova@volny.cz

Martina Volejníková

+420724333986 ČKA 04983 Jihomoravský

Brno

38

jsvobo77@gmail.com

Ing. Jiří Svoboda

606 712 290

1002535

Jihomoravský

brno

39

kubla.ondrej@gmail.com

Ondřej Kubla

603 158 125

1006102

Zlínský

Kladeruby 25,
Kelč 7543 /
Valašské Meziříčí

40

sebesta@sb-projekce.cz

Petr Šebesta

721 980 337

1007049

Zlínský

41

peniasko@lpprojekce.eu

Lukáš Peniaško

777 297 842

1302267

Zlínský

42

nohelovaz@centrum.cz

Zuzana Nohelová

775 020 921

1006307

Zlínský (působím i
v Plzeňském kraji)

43

havel@havelengineering.com Zdeněk Havel

44

krocil@krocil.eu

45

46

jdindos@gmail.com

Tomáš Kročil

602 786 297

1301062 PS Zlínský

734 600 316

1302110

Zlínský

vladimir.pavlica@rekostav.comVladimír Pavlica

605 266 646

0011072

Zlínský

Ing. Ján Dindoš

734 234 207

1302283

Zlínský

https://www.ckait.cz/ckait-vyzyva-inzenyry-a-techniky-v-oboru-pozemni-stavby-k-pomoci-jizni-morave

Stavební dozor, technický dozor

rozpočtářské práce, příprava
staveb, projektová činnost
Rozpočty, projekční činnost včetně
Lužice u Hodonína
vyřízení povolení
Irkutská 311/1
Brno-Starý
Lískovec 62500

Stavební dozor, technický dozor

veškerá projekční a povolovací
činnost
Projektová dokumentace, zaměření
stavu, posouzení stavebních
konstrukcí, orientační kalkulace
nákladů.

Cena

Reference

10 –15 tisíc Kč měsíčně
(při 2 – 3 návštěvách
týdně)dle složitosti stavby, Stavbyvedoucí i v zahraničí, investiční
hodinovou sazbu 350,technik na obecním úřadě
Kč/hod + cestovní náklady
+DPH
rozpočty a příprava staveb- Unistav, a.s.
dle skutečnosti
Brno
Prace ve stavební firmě 10let, provádění
rozpočtů a stavební dozor
10 –15 tisíc Kč měsíčně
(při 2 – 3 návštěvách
týdně)dle složitosti stavby, Stavbyvedoucí i v zahraničí, investiční
hodinovou sazbu 350,technik na obecním úřadě
Kč/hod + cestovní náklady
+DPH
ano po domluvě
Předpokládám ceny těsně
Projektová činnost 55 let, znalecká
nad úrovní skutečných
činnost 46 let.
nákladů.

projektovou dokumentaci, rozpočty,
inženýring, dodávky staveb

Projektovou dokumentaci RD,
Oznice / Valašské bytového domu, admin. objektu Meziříčí
rekonstrukci/novostavbu +
inženýrskou činnost
Komplexní služby ( dokumentace
odstranění staveb, studie
Zlín
novostavby, dokumentace pro
společné povolení, inženýrská
činnost)
PD pro stavební povolení (ohlášení)
Hošťálková (Žihle
, rozpočty, vyřízení stavebního
okr. Plzeň - sever)
povolení
Prostřední 3449,
760 01 Zlín

NABÍDKA SLUŽEB AUTORIZOVANÝCH INŽENÝRŮ A TECHNIKŮ
pro Hodonínsko, Břeclavsko, Lounsko
PROJEKTANTI, STAVBYVEDOUCÍ, DOZORY VE VÝSTAVBĚ

inženýrské i projektové práce a
hlavně vlastní fyzické nasazení při
realizaci

Novostavby a rekonstrukce rodinných a
bytových domů

www.lpprojekce.eu

povodeň a osobní zkušenost při přípravě
znalost statiky, součinnost a koordinaci realizace protipovodňových
zdarma
opatření kolem Otrokovic a v areálu
Barum Continental

Kompletní projektová dokumentace,
včetně profesí, výkon inženýrské
činnosti.
Staré Město u UH realizace, konzultace....
Spracovanie kompletnej
dokumentácie pre stavebné
závisí na rozsahu ,
rd pištěk, spracovanie dsp a koordinácia
povolenie, vrátane koordinácie a
Jalubí
predpoklad začiatku práce profesíí, garáž veselí nad moravou, rd
zabezpečenie profesíí - statika,
september ( září)
boněcko ,
penb, pbř , tzb , rozpočet stavby
podľa URS , po dohode inžiniering
Luhačovice
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Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků
činných ve výstavbě

Telefon

Číslo AO
(všech 7
míst)

Ondřej Kubla

603 158 125

1006102

Zlínský

Dušan Halaška

737 261 285

1300228

Zlínský

Č.

E-mailová adresa

Jméno a příjmení

47

kubla.ondrej@gmail.com

48

halaskad@volny.cz

Kraj v ČR
(příslušnot AO)

Obec
(bydliště/působiš Rozsah služeb
tě AO)
Kladeruby 25,
projektovou dokumentaci, rozpočty,
Kelč 7543 /
inženýring, dodávky staveb
Valašské Meziříčí
Osobně konzultace a návrhy
technického řešení staveb. Dle
Zlín
možností případné zajištění
stavebních kapacit.

NABÍDKA SLUŽEB AUTORIZOVANÝCH INŽENÝRŮ A TECHNIKŮ
pro Hodonínsko, Břeclavsko, Lounsko
PROJEKTANTI, STAVBYVEDOUCÍ, DOZORY VE VÝSTAVBĚ

Cena

Reference

Dle situace

Řízení staveb menšího rozsahu od r.1991

Dle objemu práce.
Zpracování kompletní PD pro
Budeme se snažit
stavební povolení (včetně arch.
poskytnout maximální
studie), rozpočet, obstarání povolení. zvýhodnění cenou i
termínem!
Budu se snažit připravit co
nejvýhodnější termínové a
cenové podmínky. Dále
Zajišťuji kompletní projektovou
nabízím k mnou
dokumentaci včetně rozpočtu a
realizovaným projektům
vyřízení stavebního povolení.
on-line a telefonické
odborné poradenstvi
zdarma.

49

hulinsky@masterplan.cz

Zdeněk Hulínský

606 781 794

1400496

Vysočina

Humpolec

50

jaroslav.trojan@projektro.cz

Jaroslav Trojan

603 936 070

1400656

Vysočina

Telč

51

arbikvit@gmail.com

Vít Arbelovský

606 363 976

1400488

Vysočina

Horní Papšíkov
95,58001
Havlíčkův Brod

Co je nutné

Dokumentace stavby, průkaz
energetické náročnosti budovy ,
certifikát autorizovaného inspektora

vaverka@stavoproj.cz

Ing. Karel Vaverka

602 726 132

1000063

Vysočina

Třebíč

53

V.DOLEJSI@seznam.cz

Ing.Vít Dolejší

774 987 285

0012059

Vysočina

Jihlava

54

dvorak@daztrsice.cz

Martin Dvořák

724 188 050

1201408

Olomoucký

Tršice

55

info@imjstavby.cz

Michal Jemelka

602 558 276

1201895

Olomoucký

Přerov

Projektovou dokumentaci demolice,
stavebních úprav nebo PD pro
novou výstavbu rodinného domu.

První konzultace zcela
zdarma. Dále bude záležet
na rozsahu, požadavcích
investora atd.

Projekční a inženýrská činnost
pozemních staveb.

Pouze pokrytí nákladů.

56

info@jaromirlavicka.cz

Jaromír Lavička

736 159 735

1202327

Olomoucký

57

pospisil@boosplan.cz

Antonín Pospíšil

777 638 277

1201964

Olomoucký

Uničov

https://www.ckait.cz/ckait-vyzyva-inzenyry-a-techniky-v-oboru-pozemni-stavby-k-pomoci-jizni-morave
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Věnuji se zejména oblasti rekonstrukcí a
novostaveb rodinných domu.

49 let projektové praxe od staveb velkých
(Jódová sanatoria Klimkovice) až po
stovky rodinných domků. Bonus vypracování žádosti pro dotaci Nová
zelená úsporám.

52

Mohelnice (okr.
Šumperk)

Více než 7 let aktivní práce v projektování
staveb, desítky dokončených a
realizovaných projektů rodinných domů a
dalších staveb.

Pasport staveb, PD pro SP a
20% sleva z běžného
realizační PD, včetně vyřízení
honoráře
potřebné legislativy
Pasportizace budov, 3D laserove
skenovani budov, PD všech stupňů,
položkové rozpočty staveb,
technický dozor, pomoc při výběru
stavebního dodavatele, variantně
pomoc při povolování staveb inženýrská činnost, vypracování
PENB
úvodní konzultace
projekční práce pro demolici a
zdarma, následně dle
stavební povolení,
dohody

Dlouholeté zkušenosti s PD RD i
halových objektů včetně technolog.celků.

15 let praxe v oboru

www.boosplan.cz
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Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků
činných ve výstavbě

Č.

E-mailová adresa

Jméno a příjmení

Telefon

58

trokan@volny.cz

Ing. Martin Trokan

721 900 216

59

projekce@wellnetdesign.cz

Daniela Diblíková
Vláčilová

608 784 477

Číslo AO
(všech 7
míst)

Kraj v ČR
(příslušnot AO)

AI1200065 Olomoucký

1201710

Olomoucký

Obec
(bydliště/působiš Rozsah služeb
tě AO)
Projektovou dokumentaci pro
Olomouc
stavební povolení, inž.činnost,
rozpočet
Olomouc

Projektová dokumentace

Cena

Reference

Pokrytí pouze nezbytně
nutných nákladů,
www.wellnetdesign.cz
především na subdodávky
profesí
Výkon profese provádím na základě
živnostenského oprávnění při práci, v
současné době vykonávám funkci
místostarosty města. Předpokládám, že
budu vedením města uvolněn k možné
výpomoci v této záležitosti.
Zkušenosti:
Možnost i bezplatně, dle
do roku 2005 - mistr, stavbyvedoucí u
domluvy.
stavební firmy
od 2005 - 2018 - podnikání ve
stavebnictví (Provádění staveb a
odstraňování)
2018-současnost - místostarosta města
od 2016 - energetický specialista
od 2017 - odhadce
od 2018 - autorizace
Hodinová sazba za TDS
650,-Kč bez DPH.
Reference budou doloženy. Mám praxi ve
Předpoklad je, že bude
stavebnictví cca 30let.
nabídnuta cena dle
požadovaných služeb.

60

vrana.79@seznam.cz

Jaroslav Vrána

607 934 704

1202254

Olomoucký

Tovačov I-Město,
751 01

Autorizace v oboru pozemní stavby,
výkon technického a stavebního
dozoru, rozpočtování staveb.
Zároveň působím jako odhadce
movitého a nemovitého majetku na
základě živnostenského oprávnění.
Jsem také držitelem oprávnění k
výkonu činnosti energetického
specialisty vedeným v seznamu
MPO pod č. 1639, pro zpracování
energetických průkazů.

61

vasekbajtek@seznam.cz

Václav Bajtek

608 330 278

1201975

Olomoucký

Říkovice 9, 751
18 Říkovice

Dobrý den,
mohu nabídnout služby TDS.

62

ludekchum@seznam.cz

LUDĚK cHUM

733 718 823

1200633

Olomoucký

BŘEZCE 782,
ŠTĚPÁNOV

KOMPLEXNÍ SLUŽBY V OBORU PS ANO

REALIZACE, PRAXE 33 LET

Tvorba rozpočtů v RTS podle
zaměření a rozsahu oprav
jednotlivých domů, posouzení stavu
RD, návrh oprav RD.

Jako stavbyvedoucí se zabývám
výstavbou novostaveb RD a pozemních
staveb, rekonstrukci plochých a šikmých
střech, kompletní rekonstrukci bytových a
rodinných domů. Na tyto zakázky rovněž
zpracovávám kompletní rozpočty dle RTS.
V případě potřeby bych se pokusil pomoct
také s realizací samotných oprav přes
svou stavební firmu

63

daniel.nardelli@seznam.cz

Ing. Daniel Nardelli

728 599 232

1104277

Moravskoslezský

Kravaře

64

ivo.manas@tiscali.cz

Ivo Maňas

723 107 948

1101567

Moravskoslezský

B.Benešové 1670,
744 01 Frenštát
rozpočtářské práce na stavební část
p.R.

65

tomesp@volny.cz

Petr TOMEŠ

604 580 959

1100338

Moravskoslezský

Ostrava

https://www.ckait.cz/ckait-vyzyva-inzenyry-a-techniky-v-oboru-pozemni-stavby-k-pomoci-jizni-morave
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projekt, konzultace

zdarma

projektant od roku 1985, noivostavby,
rekonstrukce
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Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků
činných ve výstavbě

Č.

E-mailová adresa

Jméno a příjmení

Telefon

Číslo AO
(všech 7
míst)

Kraj v ČR
(příslušnot AO)

66

marekblatecky@seznam.cz

Ing. Marek Blatecký

774 197 012

1102849

Moravskoslezský

67

info@ndprojekt.cz

David Niklasch

775 391 597

1104352

Moravskoslezský

Obec
Cena
(bydliště/působiš Rozsah služeb
tě AO)
Dokumentace pro stavební povolení
(ohlášení, územní souhlas),
dokumentace odstranění stavby,
vyřízení veškerých náležitostí
spojených s vyřízením souhlasu se
stavbou. Rozpočty v těchto
případech nejsou potřeba,
Branka u Opavy
nezatěžujte postižené lidi nesmysly. Nesrozumitelná otázka.
Prostě co nejjednodušší
dokumentace, aby stavba byla
rychle povolena. Hlavně tlačte na
poslance, aby v tomto případě byly
výjimky a úředníci nepožadovali
nesmyslné krávoviny, jako požadují
běžně.
Projekční práce zdarma v
rámci sponzorského daru
JM ND projekt s.r.o., mimo
Brantice
Projekční činnost
rozpočet a jiné
subdodávky projekčních
prací.

68

jiriskopalik@centrum.cz

Jiří Skopalík

605 960 900

1103503

Moravskoslezský

Francova Lhota,
Zlínský kraj

69

jezersky@inproprojekt.cz

Daniel Jezerský

777 230 426

1104090

Moravskoslezský

Frýdek-Místek

70

snuparek@post.cz

Štěpán Šňupárek

777 235 583

1103489

Moravskoslezský

Ostrava

71

petr.konasd@gmail.com

Petr Konečný

603 224 614

1101248

Moravskoslezský

https://www.ckait.cz/ckait-vyzyva-inzenyry-a-techniky-v-oboru-pozemni-stavby-k-pomoci-jizni-morave
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Nový Jičín
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kompletní projekty, statické části
projektů, statické a dynamické
výpočty, statické posudky, návrhy
sanací, úpravy a zesilování nosných
konstrukcí, stavební dozory

Kvalitní kompletní projekty
včetně statiky (setkávám
se s tím, že často chybí
statické části) za
přijatelnou (výhodnější)
cenu. První návštěva a
konzultace zdarma.

PD včetně vyřízení povolení stavby, Přednostní započetím
rozpočtu, posouzení a návrh nového projekčních prací a
stavu
smluvní cena za PD
Ano, po dohodě s
konkrétním stavebníkem a
Kompletní projektovou dokumentaci
posouzení jeho životní
pozemních staveb, inženýrskou
situace jsem schopen
činnost, poradenství
projekt vypracovat za režii
nebo zdarma.
V termínu 26-29.07.2021 na místě nejlépe v jedné obci (např.
Moravská Nová Ves)
Stavebně-technický průzkum s
určením rozsahu poškození,
nerozumím otázce
doporučeným postupem oprav
a jejich orientačním oceněním
Pomoc při podání žádosti o podporu
v programu Živel

Reference

Jaké zadání, formulujte přesně? Postě
projektuji a vyřizuji povolení na cca 30
staveb ročně.

Rekonstrukce stavebních objektů,
zaměření stávajících stavů, PD všech
rozsahů. Z kapacitních důvodů můžeme
jako ND projekt nabídnout pouze
vyhotovení jednoho projektu= věnovat se
jednomu domu, postiženého tornádem.

15 letá praxe v projektování pozemních
staveb, tzn. mnoho projektů pozemních
staveb od rodinných domů až po
průmyslové a občanské stavby.

Dlouholetá praxe v oblasti stavební a
statické PD pro rodinné domy

Praxe v oboru 20 let, mnoho
projektovaných pozemních staveb

35 let v provozní, projektové a inženýrské
činnosti, následně 15 let v dozorové
činnosti;
koordinátor humanitární pomoci v
záplavách na novojíčinsku (2009) a
frýdlantsku (2010)
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NABÍDKA SLUŽEB AUTORIZOVANÝCH INŽENÝRŮ A TECHNIKŮ
pro Hodonínsko, Břeclavsko, Lounsko
PROJEKTANTI, STAVBYVEDOUCÍ, DOZORY VE VÝSTAVBĚ

Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků
činných ve výstavbě

Č.

E-mailová adresa

Jméno a příjmení

Telefon

Číslo AO
(všech 7
míst)

Kraj v ČR
(příslušnot AO)

Obec
(bydliště/působiš Rozsah služeb
tě AO)

Cena

TDS, KOO BOZP, projekční činnost

Nevím co v tuto chvíli
napsat....Vše je o
viz https://www.inzenyrska-kancelarkomunikaci, která směřuje ostrava.cz
rychlé a oboustranné
dohodě

Reference

72

tomas.krikala@iktinos.cz

Ing. Tomáš Křikala

775 930 544

1100710

Moravskoslezský

Nová Ves 396,
Frýdlant nad
Ostravicí, PSČ
739 11

73

hlozekj2@gmail.com

Josef Hložek

603 264 384

1100776

Moravskoslezský

Třinec

Projekt , inženýrskou činnost pro
zajišténí stavebního povolení nebo
ohlášení stavby

asi 80 000,0 Kč za RD
komplet

RD v lokalitě Třinec , Č. Těšín , F-M,
Jablunkov

74

sjohnova@seznam.cz

Ing.Štěpánka
Johnová

602 382 683

0004348

Praha a
Středočeský
Praha a
Středočeský

Hředle

Projekt

ano

40 ti letá praxe v projektování

Praha

rozpočty staveb - posouzení
nabídek firem a pod.

to je na dohodě, jistě i
něco zdarma

rozpočtuji asi 40 let....

Praha

pozemní stavby, TZB, energetiku
(PENB), zpracování podkladů pro
čerpání dotace Nová zelená
úsporám, studie osvětlení, rozpočty,
resp. komplexní projektovou přípravu

celý balíček služeb je
cenově výhodnější.
Případně můžeme
nabídnout některý z
našich typových domů.

máme zkušenosti s RD ale i s velkými
stavbami. ročně zpracováváme 70-100
projektů do NZU.

Praha

Předpokládáme
zpracování za cestovní a
paušální náklady a
hrazené vícepráce v
případě dodatečných
požadavků dotčených
orgánů státní správy.
Nabídka je podmíněna
"projektovou dokumentaci výstavby kooperativním přístupem
nového obydlí" (Projektová
stavebního úřadu a
dokumentace pozemních staveb dle orgánu územního
vyhl. 499/2006 Sb.)
plánování.
Předpokládáme
minimalizovanou
dokumentaci kvůli
časovému hledisku. Proto
je nutné znát záměr a
provést konzultaci na
místě s výše zmíněnými
úřady - lze zdarma.

S programem živel zkušenosti nemáme
(neexistoval), máme smíšené zkušenosti
s dotačními programy dešťovka a nová
zelená úsporám. Projekt rodinného domu
určitě zvládneme :-).

Praha

stavební část dokumentace,
koordinace profesí, kompletace
povolovací dokumentace

Rodinný dům Suchánkovi Opočnice,
Rodinný dům Královi Trnová, Residence
Podkozí, Bytový dům Čistovická Praha,
Residence Praga Karlín Praha, atd

75

76

sedlacek@pad36.cz

tencar@ecoten.cz

Jiří Sedláček

Jiří Tencar

604 231 730

736 630 021

0000607

0009996

Praha a
Středočeský

77

karel.stejskal@gmail.com

Karel Stejskal

723 632 237

0011940

Praha a
Středočeský

78

tomas.zahora@gmail.com

Tomáš Záhora

608 454 822

0012497

Praha a
Středočeský

https://www.ckait.cz/ckait-vyzyva-inzenyry-a-techniky-v-oboru-pozemni-stavby-k-pomoci-jizni-morave
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NABÍDKA SLUŽEB AUTORIZOVANÝCH INŽENÝRŮ A TECHNIKŮ
pro Hodonínsko, Břeclavsko, Lounsko
PROJEKTANTI, STAVBYVEDOUCÍ, DOZORY VE VÝSTAVBĚ

Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků
činných ve výstavbě

Č.

E-mailová adresa

Jméno a příjmení

Telefon

Číslo AO
(všech 7
míst)

Kraj v ČR
(příslušnot AO)

Obec
(bydliště/působiš Rozsah služeb
tě AO)

Cena

Reference

V případě typových
projektů RD projekt za
režijní náklady spojené s
návrhem přípojek /
osazením objektu do
situace, PENB a úpravy
rozpočtu VV dle
individuálního požadavku
(subdodavatele profese
TZB atd.).

20 let zkušeností v projektování
pozemních staveb, rekonstrukcí (včetně
historických objektů),
reference
www.iq-projekt.cz a www.vytvar.cz

79

vytvar@iq-projekt.cz

David Vytvar

608 661 919

0010591

Praha a
Středočeský

Praha

Projekty typových rodinných domů
případně jejich modifikace,
konzultace, statické posudky, návrh
sanace, návrh / posouzení
konstrukce krovu / nosné
konstrukce, úpravy části nosné
konstrukce, poradenství z oblasti
tepelné techniky / energetické
opatření.

80

info@zimola.cz

Pavel Zimola

602 964 020

0005160

Praha a
Středočeský

Praha, Karlovy
Vary

Kompletní projektová dokumentace,
Dle dohody
jednání s orgány státní správy

81

misek@cellcon.cz

Martin Míšek

774 944 999

0013967

Praha a
Středočeský

Praha 7

82

travnicek.jaroslav@gmail.com Jaroslav Trávníček

723 800 402

0014374

Praha a
Středočeský

Praha 6/ČR

83

conpix@conpix.cz

Tomáš Pixa

773 868 758

0012340

Praha a
Středočeský

Hrachová 505
Sibřina 250 84

84

kozusnik@pasea.cz

Jaroslav Kožušník

602 441 337

0002596

Praha a
Středočeský

Měchnov 13, 257
26 Divišov

85

spackovavl@volny.cz

Ing.Vladimíra
Špačková

603 254 376

0003596

Praha a
Středočeský

Kladno

86

consilium@seznam.cz

Tomáš Pinkava

777 294 286

0004856

Praha a
Středočeský

Praha

87

eduardnovak@seznam.cz

Ing. Eduard Novák

724 557 622

0012099

88

svarcova@studioa91.cz

Kateřina Švarcová

721 730 789

0014605

89

stepansro@volny.cz

Jan Stepan

602 809 410

0004364

90

jirimojzis@seznam.cz

doc. Ing. akad. arch.
Jiří Mojžíš

604 563 816

0008721

91

jan-matyas@seznam.cz

Jan Matyáš

602 237 677

0010637

Stavební část, konstrukční část,
rozpočty
projektová dokumentace ve všech
stupních, legalizace, autorské,
technické a stavební dozory
pozemních staveb
Konzultace, návrh postupu
rekonstrukce a její rozsah,
zpracování rámcového položkového
rozpočtu
technický dozor, vypracování
žádostí,
projekční práce-pozemní stavby
(stavební část-menší stavby),
-požární
bezpečnost staveb (i složitější
objekty),
z rodinných důvodů nabízím pomoc
pouze pro oblast Lounsko
Architektonický návrh, projektová
činnost, inženýrská činnost - bytová
výstavba, zdravotnické stavby,
občanská vybavenost

dle dohody
dle aktuáĺních standardů
služeb ČKAIT a ČKA,
množstevní sleva možná
Práce v rozsahu 50hod
zdarma
budou účtovány pouze
náklady

Pro majitele objektů zpracovávám
"Stavebně technické posudky"
nemovitostí (podklad pro podej)
přes 20 let projektování, řízení staveb,
funkce TDI a konzultací
mám dlouholeté zkušenosti v
projektování, legalizaci, kontroly
provádění, pozemních staveb
Ve stavebnictví od roku 2004 - pozice
stavební technik / stavbyvedoucí / technik
pro šikmé střechy / podnikatel ve
stavebnictví / TDI
technické dozory-rekonstrukce a
novostavby RD, BD a průmyslových
objektů, vypracování žádostí NZU

ano

práce v rozsahu mých autorizací-pozemní
stavby, požární bezpečnost staveb

úvodní konzultace zdarma

20 let projektové a inženýrské činnosti viz www.consiliumai.cz

Benešov

Architektonicko-stavební
Projekt rodinného domu a
část projektu a PBŘ
Autorizovaná osoba od 2012, ročně
doplňkových staveb, včetně profesí, zdarma, ostatní profese,
děláme cca 10-15 projektů rodinných
statiky a TZB.
statika a TZB dle možností domu v rozsahu DSP i DPS.
subdodavatelů.

Praha

DUR,DSP, DPP

Krc

Stavbyvedouci

Dle situace

Praha a
Středočeský

Nám. Padlých 19,
16400 Praha
Nebušice

Konzultace, návrh stavby
projektovou dokumentaci- projekt
stavby

bez honoráře

Praha a
Středočeský

Květnice

Technický dozor, výběr zhotovitele

Praha a
Středočeský
Praha a
Středočeský
Praha a
Středočeský

https://www.ckait.cz/ckait-vyzyva-inzenyry-a-techniky-v-oboru-pozemni-stavby-k-pomoci-jizni-morave
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30 let praxe stavitel a vlastní stavební
firmy
projekty rodinných domů, projekt, sakrální
stavby, stavba kostela v Tavíkovicích,
urbanistické návrhy

Výzva ČKAIT - AO v oboru PS pro jižní Moravu (Odpovědi)_8a

NABÍDKA SLUŽEB AUTORIZOVANÝCH INŽENÝRŮ A TECHNIKŮ
pro Hodonínsko, Břeclavsko, Lounsko
PROJEKTANTI, STAVBYVEDOUCÍ, DOZORY VE VÝSTAVBĚ

Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků
činných ve výstavbě

Č.

92

93

94

95

E-mailová adresa

studiofinal@seznam.cz

pavel.wiesner@seznam.cz

q-projekt@q-projekt.cz

q-projekt@q-projekt.cz

Jméno a příjmení

Ing.arch.Václav
Kubec

Pavel Wiesner

ing. Jaroslav
Borovička

ing. Jaroslav
Borovička

Telefon

603 767 974

602 584 521

602 519 304

602 519 304

Číslo AO
(všech 7
míst)

0006672

0011363

0007940

0007940

Kraj v ČR
(příslušnot AO)

Praha a
Středočeský

Praha a
Středočeský

Praha a
Středočeský

Praha a
Středočeský

Obec
(bydliště/působiš Rozsah služeb
tě AO)

Cena

Reference

Nabízím oproti
doporučeným cenám min
30 % až 40 % slevu podle
charakteru a náročnosti
řešení

Od r. 1976 projektuji rodinné a bytové
domy, od r. 1980 též občanskou výstavbu
a od r. 1993 rekonstrukce RD i
historických objektů vč. sanace vlhkosti.
Též jsem cca 17 let navrhoval a s kolegou
realizoval hospodárné dřevostavby.

Stavebně technické poradenství,
technický dozor stavebníka (TDS).

Nabízím slevu ve výši až
25% z cen obvyklých za
poradenskou činnost a
činnosti TDS.

Zkušenosti s vedením staveb na pozicích
stavbyvedoucí a manažer projektů, 10 let
intenzivních zkušeností na pozici TDS
jako OSVČ. Jedná se zejména o pozemní
stavby, ale v rámci stavební výroby také o
zkušenosti se stavbami
vodohospodářskými.

Projekční služby

30-70% slevu na projekční
služby (dle složitosti a
rozsahu), zdarma - úvodní 20 let v oboru projektování pozemních
informace, zpracování
staveb
rozsahu projekčních prací,
základní jednoduchá studie

Praha 4, Praha 9

Projekční služby

30-70% slevu na projekční
služby (dle složitosti a
rozsahu), zdarma - úvodní 20 let v oboru projektování pozemních
informace, zpracování
staveb
rozsahu projekčních prací,
základní jednoduchá studie

Praha 5

Praha 10

Praha 4, Praha 9

Úvodní bezplatnou konzultaci a s
doporučením praktického postupu
revitalizace či obnovy,
následně PD obnovy či nového
objektu na stávajícím zbořeništi tak,
aby proběhlo schválení operativně

724 918 681

0012867

Praha a
Středočeský

Praha

Technické poradenství, projektování
pozemních staveb malého rozsahu
včetně architektonického návrhu
(spolupráce s architektem),
Ano
spolupráce při přípravě a realizaci
stavby, technický dozor investora,
stavební dozor při provádění díla
svépomocí.

Vlastimil.Vondrys@seznam.cz Vlastimil Vondrys

777 335 962

0101974

Jihočeský

Vodňany

Projektové dokumentace rodinných
domů

98

jaroslav.rataj@tiscali.cz

JAROSLAV RATAJ

731 735 515

0100187

Jihočeský

K.H.MÁCHY 688,
39181 VESELÍ
NAD LUŽNICÍ

PROJETOVOU DOKUMENTACI

ZDARMA

99

zeman.ladis@gmail.com

Ing. arch. Ladislav
Zeman

721 901 071

0102610

Jihočeský

Tábor

Projekce - pozemní a dopravní
stavby, architektonické návrhy

klientovi z postižené
oblasti bude poskytnuta
sleva, výše slevy dle
rozsahu a typu projektu

96

starekmartin@seznam.cz

97

Martin Stárek

https://www.ckait.cz/ckait-vyzyva-inzenyry-a-techniky-v-oboru-pozemni-stavby-k-pomoci-jizni-morave
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18 let praxe v realizaci staveb, 11 let
praxe - technický dozor investora pro
rezidenční a komerční objekty.
Spolupráce/technické poradenství při
projektování novostaveb a rekonstrukcí
staveb malého rozsahu.

PROJEKCE MENŠÍCH RODINNÝCH
DOMŮ
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NABÍDKA SLUŽEB AUTORIZOVANÝCH INŽENÝRŮ A TECHNIKŮ
pro Hodonínsko, Břeclavsko, Lounsko
PROJEKTANTI, STAVBYVEDOUCÍ, DOZORY VE VÝSTAVBĚ

Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků
činných ve výstavbě

E-mailová adresa

Jméno a příjmení

Telefon

Číslo AO
(všech 7
míst)

100 zeman.ladis@gmail.com

Ing. arch. Ladislav
Zeman

721 901 071

0102610

Č.

101 martin.latislav@ml-atelier.cz

Martin Latislav

+420777668913

0101857

Kraj v ČR
(příslušnot AO)

Obec
(bydliště/působiš Rozsah služeb
tě AO)

Jihočeský

Tábor

Jihočeský

Projektová dokumentace pro
stavební povolení, zaměření
stávajícího stavu a projekt
České Budějovice skutečného stavu objektu,
energetické posouzení pro získání
dotací NZU vč. vyřízení akceptace
žádosti, PENB

Projekce - pozemní a dopravní
stavby, architektonické návrhy

Cena

Reference

klientovi z postižené
oblasti bude poskytnuta
sleva, výše slevy dle
rozsahu a typu projektu

Cena bude dohodnuta
předem dle konkrétních
požadavků.

projekty rodinných domů a rekonstrukcí,
posudky pro NZU vč. vyřízené dotace,
PENB

102 jan.chreno@centrum.cz

Jan Chreno

608 483 724

0701654

Pardubický

Chrudim

Výkon stavebně-technického dozoru Ano.

Od roku 2016 se specializuji na dohled při
výstavbě mostních konstrukcí. Před tím
jsem působil jako asistent
stavbyvedoucího při výstavbě rodinných
domů.

103 vechet.martin@centrum.cz

Martin Věchet

723 373 472

0701437

Pardubický

Pardubice

Zdarma cestovní náklady
Zpracování projektové dokumentace spojené se zaměřením
stavby

15 let praxe, desítky projektových
dokumentaci stavebních úprav

104 katka@takafata.cz

Kateřina Plíhalová

739 017 037

1007143

Pardubický

Brno

ASŘ (DSP), inženýrská činnost

105 zaruba.ivan@symetro.cz

Ivan Záruba

608 977 256

0701034

Pardubický

Pardubice

Projekty pozemních staveb

106 jantomek@email.cz

Jan Tomek

602 276 768

0700878

Pardubický

Končinská 229,
Litomyšl

Projektové práce, technické
poradenství,

Zvýhodnění dle rozsahu a
povaze práce

0700720

Pardubický,
pracujeme v
oblastech krajů
Jihomoravský,
Vysočina,
Pardubický,
Středočeský, dle
potřeby i jinde po
ČR.

Počítky 18, 591
01 Žďár nad
Sázavou

Projekce, inženýring, dotační
management, TDI - staveb
pozemních, vodohospodářských,
infrastruktury všeho druhu a další
viz. www.irgzr.cz

Na poptávku zpracujeme
korektní cenovou a
termínovou nabídku,
včetně podrobnější
specifikace nabízených
služeb.

107 r.gregor@irgzr.cz

Ing. Radek Gregor

607 806 802

108 m.konasova@centrum.cz

Martina Konášová

776 562 216

0602395

Královéhradecký

Červený Kostelec

109 atelier@monique.cz

Monika Votoček

777 621 061

0010397

Královéhradecký

Horní Maršov

https://www.ckait.cz/ckait-vyzyva-inzenyry-a-techniky-v-oboru-pozemni-stavby-k-pomoci-jizni-morave
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zdarma

Standardně zpracováváme dokumentaci
všech stupňů.
Projekty pozemních staveb (bydlení,
obchod, služby, průmysl, školství....)
Zkušenosti s rekonstrukcemi - včetně
budov velkého rozsahu
Veškerá projektová, inženýrská,
konzultační, projektově manažerská /
financování a podpory z dotačních
programů / a realizační činnost ve všech
oblastech pozemního,
vodohospodářského a inženýrského
stavitelství pro města a obce, i ostatní / i
privátní / subjekty, praktické zkušenosti 30 letá praxe v oboru municipálních
investic jak v realizaci, tak v přípravě,
projekci, inženýringu a projektovém
managementu .

Neberu to bych to jako
čistě výdělečnou činnost,
Komplet PD nového RD pro
v první řadě chci nějak
stavební povolení - včetně
pomoc, cena bude
v posledních 10 letech několik projektů RD
inženýrské činnosti, rekonstrukce
individuální, při spodní
vzhledem dostupnosti bohužel ne :-( hranici ...předpokládám,
za max cenu typového
projektu.
kompletní projektová dokumentace
Slevu na kompletní projekt 15 let aktivní praxe v oboru pozemních
pro stavební řízení, včetně
pro stavební řízení
staveb
inženýringu
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NABÍDKA SLUŽEB AUTORIZOVANÝCH INŽENÝRŮ A TECHNIKŮ
pro Hodonínsko, Břeclavsko, Lounsko
PROJEKTANTI, STAVBYVEDOUCÍ, DOZORY VE VÝSTAVBĚ

Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků
činných ve výstavbě

E-mailová adresa

Jméno a příjmení

Telefon

Číslo AO
(všech 7
míst)

Kraj v ČR
(příslušnot AO)

Obec
(bydliště/působiš Rozsah služeb
tě AO)

Cena

Reference

110 janicatova.m@email.cz

Marie Janičatová

732 493 977

0601994

Královéhradecký

Lesní 142, 54101
Trutnov

Provádění rozpočtů na podkladě
zaslané projektové dokumentace

ano, 50% sleva na
rozpočet tedy 3.000,-Kč

spolupráce s projekční kanceláří Ingplan
s.r.o., Velká Jesenice,
provádění rozpočtů včetně výkazů výměr
cca 35 let

Mohu pomoci v
komunikaci s památkáři,
památkový zákon znám
velmi dobře. Odbornost při
opravách historických
konstrukcích (klenby,
krovy, sokly, zdi,
výzdoba...),

Nabízím své dlouholeté zkušenosti z
práce pro Národní památkový ústav a z
výkonu správy pro památkově chráněná
území.

Č.

111 lenka.nyklova@hotmail.cz

Lenka Nyklová

603 478 535

0602503

Královéhradecký

Nová Paka

dvacetiletá zkušenost z praxe
obnovy nemovitých kulturních
památek

112 martinek.jiri@hotmail.com
113 info@pd13.cz

Jiří Martínek
Petr Andrejkovič

725 322 670
731 459 016

0402565
0402219

Ústecký
Ústecký

Louka u Litvínova
Ústí nad Labem

zpracování PD, pasport staveb
PD stavebni část.

114 veronika@brzkova.cz

Veronika Brzková

603 305 391

0402472

Ústecký

Teplice

50% UNIKA

14 let v oboru
Ve svém působišti se zaměřuji na
zpracování projektových dokumentací pro
stupeň Ohlášení stavby či Společné
povolení, zejména u RD. Projektovou
dokumentaci (PD) dokládám s dílčími
profesemi, které jsou zpracované
specializovanými autorizovanými
projektanty (Statika, ZTI, Vytápění, Elektro
apod.). Obsah PD je zpracován k
Zpracování projektové dokumentace
možnosti následné realizaci stavby. Na
vč. rozpočtu a inženýringu. Preferuji Nepožaduji žádný finanční přání zákazníka dokládám k PD i
zpracování PD pro ohlášení stavby obnos.
položkový rozpočet stavby. Celý projekt
nebo společné povolení.
koordinuji od prohlídky
staveniště/zaměření po kompletaci
projektu vč. autorizačního zajištění PD.
Následně pro PD zpracovávám
inženýring až po vydání stavebního
povolení.
Z hlediska lokality nemám problém se
přizpůsobit a pomoci osobám s PD na
jižní Moravě.

115 jurakys@gmail.com

Martin Kyselovič

777 347 533

0401680

Ústecký

Teplice

Rozpočet stavby - stavební část,
ZTI, vytápění (bez elektroinstalace
silnoproudé a slaboproudé)

max. 1 dům a to zdarma

116 lukasfidler@seznam.cz

Lukáš Fidler

725 516 769

0402259

Ústecký

Roudnice nad
Labem

Projektová činnost

Ano

Mikulášovice

Ano, budeme držet
nejnižší možný honorář např. Běžná cena RD (od
Kompletní servis k domům - od
studie po povolení) u nás
studie až po zajištění povolení stavby
stojí cca 130 tis. Zde
můžeme nabídnout cenu
80 - 90 tis. dle složitosti.

117 hosek@pk-hosek.cz

Jan Hošek

732 437 160

0501263

Ústecký
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Bytové domy, rodinné domy a drobné
stavby
Za svoji více než 14 letou praxi mám za
sebou cca 500 projektů z toho cca 150
staveb pro bydlení (rodinné domy, bytové
domy). V naší lokalitě patříme k
vyhledávanému a spolehlivému týmu.
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Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků
činných ve výstavbě

Č.

E-mailová adresa

Jméno a příjmení

Telefon

Číslo AO
(všech 7
míst)

Kraj v ČR
(příslušnot AO)

Obec
(bydliště/působiš Rozsah služeb
tě AO)

118 fery.jonak@volny.cz

ing. František Jonák

604 957 403

0400677

Ústecký

Skorotice - Ústí
nad Labem

119 petr.hager@archprojekt.cz

Petr Háger

774 380 465

1200989

Ústecký

Libochovice

120 martinek.jiri@hotmail.com

Jiří Martínek

725 322 670

0402565

Ústecký

Louka u Litvínova

121 architectonica@centrum.cz

Renáta Drozdová
Frantová

420724 927 001

0401801

Ústecký

Drahobuz 19,
41145 Drahobuz

122 architectonica@centrum.cz

Renáta Drozdová
Frantová

+420724927001

0401801

Ústecký

Drahobuz 19,
41145 Drahobuz

123 standakolar@seznam.cz

Stanislav Kolář

777 848 787

0012553

Zpracování kompletní PD pro
výstavbu nového RD, popř. jeho
rekonstrukci, inženýrskou činnost s
ohledem na velkou vzdálenost =
mé bydliště - Morava bych řešil
konzultacemi a zasíláním
vzorových žádostí
stavební část PD. Ostatní části PD
od externích spolupracovníků
zpracování PD, pasport staveb
Kompletní zpracování projektové
dokumentace rekonstrukce či
novostavby RD, vč. inženýringu,
eventuelně stavební dozor
Kompletní zpracování projektové
dokumentace rekonstrukce či
novostavby RD, vč. inženýringu,
eventuelně stavební dozor

NABÍDKA SLUŽEB AUTORIZOVANÝCH INŽENÝRŮ A TECHNIKŮ
pro Hodonínsko, Břeclavsko, Lounsko
PROJEKTANTI, STAVBYVEDOUCÍ, DOZORY VE VÝSTAVBĚ

Cena

Reference

Společně s mými
partnery-kolegy
jednotlivých profesí (
statik, POS, rozpočtář,
TZB, elektro dáme cenu
která bude v souladu s
ceníkem projektových
prací UNIKA a budeme
se pohybovat ve
snížených sazbách

Moje praxe v oboru 37 let

Pokusím se s cenou vyjít
maximálně vstříc

Pokusím se s cenou vyjít
maximálně vstříc

projekce pozemních staveb

projekční práce možno
vykonávat za náklady
(minimální hodinová
sazba a evidence
skutečně odpracovaných
hodin). Dodržení rozpočtu
nevím zda je někdo
schopen zaručit - ceny
materiálů jsou velká
neznámá, ale zase v
postižených oblastech se
snad podaří něco sehnat
výhodně v rámci podpory.
(rozpočty zadáváme
externě rozpočtářům)

více než 10ti letá zkušenost z projekce
obytných i veřejných budov. V posledních
letech spolupráce s architekty z Jablonce
n.N. - projekce pasivních dřevostaveb (
https://www.domyatrea.cz/cz/domy-atreabydlet-lepe ), a rekonstrukcí bytových
objektů v centru Jablonce a Liberce (
https://www.archidee.cz/ )

15 roků

Liberecký

Jablonec nad
Nisou

vypracování stavební části PD

stavební část PD na RD
od 20.000,-Kč (odhad),
jinak samozřejmě
individuálně

Soudní znalec, projekční a
inženýrská činnost, rozpočty

Dle rozsahu a dohody
Nabízím férovou nebo
levnější službu. Nicméně
objekt je nutné vidět,
zadání je nutné slyšet a
teprve pak je možné se
bavit.

124 janjezek@volny.cz

Jan Ježek

725 257 528

0501104

Liberecký

Jablonec nad
Nisou

125 tomas.brixi@bbsite.cz

Tomáš Brixi

731 547 749

0501292

Liberecký

Liberec

Projektové práce, posouzení stavu
konstrukcí, práce soudního znalce
pro stavebnictví

konzultace, posudky, vedení stavby,
pouze režijní náklady
projektové dokumentace

126 abplan@seznam.cz

Ing. Jiří Morávek

774 258 108

0500504

Liberecký

Liberec,
Rychtářská
926/14, PSČ 460
14

127 pan_Lorenc@centrum.cz

Lukáš Porubský

604 551 203

0201730

Plzeňský

Plzeň

https://www.ckait.cz/ckait-vyzyva-inzenyry-a-techniky-v-oboru-pozemni-stavby-k-pomoci-jizni-morave
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Již téměř dvacet let projektuji individuální
rodinné domy. Vždy se snažím o co
nejvyšší efektivitu práce a minimalizaci
nákladů pro investory.
Již téměř dvacet let projektuji individuální
rodinné domy. Vždy se snažím o co
nejvyšší efektivitu práce a minimalizaci
nákladů pro investory.

30 let ve stavebnictví, praxe v SRN a
Švýcarsku, ale hlavně projekční práce a
statika a spousta spokojených lidí. V
poslední době třeba záchrana Střední
školy řemesel a služeb po pádu stropů v
Jablonci nad Nisou pro Liberecký kraj.
projektování a výstavby RD - 20 let
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Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků
činných ve výstavbě

Č.

E-mailová adresa

Jméno a příjmení

129 strunc@stakom-plzen.cz

Ing. František
Schejbal
Luděk Štrunc

130 skublova@gmail.com

Mirka Škublová

128 fschejbal@volny.cz

NABÍDKA SLUŽEB AUTORIZOVANÝCH INŽENÝRŮ A TECHNIKŮ
pro Hodonínsko, Břeclavsko, Lounsko
PROJEKTANTI, STAVBYVEDOUCÍ, DOZORY VE VÝSTAVBĚ

Telefon

Číslo AO
(všech 7
míst)

602 680 282

0200105

Plzeňský

732 865 291

0201895

Plzeňský

Obec
(bydliště/působiš Rozsah služeb
tě AO)
Husova 485, 332
Projekty
3 Šťáhlavy
Plzeň
slepý výkaz výměr, rozpočet

605 299 819

0201412

Plzeňský

Plzeň

přípravu staveb, stavební dozor

nevím co sem napsat,
tomu nerozumím

asi je třeba něco
nabídnout zdarma, dále
pak podle rozsahu pokud 30 let praxe v projektování také
na tyto práce stát přispívá, rekonstrukcí neudržovaných staveb
od postižených něco chtít
je dost těžké

Kraj v ČR
(příslušnot AO)

Cena

Reference

Dle dohody a konkrétních
případů.
Stavařinu dělám již víc než 30let, jak pro
firmy, tak výstavba vlastního obydlí,
dělám co je třeba.

131 atelierpen@atelierpen.cz

ing Josef Steinbach

603 535 530

0200642

Plzeňský

Květná 44, Plzeň

rady a konzultace v oboru pozemní
stavby, případné projekty, pokud
bude realizována společná cesta
ČKAIT na místo a pomoci při návrhu
oprav, tak se podle svých možností
ve vhodném termínu zúčastním

132 skublova@gmail.com

Mirka Škublová

605 299 819

0201412

Plzeňský

Plzeň

přípravu staveb, stavební dozor

nevím co sem napsat,
tomu nerozumím

Květná 44, Plzeň

rady a konzultace v oboru pozemní
stavby, případné projekty, pokud
bude realizována společná cesta
ČKAIT na místo a pomoci při návrhu
oprav, tak se podle svých možností
ve vhodném termínu zúčastním

asi je třeba něco
nabídnout zdarma, dále
pak podle rozsahu pokud 30 let praxe v projektování také
na tyto práce stát přispívá, rekonstrukcí neudržovaných staveb
od postižených něco chtít
je dost těžké

133 atelierpen@atelierpen.cz

ing Josef Steinbach

603 535 530

0200642

Plzeňský
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Stavařinu dělám již víc než 30let, jak pro
firmy, tak výstavba vlastního obydlí,
dělám co je třeba.
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