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1. Stávající stav
Stávající stav bytové jednotky je po technické stránce vcelku dobrý,
povrchy však vyžadují jisté udržovací práce.
2. Popis jednotlivých udržovacích prací
a. Elektroinstalace – bude provedena celková revizní prohlídka
stávajícího elektroinstalačního rozvodu včetně vypracování revizní
zprávy. Na základě závěrů revizní zprávy budou odstraněny
případné zjištěné závady. V tomto soupisu je uvažováno jen
s výměnou stávajících koncových prvků a úpravy elektroinstalace
v souvislosti s novou kuchyňskou linkou.
b. Vytápění – bude provedena celková kontrole stávajícího kotle a
celé topné soustavy bytové jednotky. Na základě případných
zjištěných závad dojde k jejich odstranění. Stávající viditelné
potrubí bude natřeno.
c. Voda a kanalizace – rozvody nebudou úpravami dotčeny
s výjimkou drobné úpravy rozvodů v souvislosti s instalací nové
kuchyňské linky.

d. Stávající podlahy – dojde k odborné celkové opravě a obnově
povrchové úpravy stávajících parketových podlah. Boudou
vyměněny stávající soklové lišty podlah.
Stávající koberec ve vstupní hale bude demontován bez náhrady.
Stávající PVC v předsíni před koupelnou bude odstraněno, povrch
znivelován a položeno nové PVC.
Stávající dlažby v komoře, kuchyni, koupelně a na WC budou
očištěny a přespárovány. Původní keramická dlažba ve spíži bude
vybourána, podklad znivelován a položena nová keramická dlažba
rozměru 300*300 mm – odstín dle výběru investora. Rovněž bude
proveden soklík z této keramické dlažby.
e. Stávající dveře a okna – dojde k obnově nátěrů a celkovému
truhlářskému seřízení a spasování stávajících truhlářských
konstrukcí – dveří a oken. Obnova se týká í obložkových zárubní a
táflování. Stávající kování dveří a oken bude v případě potřeby
vyměněno za kopii historických klik – ref. výrobek Alt Wien.
f. Opravy povrchů stěn a stropů
- Stávající povrchy stropů jsou lokálně protečeny(komora, spíž).
Protečené omítky budou odstraněny na předpokládaný
rákosový podhled, poté bude provedena nová vápenná štuková
omítka.
- Neprotečené povrchy stropů a stěn budou lokálně opraveny
(předpoklad rozsahu oprav těchto omítek je cca 30%). Plochy
není potřeba celoplošně štukovat.
- Stávající keramické obklady za původní kuchyňskou linkou
budou odstraněny a nahrazeny novými obkladačkami v designu
kuchyňské linky.
- Původní drobné předměty (háčky, hmoždinky …) ve stěnách
budou odstraněny.
- Stávající ocelové konzoly v pokoji s arkýřem budou bez náhrady
odstraněny.
- Dojde rovněž i k odstranění stávajících garnyží.
- Bude sanována stávající trhlina stěny ve spíži za pomocí
helikální výztuže.
- Stávající ponechávané keramické obklady budou důkladně
očištěny a přespárovány.

- V místnosti koupelny bude proveden nový SDK podhled
v odolnosti desek H2.
g. Zařizovací předměty – dojde k důkladnému očištění všech
stávajících zařizovacích předmětů v koupelně (vana, umyvadlo) a
na WC (umývátko). Dále dojde k výměna sprchové baterie,
sprchového setu, umyvadlové baterie za nové.
Stávající kuchyňská linka vč. spotřebičů bude odstraněna a
nahrazena novou linkou ve standartu investora. Součástí nové
kuchyňské linky budou i nové spotřebiče – sporák, dřez a cirkulační
uhlíková digestoř.
Na WC budou vyměněna typová revizní dvířka.
h. Ostatní
- Bude provedena repasse původní plynoměrné skříňky ve
vstupní hale a dále repasse vestavěných skříní v jednom
z pokojů.
- Bude provedena repasse ocelového proskleného nadsvětlíku ve
stěně koupelny.
- Bude provedena repasse ventilační mřížky ve spíži.
- Bude demontována stávající dřevěná vestavba v předsíni před
koupelnou.

