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Příspěvková organizace zřízená Ministerstvem zdravotnictví ČR 

dne 25.listopadu 1990, č.j. OP-054-25.11.90, rozhodnutím  

ministra zdravotnictví. 

__________________________________________________________________________________ 

 
Váš dopis / zn.:   Číslo jednací:  Vyřizuje:         V Hrabyni dne: 

                                                                                   27.9.2011                                            

 

     Stavební úpravy bývalého kinosálu – výzva k podání nabídky 

 

 

     Podle zpracované projektové dokumentace a v souladu se stavebním povolením ze dne 

2.9.2011, které vydal Obecní úřad Velká Polom, STAVEBNÍ ÚŘAD a které nabylo právní 

moci dne 23. 9. 2011,  bude provedena rekonstrukce bývalého kinosálu v prvním nadzemním  

podlaží objektu léčebné části a jeho zázemí v prvním nadzemním  podlaží sousedního  

objektu. Projekt rozděluje kinosál na dva samostatné prostory. Místnost v západní části 

objektu bude využita jako společensko – kulturní sál. Zbylá část bude prozatím  ponechána 

v původním stavu a není předmětem stavebních úprav. Nově budou využity stávající prostory 

promítací a navazujících místností.  

     Bude provedena demolice stavebních konstrukcí v zázemí kinosálu včetně odstranění 

zvýšené podlahy. Budou provedeny potřebné stavební úpravy, vyrovnání  podlahy pod 

dlažby, rozvody instalací, nové omítky, keramické obklady a úpravy na vzduchotechnice. 

     V prostoru společensko – kulturního sálu bude zachována stávající dřevěná podlaha 

z vlysů. Pro odvětrání společensko – kulturního sálu bude využito stávajícího systému 

vzduchotechniky. Dále bude provedena elektroinstalace v sádrokartonových podhledech a 

osazena nová osvětlovací tělesa. 

     Veškeré prostory jsou řešeny bezbariérově se zvýšeným zřetelem pro využití osob 

s omezenou schopností pohybu a orientace, zejména pak osob na invalidním vozíku. 

 

 

     Cenové nabídky lze podávat v termínu do 17. října 2011 do 12.00 hodin v zalepené obálce 

označené nápisem „ VEŘEJNÁ  ZAKÁZKA – STAVEBNÍ  ÚPRAVY  BÝVALÉHO  

KINOSÁLU“ poštou na adresu Rehabilitační ústav Hrabyně, Hrabyně č. 204, 747 67 Hrabyně 

3 nebo osobně na stejnou adresu, společný sekretariát ekonomického a provozně technického 

náměstka, sekretářka paní Markéta Janošková, budova lůžkové části, šesté nadzemní podlaží, 

dveře číslo 628. 

        Uchazeč souhlasí se zveřejněním všech náležitostí budoucího smluvního vztahu. 

 

 

                                                                                                          MUDr. Verner Borunský 

                                                                                                               ředitel RÚ Hrabyně 

Příloha: Prováděcí dokumentace v datové formě 
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