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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: 

                                                   30. 9. 2011  

 

 

 

"RÚ Hrabyně, pracoviště Chuchelná - zřízení lůžkového oddělení S2", výzva k podání 

nabídky 

 

 

Dle zpracované projektové dokumentace a v souladu s vydaným stavebním povolením ze dne 

27. 7. 2011, které vydal Stavební úřad Obecního úřadu v Bolaticích a které nabylo právní 

moci dne 2. 8. 2011, bude realizována akce "RÚ Hrabyně, pracoviště Chuchelná - zřízení 

lůžkového oddělení S2". 

 

 

Po stavebně technické stránce se jedná o řešení únikových cest z hlediska požární ochrany. 

Bude přistavěn lůžkový evakuační výtah těsně přiléhající ke stávajícímu objektu č.p. 14. 

Výtahová šachta je navržena jako kombinovaný stěnový systém s železobetonovou podzemní 

částí a nadzemní části vyzdívanou s tepelně izolačních broušených tvárnic. Nosná stropní 

konstrukce přístavby výtahové šachty je navržená z válcovaných ocelových I-nosníků a desek 

PZD. Pultová plochá střecha je navržena jako dvouplášťová s krytinou z titanzinkových pásů.  

 

Na stavbě budou vyměněna všechna dveřní křídla z místností, které navazují na únikové cesty 

za nové dveře požárně bezpečné, zavěšené do stávajících ocelových zárubní. Do půdního 

prostoru bude osazen nový požárně odolný výlez.  

 

Stávající chodba ve 2. NP bude nově tvořit nechráněnou únikovou cestu s předepsanou 

vzduchotechnikou pro odvod kouře v případě požáru. Tato nechráněná úniková cesta vyústí 

na jedné straně do prostoru stávajícího schodiště, které vytvoří chráněnou únikovou cestu opět 

vybavenou vzduchotechnikou pro odvod kouře. 

 

V předsíni před výtahem bude provedena nová podlaha z keramické dlažby. Ostatní podlahy 

ve stávajícím objektu budou ponechány beze změny. Nové vnitřní štukové omítky budou 

provedeny v místě zazděných dveřních otvorů a v nové výtahové šachtě. Nová fasáda je 

navržená na výtahové šachtě a v místě vedení potrubí kondenzátu.  

 

Stávající objekt i přístavba výtahu bude napojena na stávající rozvod elektroinstalace. Před 

zahájením realizace přístavby výtahové šachty je nezbytné provést přeložení stávajícího 
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podzemního vedení kabelů NN vnitřních areálových rozvodů mezi objekty a přeložení 

splaškové kanalizace z objektu č. 14. 

 

Ústřední vytápění bude ponecháno stávající, pouze v místě dveří do výtahové šachty bude 

demontováno stávající topné těleso, které bude nahrazeno novým deskovým topným tělesem 

umístěným na jiném místě. 

 

Zdravotechnické rozvody zůstávají beze změny. Drobné úpravy budou pouze u kanalizace. 

 

 

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 – RÚ Hrabyně, pracoviště Chuchelná - 

zřízení lůžkového oddělení S2“ 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. 

 

Součástí cenové nabídky bude návrh smlouvy o dílo podepsaný ze strany uchazeče. 

 

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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