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PROBÍHAJÍCÍ
STAVBY
Služba Probíhající stavby, vám zajistí maximum informací o rozestavěných objektech ve fázi uzavírané hrubé stavby, tedy v období, kdy je
objekt opatřován střechou a výplněmi otvorů (okna, dveře…). Tato fáze
je optimální pro zahájení jednání o interiéru a exteriéru staveb a dalšího vybavení a provozu budov.

Počet informací garantovaných touto službou za 12 měsíců (52 týdnů): 2 515
Celková hodnota zjištěných probíhajících staveb v roce 2011: 110 mld. Kč
Počet informací reálně poskytnutých v roce 2011: 3 469

Pozn.: Jako nová informace se započítává údaj o stavbě či rekonstrukci, která pro danou službu nově přibyla do databáze.
Službou „Probíhající stavby“ tak zákazník v loňském roce získal informace o 3 469 stavbách, které se nově dostaly do fáze „probíhající
stavby“, tedy přibližně do poloviny své realizace.

POPIS SLUŽBY PROBÍHAJÍCÍ STAVBY:
•
•

•
•
•

Získáte informace z období uzavření hrubé stavby, kdy dochází k jejímu zastřešování a osazování
okny a dveřmi.
Informace zahrnují údaje o pozemních stavbách a rekonstrukcích komerčních i veřejných budov.
Budete mít tedy přehled o stavbách se soukromým, komunálním i státním investorem, včetně
individuálních stavebních aktivit zaměřených na rodinné domy.
Získáte čerstvé informace přímo od investorů – vedeme s nimi rozhovory, tak abyste byli informováni jako první.
Zajistíte si přísun informací z celé republiky, popřípadě z Vámi preferovaných krajů.
Informace budete dostávat pravidelně každý týden ve třech formátech (PDF, DOC, XLS)

231939
Nová stavba

Skladová hala agriKomp Bohemia Střelice
Typ:
Alokace:
Kraj starý:
Kraj nový:
Okres:

Průmyslový-admini
strativní
Střelice u Brna
Jihomoravský
Jihomoravský
Brno-venkov

Velikost:
Hodnota: 15.0 mil. Kč *
Termín realizace:
Od: 11/2011
Do: 06/2012

*) Odhad hodnoty
Poznámka:
výstavba nové skladové haly v areálu společnosti - skladové a administrativní prostory, sociální zázemí, kuchyňka, technická místnost, dodávka vnitřního i
vnějšího vybavení je součástí dodávky stavby
KONTAKTY:
Investor:
agriKomp Bohemia s.r.o.
Závist 874/58
624 00 Brno

Projektant stavby:
541 260 848
541 260 834
info@agrikomp.cz
www.agrikomp.cz

agriKomp Bohemia s.r.o.
Závist 874/58
624 00 Brno

Dodavatel stavby:
agriKomp Bohemia s.r.o.
Závist 874/58
624 00 Brno

541 260 848
541 260 834
info@agrikomp.cz
www.agrikomp.cz
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541 260 834
info@agrikomp.cz
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228611
Rekonstrukce

Rekonstrukce Národní dům Kodymova Opočno
Typ:
Alokace:
Kraj starý:
Kraj nový:
Okres:

Multifunkční
Opočno
Východočeský
Královéhradecký
Rychnov nad
Kněžnou

Velikost:
Hodnota: 2.6 mil. Kč *
Termín realizace:
Od: 06/2012
Do: 11/2012

*) Odhad hodnoty
Poznámka:
rekonstrukce kulturní budovy, zděný dvoupatrový objekt, sedlová střecha, renesanční prvky, snížení energetické náročnosti budovy, zateplení půdy a částečná
výměna okenních a dveřních výplní, zrušení stávající kotelny a vybudování nové na spalování zemního plynu, okna dřevěné s izolačním dvojsklem, zájem
nabídky vnitřního a vnějšího vybavení
KONTAKTY:
Investor:

Projektant stavby:

Město Opočno
Kupkovo nám. 247
517 73 Opočno

494 668 331
602 561 677
podatelna@mu.opocno.cz
www.opocno.cz

D A B O N A s.r.o.
Sokolovská 682
516 01 Rychnov nad Kněžnou

494 531 538
731 182 060
494 322 044 (fax)
dabona@dabona.eu
www.dabona.eu

Dodavatel stavby:
STATING s.r.o.
Na Spravedlnosti 1306
517 41 Kostelec nad Orlicí

494 321 231
776 673 819
stating@stating.cz
http://www.stating.cz/
12. týden 2012, záznam č. 3 © AMA, s.r.o., Voroněžská 144/20, Liberec 460 01

65034
Velikost:
Hodnota: 4.0 mil. Kč

Nová stavba a rekonstrukce

Přístavba Městská knihovna Chotěboř
Typ:
Alokace:
Kraj starý:
Kraj nový:
Okres:

Administrativní
Chotěboř
Jihomoravský
Vysočina
Havlíčkův Brod

Termín realizace:
Od: 11/2011
Do: 08/2012

Poznámka:
půdní vestavba v budově městské knihovny, zděný dvoupatrový historický objekt, sedlová střecha, vnitřní úprava dispozic, schodiště, sociální zázemí, zájem o
nabídky vnitřního vnějšího vybavení
KONTAKTY:
Investor:
Město Chotěboř
Trčků z Lípy 69
583 01 Chotěboř

Projektant stavby:
569 641 111
mu@chotebor.cz
www.chotebor.cz

Brodská stavební spol. s r.o.
Lipnice nad Sázavou 200
582 32 Lipnice nad Sázavou

Dodavatel stavby:
STAVOSPOL, s.r.o.
Staňkova 41
612 00 Brno

541 422 762
541 422 782
541 218 371 (fax)
stavospol@stavospol.cz
www.stavospol.cz
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569 433 564
604 207 817
info@brodskastavebni.cz
http://www.brodskastavebni.cz/
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ZÁKLADNÍ VÝHODY NAŠICH SLUŽEB:
•
•
•
•

•
•

•
•

Tah na branku: získáte vysoký podíl informací o stavbách, v nichž ﬁguruje soukromý investor
Předstih: maximální časnost poskytnutých informací Vám zajistí náskok před Vaší konkurencí
Informovanost: budete mít přehled o potenciálních zakázkách od nejranější fáze jejich vzniku
Vyšší efektivnost: pravidelné zasílání informací pro Vás znamená stabilní přehled o poptávce po
službách, které nabízíte. Získáte tak prostor k účelnému plánování a využití Vaší výrobní kapacity.
Široké spektrum obchodních příležitostí Vám dá možnost zefektivnit práci a snížit náklady volbou
nejvhodnější zakázky.
Vyšší nezávislost: nebudete ﬁxováni jen na své stálé odběratele
Hospodárnost: ušetříte čas potřebný k vyhledávání a monitorování nových obchodních příležitostí
a informací. Vyhledáme je za Vás, pravidelně Vám je budeme zasílat a na základě Vašich požadavků
vyﬁltrujeme jen relevantní data. Protože už jen ﬁltrace údajů zabírá v běžném provozu ﬁrmy minimálně
dvě hodiny týdně, zajistíme Vám úsporu nejméně sta pracovních hodin ročně.
Osobní přístup: získáte ﬂexibilní službu s možností změny jejího nastavení. K našim klientům
přistupujeme individuálně a vycházíme jim vstříc i se změnami objednávky v průběhu předplatného.
Ekonomická racionalita: potěší Vás naše přátelsky nastavená cenová politika

PODÍL CHARAKTERŮ – ÚČELŮ BUDOV V ROCE 2011
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PODÍL HODNOT V ROCE 2011
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