
  KE KAŽDÉMU PROJEKTU ZAJISTÍME 
PŘÍSLUŠNÝ STUPEŇ DOKUMENTACE 
VE SPOLUPRÁCI S NAŠIMI STÁLÝMI 
SUBDODAVATELI:

Nabízíme vám projektové služby a poradenství v oblasti pozemních a inženýrských staveb v rozsahu 
od úvodní konzultace, přes studii, projektovou dokumentaci všech stupňů až po kolaudaci. 
Vše zpracujeme v rozsahu a kvalitě dle platné legislativy a technických norem.

  
TYPY STAVEB:  

  

DOKUMENTACE:

Bohemia

SLUŽBY PROJEKCE

  ZEPTEJTE SE NAŠEHO OBCHODNÍKA 
I NA NAŠE OSTATNÍ PRODUKTY A SLUŽBY,
NAPŘ. MANAGEMENT REVIZÍ BPS...

•  studie a variantní řešení
•  dokumentace k územnímu řízení
•  dokumentace ke stavebnímu řízení
•  dokumentace k provedení stavby
•  dokumentace pro výběr zhotovitele
•  dokumentace skutečného stavu
•  pasport stavby

•  statika a dynamika staveb
•  požární bezpečnost staveb
•  technika prostředí staveb – elektrotechnická zařízení
•  energetické auditorství
•  dopravní stavby
•  posuzování vlivu staveb na životní prostředí - EIA
•  akustika staveb
•  geodézie
•  stavební geologie

•  energetika – bioplynové a biometanové stanice
•  zemědělské stavby – haly, seníky, jímky, silážní žlaby, 
   hnojiště, kompostárny

•  liniové stavby – kanalizace, plynovody, vodovody, teplovody, 
   silové rozvody

V RÁMCI PROFESNÍHO ZAMĚŘENÍ 
NAŠICH KMENOVÝCH ZAMĚSTNANCŮ:
•  pozemní stavby
•  technika prostředí staveb – vytápění a vzduchotechnika, 
    zdravotní technika, plynoinstalace

•  technologická zařízení staveb
•  stavby vodního hospodářství

Dokážeme vám zajistit inženýrskou činnost a poradenství, vyřídí-
me za vás stavební povolení, během výstavby zajistíme autorský 
dozor, pomužeme zkolaudovat vaši stavbu. Máme bohaté zkuše-
nosti s jednáním na mnoha úřadech a institucích po celé ČR. 
Máme za sebou přes 200 projektů staveb v rozsahu okolo 50 
mil. Kč každá. Z toho 150 v ČR, 30 v SR a 20 v Polsku. Kromě 
nich řadu dalších drobnejších akcí. Náš tým je výkonný a dynamic-
ký. Dokumentaci dokážeme připravit ve velmi krátkém termínu.
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