
 

Název projektu Zateplení MÚ Dolní Bousov + celková rekonstrukce budovy 

Žadatel Město Dolní Bousov 

Číslo prioritní osy, název 
priority / opatření 

3 – Udržitelné využívání zdrojů energie 

Číslo výzvy, v které byl 
projekt podán 

35 

Celkové výdaje projektu 24 852 283,00 

Výše podpory ze SFŽP 2 274 940,32 – pouze na zateplení 

Zahájení a ukončení 
projektu 

01/2015 – 10/2015 

Stručný popis projektu 

Stavení úpravy v suterénu 
Ve sklepě proběhly následující stavební úpravy – byly tudy nataženy nové rozvody vody, kanalizace a elektroinstalace. V neustále 
vlhkém pískovcovém sklepě proběhlo odizolování základové spáry a provedení hydroizolace.  

Stavební úpravy v přízemí 
V přízemí došlo k odstranění podkladních vrstev podlah až na nosné konstrukce. Položily se nové skladby včetně tepelné izolace. 
Podlahy jsou ukončeny novou keramickou dlažbou. Vybudovalo se nové sociální zázemí zaměstnanců i pro veřejnost. Dále se 
realizovaly kompletně nové rozvody zdravotní techniky, topení, elektro a počítačových sítí.  
Stavební úpravy v přízemí řešily rovněž zabezpečení bezbariérového pohybu imobilních osob v budově městského úřadu – 
vybudování výtahu se dvěma zastávkami – v 1. patře a podkroví, vyrovnávacích ramp, nových dveří a zrušení prahů v prostorách 
přístupných veřejnosti. 

Stavební úpravy v 1. patře 
Zde byly položeny keramické dlažby na chodbách a plovoucí dřevěné podlahy v kancelářích. Byl zbudován nový vstup do obřadní 
síně, vystavěno bylo nové sociální zázemí, nové uspořádání kanceláří, jednací místnosti, čajová kuchyně a úklidové komory. To si 
vyžádalo bourání části nosných stěn, příček a zhotovení nových konstrukcí. Strop nad prvním patrem byl rozebrán a nahrazen 
novou konstrukcí v rámci řešení nového krovu - zastřešení budovy. Opět kompletně nataženy nové rozvody zdravotní techniky, 
topení, elektro a počítačové sítě. 

Stavební úpravy v podkroví 
Zde byl kompletně rozebrán stávající krov a střecha včetně světlíku. Zhotovila se nová nosná ocelová rámová konstrukce krovu. 
Součástí této konstrukce bylo i řešení stropu nad prvním patrem - ocelový svařovaný rám + příčné I profily + trapézový plech 
s nabetonávkou + skladby podlah včetně zvukové izolace. Na ocelovou rámovou konstrukci se osadil krov střechy v původním 
tvaru. Na závěr se osadil nový skleněný nadsvětlík. Byly zhotoveny nové příčky a stěny. V podkroví je také umístěno ukončení 
šachty osobního výtahu.  
 
Věž 
Zbudovalo se lehké schodiště k vyrovnání výškového rozdílu podlah mezi podkrovím a věží. Přístup na střechu z prostoru věže je 
umožněn jedním kulatým okenním otvorem. Ve věži byly zrekonstruovány číselníky věžních hodin, které jsou vyrobeny z 
akrylátového skla. Tento materiál byl speciálně vyvinut pro číselníky hodin určené k prosvětlení z vnitřní strany. Materiál je 
stálobarevný, odolává UV záření, nepraská, netříští se, je nehořlavý a odolný proti nárazům. Číselníky byly vyrobeny jako přesné 
kopie stávajících číselníků. Osvětlení číselníků je provedeno za použití světel LED, která mají malou spotřebu a dlouhou dobu 
použití.  
 
V celém objektu byla vyměněna stávající okna a dveře za nová dřevěná s lepšími fyzikálně-technickými parametry. Budova byla 
kompletně zateplena. Vytápění budovy se změnilo z elektřiny na plyn. Budova je nově napojena na novou kanalizaci a plyn. Dvůr 
v zadní části byl předlážděn s povrchem z žulové mozaiky.  
Dispoziční řešení kanceláří se také změnilo. Stavební úřad se přemístí do přízemí do prostor bývalé městské knihovny. Odbor 
místního hospodářství (poplatky za vodu a odpady atd.) je přemístěn do přízemí místo stavebního úřadu. Matrika zůstala na 
stejném místě, přibyla pouze čekárna pro občany před vstupem do matriky.  Rozmístění kanceláří v 1. patře se lehce upravilo a 
předělilo. Zasedací místnost byla přepracována na místnost pro návštěvy, obřadní místnost zůstala na svém místě. V podkroví 
vznikla velká zasedací místnost pro jednání zastupitelstva města, dále archívy, spisovny a sociální zařízení. 
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