
POHLED VSTUPNÍ - SEVEROVÝCHODNÍ

MAGISTRÁT MÉSTA OPAVY
odbor hlavního architekta a ÚP

Horninám. 6£^
74626 O P A V / 3

Hdasíďa 12
fešeno

. i Hdasíďa 10
feíano

BAREVNÉ A MATERIÁLOVĚ ŘEŠENI PLOCH:

(M Obvodový piásť- tenkovrstvá akrylátová přebarvená omítka
Dulux 90sif£. ó'«"/^tG

ÍB) Obvodový plášť.kxtfie - tenkovrtsvá akryiatova probarvená omítka
T . Dulux 2
prt\M?S

(C) Sotó . vsíupnf strana - stávající keramický obklad
- zadní strana - Marmolit stfednézrnný hnédý

Hlavní vstup - stávající prosklená sténa.plastový rám tmavé hnédý

Úprava zadního vstupu - ocelové dvefe plné s proskleným nadsvétllkem.RAL 801 1

Výplně otvorů obytných místnosti - plastová okna bílá se členěním dle pohledů,
dozdéní stávajících meziokenních vložek

Schodišťová okna - plastová bílá se čtenénim dle pohledů,
nově vvzdéné parapety

Vnitrní okenní parapety plastové bílé. vnější etox.nlinfk
Sklepni okna plastová v barvě hnědé s výplni z drátoskla - částečné dozdéní

stávajících pásových oken
Zábradlí balkónů.ocel. konstrukce vstupů - nátér v barvě hnědé RALjJQfl ,CO'K ( "t̂
StFešnl krytina - Lindab tmavé šedá

-oícioo v řO

Zodp. projektant
Vypracoval

ING KAREL PATOUŠ
ING LUCIE PAVLÍČKOVÁ

Místo Holasicka 10 a 12. 747 05 Opava 5
Společenství vlastníků bytových jednotek

Investol Holasicka 1164/12 a Holasicka 1 163/10

Akce:

REVITALIZ
Holasic

Ozn. vy křesu.

ACE PANELOVÉHO DOMU
ká10a 12, Opava 5

POHLEDY

Stupeň
Formát
Datum
Zak Číslo
Méfltko

1:200

PKOJEKT
KM

M/2007
14A)7fl.P

Cls-výkr :



POHLED ZADNÍ - JIHOZÁPADNÍ

3 étfffťvr/-/ *%*&

MAGISTRÁT MĚSTA OPAVY
odbor hlavního architekta a ÚP

Horní nám. $£/&?£/
74626 OPA/A ř

Hilasicki l."
fsieno

BAREVNÉ A MATERIÁLOVÉ ŘEŠENÍ PLOCH:

Obvodový plášť- tenkovrstvá akrylátová přebarvená omítka

(B) Obvodový plášť.lodzie - tenkovrtsvá akrylátová přebarvená omítka
•Dulux

(C)Sokl - vstupní strana - stávající keramický obklad
- žádni strana - Marmolit stfednézrnný hnédý

Hlavni vstup - stávající prosklená stěna,plastový rám tmavé hnédý

Úprava zadního vstupu - ocelové dveře plné s proskleným nadsvětlíkem,RAL 8011

Výplně otvorů obytných místnosti - plastová okna bílá se členěním dle pohledů.
dozdění stávajících meztokennlch vbžek

Schodišťová okna - plastová bílá se Členěním dle pohledů,
nověvyzděné parapety

Vnitrní okenní parapety plastově bílé, vnější elox.hliník
Sklepní okna plastová v barvě hnědé s výplni z drátoskla - částeĎné dozdění

stávajících pásových oken
Zábradlí ba l koňů. ocel. konstrukce vstupů - nátěr v barvě hnědé RALJIOtl j?C10 ('10 '3-í)
Stfesn! krytina - Lmdab tmavé šedý " ' '

_ING.KAREL PATOUS
INGÍUCIE PAVLÍČKOVÁ

_Zodp.prq|eJ<tant
Vypracoval __

_M.!stp„.„ [LHoasická 10a 12,,747 05Opava5_

Investor

Akce:

Společenství vlastníků bytových jednotek
Hotasická 1164/12 a Holasická 1163/10

REVITALIZACE PANELOVÉHO DOMU
Holasická 10 a 12, Opava 5

Stupert_
Formát

_PROJEKT

W/2007

Ozn výkresu:

POHLEDY

patům

Zak.číslo ____
MéHtko 6s.výkr.

1 200


