Snížení energetické náročnosti panelového domu
Benešova č.p. 632 – 638, Kutná Hora
Objekt byl postaven v druhé polovině 20.století a jeho hlavním problémem byly nevyhovující
technické vlastnosti obvodového pláště. Stávající konstrukce neodpovídaly současným
požadavkům na hodnoty součinitelů prostupu tepla dle ČSN 730540-2
Projekt řešil zateplení obálky budovy (stěn, střechy, výměnu oken a úpravu lodžií)
čtyřpodlažního panelového bytového domu Benešova č.p. 632 – 638, Kutná Hora umístěného
na parcelách č.st. 2165/9, 2165/10, 2165/11, 2165/12, 2165/13, 2165/14, 2165/15
v katastrálním území Kutná Hora.
Objekt má 7 sekcí s vlastními vstupy, v nadzemních podlažích je celkem 64 bytů. V částečně
zahloubeném podzemním podlaží jsou obchody, služby a technické zázemí objektu.

Celá akce byla financována za podpory Ministerstva pro místní rozvoj ČR, evropského fondu
pro regionální rozvoj, integrovaného regionálního operačního programu:
Číslo a název programu:
Číslo prioritní osy, název prioritní osy:

06 Integrovaný regionální operační program
06.2 Zkvalitnění veřejných služeb a podmínek
života pro obyvatele regionů
06.2.11
Podpora
energetické
účinnosti
inteligentních systémů hospodaření s energií a
využívání energie z obnovitelných zdrojů ve
veřejných infrastrukturách, mimo jiné ve
veřejných budovách a v oblasti bydlení
TC 04 Podpora přechodu na nízkouhlíkové
hospodářství ve všech odvětvích
06.2.11.2.5 Snížení
v sektoru bydlení

energetické

náročnosti

Cílem celé akce bylo:
- snížení energetické náročnosti budovy a s tím související snížení emisí skleníkových plynů a
tuhých znečišťujících látek
- zlepšení kvality bydlení obyvatel budovy

- zkrášlení této městské lokality, kde je tato budova jako jediná v původním stavu ještě
neopravena
Projektovou dokumentaci zpracovala firma Energy Benefit Centre a.s., Křenova 438/3, 162
00 Praha 6 a stala se i administrátorem dotace.
Realizaci celé akce prováděla od května do prosince roku 2018 společnost Omlux spol.s r.o.,
Pod Vysílačem 422/31, Ostrava - Lhotka
Celková cena za stavební realizaci ………………….

26.238.178,- Kč včetně DPH

Předpokládaná výše dotace ………………………….

10.277.000,- Kč

Finanční spoluúčast Města ………………………….

15.961.178 Kč

Na výše uvedený projekt je poskytována finanční podpora z EU.

