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Představení společnosti 

 
 Mladá společnost s ručením omezeným vystupující pod značkou D & P building, působící v Jihomoravském kraji, 

především v Brně a Znojmě, vznikla spojením fyzických osob, které podnikaly v segmentu projektové činnosti a provádění 

staveb.  Na základě předchozí praxe a bohatých zkušeností ve stavebním oboru může poskytovat služby na vysoce 

kvalifikované úrovni. V současném konkurenčním prostředí, které je pro mnohé zmatečné, nalézá pro své klienty nejvhodnější 

řešení, a to vždy s největším ohledem  na jejich zájmy. 

 D & P Building  s.r.o. umožňuje rychlou a dynamickou reakci na požadované služby, která chybí velkým stavebním 

společnostem. K problémům svých klientů přistupuje zásadně individuálně a takovým způsobem, aby v cestě za žádanou 

službou nestála zbytečná administrativní zátěž a klienti tak nebyli kráceni o svůj drahocenný čas a finance.  

 

 

Stavební a projekční činnost 

 

Stavby 

 
Jednotlivé činnosti 

●     dům na klíč 

●     rekonstrukce rodinných a bytových domů 

●     zateplování budov, fasády a jejich opravy 

●     zemní, výkopové, terénní a demoliční práce 

●     obkladačské práce, malby, nátěry 

●     renovace historických fasád a teras 

●     klempířské a tesařské práce 

●     zabudování průmyslových a protipožárních dilatací…aj 

 

 

Příklady referenčních staveb 
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Projekce 

 
Nabízíme projekční činnost v oboru pozemních staveb 

●     stavby pro bydlení - bytové a rodinné domy 

●     stavby občanské vybavenosti 

○     stavby pro školství a výchovu 

○     stavby pro zdravotní a sociální péči 

○     stavby pro služby a obchod 

○     stavby pro ubytování a stravování 

●     stavby průmyslové včetně technologických částí 

  

 

Kompletní projekční činnost 

●     zpracování architektonických studií a investičních záměrů 

●     vizualizace navržených řešení 

●     zpracování projektové dokumentace pro 

○     územní řízení 

○     stavební řízení 

○     provádění stavby 

○     skutečného provedení 

●     zaměření stávajícího stavu, pasportizace objektů 

  

 

Inženýrskou činnost 

●     obstarání stanovisek dotčených subjektů 

●     zajištění územního rozhodnutí a stavebního povolení 

●     zajištění odborného dozoru při realizaci 

●     zajištění výběrového řízení na dodavatele 

●     zajištění kolaudačního rozhodnutí 

  

 

Jednotlivé činnosti 

●     konzultace postupu zajištění projektového záměru k realizaci s investorem  

●     komunikace (jednání) se stavebními úřady 

●     komunikace (jednání) s dotčenými orgány státní správy (tzv. DOSS – hygiena, hasiči, památkáři, vodárny, plynárny, 

odbory dopravy, životního prostředí atd.) 

●     zajištění schvalovacích dokladů – od územního rozhodnutí, stavebního povolení, případně ohlášení stavby až po 

kolaudační souhlas 

●     celková koordinace projekčních prací 

●     zajištění podání žádostí o dotace z různých dotačních programů 

●     zajištění dozorování staveb – autorský dozor projektanta, technický dozor investora 

 

 

Poradenskou činnost 

●     konzultace výběru stavebních materiálů 

●     pomoc při výběr a zhodnocení pozemku a stavebního záměru 

  

 

Zajistíme 

●     stavebně-technický průzkum staveb 

●     akustické posudky 

●     radonový a geologický průzkum 

●     polohopisné a výškopisné zaměření 

●     energetické audity 

●     tendrovou dokumentaci 
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Příklady referenčních projektů 

 
2013 Studie zastavitelnosti území průmyslového areálu 

2012 Studie rekonstrukce bytu 

2012 Studie rekonstrukce bytového domu 

2012 Dokumentace k územnímu rozhodnutí průmyslového areálu 

2011 Dokumentace k územnímu rozhodnutí průmyslové haly 

2010 Dokumentace k provedení stavby průmyslové haly 

2010 Dokumentace ke stavebnímu povolení rodinného domu 

2009 Dokumentace k provedení stavby rekonstrukce vzdělávacího zařízení 

2009 Dokumentace k provedení stavby rekonstrukce dopravního objektu 

2009 Studie novostavby rodinného domu 

2008 Dokumentace k provedení stavby rekonstrukce kancelářské budovy 

2008 Dokumentace k provedení stavby rekonstrukce objektu 

2008 Studie rekonstrukce objektu 

2008 Studie a vizualizace bytového domu 

2008 Dokumentace k provedení novostavby rodinného domu 

2007 Dokumentace ke stavebnímu povoleni 

2007 Studie rekonstrukce kancelářské budovy 

2007 Studie a vizualizace rodinného domu 

 

  

Vyzkoušejte značku  ……. 

 

 

               …..otevřeme Vám cestu do nového bydlení 

 

 

 

 

 

 

 

  za team D & P building 

          Štefan Darvaš, jednatel 


