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Město Náchod
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15. 8. 2013 – 31. 5. 2014

Investice roku
2013
 celkové náklady
na rekonstrukci
autobusového nádraží
35.754.072,16 Kč
 náklady na práce
provedené pro České
dráhy 1,2 mil. Kč

Nové autobusové nádraží
v Náchodě
Výstavba nového autobusového nádraží v Náchodě je významným
mezníkem v rozvoji hromadné dopravy ve městě. Společně
s připravovanou rekonstrukcí vlakového nádraží, parkových úprav
a opravami navazujících křižovatek a přechodů pro chodce vznikne
v Náchodě komplexní dopravní terminál – nová vstupní brána do města,
která cestujícím nabídne novou kvalitu služeb a komfort cestování.
Moderní architektonické řešení zastřešení příjezdů i odjezdů autobusů
umožní pasažérům krytý bezbariérový přechod od autobusů k vlakům,
taxíkům a nástup na hlavní pěší trasy do centra města.
Celý projekt je výsledkem intenzivní spolupráce představitelů města,
zástupců dopravců, Českých drah, architektů a projektantů. Co se ještě
před několika málo lety zdálo snem, začíná se dnešním dnem stávat
skutečností.
V Náchodě dne 15. 8. 2013

Jan B i r k e
starosta

Ing. Tomáš Š u b e r t
1. místostarosta

 z Regionálního operačního
programu - smlouva
o poskytnutí dotace ve výši
7.999.999 Kč, její výše
bude upřesněna
 dotace ze Státního fondu
životního prostředí
na přilehlý park ve výši
388.743 Kč (celkové
náklady 530.000 Kč )

Nabízené služby


urbanistické studie a zpracování územně plánovací dokumentace



architektonické studie (situace, dispoziční, provozní a hmotové řešení staveb)



průzkumy a speciální studie (hluková, rozptylová atd.)



projektovou dokumentaci pro územní rozhodnutí a stavební povolení



projekty pro výběr dodavatele stavby (tendrová dokumentace)



projektovou dokumentaci pro provedení stavby (realizační dokumentace)



propočet nákladů stavby, výkaz výměr a položkový rozpočet



dokumentaci skutečného provedení stavby



autorský dozor projektanta



výkon inženýrské činnosti



výkon technického dozoru investora



projekty interiérů



vizualizace a 3D zpracování návrhů staveb, zákresy do fotografií, počítačové
animace



organizaci a vyhodnocení výběrového řízení na dodavatele stavby



zajištění kolaudace stavby



doplňující činnosti – geodetické práce, zaměření a digitalizace stávajícího stavu,
odborné překlady (angličtina, němčina, španělština)

www.atsunami.cz
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