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Soupis činností NOZA, s.r.o.
DOPRAVNÍ STAVBY A KONSTRUKCE
Projekty silnic II. a III. třídy

studie a projekty silnic II. a III. třídy
výpočty konstrukčních souvrství vozovek
úrovňové a mimoúrovňové křižovatky
studie a projekty vyvolaných investic a přeložek
expertní posudky a konzultace

Projekty městských komunikací

dopravní řešení místních komunikacích, pěší zóny, parkování a doprava v klidu
dopravní průzkumy a jejich vyhodnocení
dokumentace sadových úprav včetně návrhu zeleně a pěstebních opatření
pasportizace komunikací a dopravního značení
provádění a vyhodnocení doplňujícího sčítání dopravy

Inženýrské a geotechnické stavby

posuzování stability území a svahů
navrhování a posuzování pilotových základů
navrhování a posuzování opěrných zdí
gravitační, úhlové a gabionové zdi
navrhování a posudky ocelových a betonových konstrukcí a mostů
železniční propustky

Investiční výstavba a ostatní inženýrské stavby

zpracování projektů technické infrastruktury (kanalizace, voda, plyn)
čistírny odpadních vod, čerpací stanice
projekty veřejného osvětlení nadzemní i podzemní
úpravy parteru a mobiliář
komplexní vedení projektů investiční výstavby
zajištění všech projektových stupňů včetně architektonického návrhu
inženýrská činnost a jednání s orgány státní správy
odhady investičních nákladů developerských projektů

Územně-plánovací dokumentace

vyhotovení územně-plánovací dokumentace
inženýrská činnost při projednávání územně-plánovací dokumentace

Zvláštní pozemní stavby

sběrné dvory
ocelové montované haly
haly s betonovým skeletem
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Stavby vodohospodářské a krajinného inženýrství

řešení vodohospodářských problémů v územních a regulačních plánech
hospodaření s dešťovými vodami včetně návrhu využití dešťových vod
studie a generely odvodnění území a zásobování vodou
vodní toky a nádrže - usazovací, retenční, havarijní, rybníky
hydrotechnické výpočty a modelování
stavby pro nakládání s odpady, terénní úpravy
stavby pro úpravu krajiny a funkci lesa
meliorace, polní a lesní cesty
vyhledávání a návrh vodních zdrojů – studny, zářezy

Inženýrská činnost a poradenství

konzultace a analýzy rizik dopravních a inženýrských staveb
předrealizační přípravu staveb - hydrogeologický a radonový průzkum, geodetické
zaměření pozemku, vyšetření stávajících inženýrských sítí apod.
příprava žádosti a získání územního rozhodnutí /stavebního povolení
majetkoprávní vypořádaní

Projekty technické infrastruktury

zpracování projektů kanalizace včetně přípojek
zpracování projektů na odvádění a čištění odpadních vod
zpracování projektů a studií dešťové kanalizace
zpracování projektů vodovodního řadu a vodovodních systémů a přípojek
zpracování projektů na plynovody
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