AKUSTING, spol. s r.o.
Cejl 76, 602 00 Brno
IČO: 27679748
Banka: KB

Bobrová

DIČ: CZ27679748
Č. účtu: 86-128230227/0100

Společnost byla zapsána v OR vedeného
Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 51489

Váš dopis značky / ze dne

Naše značka
21298_dp1

Vyřizuje
Ing. David Pokorný

Brno, dne
22. října 2021

Dobrý den,
prosíme o předání tohoto dopisu majiteli nemovitosti.
Naše firma má za úkol pro Krajskou správu a údržbu silnic Vysočiny provést měření a posouzení
zvukově izolačních vlastností vybraných obytných objektů v obci Bobrová.
Váš dům byl na základě předchozí etapy šetření vybrán ke kontrolnímu měření zvukové izolace
oken. Na základě výsledku měření pak mohou být navržena následná opatření:
- Výměna oken na exponované fasádě.
- Doplnění zařízení k zajištění výměny vzduchu v místnosti
Měření probíhá následujícím způsobem: Zdrojem hluku pro měření stavu oken bude ve většině
případů hluk generovaný reproduktorem ve venkovním prostoru, v ojedinělých případech
automobilová doprava v průtahu obcí. Měření se provádí současně v chráněném venkovním i
chráněném vnitřním prostoru domu po dobu cca 15 - 30 min. Jeden pracovník naší laboratoře
s měřicím přístrojem by po uvedenou dobu měřil v některé větší obytné místnosti vašeho domu hluk
pronikající zavřeným oknem dovnitř, dále pak hluk pozadí a případně dobu dozvuku. Druhý
pracovník laboratoře s druhým měřicím přístrojem by souběžně měřil hluk před stejným oknem,
avšak ve venkovním prostoru. Upozorňujeme, že v některých případech se venkovní mikrofon lepí
na okno lepící páskou, kterou pak odstraníme. Pro měření pomocí reproduktoru budeme potřebovat
přístup k el. zásuvce s 220 V. Okna budeme fotit a měřit rozměry.
Předpokládaný termín měření je v době 1. – 15. listopadu 2021.
Prosíme o Vaše vyjádření níže v tabulce (na druhé straně dopisu), kterou prosíme vyplnit a poslat
poštou nebo sken elktronickou poštou či formou MMS.
Děkujeme za spolupráci
AKUSTING, spol. s r. o.
Cejl 76
602 00 Brno
e-mail: akusting@akusting.cz
tel.: 545 210 297
S pozdravem
Ing. David Pokorný, vedoucí laboratoře
e-mail: pokorny@akusting.cz
tel.: 605 88 22 83

Adresa nemovitosti:
Telefon:

Majitel nemovitosti:

E-mail:

Souhlasím s popsaným měřením oken:

ANO / NE *

Vyhovující termín a hodina (uveďte více možností):

Souhlasím s případnou výměnou oken:

ANO / NE *

Požadovaná barva rámu:
Souhlasím s případným doplněním zařízení na výměnu vzduchu:
* Nehodící se škrtněte

Datum:

ANO / NE *
Podpis:

