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…zaměření firmy 

Firma David Petrů byla založena v roce 1996. Od svého vzniku se zaměřovala na přípravu a realizaci ve 

stavebním oboru, postupně rozšiřovala nabídku služeb tak, že v současné době nabízí tyto stavební 

činnosti a služby související se stavební činností: 

 

   -sanace betonových konstrukcí, vodojemů a čističek odpadních vod – materiály firmy Mapei, ATEST na 

trvalý styk s pitnou vodou, záruka na dílo 5 let 
   - provádění staveb, jejich změn a odstraňování 

   - práce prováděné speciální stavební chemií 

   - stavební práce (zednické, tesařské, pokrývačské, klempířské, truhlářské, izolatérské, zámečnické, 

instalatérské (voda, topení, plyn, kanalizace), elektroinstalační, sádrokartonářské, zemní a výkopové, 

sanační, malířské a natěračské, úklidové práce) 
   - kompletní stavební opravy, údržba domů a provozních budov 

   - poradenská a konzultační činnost při navrhování, organizování a provádění kompletních stavebních děl 

   - zajišťování servisní činnosti nemovitostí 

   - zajištění zpracování studií, přípravné a projektové dokumentace 

   - zajištění vyřízení formalit při změně územního plánu, územního rozhodnutí a stavebního povolení 

 

…realizační činnost 

Při přípravě a realizaci staveb uplatňují pracovníci firmy jednotné interní organizační postupy, jenž 

zajišťují kvalitní provedení prací, zásobování, koordinaci a řízení stavby. Důraz je kladen na kontrolu prací 

a jejich kvalitu. Pracovníci firmy mají v tomto směru dlouholeté zkušenosti. Pro realizační činnost využívá 

firma především vlastních kapacit z oboru stavební výroby. Důraz přitom klade na kvalitní materiálové a 

technické vybavení, které je jedním z podstatných prvků ovlivňující kvalitu práce. 

 

…pojištění firmy ...poskytnutí záruky na provedené práce 

Firma má uzavřeny pojistné smlouvy s Českou pojišťovnou na pojištění odpovědnosti za škodu při 

realizaci činnosti do 5 mil. kč. Systém kontroly a řízení jakosti vychází z uplatňování státních norem a 

předpisů. 

 

...poskytnutí záruky na provedené práce 

 Firma poskytuje záruku na provedené práce v délce 60 měsíců. 

 

 

Těšíme se na budoucí spolupráci  David Petrů 


