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Ing. Danuše �uprová, CSc.
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Domov pro seniory

katastrálním území m�sta P�erova. Jedná se o budovu, sloužící pro trvalé bydlení starších 

možností využití pe�ovatelských služeb. 

�ásti, sloužící i pro ve�ejnost, je situována kavárna a ordinace 

Objekt je nepodsklepený o t�ech nadzemních podlažích, z

  

P�i zpracování diplomové práce postupoval

, že se dovede orientovat v nových
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