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1.

IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE

1.1.

Identifikační údaje stavby

Název stavby:

Nové sídlo MěÚ Černošice
Návrh řešení stavebních úprav a přístavby budovy č.p.
259 v ulici Karlštejnská

Místo stavby:

Černošice

Pozemky:

parc. č. 487/4 a 487/3, k.ú. Černošice

1.2.

Identifikační údaje investora
Město Černošice

Zastoupené

panem starostou Mgr. Filipem Kořínkem

ve věcech technických:

Martinem Votavou

Adresa:

Riegrova 1209
252 28 Černošice

Spojení:

tel:
251081513
e-mail: martin.votava@mestocernosice.cz

1.3.

Identifikační údaje zpracovatele dokumentace

Autor a hlavní architekt projektu:

PROJEKTIL ARCHITEKTI s.r.o
Malátova 13, 150 00, Praha 5

IČO: 271 184 36
Zastoupen:
Spojení:

Mgr. akad. arch. Romanem Brychtou, jednatel
Ing. arch Petrem Leškem, jednatel
tel: 233 325 799
e-mail: architekti@projektil.cz

Hlavní architekt projektu:

Mgr. akad. arch. Roman Brychta

Vedoucí projektu:

Ing. arch. Petr Lešek

Vypracovali:

Mgr. akad. arch. Roman Brychta, ing. arch. Petr Lešek,
Marta Komorowska, Marek Sankot
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2.

PRŮVODNÍ ZPRÁVA

2.1.

Zadání studie

Zadání studie je uvedeno v zaslaných textech Poptávka návrhu, dvou následných průvodních
dopisech a emailové korespondenci včetně odpovědí na otázky.

2.2.

-

Výchozí údaje a podklady

zadání
představa o dispozičním uspořádání
výměry bytů a kanceláří
zaměření současného objektu v pdf a dwg
projektová dokumentace z roku 1931 v pdf
katastrální situace a ortofoto v pdf
fotografie od investora (velmi nízké rozlišení ve formátu jpg)

2.3.

Návrh
2.3.1. Současný stav

Objekt je z větší části stále obydlen. Několik bytů je prázdných. Ve dvou bytech jsou odbory
městského úřadu. V suterénu jsou sklepní kóje, nevyužívaný byt a skladiště/archiv městského
úřadu. Byt i archiv mají samostatné vstupy přímo z pozemku. Půdní prostor je nevyužívaný včetně
obou podkrovních místností ve vikýřích. Solární lázeň v kupoli na střeše se sprchou je dlouhodobě
nevyužívaná, ale tvoří výrazný znak objektu. Hlavní vstup má altánovité zádveří a je přístupný po
několika schodech
Pozemek na kterém je objekt (č.p. 487/4) je z ulice Karlštejnská a za potokem oplocen. Zbylé
dvě strany oploceny nejsou. Pozemek je svažitý podél ulice Riegrovy směrem k potoku. Vlastní
potok je v hlubokém korytě. Směrem do ulice Karlštejnská vyrovnává podezdívka plotu drobný
výškový rozdíl, který je v místě vstupu překonáván rampou směrem dolů k objektu. Z JZ rohu
objektu pak vybíhá opěrná stěna k sousednímu pozemku 487/3, takže svah u ulice Riegrovy je na
druhé straně řešen terénním stupněm od něhož je až ke korytu potoka víceméně rovina. Mezi
oběma pozemky je pak výškový rozdíl z části překonávaný opěrnou stěnou a z části svahem.
Zahrada je v mezích možností udržovaná jako běžná zahrada bytového domu bez velkých ambicí
s prostým trávníkem a vzrostlými stromy.
2.3.2. Analýza prostředí
Při analýze kvalit a potenciálu předmětné stavby jsme vyšli z hodnocení dřívějšího workshopu při
němž byla tato část Černošic hodnocena vůči celku města a potvrzena jako hlavní administrativně
společenské centrum. Její osou je ulice Karlštejnská s návazností na železniční stanici a území
definované ulicemi Karlštejnská, Riegrova, Fügnerova a Poštovní obsahuje důležité objekty
s celoměstským významem. Skrytou kvalitou prostředí je potok Švarcava. Důležitou okolností je
pak charkter města Černošice s výraznými solitérními vilami v zelených zahradách.
2.3.3.

Zdůvodnění základních principů a přínosů navrženého řešení, zejména funkční
náplně a urbanisticko-architektonického řešení

Jak proměnit činžovní vilu na obecní dům (úřad, knihovna, městské policie a pošta) při velmi
omezeném rozpočtu?
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Úloha nás vedla k rozhodnutí maximálně využít současný objekt pro pevné součásti
obecního domu bez přístavby a oddělit poštu, která je samostatnou nájemní jednotkou, jako
jednoduchou stavbu. Oddělení objektu pošty umožní svobodnější rozhodnutí o její realizaci a
povede k nižší ceně stavby, neboť se vyloučí komplikované provazování starého a nového objektu,
včetně zbytečných propojovacích komunikací.
Jako důležitou součást návrhu vidíme zapojení renovované budovy do okolního
prostředí tak aby využila a posílila jeho možnosti a společenský charakter. Tyto úpravy je možné
dělat posléze, ale výrazně posílí celý záměr obecního domu i s jeho společenským životem.
Výhodou nevytváření přístavby je i zachování současného vzrostlého stromu, které vytvoří dobré
pozadí pro společenskou část zahrady.
Rekonstruovaný objekt
Vytváříme jednoduchou a přehlednou stavbu, která je díky tomu úsporně a efektivně zaříditelná a
vstřícná pro návštěvníky. Ponechaný vzhled solitéru bez přístaveb je typický pro Černošice jako
vilové rezidenční město. Jádrem je dnešní schodišťový prostor, kde zjednodušujeme schodiště a
získáváme tak přehlednou centrální halu objektu i s výtahem, která je přirozeně prosvětlená. Z ní
jsou přímo přístupné všechny části úřadu. Ty jsou umístěné do prostorů vyčištěných od
nenosných příček. Bourání je tak úsporně omezeno na tyto příčky a současné schodiště. Nové
hygienické jádro pro wc i kuchyňky je soustředěno vedle renovované schodišťové haly. Servisní
střed objektu doplňují archivy. Je tak zřetelně vymezena schodišťová hala, okolo ní servisní zázemí
a pak volný variabilní prostor kanceláří, který je přehledný a přináší pocit transparentního
vstřícného úřadu.
V suterénu je umístěna knihovna, která má samostatný vstup, nicméně zároveň je
propojena vnitřním schodištěm a výtahem s celým domem. Definování míry kontroly vnitřního
spojení je na uživateli. Důležitá je možnost spojení knihovny se zahradou kam mohou přirozeně
v létě přerůst společenské akce. Kromě knihovny je v části suterénu umístěna hlavní část archivu
s možností těžkých kompaktních regálů.
Přízemí je nově napojeno bezbariérově na chodník. Přidáváme vstupní zádveří, které
doplňuje pohodlný předprostor jenž činžovní vile chyběl, dodává objektu reprezentativní vzhled a
ozřejmuje jeho společenskou funkci. Zádveří je společné pro všechny provozy na přízemí.
Samostatný celek městské policie na jedné straně a infocentrum s podatelnou na druhé straně.
Následuje schodišťová hala, z níž jsou přístupné další odbory na přízemí – matrika, sociální,
zdravotní a dopravní.
1. podlaží je, podobně jako v klasických radnicích, více reprezentativní. Ze schodišťové
haly je přes asistentku vstup ke starostovi a místostarostovi. V těsné blízkosti s přímým vstupem
je malá zasedací místnost. Na druhé straně je tajemník s asistentkou. Podlaží doplňují odbor
vnitřních věcí, investic a správy majetku.
2. podlaží obsahuje velkou zasedací místnost a odbory finanční, stavební a územního
plánování.
Podkroví upravujeme minimálně vzhledem k omezeným financím. Využíváme stávající
prostory pro IT a technologické zázemí (plynová kotelna, server). Prostor tak zůstává rezervou pro
případnou další expanzi.
Pošta
Jednoduchý a maximálně účelný objekt. Má jasný vstup z ulice s předprostorem a vhodný servisní
vstup z parkoviště. Objekt předpokládáme popnutý zelení. Nebude tak rušit svojí drobností vedlejší
obecní dům a o to více vynikne prosklený vstup jako vstřícně zvoucí. Tvar pošty reaguje na potok a
umožňuje vytvoření zahradní scény za obecním domem. Jednoduchost přináší i velkou flexibilitu,
objekt je možné snadno upravit i pro jinou funkci, případně v budoucnu nahradit pokud by se
v místě parkoviště uvažovalo s podstatnější výstavbou.
Situace a zahrada
Zásadní je pro nás vztah nového obecního domu k Černošicím a nejbližšímu okolí.
Pro první je zásadní podpoření ulice Karlštejnské jako hlavního černošického bulváru.
Proto se do něj obrací jak obecní dům, tak pošta.
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Pro druhé je zásadní uspořádání celého bloku, který obsahuje též sokolovnu a zimní
stadion. Doplněním obecního domu (a případně nikoliv nezbytně pošty) se z něj stává výrazné
společenské centrum Černošic. Tomu by měla odpovídat jeho úprava. Postupně by se měl propojit
(rozhodně doporučujeme odstranit stejně nefunkční plot u obecního domu) parkovou úpravou,
která podtrhne jeho reprezentativnost a výjimečnost při zdůraznění typických černošských kvalit.
Skrytou kvalitou území je potok Švarcava, podél nějž vedeme pěší cestu. Samotnou zahradu za
obecním domem navrhujeme upravit do podoby zahradní komorní scény s přímou návazností na
knihovnu s případnou drobnou kavárnou (možnost otevření a poslechu piána v létě venku).
Úpravou okolí se tak obecní dům nejen dobře zapojí, ale přinese i novou kvalitu do prostředí, které
má velký potenciál.
2.3.4.

Informace o naplnění požadavků zadání

Cíl návrhu, umístění MěÚ Černošice a dalších funkcí do stávající budovy č.p. 259, případně
přístavby, byl splněn. Namísto přístavby je navržen samostatný objekt pošty z urbanistických a
úsporných důvodů. Celý úřad a městská policie byly umístěny do stávajícího objektu
s bezbariérovými vstupy. V budově je navržen výtah, wc včetně wc pro hendikepované v přízemí.
Parkovací plochy pro poštu, městskou policii a návštěvníky úřadu budou vymezeny přímo na
parkovišti.
2.3.5.

Celkový výkaz ploch v členění

Typ plochy

výměra m2

Stávající objekt – obecní dům
1.
plocha kanceláří
457,8
zasedací místnosti
56,4
archivy
90,8
2.
plocha ostatních funkcí v rozsahu dle zadání
knihovna (včetně skladu a hygieny)
209,3
městská policie (s hygienou)
85,2
3.
chodby, koridory
168,4
4.
technické zázemí
22,0
5.
ostatní plochy (hygiena, bez hygieny v knihovně a u městské policie)
24,1
Pošta
1.
plocha kanceláří
0
2.
plocha ostatních funkcí v rozsahu dle zadání
pošta
99,3
3.
chodby, koridory
0
4.
technické zázemí (v rámci komunikace)
0
5.
ostatní plochy (hygiena)
4,7
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2.3.6.

Výkaz ploch jednotlivých místností

Stávající objekt – obecní dům
Číslo
Učel místnosti
místnosti
0.0.1

KOMUNIKACE

0.1

KNIHOVNA

0.0.2

HYGIENICKÉ ZÁZEMÍ

0.1.1

KNIHOVNA - SKLAD

0.2

ARCHIV

1PP - Celkem

Plocha
(m2)

Číslo
Učel místnosti
místnosti

Plocha
(m2)

3.0.1

KOMUNIKACE

205,47

3.1

ODBOR FINANČNÍ

73,17

9,24

3.2

ZASEDACÍ MÍSTNOST

36,45

4,75

3.3

ODBOR STAVEBNÍ

48,26

15,01

3.4

ODBOR UP

36,37

250,96

3.0.2

HYGIENICKÉ ZÁZEMÍ

7,16

ARCHIV

2,78

ARCHIV

3,7

16,49

41,42

1.01

KOMUNIKACE

44,82

3.0.3

1.1

PODATELNA, CZECH POINT

43,26

3.0.4

1.2

MATRIKA

17,83

1.3

ODBOR ŠKOLSTVÍ, KULTURY...

24,05

3NP - Celkem
4.01
KOMUNIKACE

1.4

ODBOR SOCIÁLNÍCH VĚCÍ, DOPRAVY

24,22

4.1

ODBOR INFORMATIKY

12,07

1.5.1

MĚSTSKÁ POLICIE-KANCELÁŘ

43,82

4.2

TECHNICKÁ MÍSTNOST

21,99

1.5.2

MĚSTSKÁ POLICIE-KANCELÁŘ

18,69

4.3

ARCHIV-REZERVA

1.5.3

MĚSTSKÁ POLICIE-ZASED. MÍSTNOST

13,59

4NP - Celkem

1.02

HYGIENICKÉ ZÁZEMÍ

9,77

1.5.4

MĚSTSKÁ POLICIE-HYGIENICKÉ ZÁZ.

9,08

1NP - Celkem

62,79
120,95

Stávající objekt celkem

1124,15

249,13

2.01

KOMUNIKACE

41,58

2.1.1

STAROSTA

24,49

2.1.2

ASISTENT-STAROSTA

16,87

2.2

MÍSTOSTAROSTA

15,94

2.3

ZASEDACÍ MÍSTNOST

19,97

2.4

ODBOR INVESTIC A SM

48,26

2.5

ODBOR VNITŘNÍCH VĚCÍ

36,37

2.6.1

TAJEMNÍK

2.6.2

ASISTENT TAJEMNÍKA

2.02

HYGIENICKÉ ZÁZEMÍ

7,16

2.03

ARCHIV

2,79

2.04

ARCHIV

3,71

2NP - Celkem

249,31
24,1

20
16,66

253,8

Pošta
Číslo
Učel místnosti
místnosti

Plocha
(m2)

1.6.1

POŠTA-VEŘEJNOST

25,2

1.6.2

POŠTA-PRACOVIŠTĚ

39,9

1.6.3

POŠTA-CHODBA

7,53

1.6.4

POŠTA-DENNÍ MÍSTNOST

10,08

1.6.5

POŠTA-KANCELÁŘ

16,55

1.6.6

POŠTA-HYGIENICKÉ ZÁZEMÍ

Pošta celkem
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2.3.7.

Propočet nákladů

Kalkulace nákladů je v této fázi možná pouze na základě plošných ukazatelů převzatých ze
srovnatelných stavebních akcí. Vytvářet podrobnější výkazy je bez stavebně technického průzkumu
nesmyslné. Neznámou je v tomto ohledu otázka únosnosti stropů při změně z bytové funkce na
administrativní, která může způsobit velký nárůst nákladů. V ceně je i zateplení objektu a
renovace/doplnění oken – to může být investičně zváženo.

Stávající objekt
Nové zádveří
Objekt pošty
Celkem

Užitná podlažní plocha

Odhad nákladů na m2

Výše nákladů

1039
18
104

19.000
20.000
32.000

19.748.030,360.000,3.326.080,23.434.110,-

Venkovní úpravy zahrady nejsou započítány

2.4.

Dopravní řešení

Dle zadání se předpokládá vymezení požadovaného počtu stání pro městský úřad, městskou policii
a případně též poštu na současném parkovišti. Propočet nároků dle OTP nebyl proveden.

2.5.

Sítě, ochranná pásma

Nejsou součástí zadání

Ing.arch. Petr Lešek

260_STU_Radnice Černošice_text_120803

Strana 7

260_stu_120801_layout.pln
projekt

Návrh řešení stavebních úprav
a přístavby stávající budovy v
ulici Karlštejnská
Karlštejnská č.p. 259
Černošice
investor

Město Černošice
Riegrova 1209
252 28 Černošice
projektant

Projektil architekti s.r.o.
Malátova 13
150 00 Praha 5

cz

hlavní architekt

ing. arch. Petr Lešek
vypracoval

stupeň dokumentace

Studie
část dokumentace

Výkresová část
datum

3.8.2012
měřítko
počet formátů

2 x A4
jméno přílohy

Výkresová část

stupeň

STU
část . číslo výkresu

paré

Obsah dokumentace je duševním vlastnictvím firmy Projektil architekti s.r.o. a jeho použití podléhá souhlasu autorů.

ing. arch. Marek Sankot,
Marta Komorowska

260_stu_120801_layout.pln

možné propojení podél potoka

projekt

sportoviště

Návrh řešení stavebních úprav
a přístavby stávající budovy v
ulici Karlštejnská
Karlštejnská č.p. 259
Černošice

P2

investor

ČD

Město Černošice
Riegrova 1209
252 28 Černošice
projektant

Projektil architekti s.r.o.
Malátova 13
150 00 Praha 5

cz

hlavní architekt

ing. arch. Petr Lešek
vypracoval

hlavní městský přístup

stupeň dokumentace

Studie
část dokumentace

Výkresová část
datum

3.8.2012
měřítko

1:1000
počet formátů

2 x A4
jméno přílohy

Situace

stupeň

STU
část . číslo výkresu

01
paré

Obsah dokumentace je duševním vlastnictvím firmy Projektil architekti s.r.o. a jeho použití podléhá souhlasu autorů.

P1

ing. arch. Marek Sankot,
Marta Komorowska

260_stu_120801_layout.pln

6

3

projekt

7

Návrh řešení stavebních úprav
a přístavby stávající budovy v
ulici Karlštejnská

10

Karlštejnská č.p. 259
Černošice
investor

Město Černošice
Riegrova 1209
252 28 Černošice

5

projektant

8

10

Projektil architekti s.r.o.
Malátova 13
150 00 Praha 5

cz

hlavní architekt

ing. arch. Petr Lešek
vypracoval

10

stupeň dokumentace

Studie
část dokumentace

1

Výkresová část

11

datum

3.8.2012
měřítko

1:250

4

počet formátů

2 x A4

9

jméno přílohy

Axonometrie

2

11

10

1
Vstup do městského úřadu a policie
2
Vstup - pošta
3
Přístup do knihovny a zahrady
4
Zahradní komorní scéna
5
Otevřená zahrada
6
Pěší cesta podél potoka
7
Mostek - napojení ke sportovišti
8
Zpevněné zahradní cesty
9
Pošta - vstup zaměstnaci
10 Mobiliář - dřevěné lavičky
11 Mobiliář - stojan na kola

stupeň

STU
část . číslo výkresu

02
paré

Obsah dokumentace je duševním vlastnictvím firmy Projektil architekti s.r.o. a jeho použití podléhá souhlasu autorů.

ing. arch. Marek Sankot,
Marta Komorowska

260_stu_120801_layout.pln

0.2

0.1

OZN.

ÚČEL MÍSTNOSTI

0.0.1

KOMUNIKACE

0.0.2

HYGIENICKÉ ZÁZEMÍ

0.1

KNIHOVNA

0.1.1

KNIHOVNA - SKLAD

0.2

ARCHIV

M2
16,49
9,24
205,47
4,75
15,01

Půdorys 1.PP
projekt

Návrh řešení stavebních úprav
a přístavby stávající budovy v
ulici Karlštejnská
Karlštejnská č.p. 259
Černošice
investor

Město Černošice
Riegrova 1209
252 28 Černošice

1.6.5

projektant

Projektil architekti s.r.o.
1.6.4

1.4

Malátova 13
150 00 Praha 5

1.3

cz

hlavní architekt

ing. arch. Petr Lešek

1.6.3

vypracoval

1.5.3
1.5.2

1.2
stupeň dokumentace

1.6.2

Studie
část dokumentace

Výkresová část
datum

3.8.2012

1.6.1

1.5.1

1.1

měřítko

OZN.

ÚČEL MÍSTNOSTI

M2

1.0.1

KOMUNIKACE

1.0.2

HYGIENICKÉ ZÁZEMÍ

1.1

PODATELNA, CZECH POINT

43,26

1.2

MATRIKA

17,83

1.3

ODBOR ŠKOLSTVÍ, KULTURY...

24,05

1.4

ODBOR SOCIÁLNÍCH VĚCÍ, DOPRAVY

24,22

1.5.1

MĚSTSKÁ POLICIE-KANCELÁŘ

43,82

1.5.2

MĚSTSKÁ POLICIE-KANCELÁŘ

18,69

1.5.3

MĚSTSKÁ POLICIE-ZASED. MÍSTNOST

13,59

1.5.4

MĚSTSKÁ POLICIE-HYGIENICKÉ ZÁZ.

1.6.1

POŠTA-VEŘEJNOST

25,24

1.6.2

POŠTA-PRACOVIŠTĚ

39,87

1.6.3

POŠTA-CHODBA

1.6.4

POŠTA-DENNÍ MÍSTNOST

10,08

1.6.5

POŠTA-KANCELÁŘ

16,55

1.6.6

POŠTA-HYGIENICKÉ ZÁZEMÍ

44,82
9,77

9,08

7,53

Půdorys 1.NP

4,68

1:200, 1:1,10
počet formátů

2 x A4
jméno přílohy

Půdorys 1.PP, 1.NP

stupeň

STU
část . číslo výkresu

03
paré

Obsah dokumentace je duševním vlastnictvím firmy Projektil architekti s.r.o. a jeho použití podléhá souhlasu autorů.

ing. arch. Marek Sankot,
Marta Komorowska

260_stu_120801_layout.pln

2.4

2.5

2.6.1

2.3

2.6.2

2.1.2

2.2

2.1.1

OZN.

ÚČEL MÍSTNOSTI

2.0.1

KOMUNIKACE

M2

2.0.2

HYGIENICKÉ ZÁZEMÍ

7,16

2.0.3

ARCHIV

2,79

2.0.4

ARCHIV

2.1.1

STAROSTA

24,49

2.1.2

ASISTENT-STAROSTA

16,87

projekt

2.2

MÍSTOSTAROSTA

15,94

2.3

ZASEDACÍ MÍSTNOST

19,97

2.4

ODBOR INVESTIC A SM

48,26

2.5

ODBOR VNITŘNÍCH VĚCÍ

36,37

Návrh řešení stavebních úprav
a přístavby stávající budovy v
ulici Karlštejnská

2.6.1

TAJEMNÍK

20,00

2.6.2

ASISTENT TAJEMNÍKA

16,66

41,58

3,71

Karlštejnská č.p. 259
Černošice
investor

Půdorys 2.NP

Město Černošice
Riegrova 1209
252 28 Černošice
projektant

Projektil architekti s.r.o.
Malátova 13
150 00 Praha 5

cz

hlavní architekt

ing. arch. Petr Lešek
vypracoval

3.3

stupeň dokumentace

Studie
část dokumentace

Výkresová část
datum

3.8.2012
měřítko

3.4

1:200, 1:1,10

3.2

počet formátů

2 x A4
jméno přílohy

Půdorys 2.NP,3.NP
3.1

3.1

OZN.

ÚČEL MÍSTNOSTI

3.0.1

KOMUNIKACE

M2

3.0.2

HYGIENICKÉ ZÁZEMÍ

7,16

3.0.3

ARCHIV

2,78

3.0.4

ARCHIV

3,70

3.1

ODBOR FINANČNÍ

73,17

3.2

ZASEDACÍ MÍSTNOST

36,45

3.3

ODBOR STAVEBNÍ

48,26

3.4

ODBOR UP

36,37

41,42

Půdorys 3.NP

stupeň

STU
část . číslo výkresu

04
paré

Obsah dokumentace je duševním vlastnictvím firmy Projektil architekti s.r.o. a jeho použití podléhá souhlasu autorů.

ing. arch. Marek Sankot,
Marta Komorowska

260_stu_120801_layout.pln

4.1

4.3

projekt

OZN.

ÚČEL MÍSTNOSTI

M2

4.01

KOMUNIKACE

24,10

4.1

ODBOR INFORMATIKY

12,07

4.2

TECHNICKÁ MÍSTNOST

21,99

4.3

ARCHIV-REZERVA

62,79

Půdorys podkroví

Návrh řešení stavebních úprav
a přístavby stávající budovy v
ulici Karlštejnská
Karlštejnská č.p. 259
Černošice
investor

Město Černošice
Riegrova 1209
252 28 Černošice
projektant

Projektil architekti s.r.o.
Malátova 13
150 00 Praha 5

cz

hlavní architekt

ing. arch. Petr Lešek
vypracoval

ing. arch. Marek Sankot,
Marta Komorowska

+9,690
stupeň dokumentace

Studie
část dokumentace

Výkresová část

+6,800

datum

3.8.2012
měřítko

1:200, 1:1,10

+3,380

počet formátů

2 x A4
jméno přílohy

Řez A-A, půdorys
podkroví

±0,000

stupeň

STU

-3,100

část . číslo výkresu

05
paré

Řez A-A

Obsah dokumentace je duševním vlastnictvím firmy Projektil architekti s.r.o. a jeho použití podléhá souhlasu autorů.

4.2

260_stu_120801_layout.pln
projekt

Návrh řešení stavebních úprav
a přístavby stávající budovy v
ulici Karlštejnská
Karlštejnská č.p. 259
Černošice
Pohled jižní

investor

Město Černošice
Riegrova 1209
252 28 Černošice
projektant

Projektil architekti s.r.o.
Malátova 13
150 00 Praha 5

cz

hlavní architekt

ing. arch. Petr Lešek
vypracoval

stupeň dokumentace

Studie
část dokumentace

Výkresová část
datum

3.8.2012
měřítko

1:200
počet formátů

2 x A4
jméno přílohy

Pohledy jižní, východní

stupeň

STU
část . číslo výkresu

06
paré

Pohled východní

Obsah dokumentace je duševním vlastnictvím firmy Projektil architekti s.r.o. a jeho použití podléhá souhlasu autorů.

ing. arch. Marek Sankot,
Marta Komorowska

260_stu_120801_layout.pln
projekt

Návrh řešení stavebních úprav
a přístavby stávající budovy v
ulici Karlštejnská
Karlštejnská č.p. 259
Černošice
Pohled severní

investor

Město Černošice
Riegrova 1209
252 28 Černošice
projektant

Projektil architekti s.r.o.
Malátova 13
150 00 Praha 5

cz

hlavní architekt

ing. arch. Petr Lešek
vypracoval

stupeň dokumentace

Studie
část dokumentace

Výkresová část
datum

3.8.2012
měřítko

1:200
počet formátů

2 x A4
jméno přílohy

Pohledy severní, západní

stupeň

STU
část . číslo výkresu

07
paré

Pohled západní

Obsah dokumentace je duševním vlastnictvím firmy Projektil architekti s.r.o. a jeho použití podléhá souhlasu autorů.

ing. arch. Marek Sankot,
Marta Komorowska

260_stu_120801_layout.pln
projekt

Návrh řešení stavebních úprav
a přístavby stávající budovy v
ulici Karlštejnská
Karlštejnská č.p. 259
Černošice
investor

Město Černošice
Riegrova 1209
252 28 Černošice
projektant

Projektil architekti s.r.o.
Malátova 13
150 00 Praha 5

cz

hlavní architekt

ing. arch. Petr Lešek
vypracoval

stupeň dokumentace

Studie
část dokumentace

Výkresová část
datum

3.8.2012
měřítko

1:3,26
počet formátů

2 x A4
jméno přílohy

Zákres do fotografie - P1

stupeň

STU
část . číslo výkresu

08
paré

Obsah dokumentace je duševním vlastnictvím firmy Projektil architekti s.r.o. a jeho použití podléhá souhlasu autorů.

ing. arch. Marek Sankot,
Marta Komorowska

260_stu_120801_layout.pln
projekt

Návrh řešení stavebních úprav
a přístavby stávající budovy v
ulici Karlštejnská
Karlštejnská č.p. 259
Černošice
investor

Město Černošice
Riegrova 1209
252 28 Černošice
projektant

Projektil architekti s.r.o.
Malátova 13
150 00 Praha 5

cz

hlavní architekt

ing. arch. Petr Lešek
vypracoval

stupeň dokumentace

Studie
část dokumentace

Výkresová část
datum

3.8.2012
měřítko

1:3,15
počet formátů

2 x A4
jméno přílohy

Zákres do fotografie - P2

stupeň

STU
část . číslo výkresu

09
paré

Obsah dokumentace je duševním vlastnictvím firmy Projektil architekti s.r.o. a jeho použití podléhá souhlasu autorů.

ing. arch. Marek Sankot,
Marta Komorowska

