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Městská část Praha 8
Čj/ev:.:.:.č~: ~----------1Odbor územního rozvoje a výstavby Počet ltotú S

Oddělení architekta městské části Počet listinných příloh Počet listů příloh

I Poč,,! a clruh J y O
Na Košince 1 /J _ ~·~~ ne1tsunnJcI1 p'íloh /Y'C~_
180 48 Praha 8 Qt\--- lb(J/ !f'} ~{ t MCPa 1220201201a

Žádost o vyjádření Městské části Praha 8 kll/ l/l//l/lll/lH/1111///III//IIJ/llll// li liIll
Podano: 23 05.2018 

Datum
doručen! 2 3, 05, 2018

k půdní vestavbě v bytovém domě v Lindnerově ulici č.9, č,p. 538, v Praze 8
Libni. Jedná se o změnu stávajícího půdního prostoru v 5.n.p. na byt 2+kk
s terasou.

soupis parc.č. pozemků, jichž se záměr týká a katastrální území

Katastrální území Libeň (730891), parcelní číslo 163.

Žadatel (celé jméno, příjmení, popř. titul, právnické osoby uvedou celý obchodní název, popř. jméno firmy
vč. právnické formy, IČO, sídlo), adresa, telefonické spojení, popř. i e-mailová adresa

Mgr. Pavel Trefný, Nad Záložnou 743/5, Praha 8 Kobylisy
mob.: 603 234 893, mail: p.trefny@gmail.com

kterého zastupuje (celé jméno, příjmení, popř. titul, právnické osoby uvedou celý obchodní název,
popř. jméno firmy vč. právnické formy, IČO, sídlo), adresa, telefonické spojení, popř. i e-mailová
adresa

ne

V Praze dne 4.5.2018

Přílohy:
- č.1 nezbytný rozsah podání,
- č. 2 formulář „Souhlas stavebníka"
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Příloha č. 2

Městská část Praha 8
Odbor územního rozvoje a výstavby
Oddělení architekta městské části
NaKošince 1
180 48 Praha 8

Souhlas stavebníka a současně vlastníka projektové dokumentace
s jejím zveřejněním pro občany Městské části Praha 8

)

"t>~\)6.1.- --r.e.~:f~ ýStavebník - jméno, název ...
........~A~..~?.~!:.~~..~1. 1~.?::.~ .adresa

v 
IC ..................•.....o C) •

. k 1 'k . kt ' d k t % '<I 6!) "'l)~ \ ·ja o v astní proJe ove o umen ace ..

.....~~~.~~..~µ, ~.{~9.~~.~ ?.E.~/1 .
uděluje 11eodělnje (nehodící se škrtněte)

tímto samosprávě Městské části Praha 8 souhlas s využitím a zveřejněním této
dokumentace pro účely seznámení se záměrem a projednání záměru s občany Městské
části Praha 8.

Má-ncntá zájem (nehodící se škrtněte)
o zveřejnění kontaktní osoby, emailu, telefonu nebo odkazu na formulář pro odeslání

případných námětů a připomínek. (uveďte, prosím, aspoň jeden způsob kontaktu):

Jméno kontaktní osoby (není povinné): i~~.~!o: ..:::f.~~~.~~ ..
Kontaktní email (není povinné): ~:1.~~7.'(~..G..r..~J.~..:.~~~ .
Telefon (není povinné): •.•.....•.••.••.••••••••••••••.••••..•..•..••••••••.......•.•••......•••••••.•••••.•......•••••••.•••..

URl.i adresa formuláře' (není povinné): ••••.•••••••••••••.•••••••••••••••••••••••••.•••.•••••••••••••••••.••.•••••••

Samospráva Městské části Praha 8 ujišťuje stavebníka, že projektová dokumentace
bude poskytnuta pro projednání s občany pouze v případě Vašeho aktivního souhlasu.
Váš případný nesouhlas nemá žádný vliv na projednání záměru v orgánech samosprávy
Městské části Praha 8.

'
'2,$ s .201!V Praze dne ...... ~- .......

i URL adresu lze po dohodě předat elektronicky
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Půdní vestavba Lindnerova 9 č.p, 538 Praha 8 Libeň - Návrh stavby A Průvodní zpráva

A.4 ÚDAJE O STAVBĚ:

1,
A.1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE:

A.1.1 Údaje o stavbě:

a) Název stavby: Půdní vestavba - byt 2+kk s terasou

b) Místo stavby: Lindnerova 9, č.p. 538 Praha 8 Libeň, 180 00 - půda
katastrální území Libeň (730891 ), parcelní číslo: 163

c) Předmět projektové dokumentace: Půdní vestavba v bytovém domě.
Změna stávajícího půdního prostoru na byt 2+kk s terasou.
Projekční fáze - Návrh stavby (studie). ·

A.1.2 Stavebník: Mgr.Pavel Trefný, Nad Záložnou 743/5, Praha 8 Kobylisy 182 oo
Stavebník je majitelem bytového domu. '

A.1.3 Údaje o zpracovateli dokumentace:

a) Autor návrhu: Ing.arch.Jana Zacharová
V Podskalí 67, Praha 9 - Vinoř, 190 17
IČ:66483034, DIČ:CZ7153260004
tel.:286 856 428, 777 221133, e-mail: jana@zachar.cz

b) Generální projektant Ing.arch., akad. arch. Ivan Zachar
V Podskalí 67, Praha 9-Vinoř, 190 17
číslo v evidenci autor. osob ČKA 02 523
IČ: 161 24 297, DIČ: CZ6505116442
tel.: 286 850 428, e-mail: ivan@zachar.cz

A.2 SEZNAM VSTUPNÍCH PODKLADŮ:

a) fotodokumentace
b) geodetické zaměření stávajícího stavu
c) původní projektová dokumentace - výkresy krovu, 3.n.p. a řez

Půdní vestavba Lindnerova 9 č.p. 538 Praha 8 Libeň - Návrh stavby A Průvodní zpráva

A.3 ÚDAJE O STÁVAJÍCÍM OBJEKTU A ÚZEMÍ:

• Ře_še~ý půdní prostor se nachází v 5. nadzemním podlaží bytového domu
v p~vo~rn ~astayvb~ v Pr~z~ Libni. Jednotlivé domy v uliční řadě jsou stejně jako
d?tceny obJ~kt čtyřpodlažní se sedlovou střechou s půdním prostorem. Ulice
Lindnerova Je svažitá, objekty jsou výškově posunuty cca o 1,2 m.
V okolní zástavbě se vyskytují obdobné úpravy střešního prostoru - průběžné i
oddělené vikýře a střešní nástavby.

Ing.arch.Jana Zacharová V Podskalí 67, Praha 9 - Vinoř, 19017, tel: 777 221133

Charakter stavby: změna dokončené stavby.

Účel užívání: bytová jednotka 2 +kk.

Užitná plocha bytu: cca 77,0 m2 + terasa 14,0 m2

Doprava v klidu: investor vlastní 2 garážová stání v docházkové vzdálenosti (v ulici
Františka Kadlece 7, parcelní číslo 1762). Jedno z parkovacích stání bude
vyhrazeno pro parkování obyvatel nově vzniklého bytu.

Dotčený byt není bezbariérový, v objektu není výtah. Přístup do bytu bude po
stávajícím domovním schodišti, které v současné době vede až ke vstupu do
půdního prostoru.

Dešťová voda z vikýře a z plochy terasy do dvora bude odváděna do stávajících
okapových svodů, k navýšení množství vody nedojde. .

Byt bude vestavěn do půdního prostoru při zachování stávající výšky hřebene
střechy i výšky střešních říms - jak do ulice, tak do dvora. Vzhledem k nízké světlé
výšce půdy je pro její změnu na byt nutná realizace střešního vikýře. Vikýř je
situován směrem do ulice a je oproti rovině uliční fasády ustoupen tak, aby stávající
římsa proběhla v nezměněné podobě. Vikýř je navržen jako jeden průběžný. Jeho
členění okny na 4 části respektuje členěné původní fasády domu.

Vzhledem k poloze domu v blízkosti rohu bytového bloku je dvůr na západní
straně objektu velmi úzký, odstupová vzdálenost od protějšího domu je v nejužším
místě Jen cca 2,4m. Proto navržené řešení na této straně nenavyšuje celkovou
výšku objektu ani žádnou jeho část. Osvětlení pracovny umístěné na straně do dvora
je řešeno střešním oknem a do jihovýchodní části bytu je situována zapuštěná
střešní terasa.

Stávající konstrukce krovu bude upravena pro potřeby nové dispozice, vazné
trámy nad úrovní podlahy budou nahrazeny a zapuštěny do podlahy. Střešní krytina
bude z keramických pálených tašek, vzhledem knizkérnu spádu střechy nad vikýřem
bude krytina vikýře plechová. Omítané části vikýře budou ve stejné barvě, jako je
barva fasády domu. Okna antracitová s předokenními žaluziemi.

V Praze dne 10.5.2018

/1' I 
lng.arpaha Zacharov ·

Ing.arch.Jana Zacharová V Podskalí 67, Praha 9 - Vinoř, 19017, tel: 777 221133

I·



•,,
·1{{ 

,1
'. j

r ~

I l
I'

!1 
: ~

n; 

...

ll I

-- -~ - - -
·-

D D D D D D

I~ I~ ·~D OD --

,

D
ICJI

DO
D D 

~ ~

D
lc=JI

DO
SOUČASNY STAV NÁVRH

POHLED Z ULICE - SROVNÁNI 1: 100



v• ..,/_.VP<L--. ·1 

D

Jjjo/~_

~ m ~ ~-·-·- ~
""-"

a;

1D [j 

D

& JJ'l'\:lllt I IJ 11 111 I

~._,_._~~lUJ~ = [] ~ 1 I 1111 J J I !J L
=-

SOUČASN? STAV

.;:

lc=JI 1D D
DO D ~ D---'--'---'~ - __@ .____.___-__.___

l7 NÁVRH

POHLED ZE DVORA - SROVNÁNI 1: 100



VI :.LJJ AL.--, - -j -------

J
j

J

íl

JI
"

JI
"

f"-"l
b:::::d r·- .. ,

l::::::J

r===,,
l.,_,J

F:::::9
L .._ ..J

~ ~____,.J..-L.,-----+--1rrr~----1

6.

4.2

',,

4.

11 11
''

··-·~-:-::...:..-:-::...:..-:-::...:..-:-:JJ:...:..-:-::...:..-:-::...:..-:-::...:..4_-:-:~· ~,~:;:U.I

2.

·- - 7

3.

~
SOUCASNÝ STAV

NAVRH

PŮDORYSY - SROVNÁN[ 1:100



- L 

....
fj~ 

. I

"~

I I

!, ŘEZ A-A - SOUČASNÝ STAV

VIKÝ~

ŘEZ A-A - NÁVRH

ŘEZ 8-8 - SOUČASNÝ STAV ŘEZ 8-8 - NÁVRH

ŘEZY - SROVNÁNI 1 : 100



I 

~o 

.'lQ!LRNE ST~ECHY ~
~fAVAJfCl+0,40

SOUi:ASNÝ STAV

I 
/__,,, I I',J

~EZ B-8

i:-,_,,_,,_,,_,,_.,_ .._,,_,,_,,_,,_,,_,,_.,_,,_,,_,

~ ~
--.L-L..-----+-li

4.1 4.2

1.QKBN E SffiECHY r 
~TAVAJIC[+0,40

o

"'N
o
§ +o z 

+-000
O LAHA SOUCASNÝ STAV

~EZ A-A

.'UlJillAJE ST~ECHY
~IAVAJICI

2.

J ~ 1 
µ~ 6w..i3Z:...;.l.iu62""'5 i--l __,2~3f..._9 ---,--J,..ll 6u..254-l_--'-2"'i'~O&.O ~--+j ,.u;62>LJ5 J..__

11
~
0
2
0
~~o

1
1l\.(

0
o
0
_,
0
)~-.1l'""'62'->l.5.,1<-.l -~2~32""-9-,--_.,µl 6.,_..,,_25~l ' 1100(1000) • ' 1100(1000)

1 7
( 1100(1000) l .

PŮDORYS

1. VSTUP 4,4 m2
2. OBWACI POKOJ t KK 41,6 m2
3. L02NICE 12,4 m2
4. PRACOVNA 14, 1 m2
4.1 úL02N~ PROSTOR
4.2 ÚLOŽN~ PROSTOR
5. KOUPELNA, WC 4,6 m2
6. TERASA 14,2 m2
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