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A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA  
 
A.1 Identifikační a základní údaje 
    
A.1.1  Identifikační údaje stavby  

 
Název stavby:  Revitalizace veřejného prostoru historického centra Slivence 
 
Místo stavby:  Městská část Praha - Slivenec 

Pozemky KN Slivenec – parcelní číslo: 6, 40, 1654, 1655, 1657, 1658, 
1659, 1660, část 1790/1, část 1792/1 

 
Řešené území: Prostranství před kostelem, prostranství před úřadem MČ, prostranství 

před školou a okolo rybníka 
 
Rozsah:  Dokumentace pro provedení stavby v rozsahu dle přílohy č.2 vyhlášky 

č.499/2006 Sb. 
 
 
A.1.2  Identifikační údaje objednatele / klienta 

 
Městská část Praha - Slivenec 

 
Zastoupené:     starostkou RNDr.  Janou Plamínkovou 
Adresa:    K Lochkovu 6, Praha 5 -Slivenec, 154 00 
IČO:      241661 
Spojení:     tel: 251 818 044 

slivenec@praha-slivenec.cz; starosta@praha-slivenec 
  
 
 A.1.3 Identifikační údaje zhotovitele / architekta 
 

PROJEKTIL ARCHITEKTI s.r.o 
Zastoupen:     Ing. arch. Adamem Halířem (ČKA 03487)  
     Ing. arch. Petrem Leškem 
Adresa:    Boženy Stárkové 650, 156 00, Praha 5 - Zbraslav 
Adresa provozovny:   Františka Křížka 1, 170 00, Praha 7 
IČO:      271 184 36 
Spojení:     tel: 233 325 799 

petr.lesek@projektil.cz; adam.halir@projektil.cz 
 
Vedoucí projektu:   Ing. arch. Petr Lešek 
     Ing. arch. Adam Halíř 
Spolupráce:    Ing. arch. Ivana Dvořáková 
 
Dopravní řešení:   PROJEKTIL ARCHITEKTI s.r.o 

Ing. Jan Špilar, atelier VIA 
 
Vegetační úpravy:   Ing. Aleš Steiner, A05 atelier zahradní architektury 
 
Zdravotechnika:   Evex s.r.o., Aleš Kalášek 
 
Výtvarné dílo – skladba mosaiky MgA. Jan Šerých   
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A.1.4  Základní charakteristika stavby a její účel 
 

Návrh úprav centra Slivence je vyvolán absencí dlouhodobé vize centra obce. Jasná 
vize rozvoje umožňuje rozvržení a koordinaci budoucích úprav a oprav centra. Namísto 
chaotických zásahů, které vždy řeší pouze akutní problémy a mnohdy se tak ukáží marnými, 
je na základě této dokumentace možné přikročit k postupnému zlepšování situace s 
minimálním rizikem omylů. 

Navržené řešení vychází z analýzy prostředí a podnětů od občanů Slivence 
získaných během dvou přípravných sezení. Takovouto veřejnou diskusi považuje architekt 
při řešení veřejných prostorů za nezbytnou, neboť nejen že upozorní architekta na okolnosti 
známé jen z dlouhodobého užívání, ale obráceně vedou u občanů k pochopení smyslu 
úprav a jejich podpoře. Zároveň s předáváním svých znalostí se občané dozvídají problémy 
ostatních a to vede i k uvědomění si a kultivaci svého vlastního vztahu k místu i komunitě. 

Smyslem úprav touto studií doporučených je zobytnění a zvýraznění svébytnosti 
centra Slivence. Tak aby centrum bylo příjemné pro užívání občany, a to jak svou fyzickou 
vstřícností (místa na sezení, procházky, setkávání se, hry, relaxaci) tak i zpřítomněním 
estetických a kulturních kvalit. A aby bylo též vstřícné pro návštěvníky, kteří mohou svou 
přítomností prostředí pomoci oživit. 

Úpravami proto rozumíme zejména kultivaci ploch komunikací, ošetření zeleně, 
nabídnutí míst k pobytu a zvýraznění různých prostředí a jejich kvalit (velkolepost dvora 
křížovníků a kostela, příjemnost rybníku, přehlednost předprostoru školy, služebnost 
předprostoru úřadu a tajemnost kostelní zahrady). 
 
 
 
A.2 Údaje o dosavadním využití a zastavěnosti území, o stavebním pozemku a 
majetkoprávních vztazích 
 
Zastavěnost území, stavební pozemky 
Úpravy se týkají nezastavěné plochy. 
 
Majetkoprávní vztahy 
Řešené území se nachází v katastrálním území Slivenec; 750590. Vlastníkem pozemků 
v řešeném území je Hlavní město Praha, přičemž většinu pozemků má ve správě Městská 
část Praha – Slivenec. 
 
pozemek p.č. vlastník  svěřená zpráva  využití pozemku  druh pozemku 
 
6  Hl. m. Praha  MČ Praha – Slivenec zeleň   ostatní plocha 
40  Hl. m. Praha  MČ Praha – Slivenec zeleň   ostatní plocha 
1654  Hl. m. Praha  MČ Praha – Slivenec ostatní komunikace ostatní plocha 
1655  Hl. m. Praha  MČ Praha – Slivenec ostatní komunikace ostatní plocha 
1657  Hl. m. Praha  MČ Praha – Slivenec ostatní komunikace ostatní plocha 
1658  Hl. m. Praha  MČ Praha – Slivenec ostatní komunikace ostatní plocha 
1659  Hl. m. Praha  MČ Praha – Slivenec ostatní komunikace ostatní plocha 
1660  Hl. m. Praha  MČ Praha – Slivenec ostatní komunikace ostatní plocha 
část 1790/1 Hl. m. Praha     silnice   ostatní plocha 
část 1792/1 Hl. m. Praha     silnice   ostatní plocha 
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A.3  Údaje o provedených průzkumech a o napojení na dopravní a technickou 
infrastrukturu 
 
Údaje o provedených průzkumech Viz. B.1.8. 
  Úpravy zachovávají stávající místní komunikace v dostatečném normovém rozsahu. 
Upravovány jsou zejména přístupové komunikace k jednotlivým objektům a to vždy tak aby 
plně splňovaly nároky na ně kladené. 
  Vzhledem k tomu, že většina úprav je zaměřena na sjednocení povrchů a terénní 
úpravy se předpokládají mimo stávající průjezdnou komunikaci v níž je soustředěna většina 
technických sítí a úpravy se týkají pouze výměny povrchových souvrství, nepředpokládáme 
změny inženýrských sítí. 
 
 
 
A.4  Informace o splnění požadavků dotčených orgánů 
 
Projekt byl průběžně konzultován s DOSS a jejich připomínky byly do řešení zapracovány. 
 
 
 
A.5  Informace o dodržení obecných požadavků na výstavbu 
 
Obecné požadavky na výstavbu jsou dodrženy 
 
 
 
A.6  Údaje o splnění podmínek regulačního plánu, územního rozhodnutí, popřípadě 
územně plánovací informace u staveb podle § 104 odst. 1 stavebního zákona,   

 
Navrhované úpravy jsou v souladu s aktuální územně plánovací dokumentací, neboť 

nepřináší funkční ani prostorové změny s dosahem do územně plánovací dokumentace. 
Projekt nemá ambice radikálních změn. Namísto toho se snaží dohnat zanedbanou údržbu a 
zvýraznit tendence a kvality v území již přítomné. Úpravami se nemění způsob užívání 
území a ploch tak jak je zapsán v katastru i jak je fakticky uskutečňován. 
 
 
 
A.7  Věcné a časové vazby stavby na související a podmiňující stavby a jiná opatření 
v dotčeném území 
 
V současnosti jsou již hotové úpravy návesního rybníka ve Slivenci. Předložený projekt tyto 
úpravy bere v úvahu a změnu rozsahu vodní hladiny respektuje.  
  Předložený projekt neřeší samotný povrch průjezdní komunikace ani technické sítě 
v komunikaci a území. Polohy technických sítí jsou zachovány a respektovány. Budoucí 
oprava povrchu komunikace a revize technických sítí i jejich plánované doplnění nejsou 
tímto projektem omezeny. 
 
 
 
A.8  Předpokládaná lhůta výstavby včetně popisu postupu výstavby 
 
Lhůta i harmonogram výstavby budou předmětem výběrového řízení. Výhodou stavebních 
prací je, že s výjimkou zmenšení dnes přebujelé komunikace pro motorová vozidla jsou 
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ostatní úpravy již proveditelné bez velkého vlivu na okolí a po etapách. Úpravy vegetace 
jsou vázány na vegetační období v roce. Ostatní úpravy by neměly, pokud budou prováděny 
plynule bez přestávek, překročit dobu jedné stavební sezóny. 
 
Je navržena tato etapizace prací: 
 
I. etapa 
úprava zastávky MHD před objektem pizzerie 
 
II.etapa 
pěší prostor před úřadem, předprostor kostela a dvora křížovníků, okolí rybníka, část úprav 
před školou 
 
III.etapa 
dokončení úpravy prostoru před úřadem, dokončení úpravy prostoru před školou se 
zastávkou MHD a pumpou, nové VO včetně slavnostního nasvícení, mobiliář, úpravy 
kostelní zahrady 
 
IV.etapa 
přemístění pomníku, nový přístřešek MHD, telefonní automat, dřevěné plato 
 
 
 
A.9  Statistické údaje o orientační hodnotě stavby bytové, nebytové, na ochranu 
životního prostředí a ostatní v tis. Kč, dále údaje o podlahové ploše budovy bytové či  
nebytové v m2, a o počtu bytů v budovách bytových a nebytových. 
 
Skutečná cena stavby bude předmětem výběrového řízení. 
Jedná se pouze o úpravy povrchů, takže nelze uvádět jakékoliv podlahové plochy staveb. 
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