ďaffi'ilíffiřsKtJpffiTVe
1'l9 02 Praha 1, Hradčanskénám.

'l6, lel

trFry"&Hffi*{ffi
spnÁvn MAJETKU

220 392 25o, Íax22O 392 260, e.mail sm@apha'cz

BU
NTRA ŘKF
konaného dne 22.ledna 2008 na Správě majetku AP
Účastníci: lng. Karel Štícha,vedoucí Správy majetku AP
lng. Petr Dvořák, vedoucí Realitního oddělení Správy majetku AP
lng. Josef Rendl, vedoucí Stavebního odboru AP
lng. PetrWollner, pracovník Stavebního odboi-u AP
P' RNDr. Mgr' Miloš František Převrátil, administrátor ŘKF Praha-Petrovice
lng. Miroslav Nedoma, člen realizačníhotýmu
lng. Václav Petrášek, člen realizainího týmu
ing' Viadisiav .jareš, čien reaiizaěního týmil

Výchozí zadáni
Potřeba: farní centrum (tj. NE komunitní)
Potřebné funkce:

.
_
_
_

sál s kapacitou 70 lidí (větší akce se budou konat jinde)
2byty pr:o 2 duchovní (cca 45 m2,70 m2)
učebna (cca 30 m2)
kancelář (cca 25 m2)
rezervní prostora
"knihovna",

.Výchozí stav

-

obytná budova
stodola

Forma realizace

-

demolice
nová výstavba

Postup

-

finance:

- příslib,farníků- 500 tis'
- AP se bude podílet:

.];,

'.

,

':

,, ,' ',

.

Kč

získáváním darů na tento účel

- příspěvkem ze Svépomocného fondu
- í3.i,1il-:';':lT":il.':í:'"jfiT

'

.

mater!álu

'

,

'

'

:

'

.]

poskytnutímpůjčky

,Závěr: farnost ve spolupráci se Stavebním odborem AP poptá projektanta pro Vypracování studie
.
(výběr zvíce nabídek). Studíi
'

uhradífarnost.

Zapsal: lng. Karel Štícna
Y Praze dne 22.ledna 2008
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Římskokatolická farnost u kostela sl'.Jakuba StaršíhooPraha

10 _

Petrovice

adresa: Edisonova 17,109 00 Praha 15 -Petrovice
telefon: 2229 5 63 6I' IČo : 6383 6866, DIČ: CZ-063 83 68 66
bankovní spojení: Poštormí spořitelna, Praha 4 *Háje, č.ú.188731509/0300

Na základě roáodnutí Ekonomické rady ŘKF u kostela sv.Jakuba Sta*ího, Praha 10 - Petrovice ze
dne 5.3.2008, bylo rozhodnuto o ňizeni zvlaštního fondu na financování lybudování nového
farního aentťa ŘKr praha l0-Petrovice.

Z tohoto fondu budou luazeny veškeré ěinnosti související s vybudováním nového farního centra,
např. vyhotovení projekÍové dokumentaceo úhrada správních poplatků, demantÁžni a stavební
práce, apoď. Ztstatek po ukončenístavby bude převeden na stavebně tecbnickou ridržbu objekto.
Tento fond bude vyťvďen pomocí daru ffzických
všechny dary na tento účelpřijatéod roku 2007.

i pravnických osob. Do fondu byly převedeny

Finančníprostředky jsou shromďďovríny buď na účtu,který je veden u
CsoB - Poštovní spořitelny, a.s., čísloúčtu:188731509/0300'

yariatlilní symbol
nebo je možnéhotovost předat administrátorovi

15.3.

farnosti, M.F. Převrátilovi.

Kontakbrí adresa: ŘKF Praha l0_Petrovice u kostela sv. Jakuba Staršího, ul. Edisonovaě.p. 1?,
Praha 1O_Petrovice, PSČ 109 00.
Tbnto fond je zšaenna oMobí dokud nebude provedena kolaudace nového farního centra.

V Praze dne

5.3.2008

Za ekonomickou radu

farnosti:

ing.

BlankaPitřincová

Ing.Bc.Bc. Pavlína Čančarová/a*ú'lu-'''

KateřinaJeždíková,h/-?'tu
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RNDr. Mgr. Miloš František Převrátil, administrátor farnosti
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ŘÍmskokatolická farnost u kostela sv.Jakuba Staršího, Praha _ Petrovice
adresa: Edisonova 17, LAg 00 Praha 111 - Petrovice
teleťon: 222956361' tČo: 63836866, DIČ: CZ-o638368ó6
bankormí spojení: Poštovníspořitelna, Praha 4 - Háje, č.ú.188731509/0300

K jednání na Arcibiskupství pražském,
22.6.20Ta k zadfun proj ektové sfu die
Pastoračníhocentra farno sti
v Praze Petrovicích
Na společnéschůzi ekonomické a pastoračnírady farnosti a členůrealizačního týmu pastoračního
centra famosti (PCF) dne 15.6.2010 na faře v Praze Petrovicích
zrekapitulovali členovépožadavky pro zadžwprojektovéstudie PCF.
Podle zápizu z jednání 22.1.2008, na Správě majeÍkuAP, schváleného ing.Štíchou:
sál s kapacitou 70lidí
zbyty pro duchovní
učebna (cca 30 m2)

kancelář (cca25m2)
l rezewní prostora.
''knihovnď'

Navrhujeme doplněrií o následující prostory:
herna pro děti
kuchyňka v přízqmí
sociální ziaemi v pfizettn
provozní zžuemi a skladové prostory
garáž'pro dvě auta.

dne 15.6.2010

v

Praze Petrovicích

P RNDr.MgrMiloš František Přewátil' administrátor farnosti, přgdseda PRF' ERF
Ing.Mgr.Bc. Pavlína Čančarová'pastoračníasistentka, členka PRJ',
Bc.Renata černa' ouoo.u*$,asistentka,|člefika

PŘF &'r''-sr'

ERF

f62ará,a"<

ť)rr1/

\\o_ *:a.ůU
Ing. Renáta Šimková, etenka\5'n -fu(
ě"'
Ing JanKárník'členERF

JUDr JaromírJirsa, členPRF

hprn )V

Ing.

Mřoslav Nedoma, míston(jseda pnBa{l"/

Ing.

VlastimilJareš' člen RffiťF

Ing. Roman

Farioq

čterr

6 fi
PRn $-q*,n

MUDr. JiřinaNěmcová, členka PRF
Jiří Fischel' člen PRF

ry
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ňfmskokatolická farnost u kostela sv. Jakuba Staršiho Praha - Petrovice
Edisonova L7, tA9 00 Praha Petrovice
zastoupená P. Rltl-Dr' Mgr, Milošem Františkem Převrátilem
tČo : or s: o866, Telefo n. 7 7 6 252 251, e-mail : prevrat@volny. cz

Vyřizuje : Ing. Jaroslav Jelínek, stav. technikAP, tel. 220 392 158, e-mail: jelinek@apha.cz
Yážený pane apchitektg
Římskokatolická farnost u kostela sv. Jakuba Staršího Praha - Petrovice
ve spolupráci s Arcibiskupstvím pražshým připravuje zpracnváni nové projektové
dokumentace Íra novou faru (na místě dosavadní). Rešeníby mělo respektovat zadánt a
zohledňovat širšíváahy.
Vstupní písemná informace o stavebním programu je v příloze.
Jako jednoho z pěti vybraných architektů Vás tímto vyýváme k paralelnímu
zpracováru zpÍedaých podkladů vycházejicích náwhů, které by měly mít následující
rozsah:
1. zakreslení širšíchvúahúM 1 : 500
( hranice řešeného i:r:enri, ochranná pásma" místa důležitýchpohledů
a pohledově exponované hraoy, komunikace' funkčnía prostorové
schéma z'apqeni do urbanistické struktury s ohledemnarozloŽeni
městské vybavenosti, pniběh dopravy motorové, pěšíi cyklistické,
koncepce a napojení technické infrastruktury )
2. urbanisticlcý náwh řešení včetně ozelenění - sifuace M 1 : 500
3. architektonicbý náwh řešení arealu ( půdorysnéuspořádání
jďnotlivých podlaá M 1 : 100, schematické řezy M 1 : 100' jeden
až dva axonometrické pohledy,
dvazÍtLaesy návrhu do fotografig případně model)
4. průvodní textovou zprávu
( cíl úkolu' ýchoú podklady, současný stav územía popis širších
vztab.& - u dopravních včetně dopravy v klidtl' popis technické
in&astruktury princip urbanistického a architektonického řešení
a přehled ukazatelů nawhovaného areálu - Úměry pozemků,
celkové zastavěné plochy, celkové podlažníplochy, celkoý
obestavěný prostor, počet parkovacích stání, plochy zeleně, finanční
rozvaha- kterou nebude možno detailním projekčním řešením

překročit ! )
5. nabídku ceny zpracování projektové dokumentace

v rozsahu

potřebném pro územnía stavební (případně spojené) Íizetli' ato

včetně činnosti dosaženístavebního povolení. Dále pak nabídku
dopracování teto dokumentace do podoby dokumentace zadíxaci,
která bude použita k výběru zhotovitele stavby arealizaci stavby.

Upřesňující podHady Vám budou přďány při konsultaci na místě, jejíŽtermin
dohodneme. Variantní autorská řešenínejsou vyloučena.

é
Našísnahou je nrhájit stavbu v průběhu roku 2011. K tomu by měly byt náwhy
předloženy na adresu ři'ímskokatolické farnosti u kostela sv. Jalalba Staršího Praha _
Petrovicg Edisonova 77, 109 00 Praha Pďrovice do 30. záňí2aL0.
Vítěz bude pověřen zpracnváwm projektu.
Tento projekt se po kolaudaci stavby stane i se všemi právy vlastnictvím farnosti.
Druhý v pořadí obdrŽj renu ve \rýši 25 000,- Kč, třetí pak cenu 15 000,- Kč. Dalši
v pořadí finpnčně oceňováni nebudou. Pro případ' žeby žádný z návrhů v hodnocení
neprošel do stádia rozhodnutí o reahzacl, bude pryým řem ýmům užšískupiny
uhrazena stejná častka ve ýši 15 000,_ Kč.
Ye všech případech je však podmínkou dodrženívýše uvedeného rozsahu náwhu.
Hodnocení bude provádět společná komise investora a Arcibiskupswí pražského.
Vzhledem k minimalistickému pojetí zakÁzky nelze jednoznačně dopředu seřadit
hierarchicky kritéria hodnocení nabídelq a proto se konstafuje, že toto výběrové ť:z'ent
nebude ppváděno v režimu hierarchicky či váhově seřazených kriterií.
S přáním všeho dobrého

VPraze dne29.6.2A1O

P.

Miloš František Převrátil

Příloha výzvy
Stavební program
k návrhu stavby
Nová fara (na místě dosavadní)

u kostela

sv. Jakuba Staršího Praha _ Petrovice

cít_

Cílem je realizace stavby nové fary včetně společenských prostor pro farnost

s možností jejich nabídnutíi k regulovanému využitíveřejností. Stavba by měla mít
moŽnost otevření se do zahrady směrem ke kostelu. Cena stavby včetně přípojek
sítí,oplocení, sadoých úprav a zajištění parkovacích míst by neměla překročit
10 mil. Kč včetně DPH.

pŘízeuí+ zádveří
(bezbariérovépřízemí objektu u všeďt vstupů, zvenčírohoŽky a zevnitř čistícízóny|

sÁL - Kapacita cca 70 lidí v sedě (cca 40 lidí kolem stolů, rozvaha umístěníŽidlí při
společensktých akcích )

-

tvar sálu umoŽňujícípravaz bez elektrického ozvučení(akustika)

-

vyřeŠit ukládání věcí a nábýku

pokud rnoŽno maximální velikost, bez pódia

přístupy: z vestibulu

zásobování}

učeer'IR -

-

- REZERVNí. PRosToR

přístupy: samostatný vstup (neprůchozí)

KANGELÁŘ

-

{klubovna) cca 30 m2

přístupy: samostatný vstup (neprůchozí)

KN|HoVNA

-

fary, z kuchyně, na zahradu (přístupovécesty na

-

velikost cca 25,-m2

přístupy: samostatný vstup (neprůchozí)

HERNA PRo DĚTl- samostatná, bezpečná- dohled matek (propojení nazahradu?}
VESTIBUL (chodba)

1

-

prostor na uloŽení baÓkor, odloŽení špinarných bol
kout na věšáky
pult pro příležitostnéobčerstvení-v zázemí mytí nádobí _vazba na kuchyň

KUCHYŇKA
přístupy

: vazbana sál,

zahradu, vazba na pult pro příleŽitostné občerstvení

soclÁLNí znŘízeruí + ÚrcltpovÁ illísTosT

-

toaleta vnitřní {přístup z vestibulu)
toaleta vnějšíse soc. zázemím (přístup z venku)

SKLAD

-

na famí věci a nábýek přístupný z chodby i sálu

PATRO

(podkroví) - sďlodiště do patra -samostatný vstup z venku

BYT č. í - cca 70
(WC

-

+

m2_ pro duchovního s většípohgstinskou místností

sprcha)

místnost na pračku a sušeníprádla

skladová komora

BYT č. 2 - cca 45

m2_ pro duchovního nebo jen stavební povolení a příprava na
něj v podobě hrubýďr instalací, aby byl dobudován svépomocí ve druhé etapě
bez zásahu do hotové stavby.

-

skladová komora

PARKoVÁNí

GARÁŽ pro2auta

+

parkovací místa na pozemku.

ZAHRADA
Chráněný klidový prostor poskytující'pocit bezpečís čásově definovaným reŽimem
regulovaného přístupu _ z' Voucí k návštěvě - případně místo pro dětské hry.
ohrazení: např. nízkéoplocení ukryté v Živém plotě, jednoduché vstupní brány na
pozemek, nízká zeleň - především tráva, minimum stromů, dlaŽbajen na hlavních
cestáoh, vjezd pro svatby, parkování jen v nejnutnějším rozsahu, moŽnost opření a
zamčeníkol

-

využitíprostoru zahrady ve vazbě na interiér.

venkovní kb (místo pro zahradní krb)
altán

zachovánísoučasnéhosklepa_vstup zvenku
zázemí zahradních akcí sé samostatným malým sanitárním zařízením
(nanesení bláta), skladem zahrqdního nábytkq a prostorem pro duchovní
rozhovor a ztišení- zejména pro mládeŽ během akcí na zahradě

Schválený územníplán toto územídefinuje pro smíšenévyuŽtí. Stavba musí
respektovat okolí z hlediska hmotorných rozměrů i respektovat charakter okolní
zástavby, a to především ve vazbě nablízký kostel.

gllŽŠíspectptKAce n oíIEzeNí
Te&nické řešení projektu musí b;ýt optimalizováno po ekonomické stránce,

a to jak po stránce vlastních nákladů stavby, tak i budoucího provozu'
Areál by r'něl mít lokální význam a měl by byt vyuŽíván zejména lidmi
z Petrovic.

VyuŽití pozemků a snímek pozemkové mapy bude předán pří upřesňující konsultaci.

V Praze dne 29.6.2010

P. Miloš FrantiŠek Převrátíl

€a

zápis
proběhla po mši svaté
qi_stavbu pastoračního c1ntra farnosti
Prezentaceprojektových studií na
poukazalna
prioer;.ivoáni slovo měl otec František' kteý
dne 10.12.2010 od cca 18.30 noa,
v této
p'r'"ur na zďravotni stav všech' kdo déle
,'"gut':""c
tt"re
fary,
staré
závadnéprostředí
budově působí.
seznámil
rady Ing' Ja1'.Kárník' ktery přítomné
Moderování se ujal člen ekonomické
přítomn;ým architektům svoje otazky
pisernnt'
možnosti
a
pr"rentu"e
s organizac
'ugtut
k j ednotlivým proj ektům'

í

l z dílny In*

arcn'z''llrana

Jako hlavní cíl tohoto projektu

j.

,'uřu"-o*

a

aci v Petrovicích'

i;;,;;::!'*:^**:':"":"i'5"}:
dvora a
rajského :1'H:

analogického atria
:."t*#š.r''::ilH ř"?;il""'; ..ň'"r"-'í3xeno'i

otevření se světoqým stranám'
vstřícnou, lidsky uchopitelnou budovu.
Snahou projekÍantu
Ňá'r"ao"uru technická prezettace proj ektu'
od
ňi". bylo odpovězeno několik konkrétních dotazů
Po skončenípr"'"*tu"J v délce ""u zb
přítomných farníků.
t*u' ťrnančníodhad _ 13,6 milbez DPH

Uilc;řit

z dílnv In

rojektu' které jsou:

účelstavby
koncept návrhu)
2) prostorové ahistorické souvislosti (vesnický
_ lastura
u
ó wr*stavby pastoračního centra
stavba fary , s poloprivátním prostorem
Náwh vychází"" a*urriJlé budovy,3ut o 'o"eu'ná
pěší
.
lďu.
dotazů od
bylo odpov ézeno několik konkrétních
1)

zóny.

}';iffil]* T."#áTTx:ffi":.TT,i;';.

'ffffi*lř5l"u
druhý iyt

_

I3,5

mil bez DPH

přiče mž by se jednalo

o standardní vybavení'

demolici
u oanua n9ob1huje naklad1na
nevybavený
pouŽije při stavbě kvalitní materiál'
se
poLud
Že
Ing. arch. Hártel upozornil ia..st11n"si,
materiálů'
cetraméně ,'ar,rua"ýl" ezpnpoužitistandardních
bude i ročníprovo

i

il;ff;"kříďe

pojetí'
':y:ITel
u"aory, kterou nawhl v moderním

ze současnó dispozice staré fary'

Ňa't"aorouta technická prezentace proj ektu'
dotazů od
uyto odpovězeno několik konkrétních
v délce
Po skončení
"óužoňlrr.
přítomných farníků.
i''*uv finančníodhad - 13,5 milbez DPH

p'.'"*ó

h . M. Feistle
u
h.
Ct
.ďškovy rozdíI, kteý činí
na terén il"".k"
upozornil
nejPrve
Hurka
arch.
"
Pan Ing.

ril

3m. Projekt ztéto dílny je navrženjako jednoduchý, současný objekt s moderními detaily.
Zám& projektu bylo propojení fary s kostelem a to jak uspořádáním vnitřního prostoru, tak i
navrženímúprav okolního terénu.
Následovala technick á pr ezentace proj ektu.
Po skončeníptezentace v délce cca 20 min. bylo odpovězeno několik konkrétních dotazů od

přítomných farníku.
hrubý ťrnančď odhad

-

9,9

milbez DPH

Po skončenívšech 4 prezentací následovaly společnéotazky pro všechny projekty' přičemž
projektanti odpovídali shodně na násl. otazlq:
Lze zakomponovat část stávajícího domku do projektu ?
... Lze, pokud na to jsou petize, ale je to účelové? Bude zacltováno sklepení.
Jakje řešen bezbarier. přístup do pater?
...Lze řešit buď lýahem' nebo mechanicky, v zaďéní nebyl požadavek nabezb. vstup do
patra.
Je toaleta pro veřejnost bezbariérová ?

... Ano, jebezbanérová, zdabude bezbariér. i sanitrímízaŤizení záIežína vybavení.

odpovídá počet parkovacích míst požadavkůmdle vyhlašky ?
....odpovídá velikosti sálu pro 45-50 lidí. Doporučení je redukovat počet park. strínína
nejnižšímoŽnou míru.

Dalšíotázka byla zaměřena na doporučený vytápěcí systém, což projektové studie v této fazi
neřeší.

Poslední otázkabyla, zda1ižbyIrealizovrínjednotlilymi architekty podobný projekt.
Po skončeníprezentace v kostele následovalaďebata
za účastičlenůPRF, ERF a RTPFC.

20r0-D-13

se všemi zúčastněnýmiarchitekty

zapsa|alng. Šimková

tafate

.l
l
I

š;

Zápis z komise pro v,ýběr
architektonického návrhu
na stavbu

PAsToRAčtt í c e nTRUfv|
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FARNosTl PRAHA P ETRoVlc
E

dne: 19. 1. ZOtt

Společnou komisiÁrcibiskupství
pražskéhoa Římskokatolické
Staršího Praha Petrovice
farnosti u kostela sv. Jakuba
po ainooě s adminirirai"r.'
Mons' Michael
farnosti jmenoval, svotal
a řídil
s";;řn, u,,.r, arcibiskupa pražského.
'lavík,
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sešla
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v kancelářivedoucího
Správy
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,ng. arch. Václav
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Komise jednotlivé n'uŤy

průzkumu názorů

rar1i|r:

od těchto architektů.

Mašek

,.'

ooc. lng. arch Zdeněk
Jiran, Arch. Marco Maio
lng. arch. Hanuš Hártel
lng. arch. Jiří Hůrka,
tng. arch. Martin Feistner
postupně prohtédla
a seznámila
i or.Jno-zíiř',,rruc., pr,pr.""!ň"se s rn6tedky provedeného
týmu farnosti. Po podrobné

Í:*:li;1Í1"#;:il;:".'#[*:il'*;*;i*:[[*ilomickýchproběhlohtasovánío
Mons. Michael Slavík,
Th.D.
RNDr. Mgr. Miloš František
Převrátillng. Renáta Šimková
lng. KarelŠtícha
lng. Josef Rendt

lng. Petr Dvořák
lng. Vlastislav Jareš
lng. Miroslav Nedoma
lng. Jaroslav Jelínek

lng' arch- Jiří Hůrka,
lng. arch. Martin Feistner
lng. arch. Hanuš Hártel
lng' arch. Jiří Hůrka,
lng. arch. Martin Feistner
lng' arch. Jiří Hůrka,
lng. arch. Martin Feistner
lng' arch. Jiří Hůrka,
lng. arch. Martin Feistner
lng' arch. Jiří Hůrka,
lng. arch. Martin Feistner
lng' arch. Jiří Hůrka,
lng. arch. Martin Feistner
lng. arch. Hanuš Hártel

lng' arch. Jiří Hůrka,
lng. arch. Martin Feistner

(

Na prvém místě se umístil a bylvybrán návrh lng. arch. Jiřího Hůrky a lng. arch. Martina
Feistnera, se ktenými bude uzavřena smlouva o jeho dalšímdopracování.
Jako druhý se umístil návrh lng. arch. Hanuše Hártela.
Závěrem prvého jednání komise konstatovala, že všechny návrhy jsou zpracovány tak, že si
zasloužíocenění, a proto se na třetím místě umistily oba zb'ývající návrhy.

V Praze dne 19. 7.2OI1

Podpisy členůkomise:

Mons. Michael Slavík, Th.D.

RNDr. Mgr. Miloš František Převrátil

lng. Renáta Šimková

lng. KarelŠtícha

lng. Josef Rendl

lng. Petr Dvořák

lng. Vlastislav Jareš

lng. Miroslav Nedoma

lng. Jaroslav Jelínek

Záznam ze závěrečného(před zahájením práce na projektu pro územnířízení}

projednání studie

,,Nová fara u kostela sv. Jakuba Staršího'' datované v únoru zotL

Přítomni:

Architekti:

lng. arch. Jiří Hůrka
lng. arch. Martin Feistner

Za farnost:

RNDr. Mgr. Miloš František Převrátil
lng. Renáta Šimková
lng. Vlastislav Jareš
lng. Miroslav Nedoma

Za AP:

lng. Karetštícha
lng. Josef Rendl

lng. Jaroslav Jelínek

Bylo dohodnuto, že zahájení prací na projektu pro územnířízení je odsouhlaseno

s následujícími připomínkami a požadavky:

1.

Název stavby bude,,Farní centrum u kostela sv. Jakuba Staršího,Praha - Petrovice".
z. Autoři studie poskytnou co nejdříve podklady pro fundraising.
3. Farnost ve spolupráci s AP a projektanty prověří efektivnost nabídky na zajištění
dotace na tepelné čerpadlo. Návazně bude zvážen počet a umístění tepelných zdrojů.
4. Projektanti zajistí (na náklad farnosti do uýše 15 tis. Kč) změření ekvivalentní hladiny
hluku z okolního prostředí.
5. Projektanti prověří možnost rozšířeníschodů do podkroví.
6. Celé podkroví bude zateplené, vjeho rnýchodní části malý byt, západní část bude
ponechána jako půdníprostor s přivedenými hrubými instalacemi, ateliérovým
oknem a oknem ve štÍtupro budoucí využití.
7. Střecha nad garážía altánem bude, (kromě chodníku), zatravněna.
8. Návrh bude obsahovat v zahradě v blízkosti chodníku ke kostelu umístěnou zpovědní
místnost (pravděpodobně lehké konstrukce), která bude realisována ve druhé etapě
stavby.
9. Z praktických důvodůnebudou místnosti v objektu nazrivány učebny, ale např.
klubovny.
10. Projektanti prověří možnost umístit na WC ve spodním podlažíjednu dětskou WC_
mísu.
Dne

l.březn a2oLLna Arcibiskupství pražskémzaznamenal

lng. J.

I //

Jelínek.
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e-mailgen.vikar@apha.cz

V Praze dne

P. RNDr' Mgr. MiloŠFrantišek Převrátil
Rímskokatolická farnost u kostela
sv. Jakuba StaršíhoPraha_Petrovice
Edisonova 17
109 00 Praha-Petrovice

Yážený pane

po

administrátore,

projednání

?''

dne 19. dubna 2011 Vám zasílám vyjádření

k předloŽenému projektu

StaršíhoPraha_Petrovice.

Arcibiskupství praŽského
pro Územní řizení na stavbu Farního centra u kostela sv. Jakuba

Arcibiskupství praŽské souhlasí s podáním předloŽeného projektu do územníhořízení po těchto
Úpravách:

1. DvojgaráŽ bude nahrazena dvojitým krytým garáŽovým stáním s lehkou střechou bez
ozelenění.

2. Prostor altánu bude nahrazen volnou plochou s opěrnou zdí.
3. Zahradní cela bude nahrazena na stejném pŮdorysu skladem zahradního nářadí
nábytku.

S přáním všeho dobrého a zdárného pokračovánídíla

Mons. Michael Slavík, Th.D.
generálnívikář

Vyřizuje: lng. Jaroslav Jelínek, stavební technik AP, tel.: 606 686 195, e-maíl: jelinek@apha.cz
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