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Dohoda o pľovedenízměny stavby
uzavŕená ve smyslu ustanovení $ 1746 odst.2 zálkonač,.8912012 Sb., občanský zákoník

(dále jen ,oobčanský zákoník")

Městská část Pľaha 5
se sídlem nám. 14.Ííjna4,Praha 5, PSČ l50 22
ICO: OOOO:OSt

DIČ:CZ0006363I
zastoupena Ing. Pavlem Richterem, starostou

jako,,vlastník domu"

EUC Klĺnika Pľaha a.s.
se sídlem Plaňanská 573ll, Malešice, 108 00 Pľaha 10

lČo:otgtsozs
DIČCZOI9l8028
zastoupena: MUDľ. Michalem Bednářem, předsedou představenstva
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 22953

jako,,nájemce"

dále také jako ,,smluvní stľaný'

uzavfuaji následujícídohođuo provedení změny stavby, dále jen,,dohodď'.

Čll
ťTvodníustanovení

1) Smluvní strany tímto shodně prohlašují,žedne 19.5. Ż006 uzavřely nájemní smlouvu (ve
znění pozdějších dodatkri), na zák|ađěkteré Pľonajímatelpřenechal Nájemci do užívźní
nemovitosti nachźnejicíse v areáluZdravotnického zařízeníSmíchov (ulice Kaľtouzská),
a to konktrétně:

- Budova č:.p.204 (budova A) _ stavba občanskéhovybavení umístěná ĺapozemku
s parcelním číslem306716,

- Budova bez čplčenezapsaná v katastľu nemovitostí umístěna na pozemku s paľcelním
číslem306614 a části pozemku parc. č.306716 (budova B),

- Budova bez ěplč,enezapsaná v katastru nemovitosti napozetĺlku s paľcelnímčíslem3068
(budova D),
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Budova bezěplč ,e _ garáž umí stěna na pozemku s paľ celní m č í slem 3I|2l2 (budova E),

Pozemek s parcelní m č í slem 306716 o výměře 4.47ŻÍ ŕ ,
Pozemek s paľ celní m č í slem 306612 o výměře 658 m2,

Pozemek s parcelní m č í slem 306613 o výměře 4.474 m2,

Pozemek s paľ celní m č í slem 306614 o výměře 115 m2,

Pozemek s paľ celní m č í slem 3068 o výměře 725 m2,

Pozemek s parcelní m č í slem 3070 o výměře 1.l30 rď a

Pozemek s parcelní m č í slem 31|212 o výměře 48I Í Í Ý,

vš e v katastrální m uzemi Smí chov a zapsaĺ é  u Katastrální ho ú řadu pro hl. město Pľ ahu,

katastrální  pľ acoviš tě Pľ aha, na listu vlastnictví  č . 2787 s vlastní m právem pľ o Hlavní

město Praha (dále jen,,Nájemní  smlouva").

cl. il
Předmět dohody

Nájemce pož ádal dne 12.10.2018 vlastní ka domu o souhlas sprovedení m stavební ch prací

vbudově A, l.NP, spoč í vají cí ch vú pravě souč asných nevyuž í vaných prostor na laboratoř

s odběľ em kľ evní ch vzoľ ků . Přesná specifikace stavební ch ú prav je vymezena v Souhľ nné

technické  zprávě,které  tvoří  Pří lohu č . 1, kteľ á je nedí lnou souč ástí  té to dohody.

č l ul
Souhlas vlastní ka domu

IJzavienimté to dohody vlastní k domu souhlasí  s tí m, ž e nź tjernce vlastní m nákladem na podkladě

odsouhlasené  pľ ojektové  dokumentace, a pří padně vydané ho stavební ho povolení  provede

stavební  ú pľ avy nebýové ho prostoru, za splnění  těchto podmí nek:

1) Žađ atěI (nájemce) pľ ovede vš echny pľ áce dle předlož ené  dokumentacę při dodrž ení  vš ech

legislativní ch podmí nek. Nájemce nebude po pľ onají mateli pož adovat náhľ adu jakýchkoliv

nakladů  vzniklých v souvislosti se stavební mi pľ acemi dle té to dohody ěi v souvislosti s

technickým zhodnocení m předmětu nájmu.

2) Nájemce uhľ adí  v plné  výš i pří padnou š kodu na objektu vzniklou při provádění  pľ ací .

3) Pľ áce budou prováděny tak, aby neohľ ozily bezpeč nost osob pohybují cí ch se v budově,

v ž ádĺ é mpří padě nebudou společ né  prostoľ y už iváĺ y k uloŽení  stavební  suti a mateľ iálu;

4) Po dokońč ení  pľ ací  bude předána zhotovitelem projektová dokumentace skuteč né ho

provedení .
5) Żahájenia ukonč ení  prací  bude vč as oznámeno na oMI ÚMČ  Praha 5.

Výš e uvedené  podmí nky nenahĺ azují  eventuá|ni vyjáđ Ťení  pří sluš né ho stavební ho ú řadu a

ostatní ch đ otč ených orgánů .
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č l rv
Pľ áva a povinnosti smluvní ch stľ an

1) Vlastní k domu se zavazuje poskýnout nájemci veš kerou souč innost potřebnou pľ o realizaci

stavební ch prací  uvedeni'cľ r v ol. ľ  teto dohody, zejmé ĺ avydat nájemci k tomu potřebné  souhlasy

jako vlastní k nebytové ho prostoru.

z; Ńejemce je povinen, pokud to stavební  prź rce vyž adují , stavební  práce ohlásit, pří padně podat

ž ááosto stavební  povólení  pří sluš né mu stavební mu riřadu a ostatní ch dotč ených orgánů .

3) Nájemcę beľ e na vědomí , ž " pro Ťádný pľ ů běh odsouhlasení , pří p. stavební ho ří zení , musí
' 

đ održ ovat pří sluš ná ustanovení  zź lkona ĺ . t-szlzoo6 Sb. o ú zęmní m plánování  a stavební m řádu

(stavební  zákon),ve znění  pozdějš í ch předpisů , a dalš í ch plaĄých právní ch předpisů . Żaaost 9
ohláš ení , pří p. o stavębní  povolenĺ , 

''á1.-.. 
předlož í  stavební mu ú řadu na řádně vyplněných

formuláří ch, kteľ é  jsouzttvazné  a v nichž . uvede zejmé na:

a) své  jmé no a pří jmení , adľ esu,

uj a.uň, ú č el, misio a způ sob provedení  stavby _ stavební ch ú prav (své pomocí  / pľ ostřednictví m

odborné  firmy), u doěasné  stavby dobu její ho twćní ,
c) teľ mí n předpokládané ho ukonč ení  stavební ch ú prav'

K ž ádosti nájemce připojí :

a) tuto dohodu,
bj projektovou dokumentaci ve č tyřech (4) vyhotovení ch opatřenou razí tkem její ho zpracovatele' 

atä ue spľ ávce objektu, ztohojedno (1) vyhotovení  bude podepsané  a opatřené  razitkem

vedoucí ho odboň majetku a investic ÚuČ  Praha 5 jako souhlas vlastní ka domu

s technickým pľ ovedení m dí la (stavební ch ú prav),

c) prohláš ení  kvalifikované  osoby o výkonu stavební ho dozoru nad pľ ovádění m stavební ch' 
praci, pokud provedení  těchto prací  nebude pľ ovádět sám nájemce, který má k výkonu té to

č innosti oprávnění ,
d) doklady, popř. rozhodnutí  předepsané  zvláš tní mi předpisy,

e) fotokopii Smlouvy o nájmu nebýových prostoľ '

4) Nájemce odpoví dá za iádné  pľ ovedení  stavębní ch ú prav nebýové ho pľ ostoru. Při pľ ovádění
' 

stavębní ch piací  nájemce přebí ľ á na sebe veš keré  povinnosti apráva stavębní ka.

5) Provedenými stavební mi ú pravami nejsou dotč ena stávají cí  vlastnická prź xa vlastní ka domu

k celé mu domu (objektu) ł č "t''ě nově zŤ í zených ploch, pľ ostoľ  a věcí , kteľ é  jsou souč ástí

předmětné ho domu (objektu).

o Ńanaoy spojené  s vypracování m projektové  dokumentace i veš kęré  stavební  náklady vč etně

vš ech poplatků , spojených se stavební mŤí zeĺ im, hľ adí  nájemce.

7) Smluvní  stľ any p.ot'tui 
'iĺ , 

ž e beľ ou na vědomí , ž e vlastní k domu se ĺ ęzavź na| a ĺ ezavazuje

k ú hĺ adě jakychtolĺ  nĺ ttádri vynalož ených nájemcem na pľ ovedení  změny nebýové ho pľ ostoru

nebo souvi'ěiĺ "ĺ "h prostoľ  dle ié to dohody a nájemce se vzdtĺ vä  veš keľ ých náľ oků  na vyľ ovnání

v souvislosti s provä dení m stavební ch riprav nebytové ho pľ ostoru a není  tak v budoucnu oprávněn

poŽadovat po viastní kovi ť lhľ adujakýchkoli nákladů  vynalož ených na pľ ovedení  stavební ch prací

dle té to dohody.
8) Nájemce se zavazuje nahĺ adit vlastní kovi domu veš kerou š kodu na majetku vlastní ka domu č r
' 

,,'u3.tLu nebo zdľ avitľ "tĺ .h osob, vzniklou v souvislosti s provádění m stavební ch ú prav, kteľ é  jsou

předmětem té to dohody.
9) instalov aná zaÍ í zení  a vybavení  v neb1tové m pľ ostoru'při výš e uvedených stavební ch ú pľ avách,

k jejichŽ už ivź ní je třebá stavební ho povolení  a rozhođ nutí , se stávají  souěástí  objektu. Nájemce

L
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se zavanJją Že bude o uvedená zaŤ í zeni a vybavení  peč ovat, udľ ž ovat a opravovat je vlastní m
nákladem.

lo)Nájemce se zavazuje po dokonč ení  stavební ch pľ ací  prové st na vlastní  náklad záxé reč ný ú klid'
odvoz a likvidaci stavební  suti a veš keľ é ho ostatní ho odpadu vzniklé ho v souvislosti se stavební mi
pľ acemi.

1 1) V pří padě, Že nedojde k vydání  pří sluš ných povolení  potřebných k provedení  stavební ch ú prav

nebo uplyne jejich platnost nebo pokud zjaĘchkoliv dů vodů  nebudou stavební  ú pravy
nebýové ho pľ ostoru rea|izovtny, nejsou smluvní  strany vzájemĺ ými ztxazky dle té to dohody
vázź ni.

12) Vlastní k domu jako pľ onají matel souhlasí  s tí m, Že nájemce, s ohledem na skutęč nost, ž e pľ ovedl
vlastní m nákladem technické  zhodnocení  pľ onajaté ho majetku, mů ž e ve smyslu ustanovení  $ 28

odst. 3 zákonač ).5861199Ż Sb., o daní ch z pří jmů , ve zné ní pozdějš í ch předpisů , ve své m ú č etnictví
uplatnit jako naklady a odpisy toto zhodnocení  v rozsahu dle té to dohody. Při odpisování
technické ho zhodnocení  bude nájemce postupovat způ sobem stanoveným pro hmotný majetek a

zatÍ iditęchnické  zhodnocení  do odpisové  skupiny, ve kteľ é  je zatŤ iděnpronajaty hmotny majetek.

CI. VI
Povinná ustanovení

1) Smluvní  strany berou na vědomí , ž ekĺ abytí  ú č innosti té to smlouvy je nezbytné  její  uveřejnění  v
ľ egistľ u smluv podle zź ł konač ,.34012015 Sb., o zvláš tní ch podmí nkách ú č innosti někteých smluv,
uveřejňování  těchto smluv a o registľ u smluv, ve zné ni pozdějš í ch předpisů ' do 30 dnů  ode dne

podpisu smlouvy poslední  smluvní  stranou, nejpozději do 3 měsí ců  ode dne podpisu smlouvy,
kteľ é  provede Městská č ást Pľ aha 5. Smluvní  stľ any beľ ou na vědomí , ž e zveřejnění  osobní ch
ú dajů  ve smlouvě uveřejněné  v ľ egistľ u smluv podle věty pľ vní  se děje v souladu s tí mto zákonem

a s č 1. 6 odst. 1 pí sm. c) naÍ izení  Evropské ho paľ lamentu a Rady (EU) 20161679. Smluvní  strany

pľ ohlaš ují , ž e skuteč nosti obsaž ené  ve smlouvě nepovaž ují  za obchodní  tajemství  ve smyslu $

504 obč anské ho zákoní ku audělují  svolení  kjejich už ití auveřejnění  bez stanovení jakýchkoliv
dalš í ch podmí nek.".

2) Tí mto se ve smyslu ustanovení  $ 43 odst. 1 zä koĺ a č ,. 13112000 Sb., o hlavní m městě Praze, ve
zněni pozdějš í ch předpisů , potvľ zuje, ž e by|y splněny podmí nky pro platnost právní ho jednĺ ání

městské  č ásti Praha 5, a to usnesení m Rady městské  č ásti Praha 5 č ,. 461145012018 ze dĺ e
31.10.2018.

č l vu
Závé reč ná ustanovení

1) Tato dohoda ĺ abyvä platnosti dnem podpisu oběma smluvní mi stranami a ú č innosti dnem její ho

zveřejnění  v registru smluv ve smyslu zź lkonač .34012015 Sb., o zvláš tní ch podmí nkách ú č innosti
někteľ ých smluv, uveřejňování  těchto smluv a o ľ egistľ u smluv, ve znění  pozdějš í ch předpisů .

2) Dohodu lze měnit pouzę pí semnými dodatky, podepsanými oběma smluvní mi stľ anami.

3) Tato dohoda je vyhotovena v pěti (5) stejnopisech, přič emž  vlastní k domu obdrž í  č tyři (a)

vyhotovení , náj emce obdrŽí j edno ( 1 ) vyhotovení .
4) Není -li v té to dohodě uvedeno jinak, platí  pľ o práva a povinnosti smluvní ch stľ an pří sluš ná

ustanovęní  obč anské ho zákoní ku v platné m zĺ ění .
5) Smluvní  stľ any shodně prohlaš ují , Že si tuto smlouvu před její m podpisem přeč etly, ž e byla

uzavÍ eĺ a po vzájemné m pľ ojednání  podle jejich pravé  a svobodné  vů le, uľ č itě, vź ňně a
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sľozumitelně, nikoliv v tísni za ntlpadně nevýhodných podmínek a na důkaz toho připojují své
podpisy.

Přílohy:
Příloha č.1 _ Souhmná technická zpráva_ Pavilon A

- 0 -í1-l

část 5 EUC Klinika Praha s.r.o.

MUDr. Michal Bednář, předseda představenstva
nájemce

Ing. Pavel Richteľ, star
pronajímatel
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REsTlo spol. s r,o. Milady Horako!3'J''.Lľ'ílĹ?

,1

Praha 5 - Kańouzská'Pavilon A-1 NP

A' Průvodn[, B. Souhrnná technlcká zpľáva

Stavba:

Místo stavby:

Stupeň:

Vlastník:

Poliklinika Kartouzská - objekt A_ stavebnĺ úpravy óásti 1NP

Laboratoř a odběr krevních vzorků

K,ú. : Smĺchov, LV 2787 paĺcela 3067/6

Kartouzská 204 16, Praha 5_ Smĺchov

oHńŠrľrll sTAVEBNicH ÚpRnv

HtAvNÍ MĚsTo PRAHA, Mariánské náměstí 2t2, Slaré Město, 1 1000

Praha 1

Svěřená správa nemovitostĺ ve vlastnictvĺ obce :

Městská ěást Praha 5

nám 14. Řĺjna 14,,1381/4 , Praha 5, Smíchov

UŽivatel objektu: EUC Klinika Praha a.s,,

Plaňanská 5l3l1 ,108 00 Praha 10

A. Průvodnízpráva
B" Souhrnná technická zpräva

Vypľacoval:

I

Pľaha 09/20'18

t



Praha 5 - Kartouzská -Pavilon A-1NP
A. Prů vodnĺ , B. Souhrnná technlcká zpĺ áva

REsTlo spol. s r.o. Mllady Horákové  127, Praha 6
ohláš enĺ  stav. ú prav

A. ĺ  ldentifikač ní  ú daje

A. 1'í  Údaje o stavbě
a) název stavby : Polĺ klinika Kartouzská - objekt A - stavební  ú pravy ěásti 1NP

Laboratoř a odběr krevnÍ ch vzorků

b) mĺ sto stavby (adresa, č tsla popisná, katastrálnĺ  ú zemĺ , parcelnÍ  ěĺ sla pozemkü),
k.ú ' : Smĺ chov, katastrálnĺ č Í slo pozemku 3067/6

c) předmět dokumentace, ohláš enÍ  stavebnĺ ch ú prav

A. 1.2 Údaje o vlastnÍ kovi
c)obchodnĺ firma nebo název,lt, bylo-lipřiděleno, adresa sÍ dla (právnická osoba).

HLAVNĺ  MĚsTo PRAHA, Mariánské  námé stĺ  2/2, Staré  Město, 11000 Praha 1

Svěřená správa
Městská č ást Praha 5, náměstÍ  14' ŕ í ina 138114, Smí chov, 15000 Praha 5
Uż ivatel- nájemce objektu: EUC Klinika Praha a.s.,Plaňanská 573/1 ,108 00 Pľ aha 10

A. 1.3 Úda|o o zpracovateli dokumentace
a)jmé no' přtjmenÍ ' obchodnĺ  fĺ rma, ll, byloł i přiděleno, mí sto podnikánÍ  (Í yzická osoba podnikají cĺ )

nebo obchodnÍ  Í irma nebo název, lČ , bylo-li přiděleno, adresa sĺ dla (právnická osoba),

REsTlo spol. s r,o. Milady Horákové  127, 16a 00 Praha 6,

kanceláře : V Cibulkách 30/533, 150 00 Praha 5

b) jmé no a přljmenÍ  hlavnĺ ho projektanta vč etně č ĺ sla, pod. kterým je zapsán v evidenci
autorizovaných osob vedené  teskou komorou architektů  nebo Ceskou komorou autorizovaných
inŽenýrů  a technikü č inných ve výstavbě, s vyznač eným oborem, popřĺ padě specializacÍ  jeho

autorizace, lng. Blanka Keimová
Autorizovaný projektant v oboru pozemnĺ  stavby
V seznamu autorizovaných osob lKA|T pod öĺ slem 0002733
lng. Eduaľ d Mayer
Autorĺ zovaný projektant v oboru pozemnĺ  stavby
V seznamu autorizovaných osob txł r pod č Í slem 0009848

c) jmé na a přÍ jmenÍ  projektantů  jednotlivých ěástĺ  projektové  dokumentace vč etně ěĺ sla, pod kterým
jsou zapsáni v evidenci autorizovaných osob vedené  Ceskou komoľ ou archltektů  nebo Geskou
komorou autorizovaných inŽenýrů  a techniků  öinných ve výstavbě, s vyznač eným oborem,
popľ ĺ padě specializacI jejich autorizace.
ZTl - Vodovod, kanalizace: lng. Eduard Mayer autorizovaný inŽenýr v oboru pozemnĺ  stavby,

v seznamu autorizovaných osob vedené m txRtr pod ěÍ slem 0009848

Elektro NN: lng. Jiŕ í Zuna,Autoľ izovaný inź enýt,v seznamu autoľ izovaných osob vedených
Č reIľ  pod č í slem'0009l l l_ Technika prostředí  staveb, elektrotechnickázaŕ í zení ,
pľ ojekč nĺ  atelięľ  elektľ o IČ o 14938l l l, DIČ  CZ520628I0L

PoŽárně bezpeč nostnÍ  řeŠ enĺ : oldřich HořÍ nek, Autorizovaný technik v oboru PBs V seznamu
autorizovaných osob trł ľ  pod č ĺ slem 00'l0983

A. 2 Seznam vstupní ch podkladů
. Archivnĺ  dokumentace spol, Restio, spol s r.o.
. Fotodokumentace
. Údaje z katastru nemovitostÍ
o Prohlĺ dka objektu - pracovnÍ doměření _ nenahrazuje geodetické  zaměřenĺ
. poŽadavky stavebnĺ ka

a. r Údaje o ú zemĺ  pam. zóna - budova, pozemek v památkové  zlně

a) rozsah řeš ené ho ú zemĺ ; zastavěné  / nezastavé né  ú zemĺ ,
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Praha 5 - Kartouzská -Pavilon A-1NP
A. Prů vodnÍ , B. Souhĺ nná technlcká zpĺ ä va

RESTlo spol. s r.o. Miladv Hoľ áko:3,l'1Łľ ?lä i

Stavba je umĺ stěna v zastavěné m rlzemÍ ' Podle tJzemnĺ ho plánu hlavnĺ ho města Prahy V platné m

zněnÍ  spadá pozemek kat.č . 3068 do ú zemĺ  znaÖené ho jako WZ (Monofunkč nÍ  plochy - veřejné

vybavení  - Zdravotnĺ ctvĺ  a sociálnÍ  pé ěe)

Stavba je plně vsouladu splatnou ú zemně_plánovacĺ  -dokumentacÍ  
hlavnÍ ho města Prahy

v ńl"inem zhěnt. stauební  ú prä vou se nemění  fů nkč nt vyuŽitÍ  ceté ho objektu, i nadále je jedná o

objekt s převaż ujĺ cÍ  funkcĺ  zdravotnictvĺ .

b) dosavadnĺ  VyuŽitĺ  a zastavěnost ú zemĺ ,
Jedná se o ú zavřený areál pro zdravotnictvÍ  a sociálnĺ  sluŽby'

c) rldaje o ochraně Územĺ  podle jiných právnÍ ch předpisů ^.1), (památková rezervace, památková
' 

zlna, zvláš tě chráněné  ú zemÍ , záplavové  ú zemĺ apod.),

Stavba je umĺ stěna v památkově chráněné m ú zemÍ . Żaane da$ĺ  poż adavky s výjimkou

ochranńych pásem jednotlivých správců  sĺ tí  nejsou známy'

j) seznam pozemků  a staveb dotč ených umĺ stěnĺ m budovy (podle katastru)

K'Ú. : SmÍ chov , LV 2787 paĺ cela 3067/6, Kartouzská 204 16, Praha 5_ Smĺ chov

Vlastnĺ k pozemku přĺ mo dotč ené ho objektem dle KN:

Pozemek: 3067rG

Druh pozemku: zastavěná plocha a nádvořĺ

Výměra: 4472 m2

Způ sob ochrany: památkově chráněné  ú zemĺ

VlastnÍ k: Hlavnĺ město Praha, Mariánské  nám.2,110 00 Pĺ aha'ĺ

Svěřená správa nemovitosti ve vlastnictvĺ  obce:

Městská č ást Praha 5' Nám. 14'řljna 4, 150 22Praha5

4.4
a)

Úaa|e o stavbě
óbJ"kt ,,A,, je souöástĺ  zdravotnické ho zařĺ zenĺ '( polikllniky ) Kartouzská . Qbjekt Tá j9.q1o

p"á;;''i.i'ä  5 náaż .mňrc'n póór.ź ĺ , ooj"lĺ t rná 3 ôamostaĺ né  vstupy do budovy - 2 z 1NP a 1

z1PP.

b) Úěel využ ití  stavby: Budova ,,A' slouŽĺ jako ambulantnĺ  ordinace lé kařü se zázemlm č ekáren,

a sociálnĺ m zařlzenÍ m.
ý suteré nu oojertu ť i'Ěp) je provedena plynová kotelna pro objekt A a D, mÍ stnosti ú drŽby a

sklady. objekĺ  bý vioce'2-011 přestavěn a nově kolaudován'

c) Předmětem stavbyi,je ú prava č ásti 1NP v severozápadnÍ  č ásti objektu' Tyto mĺ stnosti nejsou

v,soulasnosti uzĺ váńé , ali nyly v minulosti urč ené  jako prostoľ  pro lé kárnu se zázemÍ m'

Jedná se v podstatě o mlnimálnÍ  stavebnĺ  ú pravy prostoľ
- 
aüoé  p'ovä oáno vynoüŕ áńĺ  eásti sDK přĺ Öä k' rĺ ube provedena.výměna stávajÍ cĺ ch

pooiárrovýcrl kryfin (antistatický povrch v urÖených mÍ stnostech')
Bude pŕ ovedeila oi,ľ avJ siauáiicĺ ch povrchů  ďtěn a stropu po provedených ú pravách

instalaci + koneč ná malba - do 2.0 m -omyvatelný nátěr'

StávajÍ cÍ  keramické  obklady budou zachovány'
Elektro NN: budou ń;"ů .ďňóvá iĺ ove oi<ruhy pro napájení  přĺ strojů  a výpoč etnĺ  techniky

se samostatným zabězpeč enĺ m (stávajÍ cÍ  rozvody budou zachovä ny)-Bů a; 
p1.ováđ eno merdni intenziiy osvbllenĺ  a př. Budou doplněna stávajĺ cí  svĺ tidla.

Bude provedena elektroinstalace ke klimatizaci
É rexirä  slaoóproud: rozvod datové  sĺ tě ze seryeru v 1PP - vedenĺ  bude ve Žlabech nebo

liš tách.'Vż Ť , 
xlimatizace: budou povedeny nové  klimatizač nĺ jednotky v m'č " 122,1z4 s venkovnĺ

jednotkou na východnĺ  fasádě objektu''ż fl' uú đ e prŃeden oováo kond'enzátu z klimatizač ní ch jednotek do domovnÍ  splaś kové

kanalizace.
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Praha 5 - Kartouzská -Pavĺlon A-1NP
A. Průvodní,B. Souhrnná technlcká zpráva

REsTlo spo|. s r'o, Milady Horákoué 127, Praha 6
ohlášenÍ stav. Úprav

Úprava Vodovodu a kanalizace- demontáŽ některých aÍmatur a zaľizovacĺch předmětů,
úprava odpadu v m'Ö,. 124.

Dopĺněnĺnábytkem

Prostory majÍ přirozené odvětránĺ okny. V kuchyňský kout bude vybaven dřezem , ledniökou,
mikrovlnou troubou a varnou konvicÍ , nepředpokládá tepelná úprava jÍdel.

Nepočĺtáse se zřízením nového socĺálnÍhozařIzenl a personálem bude uŽĺváno stáVajÍcíWc
v upravovaných prostorách a př. dalšÍprovedené v kaŽdém podlażĺv prostoru schodiště.

Projekt ZTl není vzhledem k rozsahu a charakteru zpracován graficky-jedná se o napojenĺ
nově osazovaných zařizovacích předmětů na stávajÍcĺ rozvody ZTl podle konkrétnÍ situace
zjiŠtěnépo odkrytĺ stávajĺcích instalacÍ'

Jedná se trvalou stavbu

d) Úoaje o ochraně: Stavba nepodléhá zvláŠtnĺochraně

e) Požáľnířešenĺ:Upravovaný prostor (původně kolaudovaný jako lékárna), je určen iako
mÍstnosti pro odběr krevnÍch vzorků a laboratoř je soutástĺ stávajícĺho pożárnÍho úseku v
1NP' objekt byl v r' 2011 přestavěn a byla řešena i problematika PBŘ celéhoobjektu'
V objektu bylazŕlzena nová chráněná únĺkovácesta typu A, kterou tvořĺ nově provedené ŽLB
schodíště.
Upravovaná plocha má celkovou uŹitnou ploch 126,47 m2.

0 Kapaclty stavby
Zastavěná plocha:
objekt,,A' 75ô,4 mz
Vě' předloŽeného schodĺště a ľampy: 832,6 m2
Počty pracovnĺkťl : v ordinacích pľacuje cca 65 lékařťl/zaměstnanců
Počtynávštěvnĺkťl: cca270 pacientü / den
Užitná podlahová plocha uprav, prostor:126,47 m2
Početpracovnĺkťl v uprav. prostoru: do 10 pracovnĺků'

g) Základní blIance stavby;
Spotřeby el. energie objektu jsou standardnÍ, vyuŽÍvajĺse pouze k svÍcenĺ,k odběru
zdravotnickým zařízen Ím, a provozu lokálnĺ VZT'
Topenĺ je plynové , hlavnÍ kotelna je umÍstěna v 1'PP objektu A
objekt je napojen na areálovou venkovnĺ kanalizaci, která pokratuje jako jednotná kanalizačnĺ
přĺpojka DN 200 do stoky jednotné kanalizace v ulici Kańouzská. objekt je napojen na
areálový rozvod vody .

Navrhované stavebnĺúpravy nenavyśujĺŽádnou spotřebu, anĺnenavyŠujĺodpad

h} Dopravni řešení

Popis dopravnĺho řešenĺ,napojenĺ územĺna stávajĺcídopravní infrastrukturu,
stavba nevyŽaduje zvláštni opatľenípľo dopravnÍ řeŠenĺ.objekt je uvnitř areálu.
Komunikace: objekt je napojen na stávajicĺ areálové komunikace navrŽené pro provoz
osobních i nákladntch automobĺlů.

$ 32 nařízenĺě. 10 - Kapacity parkování

Doprava v klidu.
Nová odstavná stánÍ nebudou realizována, neboť se neměnÍ podlahová plocha a způsob
vyuŽitÍ objektu a jeho kategorie nadále zůstává stejná - Zdravotnické zařIzenl
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