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Úvodní slovo starosty

Městská část Praha-Lysolaje získala pozemek 491/1 od hlavního města Prahy do své správy za účelem realiza-
ce seniorského bydlení či domu s pečovatelskou službou, doplněné o veřejné prostranství.

Samospráva by tak mimo jiné zabránila kobercové zástavbě bytovými domy, kterou plánovalo na tomto 
pozemku předchozí vedení hlavního města. Tyto původní plány by nezvratně zničily unikátní charakter naší 
městské části a došlo by k rozmělnění vzácné pospolitosti místních obyvatel.

Už první debaty o možných variantách ukázaly, že pozemek může místní komunitě, ale i návštěvníkům 
z okolních městských částí a obcí nebo „velké“ Prahy nabídnout mnohem více.

Uspořádali jsme dvě kola workshopu k možnému urbanistickému, funkčnímu, dopravnímu, ale i sociálnímu 
a společenskému řešení této unikátní lokality. Hned první kolo workshopu ukázalo nové možnosti  a jeho 
výsledky vám zde předkládáme.

Jde především o vznik:

 nového centra obce s množstvím ploch pro relaxaci a setkávání občanů,

 dosud chybějícího společenského sálu,

 rodinného a komunitního centra pro dětské kroužky, ale i aktivity seniorů,

 kavárny a spolkové restaurace,

 nových sportovních ploch, včetně cvičebních prvků pro seniory,

 tréninkové plochy pro malé i dospělé fotbalisty,

 tréninkové plochy pro hasiče,

 nových ploch veřejné zeleně.

A dále: Posílení funkce hromadné dopravy a naopak zklidnění individuální dopravy. Zdůraznění turistického 
potenciálu Lysolaj, včetně napojení na síť cyklostezek. Regeneraci páteřní přístupové komunikace do Lysolaj, 
která bude komfortní i pro pěší a cyklisty. 

I díky cenným doporučením přizvaných odborníků jsme koncept upravili na tzv. nízkoprahové bydlení pro 
seniory a startovací bydlení pro mladé lidi / rodiny. Tímto krokem, který se exaktně opírá o potřeby cílových 
skupin i širší spádové oblasti, vyjdeme vstříc poptávce mezi stávajícími obyvateli. Ti v podobě nízkoprahového 
bydlení s navazujícími službami získají odpovídající zázemí a především možnost, jak zůstat ve „své domovi-
ně“ a dále se podílet na jeho rozvoji.

Městská část by i nadále zůstala správcem „jádrové“ části řešeného území. Všechny další výstupy, jež nám 
workshop přinesl, směřují k tolik potřebnému posilování místní komunity. Ducha obce. Ať se to týká rodin 
s dětmi, výtvarných a sportovních kroužků, spolkového života, zahradničení, tanečních kursů pro starší a po-
kročilé, hasičů…

Jsem přesvědčený, že tímto následujeme zmiňované vzory fungujících, mezigeneračních společenství v za-
hraničí. A budeme i vzorem pro další městské části či obce v České republice. Už proto, že celý projekt – byť 
zatím v zárodku – je koncipován jako šetrný, udržitelný a variabilní s ohledem na akutní potřeby obyvatel 
a návštěvníků naší městské části.

Věřím, že nás záměr podpoříte i Vy.

Ing. Petr Hlubuček, starosta MČ Praha-Lysolaje
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WORKSHOP S ÚČASTÍ ODBORNÍKŮ – VÝSTUP

„IDEÁLNÍ FUNKČNÍ VYUŽITÍ, METODIKA A POSTUP REALIZACE NOVÉHO  
CENTRA PRAHY-LYSOLAJE, LOKALITY ŠTĚPNICE“

Termíny:

1. kolo: 10. dubna (9.00 – 17.30)

2. kolo: 23. června (9.00 – 16.00)

Místo konání:

V 1. i 2. kole kancelář starosty MČ Praha-Lysolaje; v 1. kole s prohlídkou lokality a okolí

Účastníci:

 MHMP – PhDr. Matěj Stropnický, náměstek primátorky HMP

 MČ Praha-Lysolaje: Ing. Petr Hlubuček, starosta

 MČ Praha 6 – Ing. Milena Hanušová, radní 

 MČ Praha 6 – Ing. arch. Eva Smutná, radní

 Architektura & urbanismus – Ing. arch. Vojtěch Kaas + Ing. arch. Jan Kalivoda, Progres Atelier

 Architektura & urbanismus – Ing. arch. Karel Mrázek, ateliér KAAMA

 Architektura & urbanismus – akad. arch. Tomáš Turek

 MHMP – Ing. arch. Lukáš Vacek, poradce náměstka primátorky M. Stropnického (13.00 – 16.00)

 MHMP – Ing. Miloš Růžička, předseda Výboru pro zdravotnictví a bydlení ZHMP

 Dopravní řešení – Ing. Tomáš Vejražka (PPU s.r.o.)

 Ekonomika staveb – Ing. Tomáš Hlaváček (ArchInvest)

 Ing. Petr Hejl – starosta MČ Praha-Suchdol

 Pečovatelská služba Prahy 6 – Jana Soukupová

VÝSLEDEK WORKSHOPU:

Základem řešení celého území je jádrová část s nízkoprahovým bydlením pro seniory a mladé 
rodiny se všemi odpovídajícími funkcemi. Klíčem je variabilita využití v čase tak, aby MČ mohla 
pružně reagovat na aktuální a akutní potřeby obyvatel městské části.

Noví i stávající obyvatelé MČ Praha-Lysolaje, stejně jako její návštěvníci (např. cykloturisté) 
budou těžit z tzv. komunitních funkcí: restaurace se společenským (víceúčelovým) sálem, 
kavárny, vícegeneračního (především mateřského) centra, množství odpočinkových  
a relaxačních míst a zón, včetně kultivované zeleně.
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Workshop s účastí vybraných odborníků, kteří reprezentují průřezový, interdisciplinární charakter řešení 
předmětné lokality, se konal proto, aby bylo se svěřenou lokalitou naloženo co nejzodpovědněji, MČ 
se vyvarovala případným kolizím se záměry a plány jiných městských částí a bylo dosaženo ideálního 
urbanistického konceptu. A to plně v souladu s odůvodněním svěření pozemku do správy městské části 
Praha-Lysolaje.

Workshop měl dvě kola:

1.  Přiblížení návrhu studie řešené lokality (hotovo na úrovni základního masterplanu a další starší  
 podkladové studie), vymezující funkční využití ploch, bilance, dopravní řešení a další parametry –  
 kritická diskuse

2.  Korekce a doplňky stávajícího návrhu, vzešlé z metodiky celého území s důrazem na funkčnost  
 jádrové části řešené lokality Štěpnice a dále širších vztahů, s možností vstupovat do připraveného  
 masterplanu + doložení platnosti idejí architektů na úrovni návrhů / arch. studií

Proč jsme se rozhodli pro formu workshopu? Zdá se nám nejvhodnější pro ujasnění myšlenek a záměrů, 
jak co nejzodpovědněji a nejkvalitněji přistoupit k řešení a rozvoji lokality Štěpnice. Vnímali jsme jej, 
a průběh obou kol nám to potvrdil, jako otevřenou formu tvůrčího dialogu mezi organizátorem (MČ 
Praha-Lysolaje) a skupinou odborníků-řešitelů (architekti, urbanisté, dopravní expert, ekonom, odborník 
na sociální oblast, samozřejmě zástupci MHMP a MČ Praha 6 apod.).

V rámci intenzivní komunikace i terénních prací jsme získali potřebný odborný vhled do urbanistického 
i architektonického řešení. Stejně tak jsme identifikovali přesahy do oblasti života obce / města, sociální 
politiky, ekonomiky a provozu staveb, v neposlední řadě i dopravního (variantního) řešení.

Základem workshopu však nebyl jen pohyb od zadavatele ke zpracovateli (zadání), ale i opačně. A to 
v reálném čase i prostoru. Šlo o dialog posouvající hranice možného, představitelného a připustitelného 
pro obě strany.

Naším cílem bylo abstrahovat myšlenky jednotlivých odborníků a snažit se co nejpřesněji pojmenovat 
silné stránky a rizika řešení předmětné lokality. K výstupům patří metodické a ideové uchopení území: 
od strategie rozvoje, posloupnosti kroků až po vize např. lepšího dopravního propojení se Suchdolem 
nebo nástin podoby jádrové části předmětné lokality Štěpnice.

Shrnuté výstupy workshopu:

 Vypracované zadání pro další kroky (analýza nákladů, možnosti dopravního řešení,  
 majetkoprávní vztahy v lokalitě atd.)

 Definice funkční náplně, vč. parametrů – zejména seniorské a startovací bydlení v souladu  
 s politikou a strategií MHMP

 Obecné (variantní) a doplňující podklady ke zpracované studii jako podklad pro městskou část  
 a následně prověření soutěže na partnera rozvoje lokality reagující pružně na zadání zadavatele

 Parametry možného regulačního plánu řešené lokality, a to ve spolupráci s IPR a MHMP

 Doporučení, jak v realizaci projektu postupovat dále a jak vybrat co nejlepší klíč k území

 Diskuse k jádrové části: typ zařízení pro seniory / typ startovacího bydlení / komunitní centrum,  
 a to včetně konkrétních příkladů z praxe s ohledem na provoz, architekturu, funkcionalitu atd.
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Zákres lokality
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HLAVNÍ VÝSTUPY Z 1. A 2. KOLA WORKSHOPU

STRATEGIE

1.  Řešené území je třeba řešit jako celek: urbanismem, ale i realizací. Není nutné měnit platný ÚP.

2.  Realizace záměru počítá od počátku se zásadní participací městské části Praha-Lysolaje a koordinací  
 MČ Praha-6 a MHMP; MČ bude provozovat a spravovat bytovou část a operativně rozhodovat  
 o využití jednotek

3.  Atraktivita území předurčuje i budoucí projekt: musí jít o výjimečnou koncepci. Funkcí, urbanismem  
 i jednotlivou architekturou, která povede ke vzniku hodnotného mikrocentra Lysolají

4.  Projekt a všechny jeho části musejí mít zdravý ekonomický základ tak, aby MČ coby součást  
 řešitelského týmu nebyla vystavena jakémukoliv riziku (ztráta, termíny, kvalita…)

5.  Nastavit projekt a vztahy v rámci řešitelského týmu tak, aby realizace mohla proběhnout v letech  
 2016 – 2022; jeho součástí bude i Partner (soukromý investor a manažer), který ponese garance  
 úspěšné realizace celého projektu

URBANISMUS – DOPORUČENÍ PRO ŘEŠITELE

Řešené území bude rozděleno na tři základní zóny:

 Veřejnou část

 –  Zhruba 40-60 malometrážních bytů v 4 max. čtyřpodlažních objektech  
  (variabilní, nízkoprahové bydlení senioři + startovací bydlení; 1kk – 2+1)

 –  Víceúčelový objekt s restaurací a společenským sálem (cca 200 osob), mateřským / komunitním  
  centrem (kapacita cca 60 osob) a zázemím např. pro pečovatelské služby, prádelnu, galerii apod.

 –  Veřejný prostor, zeleň, zahrádky, skleníky, herní prvky a další mobiliář a funkce i pro  
  stávající obyvatele Lysolají (Polo)soukromou s cca 35-45 pozemků pro rodinné domy

 Cca 20 objektů s řízenou výstavbou (parcely cca 600 – 800 m2)

 Cca 20-25 objektů pro individuální výstavbu dle striktních regulačních podmínek /  
  architektura (parcely cca 800 – 1 900 m2)

 Cca 4-5 domů lze variantně realizovat v rámci „bydlení bez aut“ s maximem sdílených prostor.

 Sportovně-volnočasovou část s tréninkovou plochou pro hasiče, variabilně s fotbalovým hřištěm  
 a nezbytným základním zázemím (trojúhelník)
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K hlavním principům urbanistického řešení (funkcionality) nového mikrocentra Štěpnice patří:

 Prostupnost

 Flexibilita

 Vícegeneračnost

 Otevřenost

 Neotřelost

 Sdílení (bez omezení života obyvatel RD)

 Kvalita

 Bezpečnost

 Veřejně sdílené hodnoty (s jasnou odpovědností za správu)

DOPRAVA

Během workshopu byly prezentovány dvě varianty dopravní obslužnosti řešené lokality:

 Revitalizace komunikace Štěpnice: z extravilánové komunikace se stane intravilánová se stezkou  
 pro pěší, cyklisty, pruhem zeleně a komunikací pro auta se všemi zásadami bezpečnosti (30 km/h), 
 retardéry, protihlukové bariéry apod.

 Nová komunikace „T“ směrem na Suchdol

Ačkoliv by z urbanistického hlediska byla jednoznačně přínosnější varianta „T“, je i s ohledem 
na odmítavý postup zástupců MČ Praha-Suchdol prozatím neprůchozí. Lze řešit variantě do budoucna, 
ale aktuálně o toto řešení nelze opírat urbanistickou koncepci Štěpnice.

Koncepce revitalizace Štěpnice, včetně hrubé kalkulace, je součástí dokumentu vypracovaného ateliérem 
PPU s.r.o., Ing. Tomášem Vejražkou. Dokument obsahuje i detaily k dopravní dostupnosti samotné 
lokality, a to s ohledem např. na vedení nové trasy MHD nebo nároky obyvatel nízkoprahového bydlení 
(nové zastávky BUS) či cyklostezky, jejichž integrace do urbanistické studie a realizace je max. žádoucí.

OVĚŘOVACÍ URBANISTICKÁ STUDIE

Během 2. kola workshopu byla představena dvě možná urbanistická řešení lokality, reflektující debatu 
z 1. kola workshopu. První z nich zhmotnilo výstupy z 1. kola workshopu, druhé stanovilo v území jinou 
hierarchii a nabídlo alternativu ke klasickému urbanismu (bydlení bez aut).

Bez ohledu na kvalitu a výzvy obou studií vyvstala potřeba opřít další plán (ověřovací urbanistickou studii) 
o reálné a udržitelné ekonomické kalkulace. A to s vědomím, že funkce a základní obrysy urbanismu 
Štěpnice byly v rámci workshopů definovány.
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Stávající stav

Navrhovaný stav

MOŽNOSTI REVITALIZACE KOMUNIKACE ŠTĚPNICE
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Účastníci se během workshopu i následné komunikace dohodli na dalším postupu takto:

1.  S ohledem na realizovatelnost celku bude třeba prověřit místní technickou infrastrukturu u jejích 
správců. Proveden byl základní, bazální průzkum s tímto výsledkem:

Na pozemku se nacházejí následující sítě:

Vodovod – DN 600 OC – v severní části lokality. 

Anodové uzemnění k VTL plynovodu – vzhledem k pásmu dosahu tohoto uzemnění bude nezbytné při 
zástavbě území provést jeho přeložku, kterou je nezbytné prověřit a zapracovat do Urbanistické studie.

Prověření existence dalších sítí na pozemku bude předmětem Urbanistické studie.

Kapacity a možnosti napojení na média:

Voda – v lokalitě je kapacita dostatečná – napojení plánované výstavby na stávající vodovod je možné buď 
v ulici Dolina, nebo v ulici Do Zátiší (zde je však komplikace v podobě morfologie terénu). V ulici Dolina se 
nachází vodovod DN 160 PE. Nutno prověřit specialistou při zpracování Urbanistické studie.

Kanalizace splašková – ohledně kapacity byla Pražskou vodohospodářskou společností poskytnuta 
informace o jejím investičním záměru – zkapacitnění přečerpávací stanice Roztocká (výhled cca 2 roky), 
během zpracovávání Urbanistické studie je vhodné s PVS záměr konzultovat a poskytnout jim informace 
o plánované kapacitě odkanalizování. Splašková kanalizace je uložena v ulici Dolina a Do Zátiší. Nutno 
prověřit specialistou při zpracování Urbanistické studie.

Kanalizace dešťová – PVS v lokalitě nevlastní žádnou dešťovou kanalizaci. Pouze v ulici Dolina se 
nachází kanalizace ve vlastnictví a správě MČ Praha Lysolaje. Likvidace dešťových vod musí být prověřena 
specialistou v rámci zpracovávání urbanistické studie.

Elektřina – v lokalitě je kapacita dostatečná – možné napojení na stávající vedení elektřiny je možné 
v ulici Dolina.

Plyn – dle konzultace s PPdi je napojení možné na stávající plynovod STL OC 150, který se nachází 
východně od řešené lokality na katastrálním území Suchdol. Tuto problematiku je nezbytné konkrétně 
prověřit specialistou při zpracování Urbanistické studie.

2.  Lokalitu je třeba řešit jako celek s ohledem na majetkoprávní vztahy, územní plán a jeho další možnou 
regulací s ohledem na kvalitu architektury a záměru

3.  Nalezení ekonomických limitů a relací mezi veřejnou a privátní částí investičního záměru; tomu musí 
předcházet jednotná urbanistická studie zohledňující výstupy z 1. a 2. kola workshopu, jež bude následně 
zohledňovat doporučení expertů (ekonom, MČ, MHMP, právník, realitní manager apod.) tak, aby byla 
zaručena funkčnost ekonomického modelu a maximální právní ochrana městské části
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4.  Soulad s právem ČR (ZZVZ) a procedurami HMP – tj vytvoření tzv. Obchodně právního modelu, 
a to i s ohledem na majetkoprávní vztahy v lokalitě Štěpnice tj. výběr vhodného partnera. Partnerem 
je míněn privátní subjekt na úrovni developerské, inženýrské nebo investorské společnosti, který bude 
garantem realizace celého projektu tak, aby byla dodržena nastavená kritéria času, nákladů, funkce 
a samozřejmě kvality. Při jeho výběru bude postupováno v souladu se zákonem o hl. městě Praze 
a Statutem hl. města Prahy.

5.  Souběžně s výše popsanými procesy dojde k tvorbě detailního plánu, včetně rozpočtu  
a zastřešující studie:

 Vznik celistvé urbanistické studie lokality, zohledňující výstupy odborného workshopu 

 Náklady na jádrovou část (nízkoprahové bydlení, vícefunkční objekt, zeleň, občanská vybavenost…), 
 včetně provozních nákladů

 Náklady na komunikace

 Náklady na inženýrské sítě

 Náklady na administraci a další servis (projekt, legislativa atd.)

 Náklady promítnout do cenotvorby (polo)soukromé zóny s RD/parcelami
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PRACOVNÍ PROPOČTY NÁKLADŮ

Hrubý propočet nákladů na výstavbu

*Propočet a řešení bude upraveno podle celkové bilance dle návrhu urbanistů

** Dle cenových map cena infrastruktury – 1200 Kč/m2, plocha (4 ha – komunikace a parcely)

Bilance projektu (+/- 10%):

Plocha pozemku – celková 55 249 m2

Plocha pozemku – zůstane obci 15 000 m2

Plocha pozemku – komunikace 5 500 m2

Plocha pozemku – parcely pro RD 35 000 m2

Souhrnná tabulka

Stavební náklady Projektová činnost Inženýrská činnost Celkem (bez DPH)
Centrální (jádrová) část 75 059 000 Kč 5 595 000 Kč 6 065 000 Kč 86 719 000 Kč
Severní část (zeleň, oddech a sport) 3 000 000 Kč
Revitalizace komunikace Štěpnice 18 469 000 Kč 1 836 000 Kč 1 662 000 Kč 21 967 000 Kč
Komunikace a sítě - rezidence 48 000 000 Kč

159 686 000 Kč

Bilance projektu (+/- 10%):
Plocha pozemku - celková
Plocha pozemku - zůstane obci

Celkem

LYSOLAJE - LOKALITA ŠTĚPNICE
Hrubý propočet nákladů na výstavbu

Souhrnná tabulka

*Propočet a řešení bude upraveno podle celkové bilance soutěže
** Dle znaleckého posudku cena infrastruktury - 1200 Kč/m

m.j. výměra cena za m.j. (bez 
DPH)

cena za položku 
(bez DPH)

Bytové domy (3x BD á 525 m2 ČUP) m2 ČUP 1 650 25 000 Kč 41 250 000 Kč
Bytové domy dle obestvěného prostoru m3 OP 6 750 5 500 Kč 37 125 000 Kč kontrola
Bytové domy - podzemní parking ks 35 300 000 Kč 10 500 000 Kč
Komunitní centrum, restaurace, služby m2 ČUP 450 25 000 Kč 11 250 000 Kč
Parkovací stání - venkovní m2 450 1 400 Kč 630 000 Kč
Chodník včetně schodiště m2 750 1 100 Kč 825 000 Kč
Zeleň a prvky drobné architektury m2 12 600 300 Kč 3 780 000 Kč
Vedlejší náklady a rezerva (zejména terénní a zemní úpravy) % z SN 10% 6 824 000 Kč

75 059 000 Kč

PD IČ cena za položku
Náklady na projektovou a inženýrskou činnost do stupně ÚR UNIKA 1 048 000 569 000 Kč 1 617 000 Kč
Náklady na projektovou inženýrskou činnost od stupně ÚR do 
ukončení UNIKA 4 347 000 1 110 000 Kč 5 457 000 Kč
Průzkumy (geologie, geod. zaměření, atp.) odhad 200 000 Kč
Technický dozor investora UNIKA 1 051 000 Kč
Management projektu a stavby % z CN 4% 3 335 000 Kč

11 660 000 Kč

86 719 000 Kč

LYSOLAJE - LOKALITA ŠTĚPNICE

Náklady a projektovou a inženýrskou činnost celkem:

Celkové náklady na část projektu:

Jádrová (centrální) část
Hrubý propočet nákladů na výstavbu

Stavební náklady celkem:

Náklady na projektovou a inženýrskou činnost:

Stavební náklady:

Jádrová (centrální) část



m.j. výměra
cena za m.j. (bez 

DPH)
cena za položku 

(bez DPH)

Komunikace - revitalizace Štěpnice 1 700 Kč 3 740 000 Kč
Zpomalovací prvky, měření rychlosti 300 000 Kč
Chodník podél Štěpnice 1 200 Kč 1 440 000 Kč
Zeleň 250 Kč 150 000 Kč

10 000 Kč 400 000 Kč
Kanalizace - splašková 13 000 Kč 3 510 000 Kč
Kanalizace  - dešťová 11 000 Kč 2 970 000 Kč

5 000 Kč 1 350 000 Kč
5 000 Kč 1 850 000 Kč

Slaboproudé vedení 1 500 Kč 405 000 Kč
Veřejné osvětlení 2 500 Kč 675 000 Kč
Vedlejší náklady a rezerva (zejména terénní a zemní úpravy) 1 679 000 Kč

18 469 000 Kč

PD IČ cena za položku
Náklady na projektovou a inženýrskou činnost do stupně ÚR 189 000 Kč 538 000 Kč
Náklady na projektovou inženýrskou činnost od stupně ÚR do 
ukončení 369 000 Kč 1 816 000 Kč
Průzkumy (geologie, geod. zaměření, atp.) 40 000 Kč
Technický dozor investora 259 000 Kč

845 000 Kč
3 498 000 Kč

21 967 000 KčCelkové náklady na část projektu:

Stavební náklady celkem:

Revitalizace komunikace Štěpnice
Hrubý propočet nákladů na výstavbu

LYSOLAJE - LOKALITA ŠTĚPNICE

Náklady na projektovou a inženýrskou činnost:

Stavební náklady:

Náklady a projektovou a inženýrskou činnost celkem:

Revitalizace komunikace Štěpnice

NOVÉ CENTRUM LYSOLAJ 
ŠTĚPNICE – FUNKČNÍ ROZVRŽENÍ

Výjimečná a špičková současná architektura, 
zapadající charakterem do Lysolaj. To jsou podmínky 
obce pro nové rodinné a řadové domy v lokalitě.

Příjemné byty pro seniory 
a startovací bydlení pro 
mladé jedince i rodiny 
vzniknou v jádrové části 
obce. Cílem je mezigenerační 
dialog a upevňování vazeb
v komunitě Lysolaj.

Realizace projektu obnáší i revitalizaci páteřní 
komunikace Štěpnice, kde vznikne pruh 
pro cyklisty. Lokalita bude napojena na síť 
cyklostezek, což ji otevře i (cyklo)turistům

Lysolajští malí i dospělí fotbalisté nemají 
tréninkové hřiště. V rámci projektu 
vznikne nová zelená plocha se zázemím, 
která bude vhodná i pro další sporty 
a společenské akce

Lysolaje žijí spolky, aktivitami 
a společenským životem. K nejaktivněj-
ším patří místí hasiči, kteří přeměnou 
stávajícího rumiště a zbytcích po stavbě 
získají tréninkové hřiště

Zeleň je klíčovým prvkem projektu Nového centra: bude 
mít podobu komunitních zahrad, prostoru pro cvičení 
dětí i seniorů, trávníku pro setkávání a další aktivity nebo 
nápaditého mobiliáře

Lysolajím chybí společenský a kulturní 
sál, prostor pro zájmové aktivity dětí i do-
spělých (např. taneční lekce) i zázemí pro 

maminky s dětmi. To vše nabídce poyfunkční 
komunitní centrum s restaurací a kavárnou

NOVÉ CENTRUM LYSOLAJ

BYDLENÍ PRO SENIORY
STARTOVACÍ BYTY
KOMUNITNÍ CENTRUM S RESTAURACÍ
PARK A PROSTOR PRO ODDECH

PLOCHA PRO SPORT, HASIČE 
A PRÍLEŽITOSTNÉ VETŠÍ 
SPOLEČENSKÉ AKCE

ZELEŇ

ZELEŇ
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Všechny fotografi e a vizualizace jsou pouze ilustrační a dokládají možnou funkcionalitu na lokality na jiných příkladech a realizacích.
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MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA – LYSOLAJE
ÚŘAD MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA – LYSOLAJE
Praha – Lysolaje, Kovárenská 8/5, 165 00

Telefon 220 921 959, fax, záznamník 233 920 297, IČO 00231207, bankovní spojení 2000701359/0800
e-mail: umc@praha-lysolaje.cz, www.praha-lysolaje.cz


