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MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 8 
ÚŘAD MĚSTSKÉ ČÁSTI 

-   Odbor územního rozvoje a výstavby   - 

Zenklova 35, 180 48 Praha 8 

Spis. zn.:   MCP8 117077/2017/OV.Jan,Pes  Praha, dne 4.12.2018 

Č.jedn.:     MCP8 297137/2018 Bohnice/d 401 

Vyřizuje:   Kateřina Pešková 

 

OZNÁMENÍ 

ZAHÁJENÍ ÚZEMNÍHO ŘÍZENÍ 
 

DEVELOPMENT ODRA BOHNICE s.r.o., IČO 04207327, Plzeňská 429/245, Praha 5- Stodůlky, 

155 00  Praha 515, 

kterou zastupuje  

United Architect Studio, s.r.o., Radka Myšková, IČO 25734695, Pod vrstevnicí 494/8, 140 00  

Praha 4 - Krč 

(dále jen „žadatel“) podal dne 31.8.2017 žádost o vydání územního rozhodnutí o umístění stavby 

nazvané: 

„Rekonstrukce, přístavba a nástavba obchodního domu Odra“ 

Praha, Bohnice č.p. 401, Lodžská 13 

 

na pozemcích parc. č. 585/340, 585/341, 588/1, 588/2, 588/3, 590/36, 827/17, 827/138, 585/194 

v katastrálním území Bohnice. Uvedeným dnem bylo zahájeno územní řízení. 

 

Stavba obsahuje tyto stavební objekty: 

 

SO 101 Rekonstrukce a přístavba obchodního domu 

Ke stávající stavbě OC Odra o půdorysu 47,44 m x 30,75 m bude z východní strany provedena 

přístavba o půdorysu 30,75 m x 12,19 m s „vykousnutím“ u SV rohu (8,055 m x 3,325 m). Zastavěná 

plocha stavby se zvýší na celkem cca 1806 m2; celková hrubá podlažní plocha bude 10.077 m2. Výška 

stavby k atice je navrhována ze stávajících +9,65 m (=297,3 m n m. Bpv) od ±0,000 (= 287,65 m n m. 

Bpv – podlaha 1. NP) na +22,9 m (=310,55 m n m. Bpv).  

 

Stavba bude po provedení přístavby a nástavby disponovat 6-ti NP a jedním PP, kde je navrženo: 

1. PP (pouze pod přístavbou objektu) zázemí automatického parkovacího systému s kapacitou 78 PS 

1. NP hlavní propojovací koridor, který bude propojovat severní a jižní část území. Na tento koridor 

navazují 2 vertikální uzly se schodišti a výtahy. Na tento koridor navazuje na jedné straně komerční 

prostor a na druhé prodejna potravin. 

2. NP komerční prostory (prodejny a provozovny). 

3. NP ordinace a vzdělávací centrum. 

4. NP, 5.NP a 6.NP administrativa. 

 

V objektu jsou navrženy pod úrovní podlahy 1. NP dva retenční objekty k zadržování dešťových vod 

o vnitřních rozměrech max. 5,0 x 4,7 x 1 m. 
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Záměr si vyžádá přeložení kabelu rozvodu 1 kV při východní fasádě stavby s napojením do RIS 

37/401 a posun stávajícího sloupu VO 809520 při JV rohu stavby cca o 1,7 m východně.   

 

Parkování je navrženo automatickým parkovacím systémem (APS) o kapacitě 78 PS. 

 

Stavba bude napojena na stávající přípojky elektro, vodovodu, kanalizace a CZT (Pražská teplárenská, 

a.s.).  Plynovodní přípojka bude zachována, ovšem stávající šoupě (zemní HUP) na NTL přípojce bude 

uzavřeno a poté demontováno domovní plynovodní vedení v zemi mezi šoupětem a plynovým 

kohoutem v nice na fasádě objektu.  

   

SO 201 Komunikace a zpevněné plochy 

Stavební objekt obsahuje nový příjezdový prostor před automatický parkovací systém (APS), tzn. 

vjezd a výjezd z APS chodníkovým přejezdem do ul. Lodžské. Toto napojení bude provedeno 

z upravovaného nájezdového klínu zastávky pro autobusy. Upraveným tvarem klínu vzniknou 

na komunikaci Lodžská tři čekací místa pro případ zaneprázdněnosti APS. Zastávka autobusů bude 

z důvodu eliminace případné kolize s čekajícími automobily posunuta o cca 13,8 m západním směrem. 

Dále dojde k úpravě příjezdu k severní fasádě objektu z ulice Katovická pro vozidla do max. 3,5 t. 

Příjezd bude šířkově upraven tak, aby umožňoval otáčení vozidla zásobování. Bude upravena 

i niveleta příjezdu v rozsahu cca 21 m od severní fasády objektu. Komunikace Katovická bude v délce 

cca 150 m před bytovými domy č.p. 402 – 409 šířkově upravena. Posunem kolmých stání blíže 

k domům vzniknou dva plnohodnotné jízdní pruhy s celkovou šířkou vozovky 6,0 m pro obousměrný 

provoz. Dále je navrženo rozšíření vozovky ul. Katovická posunem stávající severní obruby v úseku 

délky 11,5 m před domem č.p. 410. Přístavbou OC zanikne chodník procházející kolem východní 

fasády objektu v tahu sever jih, který nahradí podél východní fasády přístavby nová komunikace šíře 

3,0 m.   

Přístup do 2. NP objektu č.p. 412 bude zajištěn nově vybudovaným schodištěm šířky 2,0 m 

propojujícím úroveň terénu s 2. NP (terasou) BD č.p. 412. Rampa umístěná cca 7 m od východní 

fasády objektu umožňující bezbariérový přístup do 2. NP bude zrušena a nahrazena výtahem uvnitř 

objektu. Rampa podél jižní fasády a přilehlé lávky, které zajišťují propojení objektů ve směru sever – 

jih, budou ponechány včetně jejich zastřešení zcela bez zásahu. 

 

SO 701 Zařízení staveniště 

Zřízení staveniště bude umístěno na pozemcích parc.č. 590/36, 585/194, 585/341, 588/3, 588/2, 588/1, 

585/340 a 827/17 k.ú. Bohnice. Staveniště obsahuje oplocení o výšce 2,0 m a na pozemku parc.č. 

590/36 k.ú. Bohnice (tj. západně od stavby OC) buňkoviště, 4 x chemické WC, staveništní komunikaci 

z ŽB panelů s napojením na komunikaci Lodžská, staveništní přípojky apod.   

 

Úprava veřejného osvětlení v ul. Katovická 

Přesun 5 ks stožárů venkovního osvětlení z důvodu rozšíření komunikace Katovická. Stávající 

osvětlení bude demontováno a bude umístěno 5 ks nových stožárů o 4,0 m směrem k chodníku. 

Osazeny budou nové stožáry o výšce 10 m se svítidly typu Schréder MC12 s výbojkami 

LU70/90/XO/T12/27 70W.  

 

SO 801 Sadové úpravy 
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Účastníky územního řízení jsou podle § 85 stavebního zákona 1) žadatel a obec, na jejímž území má 

být požadovaný záměr uskutečněn a za 2) vlastník pozemku nebo stavby, na kterých má být 

požadovaný záměr uskutečněn, není-li sám žadatelem, nebo ten, kdo má jiné věcné právo k tomuto 

pozemku nebo stavbě a osoby, jejichž vlastnické nebo jiné právo k sousedním stavbám anebo 

sousedním pozemkům nebo stavbám na nich může být územním rozhodnutím přímo dotčeno. Území 

dotčené záměrem je vymezeno západně od záměru pozemky a řadou 14-ti podlažních bytových domů 

pod č.p. 427 -  415, severně pozemky a řadou 14-podlažních bytových domů podél ulice Katovická 

pod č.p. 412 – 402 a jižním směrem přes ulici Lodžskou od řady 18-ti podlažních bytových domů pod 

č.p. 385 – 387 k řadě 13-ti podlažních bytových domů pod č.p. 428 – 430, včetně pozemků uvnitř 

tohoto pomyslného čtyřúhelníku.    

 

Úřad městské části Praha 8, odbor územního rozvoje a výstavby, jako stavební úřad příslušný podle 

§ 13 odst. 1 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění 

pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“) a podle vyhlášky č.55/2000 Sb. hl.m. Prahy, kterou se 

vydává Statut hl.m. Prahy, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební úřad“) oznamuje podle 

§ 87 odst. 1 stavebního zákona zahájení územního řízení, ve kterém upouští od ústního jednání. 

Dotčené orgány mohou uplatnit závazná stanoviska a účastníci řízení své námitky  

do 15 dnů od doručení tohoto oznámení. 

K později uplatněným závazným stanoviskům, námitkám nebude přihlédnuto. Účastníci řízení mohou 

nahlížet do podkladů rozhodnutí (Úřad městské části Praha 8, odbor územního rozvoje a výstavby, 

úřední dny pondělí 8 - 12, 13 – 17,30 hodin, středa 8 - 12, 13 – 17,30 hodin, kancelář č. 222, Kateřina 

Pešková). 

 

Poučení: 

Závazná stanoviska, která mohou dotčené orgány uplatňovat podle § 4 odst. 4 stavebního zákona, 

a námitky účastníků řízení musí být uplatněny nejpozději při ústním jednání, jinak se k nim nepřihlíží. 

Jestliže dojde k upuštění od ústního jednání, musí být závazná stanoviska dotčených orgánů podle § 4 

odst. 4 stavebního zákona a námitky účastníků řízení uplatněny ve stanovené lhůtě, jinak se k nim 

nepřihlíží. 

Účastníci jsou oprávněni navrhovat důkazy a činit jiné návrhy po celou dobu řízení až do vydání 

rozhodnutí. Účastníci mají právo vyjádřit v řízení své stanovisko. Účastníci se mohou před vydáním 

rozhodnutí vyjádřit k podkladům rozhodnutí, popřípadě navrhnout jejich doplnění. 

K závazným stanoviskům a námitkám k věcem, o kterých bylo rozhodnuto při vydání územně 

plánovací dokumentace, se nepřihlíží.  

Účastník řízení ve svých námitkách uvede skutečnosti, které zakládají jeho postavení jako účastníka 

řízení, a důvody podání námitek. K námitkám, které překračují rozsah stanovený v § 89 odst. 4 

stavebního zákona, se nepřihlíží. 

Obec uplatňuje v územním řízení námitky k ochraně zájmů obce a zájmů občanů obce. Osoba, která 

může být účastníkem řízení podle § 85 odst. 2 písm. a) a b) stavebního zákona, může uplatňovat 

námitky proti projednávanému záměru v rozsahu, jakým může být její právo přímo dotčeno. Osoba, 

která je účastníkem řízení podle zvláštního právního předpisu, může v územním řízení uplatňovat 

námitky pouze v rozsahu, v jakém je projednávaným záměrem dotčen veřejný zájem, jehož ochranou 

se podle zvláštního právního předpisu zabývá. K námitkám, které nesplňují uvedené požadavky, se 

nepřihlíží. 



Č.j. MCP8 297137/2018 str. 4 

 

 
Pracoviště: U Meteoru 6, Praha 8-Libeň  tel.referent: 222 805 352 tel.sekretariát: 222 805 719, fax: 222 805 723 

Pověřený zaměstnanec stavebního úřadu je podle § 172 odst. 1 stavebního zákona oprávněn při plnění 

úkolů vstupovat na cizí pozemky, stavby a do staveb s vědomím jejich vlastníků při zjišťování stavu 

stavby a pozemku nebo opatřování důkazů a dalších podkladů pro vydání správního rozhodnutí nebo 

opatření. 

Stavební úřad může podle § 173 odst. 1 stavebního zákona uložit pořádkovou pokutu do 50 000 Kč 

tomu, kdo závažným způsobem ztěžuje postup v řízení anebo plnění úkolů podle § 172 odst. 1 

stavebního zákona tím, že znemožňuje oprávněné úřední osobě nebo osobě jí přizvané vstup na svůj 

pozemek nebo stavbu. 

Nechá-li se některý z účastníků zastupovat, předloží jeho zástupce písemnou plnou moc. 

Účastník nebo jeho zástupce je povinen předložit na výzvu oprávněné úřední osoby průkaz totožnosti. 

Průkazem totožnosti se rozumí doklad, který je veřejnou listinou, v němž je uvedeno jméno a příjmení, 

datum narození a místo trvalého pobytu, popřípadě bydliště mimo území České republiky a z něhož je 

patrná i podoba, popřípadě jiný údaj umožňující správnímu orgánu identifikovat osobu, která doklad 

předkládá, jako jeho oprávněného držitele. 

Každý, kdo činí úkony jménem právnické osoby, musí prokázat své oprávnění. V téže věci může 

za právnickou osobu současně činit úkony jen jedna osoba. 

 

 

 

 
  
 

 

 

Ing. Pavel Kryštof 

vedoucí odboru územního rozvoje a výstavby 

  

 

 

 

Toto oznámení musí být pro účastníky vyvěšeno po dobu 15 dnů na úřední desce ÚMČ Praha 8. 

 

Vyvěšeno dne: ………………………………….  Sejmuto dne: …………………………………. 

Razítko, podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí oznámení. 

 

 

Doručí se: 

o oznámení o zahájení územního řízení se doručuje podle § 87 odst. 1 stavebního zákona: 

- účastníkům řízení podle § 85 odst. 2 písm. b) stavebního zákona (doručuje se postupem 

podle § 144 odst. 6 správního řádu – řízení s velkým počtem účastníků), kteří jsou 

identifikováni podle § 87 odst. 3 stavebního zákona označením pozemků a staveb 

evidovaných v katastru nemovitostí: 

 

- vlastníkům pozemků parc.č. 585/199, 585/200, 585/201, 585/202, 585/203, 585/204, 585/205, 

585/206 a 585/207 v k.ú. Bohnice a staveb bytových domů č.p. 402, 403, 404, 405, 406, 407, 

408, 409, 410, 411 a 412 na těchto pozemcích 
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- vlastníkovi pozemku parc.č. 585/212 v k.ú. Bohnice a stavbě technického vybavení č.p. 808 

na tomto pozemku 

- vlastníkovi pozemků parc.č. 585/338 a 585/337 v k.ú. Bohnice 

- vlastníkovi pozemku parc.č. 585/68 v k.ú. Čimice a stavbě technického vybavení na tomto 

pozemku 

- vlastníkům pozemků parc.č. 585/374, 585/380, 585/381, 585/497, 585/498, 585/378 a 585/1 

v k.ú. Bohnice 

- vlastníkům pozemků parc.č. 585/373, 585/372, 585/371, 585/370, 585/369, 585/368, 585/367, 

585/366, 585/365, 585/364, 585/363, 585/362, 585/361, 585/360, 585/359, 585/358, 585/357, 

585/356, 585/355, 585/354, 585/353, 585/352, 585/351, 585/350, 585/349, 585/348, 585/347, 

585/346, 585/345, 585/344, 585/343, 585/383 v k.ú. Bohnice 

- vlastníkovi pozemků parc.č. 586/5 a 586/9 v k.ú. Bohnice 

- vlastníkovi pozemků parc.č. 585/339, 585/342 a 585/340 v k.ú. Bohnice 

- vlastníkovi pozemků parc.č. 586/12, 586/6, 863/1, 589/1, 590/18, 590/33, 590/34, 590/35, 

590/21 a 590/32 v k.ú. Bohnice 

- vlastníkům pozemků parc.č. 590/19 a 590/20 a staveb technického vybavení na těchto 

pozemcích 

- vlastníkům pozemků parc.č. 590/15, 590/14, 590/13, 590/12 v k.ú. Bohnice a staveb bytových 

domů č.p. 427, 426, 425 a 424 na těchto pozemcích 

- vlastníkům pozemků parc.č. 590/11, 590/10, 590/9, 590/8, 590/7, 590/6, 590/5, 590/4 a 590/3 

v k.ú. Bohnice a staveb bytových domů č.p. 423, 422, 421, 420, 419, 418, 417, 416 a 415 

na těchto pozemcích 

- vlastníkům pozemků parc.č. 827/139, 827/137 a 827/135 v k.ú. Bohnice 

- vlastníkům pozemků parc.č. 827/234, 827/311, 827/238, 827/236, 827/237, 827/85 a 827/86 

v k.ú. Bohnice 

- vlastníkovi pozemku parc.č. 827/233 v k.ú. Bohnice 

- vlastníkům pozemku parc.č. 827/48 v k.ú. Bohnice a stavbě bytového domu č.p. 428, 429 a 430 

na tomto pozemku 

- vlastníkovi pozemku parc.č. 587 v k.ú. Bohnice a stavbě občanského vybavení č.p. 399 

na tomto pozemku 

- vlastníkovi pozemku parc.č. 585/499 v k.ú. Bohnice a stavbě technického vybavení na tomto 

pozemku 

- vlastníkovi pozemků parc.č. 585/61, 585/53, 827/306, 827/307 a 827/308 v k.ú. Bohnice 

- vlastníkům pozemků parc.č. 585/56, 585/57, 585/58 a 585/59 v k.ú. Bohnice a stavbám 

bytových domů č.p. 387, 386 a 385 na těchto pozemcích 

 na úřední desku ÚMČ Praha 8, Zenklova 35, 180 48 Praha 8 včetně způsobu umožňujícím 

dálkový přístup. 

 

 

 

Obdrží: 

Doporučeně do vlastních rukou: 

1. DEVELOPMENT ODRA BOHNICE s.r.o., IDDS: 4ed557q 

2. United Architect Studio, s.r.o., IDDS: yb29aej 
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Doporučeně do vlastních rukou: 

2. Obec Hlavní město Praha, zastoupena Institutem plánování a rozvoje hl. m. Prahy, IDDS: c2zmahu 

3. MČ Praha 8, zastoupena OKS ÚMČ Praha 8, Zenklova č.p. 1/35, 180 00  Praha 8-Libeň 

 

Doporučeně do vlastních rukou: 

4. Equa bank a.s., IDDS: iayc2h2 

5. Technická správa komunikací hl. m. Prahy, a.s., IDDS: mivq4t3 

6. Hlavní město Praha, IDDS: 48ia97h 

- odbor hospodaření s majetkem 

- odbor evidence majetku 

7. Městská část Praha 8, zastoupená odborem správy majetku ÚMČ Praha 8, Zenklova č.p. 1/35, 180 

00  Praha 8-Libeň 

8. Pražská teplárenská a.s., IDDS: jngcgsq 

9. PREdistribuce, a.s., IDDS: vgsfsr3 

10. Technologie hlavního města Prahy, a.s., IDDS: u5hgkji 

11. Pražská plynárenská Distribuce, a.s., IDDS: w9qfskt 

12. Pražská vodohospodářská společnost a.s., IDDS: a75fsn2 

13. Pražské vodovody a kanalizace, a.s., IDDS: ec9fspf 

14. T-Mobile Czech Republic a.s., IDDS: ygwch5i 

15. Česká telekomunikační infrastruktura a.s., IDDS: qa7425t 

16. UPC, s.r.o., IDDS: 4hds44f 

17. TeliaSonera Czech Republic, a.s., IDDS: ubzgk9a 

18. GTS Czech, s.r.o., Přemyslovská 2845, 130 00 Praha 3 - Žižkov 

19. Sitel, s.r.o., IDDS: 69779z9 

 

  

Doporučeně: 

20. Hasičský záchranný sbor hlavního města Prahy, IDDS: jm9aa6j 

21. Hygienická stanice hl.m.Prahy, IDDS: zpqai2i 

22. Magistrát hl. m. Prahy, IDDS: 48ia97h 

- odbor kancelář ředitele Magistrátu, odd. krizového managementu 

- odbor dopravních agend 

- odbor ochrany prostředí 

- odbor památkové péče 

- odbor územního rozvoje 

- odbor rozvoje a financování dopravy 

23. ÚMČ Praha 8, odbor dopravy, Zenklova č.p. 1/35, 180 00  Praha 8-Libeň 

24. ÚMČ Praha 8, odbor kancelář starosty, oddělení bezpečnosti a krizového řízení, Zenklova č.p. 

1/35, Libeň, 180 00  Praha 8 

25. ÚMČ Praha 8, odbor územního rozvoje a výstavby, vodoprávní úřad, Zenklova č.p. 1/35, 180 00  

Praha 8-Libeň 

26. ÚMČ Praha 8, odbor životního prostředí, Zenklova č.p. 1/35, 180 00  Praha 8-Libeň 

27. Policie ČR - Krajské ředitelství policie hlavního města Prahy, IDDS: rkiai5y 

 

Obyčejně: 

28. Institut plánování a rozvoje hl. m. Prahy - oddělení tematických dat, pí. Faktorová, IDDS: c2zmahu 

 

Co: spis, evidence 

 

Za správnost vyhotovení odpovídá Kateřina Pešková.  
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