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Úřad městské části Praha 8
Odbor územního rozvoje a výstavby

Zenklova 35
180 48   Praha 8

pí Kateřina Pešková

V Praze dne 18. prosince 2018

Věc: Námitky  v územním  řízení  o  vydání  územního  rozhodnutí  o  umístění  stavby  nazvané
„Rekonstrukce,  přístavba a nástavba obchodního domu Odra“ Praha,  Bohnice  č.p.  401,
Lodžská  13,  vedeném  Úřadem  městské  části  Praha  8,  odborem  územního  rozvoje
a výstavby,  jako  stavebním  úřadem,  pod sp. zn. MCP8 117077/2017/OV.Jan,Pes,
č. j. MCP8 297137/2018

Dne 7.  prosince  2018 Úřad městské  části  Praha  8,  odbor územního  rozvoje  a výstavby,  jako
stavební  úřad  zveřejnil  na  úřední  desce  oznámení  o  zahájení  územního  řízení  o  vydání  územního
rozhodnutí  o  umístění  stavby nazvané „Rekonstrukce,  přístavba  a  nástavba obchodního domu Odra“
Praha, Bohnice č.p. 401, Lodžská 13, na pozemcích parcelní čísla 585/340, 585/341, 588/1, 588/2, 588/3,
590/36, 827/17, 827/138, 585/194, to vše v katastrálním území Bohnice, (dále jen „stavba“) vedeném pod
spisovou značkou MCP8 117077/2017/OV.Jan,Pes, číslo jednací MCP8 297137/2018, (dále jen „řízení“),
které bylo zahájeno na základě žádosti společnosti DEVELOPMENT ODRA BOHNICE s.r.o., se sídlem
Plzeňská  429/245,  Praha  5  –  Stodůlky,  PSČ 155  00,  identifikační  číslo  04207327,  kterou  zastupuje
United Architect Studio, s.r.o., Radka Myšková, se sídlem Pod vrstevnicí 494/8, Praha 4 – Krč, PSČ 140
00, identifikační číslo 25734695 (dále jen „žadatel“).

Bytové družstvo Katovická, se sídlem Katovická 409/8, Bohnice, 181 00 Praha 8, identifikační
číslo  28997221,  oznamuje  podle  ustanovení  §  28  odst.  1  správního  řádu,  že  je  účastníkem  výše
uvedeného řízení z důvodu, že je spoluvlastníkem pozemků parcelní čísla 585/199, 585/200, 585/201,
585/202,  585/203,  585/204,  585/205,  585/206,  585/207,  to  vše  v katastrálním  území  Bohnice,
jejichž součástí jsou stavby obytných domů číslo popisné 402 až 412 v katastrálním území Bohnice, tedy
má vlastnické právo k pozemkům a stavbám, které sousedí se stavebním záměrem a vlastněné pozemky
a domy mohou být výše uvedeným územním rozhodnutím přímo dotčeny.
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Bytové družstvo Katovická tímto uplatňuje (podává) námitky proti stavbě umisťované v     územním
řízení vedeném Úřadem městské části Praha 8, odborem územního rozvoje a     výstavby, jako stavebním
úřadem pod sp. zn. MCP8 117077/2017/OV.Jan,Pes, č. j. MCP8 297137/2018, a     to tyto dále uvedené
námitky.

Námitky a jejich odůvodnění:

1) Nesouhlasíme s přístavbou a nástavbou obchodního domu Odra, a to zejména s     výškou stavby,
hmotou stavby a     počtem podlaží, které zcela narušují stávající urbanistickou strukturu lokality a
porušují požadavky na výstavbu ve stabilizovaném území podle nařízení č. 10/2016 Sb., hlavního
města Prahy, kterým se stanovují obecné požadavky na     využívání území a technické požadavky
na  stavby  v  hlavním  městě  Praze  (dále     jen  „pražské  stavební  předpisy).  Současně  v     rozporu
s     obecnými předpisy o požadavcích na výstavbu a pražskými stavebními  předpisy přístavba a
nástavba obchodního domu Odra zhoršuje osvětlení, oslunění, hlukovou zátěž a zatížení ostatními
emisemi  bytů  v     domech  číslo  popisné  410,  411  a  412  v     ulici  Katovická,  katastrální  území
Bohnice.

Nesouhlasíme  s  navrhovaným  zvýšením  stávající  budovy  na  šest  nadzemních  podlaží,  když
v územně analytických podkladech Hl. m. Prahy,  které charakterizují  limity a možnosti  dalšího
rozvoje města, je pro oblast obchodního centra Odra stanoven počet podlaží 2 a méně (příloha
č. 1). I podle připravovaného metropolitního plánu je v této oblasti umožněna výstavba budov
o maximální výšce dvou nadzemních podlaží (příloha č. 2).

Součástí  žádosti  je  i  závazné  stanovisko  Magistrátu  hl.  m.  Prahy  ve  věci  souladu  záměru
s územním plánem.
Avšak závazné stanovisko posuzuje soulad stavebního záměru s již neúčinným územním plánem,
tedy  podle  Územního  plánu  sídelního  útvaru  hlavního  města  Prahy  schváleného  usnesením
Zastupitelstva hl. m. Prahy č. 10/05 ze dne 9.9.1999, který nabyl účinnosti dne 1.1.2000, včetně
platných změn i změny Z 1000/00 vydané usnesením Zastupitelstva hl. m. Prahy č. 30/86 dne
22.10.2009  formou  opatření  obecné  povahy  č. 6/2009  s  účinností  od  12.11.2009.  Opatřením
obecné povahy č. 55/2018 byla  vydána změna Územního plánu sídelního útvaru hl.  m.  Prahy
č. Z 2832/00  s  účinností  od  12.10.2018.  Ode  dne  účinnosti  změny  Z  2832/00  nelze  použít
Regulativy funkčního a prostorového uspořádání území hlavního města Prahy dle opatření obecné
povahy č. 6/2009, přílohy č. 1. Vzhledem k neaktuálnosti Závazného stanoviska orgánu územního
plánování stavební úřad nemá relevantní podklad pro posouzení souladu stavby s platnou územně
plánovací dokumentací.

U obytných místností v nižších podlažích domů číslo popisné 412, 411 a 410 v ulici Katovická
v katastrálním území Bohnice, nebude splněna úroveň denního osvětlení podle ustanovení § 45
pražských stavebních předpisů. U těchto obytných místností v každém případě dojde ke snížení
proslunění  oproti  stávající  situaci  a  tedy ke zhoršení  kvality  bydlení.  V umisťované  stavbě je
navrhováno, aby vyústění vzduchotechniky, klimatizace a odvětrávání bylo umístěno v přístavbě
na  terase  střechy  stavby  orientované  směrem k domům číslo  popisné  412,  411  a  410  v ulici
Katovická, katastrálním území Bohnice, na této terase bude také umístěna kuřárna pro pracovníky
v budově.  Toto  umístění  způsobí,  že  namítáme,  že  obyvatelé  těchto  domů  budou obtěžování
hlukem  ze  vzduchotechniky  a  klimatizace  a  současně  obtěžování  zápachem  a  exhalacemi
z provozů v budově a garáží. Všechny tyto emise spolu s přímým výhledem z terasy a oken stavby
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do obytných místností domů číslo popisné 412, 411 a 410 v katastrálním území Bohnice zhoršují
pohodu bydlení v těchto domech. Souhrn těchto zhoršujících faktorů také způsobí snížení tržní
ceny/hodnoty bytových jednotek v domech číslo popisné 412, 411 a 410 v katastrálním území
Bohnice, a tedy i přímou škody na majetku vlastníků těchto jednotek.

2) Nesouhlasíme s     rozšířením komunikace v ulici Katovická a s     jejím využíváním pro zásobování
rekonstruovaného obchodního domu Odra. Rozšířením ulice Katovická dojde k     záboru veřejné
zeleně, včetně kácení vzrostlých stromů, a omezení počtu parkovacích míst, kterých je v     lokalitě
kritický nedostatek. Zvýšení provozu v     ulici Katovická vyvolaný zásobováním obchodního domu
Odra dojde ke zvýšení hlučnosti,  prašnosti a zhoršení kvality ovzduší v     ulici  Katovická oproti
současnému stavu. V     ulici Katovická se nachází školka a nedaleko základní škola, dětské hřiště
a     hojně navštěvovaný park a  zvýšení  provozu vyvolané  zásobováním obchodního domu Odra
zhorší dopravní bezpečnost při přecházení komunikace v     ulici Katovická.

Nesouhlasíme s rozšiřováním nebo úpravou ulice  Katovická  včetně  oblasti  severně přiléhající
k nově budovanému komerčnímu objektu a  se  související  úpravou zeleně.  Celá  tato oblast  je
vedena v územním plánu jako území OB-čistě obytné (příloha č. 3). Podle definice tohoto území,
která  je  uvedena  v  příloze  č.  3,  je  zde  nepřípustné  jakékoli  jeho  využití  jiné  než  uvedené.
Přestavba, úprava a rozšíření silniční komunikace a zároveň přestavba, úprava a zmenšení zeleně
v čistě obytném území z důvodu stavby komerčního objektu je proti smyslu využití plochy OB.

Nesouhlasíme s tím, aby navrhovaná stavba byla zásobována po komunikaci v ulici Katovická.
Lze  předpokládat,  že  zásobování  obchodního  domu  Odra  po  rekonstrukci  bude  dosahovat
intenzity  srovnatelné  se  zásobováním  Obchodního  centra  Krakov,  kde  probíhá  zásobování
i nákladními vozidly nad 3,5 tuny. Také dojde ke zvýšené produkci odpadu, který se bude muset z
obchodního domu Odra vyvážet po komunikaci v ulici Katovická. Zásobování a odvoz odpadů
touto  ulicí  nevyhnutelně  povede  ke  zvýšenému  provozu  nákladních  vozidel,  čímž  bude
bezprostředně ohrožena bezpečnost obyvatel okolních domů, a to nejen dospělých, ale hlavně dětí.
V bezprostřední blízkosti ulice Katovická se totiž nachází mateřská školka Ústavní, dětské hřiště a
hřiště  pro míčové hry.  Zároveň je  nedaleko  základní  škola Ústavní.  Je  zde  tak velmi  vysoká
koncentrace malých děti, které chodí okolo ulice Katovická nebo musí překonávat ulici Katovická
cestou na dětské hřiště,  cestou do základní školy a do mateřské školy.  Zvlášť pro děti  hrající
míčové hry, při kterých děti i dospělí často vybíhají za míčem směrem ke komunikaci, je zvýšený
provoz zásobovacích vozidel v přilehlé komunikaci velmi nebezpečný.

Nesouhlasíme s rozšíření ulice Katovická na dva obousměrné pruhy. Rozšíření komunikace v ulici
Katovická nevyhnutelně  povede ke zrychlení  provozu zásobovacích a  osobních vozidel  v této
ulici. Kombinace zvýšené rychlosti a intenzity provozu nákladních vozidel dále násobí ohrožení
bezpečnosti obyvatel okolních domů.

Rozšíření  komunikace  v ulici  Katovická  bude  vyžadovat  kácením  vzrostlých  stromů  v ulici
Katovická. Dotčené stromy jsou uvedeny na fotografiích (příloha č. 4). Zároveň upozorňujeme
na vadu ve stanovisku odboru životního prostředí Úřadu městské části Prahy 8 ze dne 27.7.2018,
kde je  uvedeno  v  bodu  1),  že  „předložený  projekt  neklade  požadavky  na  odstranění  dřevin
rostoucích mimo les ve smyslu vymezení dle ustanovení § 3 odst. 1 písm. i) zákona o ochraně
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přírody a krajiny“. Podle výkresové dokumentace však ke kácení nejméně jedenácti vzrostlých
stromů dojde. 

Projekt přestavby ulice Katovické napadáme i z toho důvodu, že projekt není komplexní. Projekt
řeší  rozšíření  komunikace  pouze  v úseku před domy číslo  popisné  402 až  409 v katastrálním
území Bohnice. Avšak neobtížněji průjezdný úsek komunikace před domy číslo popisné 410 až
412  v katastrálním  území  Bohnice  vůbec  neřeší.  Tento  projekt  je  podle  našeho  názoru  také
v rozporu s dopravní studií Městské části Praha 8, která zveřejnila záměr, že bude komunikaci
v ulici Katovická rozšiřovat pouze v úseku od výměníkové stanice po křižovatku s ulicí Lodžskou.

3) Nesouhlasíme se zrušením lávky spojující terasu u obytného domu číslo popisné 412 a     stávající
ochozy  v     obchodním  centru  Odra,  protože  tvoří  hlavní  komunikační  trasu  obyvatel  domů
v     Katovické ulici k     autobusové zastávce směrem do Kobylis. Stejně tak nesouhlasíme se zrušením
rampy na východní straně obchodního centra Odra, protože se jedná o jediný bezbariérový přístup
do 2. NP obchodního centra Odra. Lávky zajišťující propojení obchodního centra Odra ve směru
sever – jih nad ulicí  Lodžská sice budou ponechány,  avšak budou zrušeny všechny venkovní
sestupy k     chodníkům, v     době mimo provozní dobu obchodního domu Odra nebude žádná cesta,
jak se dostat z lávek na chodník, tato hlavní komunikační trasa obyvatel domů na severní straně
ulice  Lodžská,  návštěvníků  a  pacientů/klientů  Psychiatrické  nemocnice  k     autobusové zastávce
směrem do Kobylis  bude zcela  přerušená, a to bez náhrady.  V     případě zrušení rampy zanikne
jediný  volně  přístupný  bezbariérový  přístup  do  obou  částí  obchodního  centra  Odra,  což  je
s     ohledem na stárnoucí obyvatelstvo Bohnic naprosto nepřípustný zásah.

V této  souvislosti  také  upozorňujeme,  že  do současné  doby není  vyřešeno,  kdo je  vlastníkem
lávky spojující terasu u obytného domu číslo popisné 412 a stávající ochozy v obchodním centru
Odra. Bez jednoznačného určení těchto vlastnických práv není možné povolit odstranění stavby
této lávky.

S ohledem na výše uvedené námitky nemůže Bytové družstvo Katovická souhlasit s navrhovanou
stavbou,  protože  dojde  k narušení  původního  rázu  ulice  Katovická,  kdy  dojde  ke  kácení  vzrostlých
stromů, obyvatelé budou obtěžováni nadměrným hlukem a jinými zplodinami a kdy dojde ke zničení
neomezeného  bezbariérového  přístupu  do  obou  části  obchodního  centra  Odra
a k autobusovým zastávkám.  Obyvatelé  našich  domů již  vyjádřili  nesouhlas  s navrhovanou výstavbou
v petici  „Ne  přestavbě  části  OC Odra  v Praze  8  –  Bohnicích!“,  kterou  připojujeme  v příloze  těchto
námitek (příloha č. 5).

Soňa Teplá, předsedkyně představenstva BD
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Příloha č. 1

Výškové limity dotčené oblasti, podlažnost.

Výškové limity dotčené oblasti, raster 100 x 100).

Bytové družstvo Katovická
Katovická 409/8, Praha 8 - Bohnice, 181 00
zaps. v OR vedeném MS v Praze oddíl Dr, vložka 7436
Bankovní spojení: 2854216349/0800
IC: 289 97 221 5/11

http://www.katovicka.cz/


Bytové družstvo Katovická
Katovická 409/8, Praha 8 – Bohnice, 18100

 IČ: 289 97 221
e-mail:info@katovicka.cz    www.katovicka.cz    

Příloha č. 2

Dotčená oblast dle Metropolitního plánu.
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Příloha č. 3

Územní plán dotčené oblasti.

OB - čistě obytné

Hlavní využití:
Plochy pro bydlení.

Přípustné využití:
Byty v nebytových domech.
Mimoškolní  zařízení  pro  děti  a  mládež,  mateřské  školy,  ambulantní  zdravotnická  zařízení,  zařízení
sociálních služeb.
Drobné vodní  plochy,  zeleň,  cyklistické  stezky,  pěší  komunikace  a  prostory,  komunikace  vozidlové,
plošná  zařízení  technické  infrastruktury  v  nezbytně  nutném  rozsahu  a  liniová  vedení  technické
infrastruktury.

Podmíněně přípustné využití:
Pro  uspokojení  potřeb  souvisejících  s  hlavním  a  přípustným  využitím  lze  umístit:  zařízení  pro
neorganizovaný  sport,  obchodní  zařízení  s  celkovou hrubou podlažní  plochou nepřevyšující  300 m2,
parkovací a odstavné plochy, garáže pro osobní automobily.
Dále lze umístit:
Lůžková  zdravotnická  zařízení,  církevní  zařízení,  malá  ubytovací  zařízení,  školy,  školská  a ostatní
vzdělávací zařízení, kulturní zařízení, administrativu a veterinární zařízení v rámci staveb pro bydlení při
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zachování  dominantního  podílu  bydlení,  ambasády,  sportovní  zařízení,  zařízení  veřejného stravování,
nerušící služby místního významu; stavby, zařízení a plochy pro provoz Pražské integrované dopravy
(dále jen PID); zahradnictví, doplňkové stavby pro chovatelství a pěstitelské činnosti, sběrny surovin.
Podmíněně přípustné je využití přípustné v plochách OV (tj. využití pro drobnou nerušící výrobu a služby
a obchodní  zařízení  s  celkovou hrubou podlažní  plochou nepřevyšující  2 000 m2)  za podmínky,  že s
plochami OV posuzovaný pozemek bezprostředně sousedí a že nebude narušena struktura souvisejícího
území a omezena využitelnost dotčených pozemků.
Pro podmíněně přípustné využití platí, že nedojde ke snížení kvality prostředí pro každodenní rekreaci a
pohody bydlení a jinému znehodnocení nebo ohrožení využitelnosti dotčených pozemků.

Nepřípustné využití:
Nepřípustné je využití neslučitelné s hlavním a přípustným využitím, které je v rozporu s charakterem
lokality  a  podmínkami  a  limity  v  ní  stanovenými  nebo je  jiným způsobem v rozporu  s  cíli  a  úkoly
územního plánování.
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Příloha č. 4

Fotografie vzrostlých stromů určených ke kácení.

Bytové družstvo Katovická
Katovická 409/8, Praha 8 - Bohnice, 181 00
zaps. v OR vedeném MS v Praze oddíl Dr, vložka 7436
Bankovní spojení: 2854216349/0800
IC: 289 97 221 9/11

http://www.katovicka.cz/


Bytové družstvo Katovická
Katovická 409/8, Praha 8 – Bohnice, 18100

 IČ: 289 97 221
e-mail:info@katovicka.cz    www.katovicka.cz    

http://www.katovicka.cz/


Bytové družstvo Katovická
Katovická 409/8, Praha 8 – Bohnice, 18100

 IČ: 289 97 221
e-mail:info@katovicka.cz    www.katovicka.cz    

Příloha č. 5

Petice „Ne přestavbě části OC Odra v Praze 8 – Bohnicích!“
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