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Úřad městské části Praha 8 

Odbor územního rozvoje a výstavby 

Zenklova 35 
 

180 48   Praha 8 
 

K rukám pí Bc. Kateřiny Peškové 
 
 
 
 
 

V Praze dne 20. února 2020 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ve věci:  
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, která 
byla po zahájení řízení změněná, 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 008273/2020 
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 Dne 24. ledna 2020 Úřad městské části Praha 8, odbor územního rozvoje a výstavby, jako stavební 
úřad zveřejnil na úřední desce vyrozumění o pokračování 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, na pozemcích parcelní čísla 585/194, 585/340, 585/341, 588/1, 588/2, 588/3, 590/36, 
827/17, 827/138, to vše v katastrálním území Bohnice, (dále jen „stavba“) vedeném pod spisovou značkou 
MCP8 117077/2017/OV.Jan,Pes, číslo jednací MCP8 008273/2020, (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“) s tím, že žadatel v mezidobí změnil projekt tak, že je nově navrženo 
zásobování objektu obchodního centra z ulice Lodžská a upuštěno od původního návrhu způsobu 
zásobování obchodního centra ulicí Katovickou a s tím spojených úprav této komunikace a v souvislosti 
s novým řešením zásobování objektu je navrženo posunutí zastávky MHD. 
 
 
 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. 
 
 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, 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. 
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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 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 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. 
 
S výše uvedenou námitkou souvisí i skutečnost, že 4. a 5. nadzemní podlaží má být využito jako 
kancelářské prostory a v 6. nadzemním podlaží bude restaurace s otevřenou terasou. S ohledem na 
tento způsob využití dvou poschodí stavby, lze důvodně předpokládat, že ve stavbě bude pracovat 
vyšší počet pracovníků a stavba neřeší, kde tito pracovníci budou parkovat po celou  pracovní dobu. 
S restauračním provozem je spojený zvýšený výskyt zápachu a hluku, který bude opět zvyšovat 
zátěž okolních bytů. 

 
 

2) 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, proto 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. Pokud bude tato lávka zachována a pouze přerušeno napojení na boční ochoz obchodního 
centra Odra, potom lze pro její neudržování předpokládat chátrání stavby lávky a chátrající lávku 
bude ohrožovat bezpečnost chodců, kteří budou pod lávkou procházet, protože v těchto místech 
bude vstup do obchodního domu Odra a pod lávkou vede chodník. 
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3) S ohledem na podlahovou plochu stavby musí mít tato stavba k dispozici nejméně 112 parkovacích 

stání. Dokumentace předpokládá, že dojde k využití stávajících 38 parkovacích stání a ve stavbě 
bude nově vybudováno 78 parkovacích stání v podzemním parkovišti. 

 
V této souvislosti namítáme, že v okolí obchodního centra Odra, zejména v přestavované severní 
části obchodního domu, se v současné době nikde nenachází stávajících 38 parkovacích stání. Proto 
namítáme, že nově budované podzemní parkoviště musí mít kapacitu na celý počet vypočtených 
parkovacích stání, to je 112 parkovacích stání. 
 
V současné době je kapacita parkování v ulicích Katovická a Hlivická, která se nachází v okolí 
stavby plně využitá obyvateli bytových domů a naopak pro obyvatele těchto ulic se počet 
parkovacích míst nedostává a vzniká trvalý nedostatek parkovacích míst v ulicích Katovická 
a Hlivická. Pokud projekt předpokládá, že část návštěvníků nově budovaného obchodního domu 
Odra má parkovat v okolních ulicích, pouze dojde ke zhoršení současné špatné situaci s parkováním 
v této lokalitě. 

 
 

4) Přístup do podzemního parkoviště, které má být vybudováno pod stavbou, má být zajištěn 
automatickým parkovacím systémem (dále je „APS“) odbočením a nájezdem z ulice Lodžská. 

 
Obecná zkušenost s APS je taková, že parkování pomocí tohoto způsobu je zdlouhavé a pro 
přijíždějící návštěvníky objektu velmi často natolik obtěžující, že tento způsob parkování řidiči 
nevyužívají a raději parkují v okolí na jiných parkovacích místech. APS je systém parkování určený 
převážně pro pracovníky pracují ve stavbě a není to systém určený pro obsluhu parkujících 
návštěvníků ve stavbě. 
 
V této souvislosti namítáme, že parkování v podzemních garážích stavby prostřednictvím APS bude 
znamenat čekající automobily v ulici Lodžská, a to v místech, kde je přechod pro chodce přes ulici 
Lodžskou a v místech, kde budou vyjíždět autobusy MHD ze zálivu posunuté autobusové zastávky. 
Automobily čekající na zaparkování prostřednictvím APS budou zvyšovat zátěž okolí hlukem a 
zplodinami z běžících automobilových motorů. Z tohoto důvodu namítáme, že parkování 
v podzemních garážích stavby bude neúměrně zvyšovat zátěž okolí emisemi z motorových vozidel 
a dojde tedy ke zhoršení stavu oproti současnému stavu. 

 
 

5) Dokumentace k posunutí zastávky autobusů MHD neobsahuje doplnění zeleně mezi touto 
zastávkou a domem v ulici Katovická. 

 
 

6) Dokumentace k provádění stavby neobsahuje stanovení, jak bude prováděný odvoz suti a zeminy 
z výkopku stavby. Pokud by snad mělo být i jen částečně suť a zemina z výkopku odvážena ulici 
Katovickou, potom s takovým způsobem rozhodně nesouhlasíme a upozorňujeme, že ulice 
Katovická není v současné době pro takovou nákladní dopravu způsobilá. 
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 S ohledem na výše uvedené námitky nemůže Bytové družstvo Katovická souhlasit 
s navrhovanou stavbou, protože dojde k narušení dlouhodobě stabilizovaného území a ke zrušení 
volně přístupného bezbariérového přístupu do obou částí obchodního centra Odra 
a k autobusové zastávce ve směru do Kobylis. 
 
 
 
 
 
 

Bytové družstvo Katovická 
Soňa Teplá 

předsedkyně představenstva 
 


