
Zápis ze společné schůze Bytového družstva Katovická, Společenství 

vlastníků Katovická 402-412 a zástupců DEVELOPMENT ODRA 

BOHNICE, s.r.o. 

Datum konání : 11. srpna 2020 od 14,00 hod 

Místo konání: kancelář představenstva Bytového družstva \katovická 

Přítomni: 

za DEVELOPMENT ODRA:  arch. Radka Myšková – United Architect Studio, s.r.o. 

                                                  p. Zeman  

za Bytového družstva Katovická : S. Teplá, J. Uher, O. Uhrová, J. Růžička 

za Společenství vlastníků Katovická 402-412: Jiří Růžička 

                                                                           Mgr. Patrik Šofr 

 

Předmětem jednání bylo dohodnout podmínky pro další jednání ve věci územního řízení  

k žádosti DEVELOPMENT ODRA BOHNICE, s.r.o. o povolení revitalizace nákupního 

střediska ODRA. Dne 10.8.2020 byla na úřední desce MČ 8 vyvěšena výzva k vyjádření se ke 

správnímu řízení pro vydání části územního rozhodnutí.  

1/  Arch. Myšková uvedla, že zásadní připomínky BD k projektu byly splněny (neprůjezdnost 

Katovické, bezbariérový přístup, dostatek parkovacích míst). Dále předložila aktualizovaný 

návrh územního plánu, ze kterého je patrno, že zásobování OC Odra nebude přes ulici 

Katovická. Ta nadále zůstává slepou ulicí. Stejně i při stavebních pracích. Veškeré stavební 

práce, odvoz suti, dovoz materiálu apod. bude realizován z prostoru stávající autobusové 

zastávky v Odře přímým vjezdem na stavbu. 

2/ Uher – posunutí bus zastávky do křižovatky s ulicí Vratislavskou je nebezpečné, bude 

docházet ke kolizím mezi auty jedoucími přímo a auty přijíždějící z vedlejší ulice, přičemž 

komplikace bude způsobovat i bus zastávka s pohybem chodců.  P. Zeman -  Policie i DP 

souhlasí s umístěním zastávky na úroveň křižovatky. Stanoviska obou orgánů jsou založena na 

MČ 8 a jsou závazná, ke změně projektu nedojde. 

3/ Vybudování podzemních garáží nebrání podloží, které je nestabilní – navážka. Není žádný 

problém několikapatrové podzemní garáže vybudovat. Předpokládaný vjezd do podzemních 

garáží je mezi novou zastávkou bus a dnešní zastávkou bus. Garáže budou plně 

automatizovány. 

4/ Předpokládaná délka stavby – 2 roky. Hrubá stavba cca 1 rok, po tuto dobu prašnost a hluk 

ze stavby. Pak již vnitřní dodělávky. DEVELOPMENT ODRA BOHNICE, s.r.o. ujišťuje BD  

i SVJ, že ani po dobu stavby stavební technika nebude parkovat v Katovické.  

Likvidace suti – suť obsahuje azbest, lignát. Likvidaci provádí vysoce odborná firma. Řešení 

likvidace je podmínkou stavebního povolení a je developerem řešeno.  

5/ Nebude docházet ke kácení dřevin. 



6/ Dochází ke změně původního projektu: v nejvyšším patře OC nebude žádný fast food, ani 

kavárna. Vzduchotechnika je vyvedena na střechu, ale vše je zakartováno, nebude docházet 

k hluku.  

7/ 1. patře se předpokládá prodejna potravin – developer jedná s NORMOU. Další dvě patra 

kanceláří prozatím v jednání, nic není dokončeno, není jasné, jak to dopadne.  

8/ Bezbariérový přístup se předpokládá po nové lávce, která se bude napojovat na stávající 

lávku. Toto řešení není součástí stávajícího stavebního povolení.  Při novém staveb. řízení před 

dokončením stavby bude podána žádost o stavební povolení na lávku, současně půjde i žádost 

o zvětšení počtu parkovacích míst. 

9/ Developer se snažil jednat s vlastníkem druhé části nákupního střediska Odra, kde je t.č. 

PENY, marně k žádnému shodnému jednání nedošlo.  

10/ Návrh na zvýšení smluvní pokuty viz bod 2.1.2., 2.3.2., 2.4.2., 2.5.2. návrhu Dohody o 

podmínkách  a to tak, aby v případě porušení smluvních ujednání byla výše plnění 5 mil. pro 

BD a 5 mil. pro SVJ. 

11/ Arch. Myšková - veškeré připomínky (3) družstva stavebník splnil 

 

V návaznosti na uvedené budou zapracovány připomínky do návrhu dohody, která bude 

vyvěšena na webových stránkách BD Katovická. K podpisu dojde po členské schůzi.  

 

Jednání dokončeno v 16,30 hod.  

 

 

Zapsala: Olga Uhrová 


