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DOHODA O PODMÍNKÁCH UDĚLENÍ SOUHLASU 

 

A SPOLEČNÉM POSTUPU PŘI REKONSTRUKCI OC ODRA 

 

 

SMLUVNÍ STRANY: 

 

 

1. DEVELOPMENT ODRA BOHNICE s.r.o., IČO: 042 07 327, se sídlem Praha 8 – Bohnice, 

Lodžská 401/13, PSČ: 181 00, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, 

oddíl C, vložka 244059, zastoupená Miroslavem Vokurkou, jednatelem 

 

(dále jen jako „Investor“ na straně jedné) 

 

a 

 

2. Společenství vlastníků Katovická č.p. 402-412, IČO: 04179404, se sídlem Praha 8 – Bohnice, 

Katovická 409/8, PSČ: 181 00, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, 

oddíl S, vložka 16619, zastoupená Bytové družstvo Katovická, IČO: 289 97 221, jehož při výkonu 

funkce zastupuje Ing. Jiří Růžička, člen představenstva  

 

(dále jen jako „SVJ Katovická“ na straně druhé) 

 

a 

 

3. Bytové družstvo Katovická, IČO: 289 97 221, se sídlem Praha 8 – Bohnice, Katovická 409/8, 

PSČ: 181 00, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl Dr, vložka 

7436, zastoupená Soňou Teplou, předsedou představenstva 

 

(dále jen jako „BD Katovická“ na straně třetí) 

 

 

SE DOHODLY NA NÁSLEDUJÍCÍM: 

 

 

1. Úvodní ustanovení 

 

1.1. Investor připravuje k realizaci na pozemcích parc. č. 588/1, jehož součástí je stavba č.p. 401, 

parc. č. 588/2 a parc. č. 588/3, vše v k.ú. Bohnice a obec Praha, které jsou ve výlučném vlastnictví 

Investora projekt výstavby obchodně rezidenčního multifunkčního centra včetně parkovacích 

ploch (dále jen jako „Projekt“ nebo „Obchodní centrum“).  

 

1.2. V rámci příprav realizace Projektu probíhá před Úřadem městské části Praha 8, odbor územního 

rozvoje a výstavby pod spis. zn.: MCP8 117077/2017/OV a č.j.:  MCP8 008273/2020 územní 

řízení, zahájené na základě žádosti Investora ze dne 31. srpna 2017 (dále jen jako „Územní 

řízení“). SVJ Katovická a BD Katovická jsou jako vlastníci jednotek v budově Katovická č.p. 402 

až č.p. 412 vše v k.ú. Bohnice dotřeni záměry Investora a Projektem, a proto se jako účastníci 

uvedeného územního řízení vyjadřují k Projektu. Dne 20. února 2020 podal účastník územního 

řízení SVJ Katovická námitky proti Projektu v rámci územního řízení (dále jen jako „Námitky 

I“) a téhož dne, tj. dne 20. února 2020 podal účastník územního řízení BD Katovická námitky 

proti Projektu v rámci územního řízení (dále jen jako „Námitky II“); (Námitky I a Námitky II 

dále společně jen jako „Námitky“).  
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1.3. Všechny smluvní strany této dohody mají zájem na smírném vyřešení námitek BD Katovická a 

SVJ Katovická proti Projektu, a proto se smluvní strany dohodly na níže uvedených závazcích 

v rámci realizace Projektu.  

 

 

2. Předmět dohody 

 

2.1.  Lávka pro pěší 

 

2.1.1 V rámci Námitek uplatnili SVJ Katovická a BD Katovická námitku týkající se bezbariérovosti a 

přístupu po lávce pro pěší. Protože lávka pro pěší v současném řešení dle projektové dokumentace 

prochází Projektem, není možné tento průchod zachovat v režimu 24/7 a po uzavření Obchodního 

centra je nezbytné ji uzavřít. Proto se smluvní strany dohodly, že Investor vybuduje lávku pro 

pěší formou ochozu podél obvodu Obchodního centra tak, jak je zobrazeno v nedílné Příloze č. 1 

této Dohody.  

 

2.1.2. Smluvní strany berou na vědomí, že tato změna Projektu spočívající ve vybudování lávku pro 

pěší formou ochozu podél obvodu Obchodního centra bude moci být s ohledem na změnu 

půdorysu budovy Projektu realizována až po vydání pravomocného stavebního povolení v rámci 

řízení o změně stavby před dokončení, k čemuž se Investor podpisem této Dohody zavazuje. 

V případě, že by Investor porušil tento svůj závazek a nevybudoval by lávku pro pěší formou 

ochozu podél obvodu Obchodního centra, zavazuje se zaplatit BD Katovická a SVJ Katovická 

smluvní pokutu ve výši 10.000.000,- Kč (slovy: deset milionů korun českých), a to ½ smluvní 

BD Katovická a ½ smluvní pokuty SVJ Katovická na písemnou výzvu do deseti (10) dnů ode dne 

jejího doručení. Ujednání o smluvní pokutě ve výši 10.000.000,- Kč se vztahuje i pro případ, kdy 

po zamítavém rozhodnutí místně příslušného stavebního úřadu o změně stavby investor nevyvine 

požadované úsilí k zajištění bezbariérového přístupu do OC ODRA jinou formou, pakliže to 

stavebně-technické řešení bude umožňovat. 

 

2.2. Rozšíření počtu parkovacích míst 

 

2.2.1. Investor v návaznosti na předchozí jednání a dohody zahájil jednání s Hlavním městem Praha o 

odkoupení části pozemku parc. č. 585/194 v k.ú. Bohnice, a to konkrétně části pozemku označené 

v geometrickém plánu, která je nedílnou Přílohou č. 2 této Dohody jako pozemek parc. 

č. 585/536 o výměře 251 m2 (dále jen jako „Pozemek“) s tím, že po získání tohoto a dokončení 

Projektu umožní využití tohoto Pozemku k parkování vlastníkům jednotek domu Katovická č.p. 

402 až č.p. 412 v k.ú. Bohnice. 

 

2.3. Zakrytí technologie na střeše budovy Obchodního centra 

 

2.3.1. Investor se zavazuje k tomu, že veškerá technologie způsobující hluk nad 50 dB umístěná na 

střeše budovy Obchodního centra bude opatřena protihlukovým stíněním tak, jak je uvedeno 

v nedílné Příloze č. 3 této Dohody. Detailní řešení protihlukových stínění a dalších patření bude 

součástí dokumentace pro stavební povolení.  

 

2.3.2. V případě, že by Investor porušil tento svůj závazek a nevybudoval protihlukové stínění, zavazuje 

se zaplatit BD Katovická a SVJ Katovická smluvní pokutu ve výši 10.000.000,- Kč (slovy: deset 

milionů korun českých), a to ½ smluvní BD Katovická a ½ smluvní pokuty SVJ Katovická na 

písemnou výzvu do deseti (10) dnů ode dne jejího doručení. 

 

2.4. Umístění restaurace v 6 NP budovy Obchodního centra 

 

2.4.1. Investor se zavazuje k tomu, že v 6 NP budovy Obchodního centra nebude umístěno restaurační 

zařízení ani jiný hlučný provoz.  
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2.4.2.  V případě, že by Investor porušil tento svůj závazek a vybudoval v 6 NP budovy Obchodního 

centra restaurační zařízení či jiný hlučný provoz, zavazuje se zaplatit BD Katovická a SVJ 

Katovická smluvní pokutu ve výši 10.000.000,- Kč (slovy: deset milionů korun českých), a to ½ 

smluvní BD Katovická a ½ smluvní pokuty SVJ Katovická na písemnou výzvu do deseti (10) dnů 

ode dne jejího doručení. 

 

 

 

2.5. Nahrazení kompletního počtu parkovacích stání pro Obchodní centrum 

 

2.5.1. Investor se zavazuje k tomu, že ačkoliv to není nutné z hlediska splnění vyhlášky o podmínkách 

pro výstavbu v hlavním městě Praze, nahradí kompletní počet parkovacích míst v parkovacím 

systému, potřebných pro Obchodní centrum. V současné době je umístěno v parkovacím systému 

celkem 78 parkovacích míst. Celková potřeba je 112 parkovacích míst, z toho 38 parkovacích 

míst připadá na původně povolenou stávající budovu. Investor se zavazuje k tomu, že doplní do 

parkovacího systému chybějící počet parkovacích míst v celkovém počtu 34, celkem zde tedy 

bude 112 parkovacích míst. Tento výpočet odpovídá v současné době navrženému funkčnímu 

využití objektu. Při změně funkčního využití – například zvýšení prodejní plochy na úkor 

administrativy, dojde k přepočítání počtu parkovacích míst. Všechna tato parkovací místa budou 

nahrazena v suterénu Obchodního centra při změně územního rozhodnutí a stavebního povolení.  

 

2.5.2.  V případě, že by Investor porušil tento svůj závazek a nevybudoval by celkový potřebný počet 

parkovacích míst odpovídajících funkční ploše objektu, zavazuje se zaplatit BD Katovická a SVJ 

Katovická smluvní pokutu ve výši 10.000.000,- Kč (slovy: deset milionů korun českých), a to ½ 

smluvní BD Katovická a ½ smluvní pokuty SVJ Katovická na písemnou výzvu do deseti (10) dnů 

ode dne jejího doručení. 

 

2.5. Zpětvzetí Námitek 

 

2.5.1. SVJ Katovická a BD Katovická se zavazují, na základě uzavření této Dohody vzít zpět Námitky, 

které uplatnili v rámci územního řízení a současně se zavazují nepodávat odvolání proti 

vydanému rozhodnutí o umístění a stavbě Projektu.  

 

 

 

2.6. Ostatní ujednání 

 

2.6.1. Investor se zavazuje k tomu, že po dobu výstavby obchodně rezidenčního multifunkčního centra 

nebude veškerá stavební technika jakýmkoliv způsobem využívat ulici Katovická, vyjma 

jednorázové instalace a demontáže jeřábové manipulační techniky. Investor se zavazuje o tomto 

v dostatečném časovém předstihu účastníky této smlouvy řádně informovat. 

 

2.6.2. Investor se dále zavazuje, že provede likvidaci nebezpečného odpadu dle platných zákonných 

norem. 

 

2.6.3.V případě, že by v budoucnu došlo k prodeji části nebo celého obchodního podílu ve společnosti 

DEVELOPMENT ODRA BOHNICE s.r.o., Investor se tímto zavazuje postoupit práva a 

povinnosti z této dohody vyplývající na nového vlastníka předmětné společnosti.  

 

2.6.4. V případě, že by Investor porušil svoje závazky dle čl. 2.6. odst. 2.6.1., 2.6.2. a 2.6.3. této 

smlouvy, zavazuje se zaplatit BD Katovická a SVJ Katovická smluvní pokutu ve výši 

10.000.000,- Kč (slovy: deset milionů korun českých), a to ½ smluvní BD Katovická a ½ smluvní 

pokuty SVJ Katovická na písemnou výzvu do deseti (10) dnů ode dne jejího doručení. 
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V Praze dne __________________ 

 

 

Za DEVELOPMENT ODRA BOHNICE s.r.o.: 

 

 

 

______________________________ 

Miroslav Vokruka, jednatel 

 

 

Za Společenství vlastníků Katovická č.p. 402-412: 

 

 

 

______________________________ 

Bytové družstvo Katovická 

jehož při výkonu funkce zastupuje  

Ing. Jiří Růžička, člen představenstva 

 

 

Za Bytové družstvo Katovická: 

 

 

 

______________________________ 

Soňa Teplá, předseda představenstva 


