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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 21.9.2020 

Č.jedn.:     MCP8 161350/2020 Bohnice/d 401 

Vyřizuje:   Věra Janská 

 
 

ROZHODNUTÍ 

ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ 

 

 

Výroková část: 

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") v územním řízení posoudil podle 

§ 84 až 90 stavebního zákona žádost o vydání rozhodnutí o umístění stavby (dále jen "rozhodnutí  

o umístění stavby"), kterou dne 31.8.2017 podala společnost 

DEVELOPMENT ODRA BOHNICE s.r.o., IČO 04207327, Plzeňská 429/245, 155 00 Praha, 

kterou zastupuje  

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

140 00 Praha 4-Krč 

(dále jen "žadatel"), a na základě tohoto posouzení: 

Vydává podle § 79 a 92 stavebního zákona a § 9 vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě 

územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu, ve znění pozdějších předpisů 

r o z h o d n u t í   o   u m í s t ě n í   s t a v b y 

"Rekonstrukce, přístavba a nástavba obchodního domu Odra, ul. Lodžská" 

Praha, Bohnice č.p. 401, Lodžská 13 

 

(dále jen "stavba").  Na pozemku parc. č. 585/194 (ostatní plocha) se umisťuje chodník, zařízení 

staveniště (dočasně po dobu provádění stavby);  na pozemku parc. č. 585/340 (ostatní plocha) se umísťuje 

chodník, přeložka kabelu NN, přeložka sloupu veřejného osvětlení; na pozemku parc. č. 585/341 (ostatní 

plocha), se umísťuje nová lávka, schodiště, přeložka kabelu NN; na pozemku parc. č. 588/1 (zastavěná 

plocha a nádvoří) se umísťuje nástavba obchodního domu; na pozemku  parc. č. 588/2 (zastavěná plocha 

a nádvoří), se umísťuje přístavba a nástavba obchodního domu; na pozemku parc. č. 588/3 (zastavěná 

plocha a nádvoří) se umísťuje přístavba a nástavba obchodního domu; na pozemku  parc. č. 590/36 

(ostatní plocha) se umisťuje zpevněná plocha, zařízení staveniště (dočasně po dobu provádění stavby);  

na pozemku parc. č. 827/17 (ostatní plocha) se umisťuje sloup veřejného osvětlení, chodníkový přejezd, 

záliv pro zásobování, stolový výtah, na pozemku; parc. č. 827/138 (ostatní plocha) se umísťuje 
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odbočovací pruh pro stání automobilů, na pozemku parc. č. 827/140 (ostatní plocha) se umisťuje záliv  

pro  autobusovou zastávku vše v  katastrálním území Bohnice. 

Stavba nazvaná "Rekonstrukce, přístavba a nástavba obchodního domu Odra, ul. Lodžská" 

Praha, Bohnice č.p. 401, Lodžská 13  (dále jen "stavba") bude umístěna podle dále uvedených podmínek 

na výše uvedených pozemcích při ulici Lodžská v Praze 8, jak je zakresleno v ověřené grafické příloze 

(výkres současného stavu území na podkladě katastrální  mapy v M 1:500  se zakreslením stavebního 

pozemku, umisťované stavby, s vyznačením vazeb a vlivů na okolí; doplňující koordinační situační 

výkres v měřítku 1:250 a výkresy pohledů), kterou po nabytí právní moci územního rozhodnutí obdrží 

žadatel v souladu s ustanovením § 92 odst. 4 stavebního zákona. 

 

Druh a účel umisťované stavby: 

Jedná se o rekonstrukci, nástavbu a přístavbu stávajícího polyfunkčního objektu a s tím spojené úpravy 

technické infrastruktury, zeleně, komunikací a vnějších úprav na tyto objekty navazující.  

Stávající půdorys řešeného objektu má obdélníkový půdorys o největších rozměrech cca 47,6 x 30,75 m. 

Stávající objekt je nepodsklepený se 2 nadzemními podlažími. První nadzemní podlaží je 

v úrovni 287,65 m n.m. (±0,000 = 287,65 m n. m.). Nejvyšší výška stávajícího objektu je 9,65 m 

od ± 0,000 objektu.  

Objekt je zastřešený plochou střechou. 

 

Členění stavby: 

SO101 - Rekonstrukce a přístavba obchodního domu  

SO 201 - Úprava zpevněných ploch v okolí obchodního domu  

SO 301 - Přeložka vedení NN 

SO 701 - Zařízení staveniště  

 

Umístění stavby na pozemku a určení prostorového řešení stavby: 

 

SO101 - Rekonstrukce a přístavba obchodního domu  

- jedná se o 6 podlažní objekt s 1 spojeným podzemním podlažím (v části schodiště rozděleným 

na 4 mezipatra) na pozemcích parc. č. 588/1; 588/2; 588/3 v k.ú. Bohnice. Nově přistavovaná část 

bude podsklepená.  

- tvar navrženého objektu bude obdélníkového půdorysu “s vykousnutím“ (max. 8,1 x 3,4 m)  

u severovýchodního rohu objektu o maximálních půdorysných rozměrech 59,4 m x 30,8 m. Zastavěná 

plocha budovou bude cca 1806 m2. 

- celková výška objektu v místě nejvyššího bodu atiky bude max. + 22,900 m, vztaženo k ± 0,00  

= 287,65 m n.m. Bpv = podlaha 1.NP.  

- nadstřešní technologické jednotky budou zastřešeny, výška atiky bude max. + 18,850 m, vztaženo  

k ± 0,00 = podlaha 1.NP  

- v 1.PP bude zázemí automatického parkovacího systému pro 78 parkovacích míst. Dále bude v 1.PP 

sklad, schodiště a nákladní výtahy pro zásobování.  

- v 1.NP bude hlavní propojovací koridor, který propojí severní a jižní část území, kde budou umístěny 

i hlavní vstupy pro zákazníky ze směru od ulice Katovická a Lodžská. Na tento koridor navážou 

2 vertikální komunikační uzly se schodišti a s osobním a nákladním výtahem, propojující všechna 

nadzemní patra. Dále zde bude komerční prostor (banka) a prodejna potravin. 

- ve 2.NP objektu budou navrženy komerční prostory (jednotlivé prodejny) a drobné provozovny.  

V úrovni 2.NP bude podél části severní fasády umístěna nová lávka š. 2,5 m vedoucí k 2.NP bytového 
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domu čp. 412 v ul. Katovická a navazující na průchod objektem OD Odra. Podél jižní fasády 2.NP 

bude osazena nová konstrukce pro zastřešení vstupů 

- ve 3.NP objektu budou ordinace a vzdělávací centrum  

- ve 4.NP a 5.NP budou administrativní prostory 

- v 6.NP objektu budou administrativní prostory, dále budou na východní straně umístěny 

technologické jednotky, kuřárna a otevřená terasa a na západní straně další otevřená terasa. 

 

Napojení objektu na veřejnou technickou infrastrukturu:  

• Přípojka kanalizace 

Objekt bude napojen na stávající veřejnou kanalizaci DN 250 v ulici Katovická. Přípojka z kameninového 

potrubí bude ukončena revizní šachtou v objektu. 

V objektu bude umístěna prodejna potravin s přípravou jídel. Z tohoto důvodu bude v objektu umístěn 

lapák tuků, přesný typ bude určen samostatným projektem. Odsávání z lapáku tuků bude vyvedeno  

na severní fasádu objektu ze strany příjezdu servisních vozidel a bude ukončeno bajonetovou spojkou 

Storz B75 s víčkem. Lapák tuků bude odvětrán nad střechu. 

• Dešťová kanalizace 

Nový objekt bude zastřešen plochou střechou. Dešťové vody z objektu budou odváděny dešťovou 

kanalizací do dvou spojených retenčních nádrží (vnitřní rozměry 5,0x4,7x1m), umístěných pod úrovní 

podlahy 1.NP mezi základovými pasy nosného základového roštu). Odtok z retenční nádrže bude škrcen 

na hodnotu 2,0 l/s. Retenční nádrž bude vybavena bezpečnostním přepadem umístěným nad retenčním 

objemem. Přepad bude napojen přes zpětnou klapku do přípojky. 

Odvod dešťové vody z přilehlých zpevněných chodníkových ploch a silniční plochy do ulice Lodžská 

bude ponechán stávající.  

Odvod dešťové vody ze zadní části objektu v místě příjezdu a parkování servisních vozů o ploše 190 m2 

bude řešen nově vhodným vyspádováním nové uliční pláně do dvorních vpustí, které budou zaústěny  

do retenční nádrže dešťových vod mezi základovými pasy objektu pod podlahou 1.NP. 

 

• Vodovodní přípojka 

Stávající objekt je napojen na vodovodní řad DN150 L v ulici Katovická stávající vodovodní přípojkou, 

která je ukončena vodoměrnou sestavou umístěnou v šachtě v objektu. 

 

• Plynovod 

Pro stávající objekt je z plynovodního řadu DN200 v chodníku u ulice Lodžská připravena NTL 

plynovodní přípojka PE d90, která je zakončena zemním HUPem před objektem a do niky ve fasádě 

objektu vede stávající domovní plynovodní potrubí, ukončené plynovodním kohoutem. Plynovodní 

přípojka bude zachována, ovšem investor nepožaduje napojení objektu na plynovod. Proto bude stávající 

šoupě (zemní HUP) na NTL přípojce uzavřeno. 

• Úprava venkovní trasy sítí elektronických komunikací  

Není součástí tohoto územního rozhodnutí, je pouze provedena koordinace, bude řešena samostatně.  

 

• Změna polohy sloupu veřejného osvětlení č. 809520 

Stávající sloup veřejného osvětlení č. 809520 na pozemku parc.č. 585/340 v k.ú. Bohnice je umístěn tak,  

že v navrhovaném stavu upravených komunikací bude jeho poloha cca uprostřed nově navrhované 

komunikace pro pěší, vedoucí podél východní fasády navrhované přístavby. Z tohoto důvodu bude sloup  

na pozemku parc. č. 585/340 v k. ú. Bohnice přemístěn cca 1,7 m východním směrem. 
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• Úprava výškového usazení sloupu veřejného osvětlení č. 809730 

Stávající sloup veřejného osvětlení č. 809730 je umístěn v těsné blízkosti zásobovací komunikace, jejíž 

niveleta bude výškově upravována. Z toho důvodu je navrženo zvýšení jeho založení o 1,5 m. Součástí 

úpravy bude i osazení patic, stožárů, elektrické výzbroje a uložení kabelů podle příslušných norem. 

 

SO 301 Přeložka vedení NN 

Podél východní části objektu je vedeno stávající vedení NN dvou kusů kabelů. Tento kabel bude zrušen. 

Do nové trasy, vedené po pozemcích parc. č. 585/340 a 585/341 v k.ú. Bohnice, budou položeny 2x nové 

kabely NN AYKY 3x240+120 mm2. U jihovýchodním rohu budou kabely naspojkovány na stávající  

a propojeny na stávající skříň RIS 37/401, která je umístěna na severní fasádě řešeného objektu.  

Délka přeložky cca 69 m. 

 

SO 201 - Úprava zpevněných ploch v okolí obchodního domu a napojení na veřejnou dopravní 

infrastrukturu  

- Objekt bude napojen na dopravní infrastrukturu příjezdem z ul. Lodžské (vjezd do podzemních garáží 

pro osobní automobily + výjezd).  

- Toto napojení bude provedeno z upravovaného nájezdového klínu stávající zastávky pro autobusy, 

která bude posunuta cca 100 m východním směrem. Upraveným tvarem nájezdového klínu a jeho 

prodloužením vzniknou na komunikaci ul. Lodžské tři čekací místa v případě zaneprázdněnosti 

automatického parkovacího systému. Začátek zálivu bude z důvodu eliminace případné kolize 

s čekajícími automobily posunut o cca 13,8 m západním směrem a prodloužen na max. možnou délku 

28,9 m. Tvar a délka nájezdových (25 m) a výjezdových (15 m) klínů bude zachován Stávající schod 

mezi chodníkem a komunikací pro pěší vedoucí podél jižní fasády bude zrušen; tato plocha bude 

řešena v 2% spádu od objektu k hraně komunikace. Poloměr nájezdu do podzemních garáží bude 

4,0 m.  

- Zásobování objektu bude ze stávajícího zálivu stanoviště MHD. Záliv bude prodloužen o cca 21 m 

směrem na západ, bude opatřen pojízdným podzemním stolovým výtahem, který bude umístěn  

za parkovacím vozidlem zásobování a bude propojen podzemní chodbou s objektem OD Odra.  

- Podél východní fasády nové přistavované části objektu bude nová komunikace v přízemí objektu 

šířky 3,0 m, která nahradí zrušenou rampu podél východní fasády, vedoucí k 2.NP bytového domu 

Katovická č.p. 412. 

- Podél západní fasády bude umístěna zpevněná plocha š. 2 m navazující na únikový východ 

- Přístup do 2.NP bytového domu Katovická č.p. 412 bude zajištěn pomocí nově vybudovaného 

schodiště šířky 2,0 m propojující úroveň terénu s 2.NP (terasou) bytového domu Katovická č.p. 412. 

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

budou ponechány včetně jejich zastřešení zcela bez zásahu.  

- Stávající autobusová zastávka bude posunuta východním směrem na pozemek parc. č. 827/140  

v k.ú. Bohnice. Parametry zastávky zůstanou nezměněny, nástupní hrana bude převýšena 160 mm 

 nad přilehlou vozovku, bude odstraněn zvýšený podélný obrubník v chodníku.  

 

SO 701 Zařízení staveniště  

- zařízení staveniště bude zřízeno západně od objektu OD Odra na pozemcích parc. č. 590/36 a 585/194 

v k. ú. Bohnice 

- Hlavní vjezdy/výjezdy budou napojeny na komunikaci Lodžská. 

- Staveniště bude oploceno neprůhledným oplocením výšky 2 m na mobilních a pevných stojkách. 

- na staveništi bude umístěno buňkoviště pro zaměstnance, buňka na nářadí, mobilní chemická WC 
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- voda pro provoz zařízení staveniště a během výstavby bude zajištěna vybudováním dočasných 

staveništních přípojek napojených na stávající vnitřní rozvody vody 

- elektrická energie potřebná pro stavbu a provoz zařízení staveniště bude zajištěna odběrem z přípojky 

stávajícího objektu. 

- zařízení staveniště bude zřízeno po dobu výstavby 

 

Vymezení území dotčeného vlivy stavby: 

Vymezení území dotčeného vlivy stavby je v podstatě dáno určením okruhu účastníků územního řízení, 

neboť se jedná (mimo žadatele a obec) o vlastníky dotčených pozemků, dále o osoby, jejichž vlastnické 

nebo jiné věcné právo k sousedním stavbám anebo sousedním pozemkům nebo stavbách na nich může 

být územním rozhodnutím přímo dotčeno a dále osoby, o kterých tak stanoví zvláštní právní předpis. 

Stavební úřad proto vymezil okruh sousedních pozemků a staveb, které by mohly být umístěním stavby 

dotčeny, následovně: 

- 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 stavby bytových domů č.p. 402, 403, 404, 405, 406, 407, 408, 409, 410, 411  

a 412 na těchto pozemcích 

- parc.č. 585/212 v k.ú. Bohnice a stavba technického vybavení č.p. 808 na tomto pozemku 

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

- parc.č. 585/68 v k.ú. Bohnice a stavba technického vybavení na tomto pozemku 

- parc.č. 585/374, 585/380, 585/381, 585/497, 585/498, 585/378 a 585/1 v k.ú. Bohnice 

- 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 

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

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

- 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 

- parc.č. 590/19 a 590/20 v k.ú. Bohnice a stavby technického vybavení na těchto pozemcích 

- parc.č. 590/15, 590/14, 590/13, 590/12 v k.ú. Bohnice a stavby bytových domů č.p. 427, 426, 425 

a 424 na těchto pozemcích 

- 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 stavby 

bytových domů č.p. 423, 422, 421, 420, 419, 418, 417, 416 a 415 na těchto pozemcích 

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

- parc.č. 827/234, 827/311, 827/238, 827/236, 827/237, 827/85 a 827/86 v k.ú. Bohnice 

- parc.č. 827/233 v k.ú. Bohnice 

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

- parc.č. 587 v k.ú. Bohnice a stavba občanského vybavení č.p. 399 na tomto pozemku 

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

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

- parc.č. 585/56, 585/57, 585/58 a 585/59 v k.ú. Bohnice a stavby bytových domů č.p. 387, 386  

a 385 na těchto pozemcích 
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Stanoví podmínky pro umístění stavby: 

1. SO101 - Rekonstrukce a přístavba obchodního domu  

- Objekt bude 6 podlažní s 1 spojeným podzemním podlažím (v části schodiště rozděleným 

na 4 mezipatra) na pozemcích parc. č. 588/1; 588/2; 588/3 v k.ú. Bohnice. Nově přistavovaná část 

bude podsklepená.  

- tvar navrženého objektu bude obdélníkového půdorysu “s vykousnutím“ (max. 8,1 x 3,4 m)  

u severovýchodního rohu objektu o maximálních půdorysných rozměrech 59,4 m x 30,8 m. Zastavěná 

plocha budovou bude cca 1806 m2. 

- celková výška objektu v místě nejvyššího bodu atiky bude max. + 22,900 m, vztaženo k ± 0,00  

= 287,65 m n.m. Bpv = podlaha 1.NP.  

- nadstřešní technologické jednotky budou zastřešeny, výška atiky bude max. + 18,850 m, vztaženo  

k ± 0,00 = podlaha 1.NP  

- v 1.PP bude zázemí automatického parkovacího systému pro 78 parkovacích míst. Dále bude v 1.PP 

sklad, schodiště a nákladní výtahy pro zásobování.  

- v 1.NP bude hlavní propojovací koridor, který propojí severní a jižní část území, kde budou umístěny 

i hlavní vstupy pro zákazníky ze směru od ulice Katovická a Lodžská. Na tento koridor navážou 

2 vertikální komunikační uzly se schodišti a s osobním a nákladním výtahem, propojující všechna 

nadzemní patra. Dále zde bude komerční prostor (banka) a prodejna potravin. 

- ve 2.NP objektu budou navrženy komerční prostory (jednotlivé prodejny) a drobné provozovny.  

V úrovni 2.NP bude podél části severní fasády umístěna nová lávka š. 2,5 m vedoucí k 2.NP bytového 

domu čp. 412 v ul. Katovická a navazující na průchod objektem OD Odra. Podél jižní fasády 2.NP 

bude osazena nová konstrukce pro zastřešení vstupů 

- ve 3.NP objektu budou ordinace a vzdělávací centrum  

- ve 4.NP a 5.NP budou administrativní prostory 

- v 6.NP objektu budou administrativní prostory, dále budou na východní straně umístěny 

technologické jednotky, kuřárna a otevřená terasa a na západní straně další otevřená terasa. 

Objektu bude napojen na veřejnou technickou infrastrukturu:  

• Přípojka kanalizace 

Objekt bude napojen na stávající veřejnou kanalizaci DN 250 v ulici Katovická. Přípojka z kameninového 

potrubí bude ukončena revizní šachtou v objektu. 

V objektu bude umístěna prodejna potravin s přípravou jídel. Z tohoto důvodu bude v objektu umístěn 

lapák tuků, přesný typ bude určen samostatným projektem. Odsávání z lapáku tuků bude vyvedeno  

na severní fasádu objektu ze strany příjezdu servisních vozidel a bude ukončeno bajonetovou spojkou 

Storz B75 s víčkem. Lapák tuků bude odvětrán nad střechu. 

• Dešťová kanalizace 

Dešťové vody z objektu budou odváděny dešťovou kanalizací do dvou spojených retenčních nádrží 

(vnitřní rozměry 5,0x4,7x1m), umístěných pod úrovní podlahy 1.NP mezi základovými pasy nosného 

základového roštu). Odtok z retenční nádrže bude škrcen na hodnotu 2,0 l/s. Retenční nádrž bude 

vybavena bezpečnostním přepadem umístěným nad retenčním objemem. Přepad bude napojen 

přes zpětnou klapku do přípojky. Odvod dešťové vody z přilehlých zpevněných chodníkových ploch 

a silniční plochy do ulice Lodžská bude ponechán stávající. Odvod dešťové vody ze zadní části objektu 

v místě příjezdu a parkování servisních vozů o ploše 190 m2 bude řešen nově vhodným vyspádováním 

nové uliční pláně do dvorních vpustí, které budou zaústěny do retenční nádrže dešťových vod mezi 

základovými pasy objektu pod podlahou 1.NP. 

• Vodovodní přípojka 

Objekt bude napojen na vodovodní řad DN150 L v ulici Katovická stávající vodovodní přípojkou, která je 

ukončena vodoměrnou sestavou umístěnou v šachtě v objektu. 

• Úprava venkovní trasy sítí elektronických komunikací  

Není součástí tohoto územního rozhodnutí, je pouze provedena koordinace, bude řešena samostatně.  
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• Změna polohy sloupu veřejného osvětlení č. 809520 

Stávající sloup veřejného osvětlení č. 809520 na pozemku parc.č. 585/340 v k.ú. Bohnice bude přemístěn 

cca 1,7 m východním směrem. 

2. SO 301 Přeložka vedení NN 

Přeložka kabelů NN bude vedena po pozemcích parc. č. 585/340 a 585/341 v k.ú. Bohnice, budou 

položeny 2x nové kabely NN AYKY 3x240+120 mm2. U jihovýchodním rohu budou kabely 

naspojkovány na stávající a propojeny na stávající skříň RIS 37/401, která je umístěna na severní fasádě 

řešeného objektu. Délka přeložky cca 69 m. 

3. SO 201 - Úprava zpevněných ploch v okolí obchodního domu a napojení na veřejnou dopravní 

infrastrukturu  

- Objekt bude napojen na dopravní infrastrukturu příjezdem z ul. Lodžské (vjezd do podzemních garáží 

pro osobní automobily + výjezd).  

- Toto napojení bude provedeno z upravovaného nájezdového klínu stávající zastávky pro autobusy, 

která bude posunuta cca 100 m východním směrem. Upraveným tvarem nájezdového klínu a jeho 

prodloužením vzniknou na komunikaci ul. Lodžské tři čekací místa v případě zaneprázdněnosti 

automatického parkovacího systému. Začátek zálivu bude z důvodu eliminace případné kolize 

s čekajícími automobily posunut o cca 13,8 m západním směrem a prodloužen na max. možnou délku 

28,9 m. Tvar a délka nájezdových (25 m) a výjezdových (15 m) klínů bude zachován Stávající schod 

mezi chodníkem a komunikací pro pěší vedoucí podél jižní fasády bude zrušen; tato plocha bude 

řešena v 2% spádu od objektu k hraně komunikace. Poloměr nájezdu do podzemních garáží bude 

4,0 m.  

- Zásobování objektu bude ze stávajícího zálivu stanoviště MHD. Záliv bude prodloužen o cca 21 m 

směrem na západ, bude opatřen pojízdným podzemním stolovým výtahem, který bude umístěn  

za parkovacím vozidlem zásobování a bude propojen podzemní chodbou s objektem OD Odra.  

- Podél východní fasády nové přistavované části objektu bude nová komunikace v přízemí objektu 

šířky 3,0 m, která nahradí zrušenou rampu podél východní fasády, vedoucí k 2.NP bytového domu 

Katovická č.p. 412. 

- Podél západní fasády bude umístěna zpevněná plocha š. 2 m navazující na únikový východ 

- Přístup do 2.NP bytového domu Katovická č.p. 412 bude zajištěn pomocí nově vybudovaného 

schodiště šířky 2,0 m propojující úroveň terénu s 2.NP (terasou) bytového domu Katovická č.p. 412. 

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

budou ponechány včetně jejich zastřešení zcela bez zásahu.  

- Stávající autobusová zastávka bude posunuta východním směrem na pozemek parc. č. 827/140  

v k.ú. Bohnice. Parametry zastávky zůstanou nezměněny, nástupní hrana bude převýšena 160 mm 

 nad přilehlou vozovku, bude odstraněn zvýšený podélný obrubník v chodníku.  

4. SO 701 Zařízení staveniště  

- zařízení staveniště bude zřízeno západně od objektu OD Odra na pozemcích parc. č. 590/36 a 585/194 

v k. ú. Bohnice 

- Hlavní vjezdy/výjezdy budou napojeny na komunikaci Lodžská. 

- Staveniště bude oploceno neprůhledným oplocením výšky 2 m na mobilních a pevných stojkách. 

- na staveništi bude umístěno buňkovistě pro zaměstnance, buňka na nářadí, mobilní chemická WC 

- voda pro provoz zařízení staveniště a během výstavby bude zajištěna vybudováním dočasných 

staveništních přípojek napojených na stávající vnitřní rozvody vody 

- elektrická energie potřebná pro stavbu a provoz zařízení staveniště bude zajištěna odběrem z přípojky 

stávajícího objektu. 
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-  zařízení staveniště bude zřízeno dočasně po dobu výstavby 

5. Stavba bude koordinována s akcemi: 

• akce č. 2011-1025-00719 Lodžská, Rozšíření optické sítě, P8, stavebník: T-Mobile Czech 

Republic a.s. 

• akce č. 2013-1025-00529 Lodžská – Pomořanská, opt. přip. lokalit, P8, 

           1.etapa - stavebník:  T-Mobile Czech Republic, a.s. 

           2.etapa - Katovická – Lodžská, Pomořanská – Mazovská, stavebník T-Mobile Czech Republic, a.s. 

• akce č. 2017-1025-02538 Lodžská, optické připojení OD Odra, P8, stavebník: CETIN 

6. Při realizaci staveb, nevyžadujících stavební povolení či ohlášení, budou dodrženy tyto podmínky:  

- Před zahájením výkopových prací budou identifikovány všechny stávající podzemní inženýrské sítě 

a budou respektována vyjádření vlastníků a správců dopravní a technické infrastruktury. 

- Realizace stavby bude provedena v souladu s ČSN 73 6005 „Prostorové uspořádání inženýrských sítí 

technického vybavení“. V místech křížení se stávajícími podzemními inženýrskými sítěmi a v jejich 

ochranných pásmech budou zemní práce prováděny ručně, bez použití mechanizačních prostředků 

a nevhodného nářadí. 

- Při realizaci je nutno zachovat přístupy k objektům, vjezd dopravní obsluze a pohotovostním 

vozidlům včetně svozu domovního odpadu, k uličním hydrantům, ovládacím armaturám inženýrských 

sítí a bezpečný průchod pro pěší a pro osoby s omezenou schopností pohybu nebo orientace po celou 

dobu prováděných prací (v souladu s vyhláškou č. 398/2009 Sb., o obecných technických 

požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb). Dále budou zachovány stávající trasy pro 

pěší.  

- V případě omezení provozu na místních komunikacích investor požádá min. 30 dnů před zahájením 

stavebních prací náš silniční správní úřad podle § 25 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních 

komunikacích, ve znění pozd. předpisů, o vydání rozhodnutí o zvláštním užívání komunikací. 

- Před realizací bude zpracován návrh dopravně inženýrských opatření a projednán s příslušnými 

orgány.  

- Před zahájením výkopových prací bude zajištěno řádné dopravní značení. Výkopy budou ohrazeny 

zábranami a řádně osvětleny. Případné vstupy k objektům a pozemkům stávající zástavby, přechody 

pro chodce budou zabezpečeny přechodovými lávkami.  

- Při realizaci budou dodrženy „Zásady a technické podmínky pro zásahy do povrchů komunikací 

a pro provádění výkopů a zásypů rýh pro inženýrské sítě“ podle usnesení Rady hl. m. Prahy č. 95 

ze dne 31.1.2012, s účinností od 1.2.2012, ve znění přílohy č. 1 usnesení RHMP č. 127 ze dne 

28.1.2014, s účinností od 1.2.2014. 

- Z hlediska ochrany zeleně je při realizaci nutno postupovat v souladu s ČSN 839061 “Technologie 

vegetačních úprav v krajině – Ochrana stromů, porostů a vegetačních ploch při stavebních pracích“.  

- Po skončení prací budou povrchy dotčených pozemků uvedeny do odpovídajícího stavu. 

- Odpady ze stavební činnosti budou zařazeny podle druhu a kategorií, tříděny a odstraněny vhodným 

způsobem.  

- Při realizaci záměru nebude ohrožena jakost povrchových nebo podzemních vod závadnými látkami 

podle ust. § 39 vodního zákona. Použité stavební mechanismy budou zajištěny tak, aby nedošlo 

ke znečištění území ropnými látkami. 

- Odvodnění staveniště bude zajištěno tak, aby nedocházelo k podmáčení okolních pozemků 

a znečištění povrchových a podzemních vod. 



ČJ: MCP8 161350/2020  9 

Pracoviště: U Meteoru 6, Praha 8 - Libeň                        tel.referent: 222 805 715, vera.janska@praha8.cz tel.sekretariát: 222 805 719 

- Při stavební činnosti bude použito postupů a prostředků, zajišťujících minimální možnou produkci 

prachu. 

- Hygienický limit akustického tlaku ze stavební činnosti nesmí ve venkovním chráněném prostoru 

staveb přesahovat v době od 7,00 do 21,00 hod. LAeq,T  = 65dB. 

- Stavební stroje, užívané při provádění stavby, budou zajištěny proti úkapům ropných látek                  

a v případě povodňového nebezpečí budou odvezeny mimo stanovené záplavové území. Odvodnění 

staveniště bude zajištěno tak, aby nedošlo k podmáčení okolních pozemků a znečištění povrchových a 

podzemních vod. 

- Po celou dobu provádění stavebních prací investor zajistí údržbu a čištění komunikací stavbou 

dotčených. Budou minimalizovány zábory stávajících komunikací.  

7. Bude vypracována projektová dokumentace pro stavební povolení, ve které bude doloženo: 

- Akustická studie hodnotící hluk ze stacionárních zdrojů umístěných na objektu a hluk z obslužné 

dopravy objektu vůči nejbližší chráněné zástavbě 

- Podrobná ZOV, včetně výpočtu hluku z demoliční a stavební činnosti ve venkovním chráněném 

prostoru nejbližších staveb, dále způsob ochrany tohoto prostoru před nadlimitním hlukem  

- Projednání stravovacího provozu – restaurace a prodejna potravin s protiepidemickým oddělením, 

administrativa, včetně banky s oddělením hygieny práce. Budou předloženy projekty specialistů – 

gastro, VZT, ZTI, světelně technické studie 

- zajištění čistoty okolních komunikací, 

- návrh dopravních opatření po dobu realizace stavby, 

- návrh technických opatření k zamezení pronikání radonu z podloží do vnitřního prostředí budovy 

(Ochrana staveb proti radonu z podloží, ČSN 73 0601), 

- podrobný inženýrsko – geologický průzkum s detailním způsobem založení objektu, 

- návrh statického zabezpečení jámy tak, aby nedošlo k ohrožení stability sousedních staveb. 

 

Účastníci řízení, na něž se vztahuje rozhodnutí správního orgánu podle ust. § 27 odst. 1 správního řádu: 

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

155 00 Praha 515 

 

Odůvodnění: 

Dne 31.8.2017 podal žadatel žádost o vydání rozhodnutí o umístění stavby. Dnem podání žádosti 

o vydání územního rozhodnutí bylo zahájeno územní řízení. Stavební úřad zjistil, že předložená žádost 

nemá předepsané náležitosti podle § 86 stavebního zákona a neposkytuje dostatečný 

podklad pro posouzení umístění navrhované stavby v území. Žadatel byl proto dne 11.12.2017 

pod č.j. MCP8 184541/2017 vyzván k doplnění žádosti a z tohoto důvodu bylo též rozhodnuto o přerušení 

řízení do 30.4.2018.  

Řízení je vedeno podle právní úpravy před novelou provedenou zákonem č. 225/2017 Sb. a podle 

Nařízení č. 10/2016 Sb. hl. m. Prahy, kterým se stanovují obecné požadavky na využívání území 

a technické požadavky na stavby v hlavním městě Praze (pražské stavební předpisy, dále jen „PSP“). 

Protože se žadateli nepodařilo zajistit požadované podklady v termínu stanoveném stavebním úřadem, 

požádal dne 23.4.2018 o prodloužení této lhůty. Správní orgán usnesením č.j. MCP8 104215/2018 ze dne 

27.4.2018 lhůtu k provedení úkonu prodloužil do 30.6.2018.  
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Dne 29.6.2018 žadatel částečně doplnil podklady k vydání územního rozhodnutí a zároveň požádal  

o další prodloužení lhůty k provedení úkonu (k doplnění žádosti o vydání územního rozhodnutí  

o umístění stavby) z důvodu složitosti projednávání a rozsahu záměru do 31.8.2018. Správní orgán 

usnesením č.j. MCP8 168246/2018 ze dne 10.7.2018 lhůtu k provedení úkonu prodloužil do 31.8.2018.   

Dne 29.8.2018 žadatel požádal o další prodloužení lhůty k provedení úkonu (k doplnění žádosti o vydání 

územního rozhodnutí o umístění stavby). Správní orgán usnesením č.j. MCP8 212583/2018 ze dne 

3.9.2018 lhůtu k provedení úkonu prodloužil do 31.10.2018. 

Dne 4.12.2018 opatřením pod č.j. MCP8 297137/2018 stavební úřad oznámil zahájení územního řízení 

všem známým účastníkům řízení a dotčeným orgánům s tím, že dotčené orgány mohou uplatnit svá 

závazná stanoviska a účastníci řízení své námitky do 15 dnů ode dne doručení tohoto oznámení.  

Vzhledem k tomu, že se jedná o řízení s velkým počtem účastníků, bylo v souladu s ustanovením § 144 

odst. 6 správního řádu oznámení o zahájení územního řízení účastníkům podle ustanovení § 85 odst. 2 

písm. b) a c) stavebního zákona doručováno veřejnou vyhláškou. Oznámení pod č.j. MCP8 297137/2018 

bylo vypraveno dne 7.12.2018, první den zveřejnění na úřední desce byl 7.12.2018.  

Dne 1.3.2018 obdržel správní orgán žádost spolku Karlínští patrioti, z.s. o informování o zahajování 

správních řízení podle § 70 odst. 2 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění, 

s platností 1 rok. Dne 14.12.2018 bylo podáno „Oznámení opomenutého účastníka o vstupu do územního 

řízení“ spolku Karlínští patrioti, z.s. v územním řízení, čímž spolek splnil svou zákonnou povinnost, 

neboť se přihlásil do územního řízení jako účastník řízení do osmi dnů ode dne zveřejnění oznámení 

o zahájení řízení na úřední desce. Stavební úřad v prvé řadě zkoumal, zda spolek splnil podmínky 

účastenství dané v ustanovení § 70 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění 

(dále jen „zákon o ochraně přírody a krajiny“). V tomto ustanovení je uvedeno, že spolek je oprávněn, 

pokud má právní subjektivitu, požadovat u příslušných orgánů státní správy, aby byl předem informován 

o všech zamýšlených zásazích a zahajovaných správních řízeních, při nichž mohou být dotčeny zájmy 

ochrany přírody a krajiny. U daného správního orgánu musí být podaná žádost o informování, která  

je platná rok a lze ji podávat i opakovaně. Tato podmínka je splněna, neboť žádost o informování byla 

podána dne 1.3.2018, jak je uvedeno výše. Zároveň s podanou žádostí musí být splněna podmínka 

oznámení účasti v řízení do osmi dnů, kdy bylo zahájení řízení správním orgánem oznámeno. Dnem 

sdělení informace o zahájení řízení se rozumí den doručení písemného vyhotovení nebo první den 

zveřejnění na úřední desce správního orgánu a současně způsobem umožňujícím dálkový přístup.  

Tato podmínka byla taktéž splněna, neboť první den zveřejnění na úřední desce byl 7.12.2018, tedy 

poslední den pro podání oznámení o účasti byl 15.12.2018. Oznámení o účastenství bylo správnímu 

orgánu doručeno dne 14.12.2018. Stavební úřad proto podle ust. § 28 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb., správní 

řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“), vydal dne 15.3.2019 usnesení č.j. MCP8 100143/2019,  

že spolek Karlínští patrioti, z.s. v souladu podle ust. § 28 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění 

pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“), s ust. § 85 odst. 2 písm. c) stavebního zákona s přihlédnutím 

k ust. § 70 odst. 2 zákona o ochraně přírody a krajiny, je účastníkem předmětného řízení.  

V souladu s ust. § 28 odst. 2 správního řádu, o tom, zda osoba je či není účastníkem, vydá správní orgán 

usnesení, jež se oznámí pouze tomu, o jehož účasti v řízení bylo rozhodnuto, a ostatní účastníci se o něm 

vyrozumí. Vzhledem k tomu, že se jedná o řízení s velkým počtem účastníků ve smyslu § 87 odst. 1 

stavebního zákona, postupem podle § 144 odst. 6 správního řádu, doručuje stavební úřad toto vyrozumění 

ostatním účastníkům řízení veřejnou vyhláškou. 

 

Dotčené orgány v určené lhůtě neuplatnily žádné námitky, účastníci řízení podali návrhy a námitky. 

Podrobný popis a vypořádání je uvedeno v samostatném odstavci odůvodnění s názvem „Vypořádání 

s návrhy a námitkami účastníků“ - viz níže. 
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Správní orgán přerušil územní řízení dne 18.3.2019, usnesením pod č.j. MCP8 099952/2019, 

do 18.5.2019 na základě žádosti ze dne 13.3.2019, kterou žadatel požádal o přerušení územního řízení 

o 60 dnů, z důvodu zapracování drobných změn do dokumentace pro územní řízení, vzešlých z jednání 

s účastníky řízení. Z tohoto důvodu bylo v souladu s ust. § 64 odst. 2 správního řádu rozhodnuto 

o přerušení řízení do 18.5.2019.  

Před uplynutím této lhůty podal žadatel novou žádost o prodloužení přerušení územního řízení, a to  

do 30. června 2019. Dne 28.6.2019 požádal žadatel o prodloužení přerušení řízení ještě o 1 měsíc, 

z důvodu, že stále neobdržel k navržené změně stanovisko Policie ČR. Žadatel doplnil požadované 

podklady do stanovené lhůty 31.7.2019, s tím, že upravený záměr vyvolá dotčení dalšího pozemku 

výstavbou, jenž je ve vlastnictví Hl. m. Prahy a požádal o prodloužení lhůty k doplnění do 30.9.2019. 

Žadatel musel stavebnímu úřadu doložit souhlas vlastníka tohoto pozemku, k čemu bylo zapotřebí 

prodloužení lhůty s přerušením řízení pro získání tohoto souhlasu.  

Dne 30.9.2019 žadatel požádal o další prodloužení lhůty k doplnění, neboť stále probíhala jednání 

s vlastníkem pozemku výstavby – Hlavním městem Prahou, zastoupeným Odborem evidence majetku.  

O další prodloužení, a to do 30.11.2019, požádal žadatel dne 30.10.2019 z téhož důvodu. O další 

prodloužení lhůty z téhož důvodu požádal stavebník ještě dne 30.11.2019, a to do 31.12.2019. Stavební 

úřad stavebníkovi vyhověl.  

Žadatel průběžně doplňoval svou žádost o některé doklady a naposledy doplnil dne 23.12.2019.  

Oproti původnímu záměru bylo nově navrženo zásobování objektu obchodního centra z ulice Lodžská 

a bylo upuštěno od původního návrhu způsobu zásobování obchodního centra ulicí Katovická a s tím 

spojených stavebních úprav této komunikace. V souvislosti s novým řešením zásobování objektu 

bylo navrženo posunutí zastávky MHD. 

Správní orgán podle § 36 odst. 3 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů 

oznámil pod č.j.  MCP8 008273/2020 dne 22.1. 2020 účastníkům řízení možnost vyjádřit se do 15 dnů  

ode dne doručení tohoto vyrozumění k novým podkladům pro vydání rozhodnutí ve věci.  

Dotčené orgány v určené lhůtě neuplatnily žádné námitky, účastníci řízení podali návrhy a námitky. 

Podrobný popis a vypořádání je uvedeno v samostatném odstavci odůvodnění s názvem „Vypořádání 

s návrhy a námitkami účastníků“ - viz níže. 

 

Dne 3.8.2020 žadatel doplnil stavebnímu úřadu aktualizované rozhodnutí o připojení na komunikaci 

Lodžská, které vydal ÚMČ Praha 8 odbor dopravy pod spis. zn. SZ MCP8 176969/2020/2, 

č.j. MCP8 176969/2020, které respektuje napojení zásobování objektu OC Odra z ul. Lodžská a posunutí 

zastávky MHD. Rozhodnutí o připojení nabylo právní moci dne 28.7.2020. Současně bylo doloženo nové 

závazné souhlasné stanovisko ÚMČ Praha o odboru dopravy, vydané pod spis. zn. MCP8 185012/2020/2, 

č.j. MCP8185012/2020 ze dne 8.7.2020. 

  

Správní orgán podle § 36 odst. 3 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů 

oznámil pod č.j.  MCP8 204366/2020 dne 5.8.2020 účastníkům řízení možnost vyjádřit se do 15 dnů  

ode dne doručení tohoto vyrozumění k novým podkladům pro vydání rozhodnutí ve věci.  

 

V určené lhůtě neuplatnili dotčené orgány ani účastníci řízení žádné námitky. 

 

 

Popis záměru: 

SO101 - Rekonstrukce a přístavba obchodního domu  

- jedná se o 6 podlažní objekt s 1 spojeným podzemním podlažím (v části schodiště rozděleným 

 na 4 mezipatra) na pozemcích parc. č. 588/1; 588/2; 588/3 v k.ú. Bohnice. Nově přistavovaná část 

bude podsklepená.  
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- tvar navrženého objektu bude obdélníkového půdorysu “s vykousnutím“ (max. 8,1 x 3,4 m)  

u severovýchodního rohu objektu o maximálních půdorysných rozměrech 59,4 m x 30,8 m. Zastavěná 

plocha budovou bude cca 1806 m2. 

- celková výška objektu v místě nejvyššího bodu atiky bude max. + 22,900 m, vztaženo k ± 0,00 

 = 287,65 m n.m. Bpv = podlaha 1.NP.  

- nadstřešní technologické jednotky budou zastřešeny, výška atiky bude max. + 18,850 m, vztaženo  

k ± 0,00 = 287,65 m n.m. Bpv = podlaha 1.NP  

- v 1.PP bude zázemí automatického parkovacího systému. Dále bude v 1.PP sklad, schodiště 

 a nákladní výtahy pro zásobování.  

- v 1.NP bude hlavní propojovací koridor, který propojí severní a jižní část území, kde budou umístěny 

i hlavní vstupy pro zákazníky ze směru od ulice Katovická a Lodžská. Na tento koridor navážou 

2 vertikální komunikační uzly se schodišti a s osobním a nákladním výtahem, propojující všechna 

nadzemní patra. Dále zde bude komerční prostor (banka) a prodejna potravin. 

- ve 2.NP objektu budou navrženy komerční prostory (jednotlivé prodejny) a drobné provozovny.  

V úrovni 2.NP bude podél části severní fasády umístěna nová lávka š. 2,5 m vedoucí k 2.NP bytového 

domu čp. 412 v ul. Katovická a navazující na průchod objektem OD Odra. Podél jižní fasády 2.NP 

bude osazena nová konstrukce pro zastřešení vstupů 

- ve 3.NP objektu budou ordinace a vzdělávací centrum  

- ve 4.NP a 5.NP budou administrativní prostory 

- Stavba bude připojena na technickou infrastrukturu. 

SO 201 - Úprava zpevněných ploch v okolí obchodního domu a napojení na veřejnou dopravní 

infrastrukturu  

- Objekt bude napojen na dopravní infrastrukturu příjezdem z ul. Lodžské (vjezd do podzemních garáží 

pro osobní automobily + výjezd).  

- Toto napojení bude provedeno z upravovaného nájezdového klínu stávající zastávky pro autobusy, 

která bude posunuta cca 100 m východním směrem. Upraveným tvarem nájezdového klínu a jeho 

prodloužením vzniknou na komunikaci ul. Lodžské tři čekací místa v případě zaneprázdněnosti 

automatického parkovacího systému. Začátek zálivu bude z důvodu eliminace případné kolize 

s čekajícími automobily posunut o cca 13,8 m západním směrem a prodloužen na max. možnou délku 

28,9 m. Tvar a délka nájezdových (25 m) a výjezdových (15 m) klínů bude zachován Stávající schod 

mezi chodníkem a komunikací pro pěší vedoucí podél jižní fasády bude zrušen; tato plocha bude 

řešena v 2% spádu od objektu k hraně komunikace. Poloměr nájezdu do podzemních garáží bude 

4,0 m.  

- Zásobování objektu bude ze stávajícího zálivu stanoviště MHD. Záliv bude prodloužen o cca 21 m 

směrem na západ, bude opatřen pojízdným podzemním stolovým výtahem, který bude umístěn 

 za parkovacím vozidlem zásobování a bude propojen podzemní chodbou s objektem OD Odra.  

- Podél východní fasády nové přistavované části objektu bude nová komunikace v přízemí objektu 

šířky 3,0 m, která nahradí zrušenou rampu podél východní fasády, vedoucí k 2.NP bytového domu 

Katovická č.p. 412. 

- Podél západní fasády bude umístěna zpevněná plocha š. 2 m navazující na únikový východ 

- Přístup do 2.NP bytového domu Katovická č.p. 412 bude zajištěn pomocí nově vybudovaného 

schodiště šířky 2,0 m propojující úroveň terénu s 2.NP (terasou) bytového domu Katovická č.p. 412. 

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

budou ponechány včetně jejich zastřešení zcela bez zásahu.  

- Stávající autobusová zastávka bude posunuta východním směrem na pozemek parc. č. 827/140 v k.ú. 

Bohnice 
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SO 301 Přeložka vedení NN 

Podél východní části objektu je vedeno stávající vedení NN dvou kusů kabelů. Tento kabel bude zrušen. 

Do nové trasy vedené po pozemcích parc. č. 585/340 a 585/341 v k.ú. Bohnice budou položeny 2x nové 

kabely NN AYKY 3x240+120 mm2. U jihovýchodním rohu budou kabely naspojkovány na stávající  

a propojeny na stávající skříň RIS 37/401, která je umístěna na severní fasádě řešeného objektu. Délka 

přeložky 69 m. 

 

SO 701 Zařízení staveniště  

- zařízení staveniště bude zřízeno západně od objektu OD Odra na pozemcích parc.č.590/36 a 585/194 

v k. ú. Bohnice 

- hlavní vjezdy/výjezdy budou napojeny na komunikaci Lodžská. 

- Staveniště bude oploceno neprůhledným oplocením výšky 2 m na mobilních a pevných stojkách. 

- na staveništi bude umístěno buňkovistě pro zaměstnance, buňka na nářadí, mobilní chemická WC 

- voda pro zajištění provozu zařízení staveniště a během výstavby bude zajištěna vybudováním 

dočasných staveništních přípojek napojených na stávající vnitřní rozvody vody 

- elektrická energie potřebná pro stavbu a provoz zařízení staveniště bude zajištěna odběrem z přípojky 

stávajícího objektu. 

 

Dokumentaci pro vydání rozhodnutí o umístění stavby zpracoval Ing. arch. Jaromír Myška, autorizovaný 

architekt, č. autorizace ČKA 02788 v 05/2017, revize 10/2018 (zapracování požadavků dotčených 

orgánů), 03/2019, 04/2019 (úprava způsobu zásobování). 

 

Stavební úřad přezkoumal a posoudil žádost o vydání územního rozhodnutí o umístění stavby podle § 90 

stavebního zákona, zda je záměr žadatele v souladu s vydanou územně plánovací dokumentací; s cíli 

a úkoly územního plánování, zejména s charakterem území, s požadavky na ochranu architektonických 

a urbanistických hodnot v území; s požadavky tohoto zákona a jeho prováděcích právních předpisů, 

zejména s obecnými požadavky na využití území; s požadavky na veřejnou technickou a dopravní 

infrastrukturu; a požadavky zvláštních právních předpisů a se stanovisky dotčených orgánů podle 

zvláštních právních předpisů, popřípadě s výsledkem řešení rozporů a s ochranou práv a právem 

chráněných zájmů účastníků řízení. 

 

Soulad stavby s veřejnými zájmy: 

Stavební úřad posoudil umístění stavby a ve smyslu § 18 odst. 1, 2, 3 stavebního zákona s tím, že platným 

podkladem pro umístění stavby a uspořádání pozemků je platný územní plán sídelního útvaru 

hl. m. Prahy, jak je níže uvedeno, který ve smyslu ustanovení § 43 odst. 3 stavebního zákona 

v podrobnostech a v souvislostech území obce zpřesňuje a rozvíjí cíle a úkoly územního plánování. Cílem 

těchto úkolů je chránit a rozvíjet přírodní, kulturní a civilizační hodnoty území, včetně urbanistického, 

architektonického a archeologického dědictví, chránit krajinu jako podstatnou složku prostředí života 

obyvatel a základ jejich totožnosti, určovat podmínky pro hospodárné využívání zastavěného území.  

Ačkoli soulad s územním plánem posoudil sám stavební úřad, v rámci žádosti bylo předloženo také 

závazné stanovisko orgánu územního plánování – odboru územního rozvoje MHMP spis. zn. S-MHMP 

1197104/2018, č.j. MHMP 1445560/2018 vydané dne 13.9.2018 se závěrem, že stavba je v souladu 

s územně plánovací dokumentací, s Politikou územního rozvoje a s cíli a úkoly územního plánování. 

Z hlediska sledování cílů a úkolů územního plánování v dané lokalitě nedojde realizací záměru 

k žádnému narušení potřeb a vazeb, které jsou sledovány z hlediska cílů a úkolů územního plánování  

dle stavebního zákona. 

 

Záměr se nachází v území se zvýšenou ochranou zeleně. 
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Záměr leží při komunikaci Lodžská, na které je navržena veřejně prospěšná stavba 4/DT/8 – tramvajová 

trať Kobylisy – Bohnice. Záměr není s touto stavbou v kolizi. 

 

Stavební úřad dospěl k závěru, že stavba uvedená ve výroku tohoto rozhodnutí je z hlediska funkčního 

i z hlediska prostorového uspořádání v souladu s územním plánem sídelního útvaru hl. m. Prahy (dále též 

ÚPn), schváleným usnesením Zastupitelstva hl. m. Prahy č. 10/05 ze dne 9.9.1999, a vyhláškou 

č. 32/1999 Sb. hlavního města Prahy, o závazné části územního plánu sídelního útvaru hl. m. Prahy, 

ve znění pozdějších předpisů, s Opatřením obecné povahy č. 6/2009, kterým byla vydána změna 

Z1000/00 účinná od 12.11.2009 a především s Opatřením obecné povahy č. 55/2018, kterým byla vydána 

změna Z 2832/00 účinná od 12.10.2018 a následných změn. Stavební úřad vycházel z platné územně 

plánovací dokumentace (tedy z územně plánovací dokumentace platné po 12.10.2018) v měřítku 1:10000. 

Záměr se nachází v území s SV - všeobecně smíšené, OB - čistě obytné, S4 - ostatní dopravně 

významné komunikace. 
 

Pro tato území platí: 

SV - všeobecně smíšené 

Hlavní využití: 

Plochy pro umístění polyfunkčních staveb nebo kombinaci monofunkčních staveb pro bydlení, obchod, 

administrativu, kulturu, veřejné vybavení, sport a služby, při zachování polyfunkčnosti území. 

Přípustné využití: 

Polyfunkční stavby pro bydlení a občanské vybavení v souladu s hlavním využitím, s převažující funkcí  

od 2.nadzemního podlaží výše (např. bydlení či administrativa v případě vertikálního funkčního členění  

s obchodním parterem), obchodní zařízení s celkovou hrubou podlažní plochou nepřevyšující 8 000 m2,stavby 

 pro administrativu, kulturní a zábavní zařízení, školy, školská a ostatní vzdělávací a vysokoškolská zařízení, 

mimoškolní zařízení pro děti a mládež, zdravotnická zařízení, zařízení sociálních služeb, zařízení veřejného 

stravování, ubytovací zařízení, církevní zařízení, stavby pro veřejnou správu, sportovní zařízení, drobná nerušící 

výroba a služby, hygienické stanice, veterinární zařízení v rámci polyfunkčních staveb a staveb pro bydlení, čerpací 

stanice pohonných hmot bez servisů a opraven jako nedílná část garáží a polyfunkčních objektů, stavby, zařízení  

a plochy pro provoz PID, malé sběrné dvory. 

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. 

Parkovací a odstavné plochy, garáže. 

Podmíněně přípustné využití: 

Monofunkční stavby pro bydlení nebo občanské vybavení v souladu s hlavním využitím v odůvodněných případech, 

s přihlédnutím k charakteru veřejného prostranství a území definovanému v ÚAP. Víceúčelová zařízení pro kulturu, 

zábavu a sport, obchodní zařízení s celkovou hrubou podlažní plochou nepřevyšující 20 000 m2, zařízení 

záchranného bezpečnostního systému, veterinární zařízení, parkoviště P+R, čerpací stanice pohonných hmot, 

dvory pro údržbu pozemních komunikací, sběrné dvory, sběrny surovin, zahradnictví, stavby pro drobnou 

pěstitelskou činnost a chovatelství. Pro podmíněně přípustné využití platí, že nedojde k 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. 

 

 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. 
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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 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. 

 
S4 - ostatní dopravně významné komunikace 

Hlavní využití: 

Provoz automobilové dopravy a PID. 

Přípustné využití: 

Ostatní komunikace funkčních skupin B5 a C5 zařazené do vybrané komunikační sítě. Parkovací a odstavné plochy, 

zeleň, cyklistické stezky, pěší komunikace a prostory, technická infrastruktura. 

Podmíněně přípustné využití: 

Není stanoveno. 

Nepřípustné využití: 

Nepřípustné je využití neslučitelné s hlavním a přípustným využitím, které je v rozporu s podmínkami a limity 

stanovenými v dané lokalitě nebo je jiným způsobem v rozporu s cíli a úkoly územního plánování. 

 

Navržená stavba je v souladu s územním plánem využití území z hlediska funkčních regulativů  

pro služby, obchod, administrativu, veřejné stravování, vzdělávací a zdravotnické zařízení dle výše 

uvedeného v souladu s hlavním či obecně přípustným funkčním využitím plochy SV. Umístění pěších 

a vozidlových komunikací je v souladu s přípustným využitím. 

 

Stavební záměr se nachází ve stabilizovaném území, kde není stanovena míra využití území, z hlediska 

limitů rozvoje je možné pouze zachování, dotvoření a rehabilitace stávající urbanistické struktury  

bez možnosti rozsáhlé stavební činnosti. Předložený záměr je posuzován v kontextu přilehlého sídliště, 

kde se podlažnost bytových domů pohybuje v rozmezí 13-18/ pater. Navrhovaný objekt se 6 nadzemními 

podlažími nenaruší stávající strukturu zástavby, z daleka nepřekročí výškovou úroveň okolních staveb     

a naopak pozvedne svým charakterem neutěšené, funkčně zaostalé centrum lokality. 

 

Uvedený záměr nemůže mít významný vliv na evropsky významné lokality (dále jen EVL) ani ptačí 

oblasti. Záměr nezasahuje na území žádné EVL ani ptačí oblasti. 

Podlimitní záměr naplňuje ustanovení §4 odst. 1 písm. d) zákona č. 100/2001 Sb. v platném znění. 

 

Vzhledem k výše uvedenému a po pečlivém zvážení všech relevantních aspektů stavební úřad 

konstatuje soulad záměru s platným Územním plánem SÚ hl. m. Prahy. 

 



ČJ: MCP8 161350/2020  16 

Pracoviště: U Meteoru 6, Praha 8 - Libeň                        tel.referent: 222 805 715, vera.janska@praha8.cz tel.sekretariát: 222 805 719 

Předmětný záměr je rovněž v souladu s nařízením č. 10/2016 Sb. hl. m. Prahy, kterým se stanovují obecné 

požadavky na využívání území a technické požadavky na stavby v hlavním městě Praze (dále také jen 

„PSP“) a to zejména:  

• § 17 odst. 2 - U napojení sjezdu garáže na komunikaci ul. Lodžské bude navržen chodníkový přejezd, 

respektující prostorovou kontinuitu pěších tras.  

• § 18 a 19 - V převážné míře bude využito stávajících přípojek technické infrastruktury. Navržená 

tech. infrastruktura svým umístěním odpovídá požadavkům § 18 a §19. Rozvodná energetická vedení 

budou uložena pod terénem. Prostorové uspořádání sítí bude splňovat minimální vodorovné 

vzdálenosti při souběhu, minimální vzdálenosti při křížení a minimální krytí podle normy uvedené 

v § 84 PSP  

• § 20 odst. 1 - Stavba a její navrhovaná přístavba respektuje charakter stávajícího území. Stavba a její 

navrhovaná přístavba navazuje na uliční prostranství. 

• § 20 odst. 2 - Stavba a její navrhovaná přístavba přímo výškově navazuje na uliční prostranství a je 

využitelná pro obchod a služby 

• § 20 odst. 3 - Stavba a její navrhovaná přístavba vytváří přirozenou vodící linii pro osoby s omezenou 

schopností pohybu a orientace podle právního předpisu upravujícího požadavky zabezpečující 

bezbariérové užívání staveb. Stavba nevytváří volný prostor mezi uliční a stavební čárou. Jižní fasáda 

objektu neobsahuje prvky, které by zasahovaly do průchozího profilu komunikace ani nevyčnívaly 

z této fasády mimo půdorysný objekt. 

• § 28 odst. 1 - Stavba a její navrhovaná přístavba splňují požadavky na odstupy  

od oken obytných místností stávajících okolních budov – doloženo prokázaným splněním 

odstupového úhlu dle bodu 2 přílohy č.1 

• § 31 odst. 1 - U stavby a její navrhované přístavby je navrženo kapacitní připojení na pozemní 

komunikaci vjezdem a výjezdem z ul. Lodžské  

• § 31 odst. 2 - U napojení sjezdu garáže na komunikaci ul. Lodžské bude v souladu PSP navržen 

chodníkový přejezd respektující prostorovou kontinuitu pěších tras. 

• § 32 a 33 - Pro stavbu a její navrhovanou přístavbu je navržené dostatečné množství krycích 

parkovacích stání v 1.PP budovy dle požadavků § 32 a §33 PSP. Bude umístěno 78 parkovacích míst.  

Výpočet kapacity parkování byl doložen v souhrnné technické zprávě. 

• § 35 - Veškerá napojení stavby na tech. infrastrukturu budou samostatně uzavíratelná. Místa uzávěrů 

a vnější odběrná místa pro odběr vody budou přístupná a trvale označená. 

• § 36 odst. 1 a 2 - Stavba bude napojena na veřejný vodovod jednou přípojkou. 

• § 37 odst. 1 a 2 - Stavba bude napojena na veřejnou kanalizaci jednou jednotnou přípojkou. 

• § 38 odst. 1c - U řešené stavby je, z důvodu nemožnosti vsakování dešťových vod, navrženo 

regulované vypouštění dešťových vod do jednotné kanalizace. Návrh objemu retenování  

je proveden v souladu s § 38 odst. 2 PSP. Dešťové vody z objektu budou odváděny dešťovou 

kanalizací do dvou spojených retenčních nádrží (vnitřní rozměry 5,0x4,7x1m), umístěných  

pod úrovní podlahy 1.NP mezi základové pasy nosného základového roštu). Odtok z retenční nádrže 

bude škrcen na hodnotu 2,0 l/s. Retenční nádrž bude vybavena bezpečnostním přepadem umístěným 

nad retenčním objemem. Přepad bude napojen přes zpětnou klapku do přípojky. Odvod dešťové vody 

z přilehlých zpevněných chodníkových ploch a silniční plochy do ulice Lodžská bude ponechán 

stávající. Odvod dešťové vody ze zadní části objektu v místě příjezdu  

a parkování zásobovacích vozů o ploše 190 m2 bude řešen nově, vhodným vyspádováním nové uliční 

pláně do dvorních vpustí, které budou zaústěny do retenční nádrže dešťových vod mezi základovými 

pasy objektu pod podlahou 1.NP. 

• § 39 odst.1 - Stavba je navržena a bude provedena tak, aby splnila základní požadavky na stavby, 

kterými jsou mechanická stabilita a odolnost, požární bezpečnost, hygiena, ochrana zdraví  

a životního prostředí, ochrana proti hluku, bezpečnost a přístupnost při užívání, úspora energie  

a tepelná ochrana.  
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• § 39 odst. 2 stavba a její navrhovaná přístavba splní po celou dobu plánované životnosti požadavky 

uvedené   v § 39 odst. 1. 

• § 39 odst. 3 - Veškeré výrobky, materiály a konstrukce použité na stavbě budou splňovat požadavek 

§ 39 odst. 1 PSP. 

• § 40 - obecné požadavky na stavby byly zapracovány do dokumentace 

• § 41 - Založení nově navrhované přístavby a drobné úpravy stávajících základů budou splňovat 

požadavky, které odpovídají základovým poměrům a nesmí být při tom ohrožena stabilita stavby  

• § 42 - Stavba a její navrhovaná přístavba splňují dle § 42 vyhlášku č. 23/2008 Sb., o technických 

podmínkách požární ochrany staveb, ve znění vyhlášky č. 268/2011 Sb; vyhlášku č. 246/2001 Sb., 

o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru (vyhláška  

o požární prevenci)  

• § 43 odst. 1 body a) až k) - Stavba a její navrhovaná přístavba je navržena a bude prováděna  

a užívána tak, aby neohrožovala život a zdraví osob nebo zvířat, bezpečnost, zdravé životní podmínky 

jejich uživatelů ani uživatelů okolních staveb a aby neohrožovala životní prostředí  

nad limity obsažené v jiných právních předpisech.  

• § 43 odst. 2 - Stavba a její navrhovaná přístavba bude odolávat škodlivému působení vnitřního  

a vnějšího prostředí, zejména vlivům zemní vlhkosti a podzemní vody, vlivům atmosférickým  

a chemickým, záření, otřesům a biotickým škůdcům.  

• § 44 odst. 2 - Světlé výšky pobytových místností jsou navržené v souladu s požadavky v rozmezí 

2,75 až 3,15 m. 

• § 45 odst. 6) - Všechny pobytové místnosti navrhované i pobytové místnosti ve stavbách, 

navrhovanou stavbou ovlivněných, budou mít zajištěno denní osvětlení, stanovené právním 

předpisem, kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci, právním předpisem, kterým  

se stanoví hygienické požadavky na prostory a provoz zařízení a provozoven pro výchovu  

a vzdělávání dětí a mladistvých, a bude splňovat hodnoty denního osvětlení, určené podle normy 

uvedené v § 84 – viz samostatná příloha PD Studie zastínění zpracovaná společností DEKPROJEKT 

s.r.o., Zakázka číslo: 2018-001296-VlA. 

• § 46 odst. 1) - Všechny pobytové místnosti budou mít zajištěno dostatečné přirozené nebo nucené 

větrání a budou dostatečně vytápěny s možností regulace teploty  

• § 46 odst. 3) - Záchody, prostory pro osobní hygienu a prostory pro vaření budou účinně odvětrány 

a budou vytápěny s možností regulace přívodu tepla  

• § 46 odst. 4) - Vnitřní společné prostory a vnitřní komunikační prostory budovy budou odvětrány 

Pro místnosti, jejichž větrání je požadováno hygienickými, protipožárními nebo bezpečnostními 

předpisy, nebo kde požadavek na větrání vychází z požadavků technologie bez možnosti přirozeného 

větrání, budou navržena vzduchotechnická zařízení v souladu požadavky § 46 odst. 8) PSP. Jejich 

provoz bude bezpečný, hospodárný, nebude ohrožovat životní prostředí a zdraví osob nebo zvířat. 

Vzduchotechnická zařízení budou umožňovat požadované pravidelné čištění a údržbu.  

• § 46 odst. 12 - Na vstupním teplovodním potrubí bude osazen hlavní uzávěr topného média  

§ 48 odst. 1) až 5) - Vodovodní přípojka a její tech. řešení bude odpovídat požadavkům  

• § 49 odst. 1) až 6) - Kanalizační přípojka je stávající – nebudou aplikovány požadavky  

• § 50 odst. 3) - Stavba bude vybavena záchody pro užívání veřejností dle požadavků, odděleně  

pro muže a ženy, splňující požadavky na minimální počty hyg. zařízení a oddělné pro užívání 

personálem dle požadavků § 50 odst. 6) PSP.  

• § 51 odst. 1) - Stavba bude vybavena odvětrávanou místností u každého provozu  

pro odkládání odpadu dle požadavků § 51 odst. 1) PSP. Následně budou nádoby v době svozu 

tech. službami umísťovány na volné prostranství u severní fasády objektu. 

• § 52 odst. 1) - Stavba je navržena tak, aby splňovala požadavky na ochranu proti hluku  

a vibracím, stanovené právním předpisem, upravujícím ochranu zdraví před nepříznivými účinky 

hluku a vibrací. 
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• § 52 odst. 3) - Stěny, příčky, stropy spolu s podlahami a povrchy budou obsahovat zvukové izolace 

v takovém množství a kvalitě, aby splňovaly požadavky na vzduchovou a kročejovou neprůzvučnost 

podle normy uvedené v § 84 PSP dle požadavku § 52 odst. 3) PSP. 

• § 52 odst. 4 - Všechna zabudovaná technická zařízení, působící hluk a vibrace, budou umístěna  

a instalována tak, aby byl omezen přenos hluku a vibrací do stavební konstrukce a jejich šíření, 

zejména do chráněného vnitřního prostoru stavby. 

• § 52 odst. 5) - Instalační potrubí budou vedena a připevněna tak, aby nepřenášela do chráněných 

vnitřních prostorů stavby hluk, způsobený jejich používáním ani zachycený hluk z jiných zdrojů  

• § 53 odst. 1) – Stavba je navržena a bude prováděna a užívána tak, aby nebyla ohrožena bezpečnost 

jejich uživatelů ani uživatelů okolních staveb. Při provádění stavby nebude docházet  

k nepřiměřenému omezování přístupu k přilehlým stavbám nebo pozemkům, k sítím technické 

infrastruktury a požárním zařízením nad míru obvyklou. 

• 53 odst. 3) - Veřejná prostranství a pozemní komunikace dočasně užívané jako staveniště,  

při současném zachování jejich užívání veřejností, budou po dobu společného užívání bezpečně 

chráněny a udržovány. Veřejné plochy a pozemní komunikace budou pro staveniště používány  

jen ve stanoveném nezbytném rozsahu a době. Po ukončení jejich užívání jako staveniště budou 

uvedeny do předchozího nebo rozhodnutím určeného stavu. Při provádění a užívání staveb nebude 

ohrožena bezpečnost provozu na pozemních komunikacích. 

• § 55 odst. 1) - Stavba bude vybavena v souladu s požadavkem 2 výtahy (jeden osobní a jeden 

nákladní). 

• § 55 odst. 3) - Výtahová šachta nebude využita pro větrání prostorů nesouvisejících s výtahem. 

• § 56 odst. 1) - Každé podlaží bude přístupné schodištěm (kromě podlaží přístupných přímo z terénu). 

• § 56 odst. 2) - Schodiště a rampy jsou navrženy tak, že splňují hodnoty uvedené v bodě 6 přílohy  

č. 1 PSP  

• § 56 odst. 3) - Hlavní domovní schodiště je navrženo s přirozeným osvětlením v souladu 

• Požadavky § 57 odst. 1 až 3) PSP nebudou z důvodu odlišného řešení parkovacích stání  

na stavbě aplikovány. 

• § 60 - Střechy budou zachycovat a odvádět srážkové vody, sníh a led tak, aby neohrožovaly účastníky 

silničního provozu a osoby a zvířata v přilehlém prostoru  

• § 61 - Všechny prostupy vedení sítí technického vybavení do staveb nebo jejich částí, umístěné pod 

úrovní terénu, budou řešeny tak, aby byl znemožněn průnik plynu  

• § 62 odst. 1 až 5) - Plynovodní přípojka bude zachována, ovšem investor nepožaduje napojení objektu 

na plynovod. Proto bude stávající šoupě (zemní HUP) na NTL přípojce uzavřeno a poté demontováno 

domovní plynovodní vedení v zemi mezi šoupětem a plynovým kohoutem v nice  

ve fasádě objektu. Z toho důvodu nebudou na stavbě aplikovány požadavky § 62 odst. 1 až 5) PSP. 

• § 63 odst. 1) - Stavba bude připojena na stávající distribuční sít ukončenou v rozvaděči na severní 

fasádě objektu. Vnitřní silnoproudé rozvody budou na tuto síť napojeny v souladu s požadavkem  

§ 63 odst. 1) PSP. 

• § 63 odst. 3) - Elektrické rozvody a rozvody elektronických komunikací budou splňovat požadavky 

na: 

- bezpečnost osob, zvířat a majetku; 

- provozní spolehlivost v daném prostředí při určeném způsobu provozu a vlivu prostředí, 

- přehlednost rozvodu, umožňující rychlou lokalizaci a odstranění případných poruch; 

- snadnou přizpůsobivost rozvodu při požadovaném přemisťování elektrických zařízení  

a strojů, 

- dodávku elektrické energie pro zařízení, která musí zůstat funkční při požáru; 

- zamezení vzájemných nepříznivých vlivů a rušivých napětí při křižování a souběhu 

silnoproudých vedení a vedení elektronických komunikací, 
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- instalaci zařízení v elektrických rozvodech staveb s takovou elektromagnetickou 

kompatibilitou a odolností, aby tato zařízení v elektromagnetickém prostředí uspokojivě 

fungovala, aniž by sama způsobovala nepříznivé elektromagnetické rušení jiného zařízení  

v tomto prostředí. 

• § 63 odst. 4) – Zařízení, umožňující vypnutí elektrické energie, bude umístěno na severní fasádě 

objektu, tzn. bude trvale přístupné a viditelně trvale označené.  

• § 64 - Stavba a její přístavba bude ochráněna před bleskem funkčním hromosvodem. 

• § 66 odst. 1) - Stavba a její přístavba je navržena a bude provedena tak, aby spotřeba primární energie 

na jejich vytápění, větrání, umělé osvětlení, přípravu teplé vody, popřípadě chlazení budovy a úpravu 

vlhkosti vzduchu byla co nejnižší. 

• § 66 odst. 3) - U stávající stavby a její přístavby navržené vnitřní prostředí splňuje: 

- tepelnou pohodu uživatelů, 

- požadované tepelně technické vlastnosti konstrukcí a budov, 

- tepelně vlhkostní podmínky technologií podle různých účelů budov, 

- nízkou energetickou náročnost budov 

• § 66 odst. 4 a 5) - Požadované tepelně technické vlastnosti konstrukcí, výplní otvorů a budov budou 

splňovat požadavky podle normy uvedené v § 84.  

 

Záměr je v souladu s obecnými technickými požadavky zabezpečujícími užívání staveb osobami 

s omezenou schopností pohybu a orientace, stanovenými vyhláškou č. 398/2009 Sb. o obecných 

technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb, a to zejména: 

- Objekt bude přístupný z ulice Lodžské i ze zadní části budovy bezbariérovým přístupem  

- V části přízemí, kde bude krátké schodiště bude sklopná plošina pro vozíčkáře  

- Pro vstup do vyšších podlaží jsou určeny 2 výtahy, odpovídající vyhlášce o bezbariérovém 

přístupu 

- Parkovací místa pro invalidy jsou součástí automatického parkovacího systému, navržený systém 

a způsob nastupování a vystupování vyhovují požadavkům na bezbariérové využívání staveb  

– vedle zaparkovaného vozidla je v obou případech manipulační plocha na straně řidiče o šířce 

větší jak 1,5 m.  

 

Stavební úřad posoudil předloženou žádost z hlediska uvedených požadavků a konstatuje, že záměr  

je v souladu s požadavky stavebního zákona; stavební úřad zajistil vzájemný soulad předložených 

stanovisek a vyjádření dotčených orgánů vyžadovaných zvláštními právními předpisy a vlastníků veřejné 

dopravní a technické infrastruktury a zahrnul je do podmínek územního rozhodnutí.  

  

Dotčené orgány vydaly k posuzované dokumentaci pro územní rozhodnutí souhlasná závazná stanoviska 

nebo stanoviska. Pokud byl souhlas vázán na konkrétní požadavky, vztahující se k územnímu řízení, 

stavební úřad je převzal do podmínek tohoto rozhodnutí.  

 

Stavební úřad k závazným stanoviskům dotčených orgánů uvádí, že z ust. § 4 odst. 2 písm. a) stavebního 

zákona vyplývá: „dotčené orgány vydávají závazná stanoviska pro rozhodnutí a pro jiné úkony 

stavebního úřadu nebo úkony autorizovaného inspektora podle tohoto zákona, nestanoví-li tyto zvláštní 

právní předpisy jinak. K vydání územního rozhodnutí je zapotřebí zejména závazné stanovisko 

k dokumentaci pro územní řízení orgánu ochrany přírody, orgánu ochrany zemědělského půdního fondu, 

ochrany ovzduší k umístění zdrojů znečištění, státní památkové péče, orgánů ochrany veřejného zdraví.  
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Stanoviska, závazná stanoviska a vyjádření sdělili: 

o MHMP, odbor ochrany prostředí, spis. zn. S-MHMP 19603451/2017OCP, č.j. MHMP 77481/2018 

ze dne 15.1.2017   

o MHMP, odbor dopravních agend, spis. zn. S-MHMP 738874/201ODA, čj. MHMP – 

810491/2017/048/Vo ze dne 19.5.2017 

o MHMP, odbor Kancelář ředitele Magistrátu, odd. krizového managementu – čj. MHMP 

943435/2017  

ze dne 8.6.2017 

o MHMP, odbor památkové péče, spis. zn. S-MHMP 748931/2017 Daňhel, čj. MHMP 966664/2017 ze 

dne 13.6.2017 

o Hygienická stanice hl. m. Prahy, spis. zn. S-HSHMP 23264/2017, čj. HSHMP 23264/2017 ze dne 

31.5.2017 

o MHMP, odbor ochrany prostředí, spis. zn. S-MHMP 0736843/2017, čj. MHMP 1036627/2017 ze 

dne 27.6.2017 

o MHMP, odbor územního rozvoje, spis. zn. S-MHMP 741007/2017, čj. MHMP 789456/2017 ze dne 

18.5.2017 

o Institut plánování a rozvoje hl. m. Prahy, příspěvková organizace, čj. IPR 6336/147 ze dne 21.8.2017 

o Pražské vodovody a kanalizace, a.s., zn. PVK 29452/OTPČ/17 ze dne 7.6.2017 

o PREdistribuce, a.s., čj. 300043416 ze dne 24.5.2017 

o Hasičský záchranný sbor hl. m. Prahy, čj. HSAA-5935-3/2017 ze dne 1.6.2017 

o Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost – jednotka Dopravní cesta Metro, čj. 

240200/915/17/Lin ze dne 22.5.2017 

o Pražská plynárenská Distribuce, a.s., čj. 2017/OSDS/03743 ze dne 19.6.2017 

o CentroNet, a.s., čj. 1135/2017 

o Rio Media, a.s., čj. VYJRIO-2017-00242-01 ze dne 10.7.2017 

o CoProSys a.s., ze dne 29.6.2017 

o Policie ČR, Krajské ředitelství policie hl. m. Prahy, odbor služby dopravní policie, čj. KRPA-

185916-1/ČJ-2017-0000DŽ ze dne 20.6.2017 

o České Radiokomunikace, a.s., čj. UPTS/OS/170308/2017 ze dne 19.5.2017 

o CETIN, čj. 613876/17 ze dne 15.5.2017 

o T-Mobile Czech Republic, a.s., čj. E17060/17 ze dne 16.5.2017 

o Telco Pro Services, a.s, čj. 0200598627 ze dne 16.5.2017 

o UPC ČR, s.r.o. zastoupena společností InfoTel (nyní Vodafone Czech Republic, a.s.), čj. E010076/17  

ze dne 19.5.207 

o Vodafone Czech Republic, a.s, čj. 170516-152643527 ze dne 16.5.2017 

o ČEPS, a.s., čj. 0000016049 ze dne 15.5.2017 

o TCP (TRADE CENTRE PRAHA), čj. VO1217/17 ze dne 30.5.2017 

o ICT Support ze dne 2.6.2017 

o Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost, čj. 100130/38KU2132/2122 ze dne 23.10.2017 

o Pražská vodohospodářská společnost, a.s., čj. 5301/17/2/02 ze dne 15.11.2017 

o MHMP, odbor evidence majetku, spis. zn. 1963480/2017, čj. MHMP 1963480/2017/su ze dne 

11.1.2018 

o Technická zpráva komunikací hl. m. Prahy, čj. TSK/18360/17/5110/Ve ze dne 31.8.2017 
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o Technická zpráva komunikací hl. m. Prahy, odd. koordinace zvláštního užívání komunikací, TSK 

1578/17/5130/Vo ze dne 20.7.2017 

o PREdistribuce, a.s., ze dne 28.2.2018 

o ÚMČ Praha 8, odbor dopravy, spis. zn. SZ MCP8 120523/2018/2, č.j. MCP8 120523/2018 ze dne 

20.6.2018 

o ÚMČ Praha 8, odbor životního prostředí, zn. MCP81566662/2018 ze dne 27.7.2018 

o MHMP, odbor územního rozvoje, spis. zn. S-MHMP 1197104/2018, č.j. 1442260/2018 ze dne 

13.9.2018 

o Technologie hlavního města Prahy, a.s., čj. 1328/18 ze dne 1.10.2018 

o Pe3ny Net s.r.o. ze dne 10.10.2018 

o ÚMČ Praha 8, OÚRV – vodoprávní oddělení, spis. zn. MCP8 064819/2017/OV.Bor, čj. MCP8 

257030/2018 ze dne 17.10.2018 

o Vodafone, a.s., čj. 180918-085293809 ze dne 26.9.2018 

o RioMedia a.s., čj. VYJRIO-2018-01734-01 ze dne 24.9.2018 

o UPC ČR s.r.o. zastoupena společností InfoTel (nyní Vodafone Czech Republic, a.s.), čj. 1808/2018 

ze dne 19.9.2018 

o Telco Pro Services, a.s., čj. 0200807695 ze dne 18.9.2018 

o ČEPS a.s., čj. 0000020963 ze dne 17.9.2018 

o T-Mobile Czech Republic, a.s., čj. E34153/18 ze dne 18.9.2018 

o ÚMČ Praha 8, odbor správy majetku, spis. zn. SZ MCP8 156667/2018/2, čj. MCP8 156667/2018 ze 

dne 12.11.2018 

o NIPI, Bezbariérové prostředí, o.p.s., čj. 134180011 ze dne 24.10.2018 

o Fine Technology Outsource, čj. 7144 ze dne 22.10.2018 

o CentroNet, a.s., čj. 284/2018 ze dne 19.10.2018 

o Alfa Telecom, s.r.o. ze dne 29.10.2018 

o ÚMČ Praha 8, odbor dopravy, spis. zn. SZ MCP8 095218/2019/2, č.j. MCP8 095218/2019 ze dne 

1.4.2019 

o Dopravní podnik hl. m. Prahy, zn. 100630/16Ku778/810 ze dne 14.5.2019 

o Policie ČR, čj. KRPA-137147-3/ČJ-2019-0000DŽ ze dne 28.6.2019 

o Aktualizované stanovisko TSK, čj. TSK/29186/19/5110/Ve ze dne 24.10.2019 

o Aktualizované stanovisko MHMP, odbor evidence majetku, spis. zn. S-MHMP 2195746/2019, čj. 

MHMP 2311961/2019 ze dne 14.11.2019. 

o Pražské vodovody a kanalizace, a. s., čj. PVK 67076/OP/19 ze dne 11.12.2019 

o Pražská vodohospodářská společnost, a.s., čj. 5362/19/2/02 ze dne 9.12.2019 

o Pražská plynárenská Distribuce, a.s., čj. 2019/OSDS/07971 ze dne 11.12.2019 

o PREdistribuce, a.s., čj. 300071866 ze dne 11.12.2019 

o Vodafone Czech Republic, a.s., čj. 191128-1144143298 ze dne 5.12.2019 

o Dial Telecom, a.s., čj. PH 745062 ze dne 29.11.2019 

o CentroNet, a.s., čj. 3017/2019 ze dne 28.11.2019 

o Fine Technology Outsource s.r.o, č.j. 15905 ze dne 5.12.2019   

o Levny.net s.r.o., čj. Vy ze dne 5.12.2019 

o CoProSys a.s. ze dne 5.12.2019 

o Nej.cz, č.j. VyjNej – 2019-04660-01 ze dne 5.12.2019 

o Telco Pro Services a.s., čj. 0200997167 ze dne 28.11.2019 

o ČEZ ICT Services, a.s., čj. 0700137783 ze dne 28.11.2019 
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o ČEPS, a.s. čj. 0000024591 ze dne 28.11.2019 

o Technologie hlavního města Prahy, a.s., čj. 6265/19 ze dne 28.11.2019 

o Fine Technology Outsource s.r.o., čj. 15681 ze dne 29.11.2019 

o České Radiokomunikace, a.s., čj. UPTS/OS/233802/2019 ze dne 28.11.2019 

o UPC ČR, s.r.o. zastoupena společností InfoTel (nyní Vodafone Czech Republic, a.s.), čj. E017325/19  

ze dne 4.12.2019 

o Pranet.cz čj. 155400140 ze dne 6.12.2019 

o UNI Promotion s.r.o. v zastoupení společnosti INETCO.cz a.s., čj. 122411538 ze dne 9.12.2019 

o UNI Promotion s.r.o. v zastoupení společnosti New Telecom, spol. s r.o., čj. 13345788 ze dne 

9.12.2019 

o T-Mobile Czech Republic, a.s., čj. E45903/19 ze dne 28.11.2019 

 

Razítkem do situace se vyjádřili: 

o Planet A, a.s. ze dne 12.6.2017 

o Fast Communication ze dne 26.5.2017 

o Ministerstvo vnitra ze dne 23.5.2017 

o Grepa Networks, s.r.o. ze dne 25.9.2018 

o Stanovisko – razítko na situaci Ministerstvo vnitra ze dne 24.10.2018 

o Stanovisko – razítko na situaci Ministerstvo vnitra ze dne 4.12.2019 

o Pe3kny Net s.r.o. ze dne 15.6.2017 

o MO SEM Praha čj. 95137/2017-8201-OÚZ-PHA ze dne 21.7.2017 

o Planet A, a.s. ze dne 5.12.2019 

o Fast Communication ze dne 28.11.2019 

o SNM MO (původně MO-SEM Praha) čj. ÚP-573/10-190-2019 ze dne 9.12.2019 

o Pe3ny.net ze dne 8.12.2019 

o Grepa Networks, s.r.o. ze dne 12.12.2019.   

 

Žadatel dále doložil: 

o Studii zastínění 

o Rozhodnutí o připojení sousední nemovitosti parc. č. 588/1, 588/2, 588/3 v k.ú. Bohnice 

na komunikaci Lodžská vydané ÚMČ Praha 8, odborem dopravy pod spis. zn. SZ MCP8 

176969/2020/2, č.j. MCP8 176969/2020 ze dne 8.7.2020 

 

Stavební úřad zajistil vzájemný soulad předložených závazných stanovisek dotčených orgánů 

vyžadovaných zvláštními předpisy a zahrnul je do podmínek rozhodnutí. 

Stavební úřad rozhodl, jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí, za použití ustanovení právních předpisů 

ve výroku uvedených. 

 

Souhlasy vlastníků pozemků podle § 86 stavebního zákona: 

• Pozemky parc. č. 585/194, 827/17, 827/138, 827/140 vše v k.ú. Bohnice jsou ve vlastnictví  

Hlavního města Prahy – souhlas se záměrem byl vydán v zastoupení MHMP, odbor správy majetku 

pod spis. zn. S-MHMP 2195746/2019, č.j. MHMP 2311961/2019 ze dne 14.11.2019. 
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• Pozemky parc. č. 585/340, 585/341 a parc. č. 590/36 vše v k.ú. Bohnice jsou ve vlastnictví  

Hlavního města Prahy, svěřená správa ve vlastnictví obce Městská část Praha - 8 souhlas se záměrem 

byl vydán pod spis. zn. MCP8 156667/2018/2, č.j. MCP8 156667/2018 ze dne 12.11.2018. 

• Pozemky parc. č. 588/1, 588/2 a č. 588/3 v k.ú. Bohnice jsou ve vlastnictví společnosti 

DEVELOMPMENT ODRA BOHNICE s. r.o. – žadatel. 

 

Účastníci řízení - další dotčené osoby: 

Obec hl. m. Praha, zastoupená Institutem plánování a rozvoje hl. m. Prahy, MČ Praha 8, zastoupená 

OKS ÚMČ Praha 8, Equa bank a.s., Technická správa komunikací 

hl. m. Prahy, a.s., Hlavní město Praha, zastoupené odborem evidence majetku, Městská část Praha 8, 

zastoupená odborem správy majetku ÚMČ Praha 8, Pražská teplárenská a.s., PREdistribuce, a.s., 

Technologie hlavního města Prahy, a.s., Pražská plynárenská Distribuce, a.s., Pražská vodohospodářská 

společnost a.s., Pražské vodovody a kanalizace, a.s., T-Mobile Czech Republic a.s., CETIN a.s., Dopravní 

podnik hl. m. Prahy, akciová společnost, Vodafone Czech Republic, a.s. (dříve UPC Česká republika, 

s.r.o.), SITEL, spol. s  r.o., TeliaSonera International Carrier Czech Republic a.s., Karlínští patrioti z.s., 

vlastníci sousedních pozemků (viz odstavec níže) 

  

Při vymezování okruhu účastníků územního řízení o umístění stavby dospěl stavební úřad 

k závěru, že v daném případě postavení přísluší: 

• podle § 85 odst. 1 písm. a) stavebního zákona – žadateli, tj. DEVELOPMENT ODRA BOHNICE 

s.r.o., IČO 04207327, Plzeňská 429/245, 155 00 Praha, který je zároveň vlastníkem pozemků 

výstavby parc.č. 588/1, 588/2, 588/3 v k.ú. Bohnice 

• podle § 85 odst. 1 písm. b) stavebního zákona – obci, na jejímž území má být požadovaný záměr 

uskutečněn, což je v tomto případě Hl. m. Praha, zastoupena Institutem plánování a rozvoje 

hl. m. Prahy, 

• podle § 85 odst. 2 písm. a) stavebního zákona – vlastníkovi pozemku nebo stavby, na kterých má být 

požadovaný záměr uskutečněn, nebo tomu, kdo má jiné věcné právo k tomuto pozemku nebo stavbě:  

Hlavní město Praha, Equa bank a.s., Technická správa komunikací hl. m. Prahy, a.s., Městská část 

Praha 8, zastoupená odborem správy majetku ÚMČ Praha 8, Pražská teplárenská a.s., PREdistribuce, 

a.s., Technologie hlavního města Prahy, a.s., Pražská plynárenská Distribuce, a.s., Pražská 

vodohospodářská společnost a.s., Pražské vodovody a kanalizace, a.s., T-Mobile Czech Republic a.s., 

CETIN a.s., Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost, Vodafone Czech Republic, a.s. (dříve 

UPC Česká republika, s.r.o.), SITEL, spol. s  r.o., TeliaSonera International Carrier Czech Republic 

a.s.  

• podle § 85 odst. 2 písm. b) stavebního zákona – osobám, jejichž vlastnické nebo jiné věcné právo 

k sousedním stavbám anebo sousedním pozemkům nebo stavbám na nich může být dotčeno. 

Za takové sousední pozemky nebo stavby považuje stavební úřad pozemky a stavby sousedící, 

i nepřímo, s pozemky stavby uvedenými ve výroku rozhodnutí. V tomto případě jde o vlastníky 

pozemků a objektů na těchto pozemcích: 

- 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 stavby bytových domů č.p. 402, 403, 404, 405, 406, 407, 408, 409, 410, 411 

a 412 na těchto pozemcích 

- parc.č. 585/212 v k.ú. Bohnice a stavba technického vybavení č.p. 808 na tomto pozemku 

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

- parc.č. 585/68 v k.ú. Bohnice a stavba technického vybavení na tomto pozemku 
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- parc.č. 585/374, 585/380, 585/381, 585/497, 585/498, 585/378 a 585/1 v k.ú. Bohnice 

- 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 

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

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

- 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 

- parc.č. 590/19 a 590/20 a stavby technického vybavení na těchto pozemcích 

- parc.č. 590/15, 590/14, 590/13, 590/12 v k.ú. Bohnice a stavby bytových domů č.p. 427, 426, 425  

a 424 na těchto pozemcích 

- 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 stavby 

bytových domů č.p. 423, 422, 421, 420, 419, 418, 417, 416 a 415 na těchto pozemcích 

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

- parc.č. 827/234, 827/311, 827/238, 827/236, 827/237, 827/85 a 827/86 v k.ú. Bohnice 

- parc.č. 827/233 v k.ú. Bohnice 

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

- parc.č. 587 v k.ú. Bohnice a stavba občanského vybavení č.p. 399 na tomto pozemku 

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

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

- parc.č. 585/56, 585/57, 585/58 a 585/59 v k.ú. Bohnice a stavby bytových domů č.p. 387, 386 a 

385 na těchto pozemcích 

• podle § 85 odst. 2 písm. c) stavebního zákona – osobám, o kterých tak stanoví zvláštní právní předpis 

- Spolek Karlínští patrioti, z.s., IČ 05276594 

• podle ustanovení § 27 odst. 3 správního řádu jsou účastníky řízení rovněž osoby, o kterých to stanoví 

zvláštní zákon. Účastníkem řízení dle tohoto ustanovení je podle § 18 odst. 1 písm. h) zákona 

č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších předpisů, je účastníkem územního řízení 

i příslušná městská část (MČ Praha 8). 

 

U ostatních vlastníků sousedních pozemků a staveb na nich stavební úřad dospěl k názoru, že 

rozhodnutím nemohou být přímo dotčena jejich vlastnická nebo jiná věcná práva k pozemkům a stavbám 

na nich, neboť jejich vzdálenost a poloha vzhledem k navrhované stavbě je taková, že nemohou být 

umístěním ani provozem stavby přímo ovlivněny. 

 

Vypořádání s návrhy a námitkami účastníků: 

• Stavební úřad obdržel dne 18.12.2018 do datové schránky a dne 20.12.2018  i do podatelny 

ÚMČ Praha 8 námitky od Bytového stavebního družstva Katovická, IČ: 289 97 221, se sídlem 

Katovická 409/8, Praha 8 – Bohnice, které je spoluvlastníkem pozemků parc. č. 585/199, 585/200, 

585/201, 585/202, 585/203, 585/204, 585/205, 585/206, 585/207 vše v k.ú. Katovická, jejichž 

součástí jsou stavby obytných domů čp. 402 až 412, jedná se tedy o vlastnické právo k pozemkům 

a stavbám, které sousedí se stavebním záměrem.  
• Shodnou námitku podal dne 21.12.2018 i RNDr. Tomáš Špringer, Ph.D., nar. 23.10.1981, bytem 

Katovická 407/12, Praha 8 - dle výpisu z KN však není vlastník bytové jednotky ani spoluvlastník 
sousedních pozemků výstavby, a tudíž není účastníkem řízení, nicméně jeho námitky jsou vypořádány 
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společně s námitkami Bytového stavebního družstva Katovická. 

Citace: 
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 41 O, 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. I. 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 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.  

 

Vypořádání námitek: 

Soulad stavby s územním plánem posuzuje v daném případě dle ust. § 90 písm. a) stavebního zákona  

ve znění před novelou č. 225/2017 Sb. stavební úřad, závazné stanovisko podle ust. § 96b stavebního 

zákona bylo žadatelem předloženo nad rámec jeho zákonných povinností. Stavební úřad shledal soulad 

záměru s ÚPD shora v odůvodnění tohoto rozhodnutí. Stavba se nachází ve funkční ploše SV,  

ve stabilizovaném území, záměr se nachází v místě bloku bytových domů s rozmělněnou zástavbou, kdy 

navrhovanou stavbou dojde ke stabilizaci území, neboť nová výstavba nahradí stávající urbanisticky 

nefungující a dosluhující bývalé obchodní středisko. Navržený záměr neodporuje zachování, dotvoření 

ani rehabilitaci stávající urbanistické struktury, která je tvořena smíšenou zástavbou s torzy městských 

bloků. Stavba výškově nepřevyšuje okolní zástavbu. 

 

K námitce porušení ust. § 45 PSP, kde se uvádí, že dojde k zastínění objektu bytového domu v Katovické 

ulice, čp. 410, 411, 412, stavební úřad odkazuje na studii zastínění ze dne 13.3.2018 (doložena ve spise), 
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kterou bylo prokázáno, že nedojde k zastínění žádných místností v těchto bytových domech, kromě jedné 

místnosti, kterou je kočárkárna, kde stav oslunění není vyhovující. Jedná se však o nebytový prostor. 

 

Pokles ceny věci daný sousední zástavbou v mezích územního plánu (tj. změnou skutečností významných 

pro trh s nemovitými věcmi v mezích předem daných pravidel území) zásah do vlastnického práva zjevně 

nepředstavuje (viz. Usnesení Ústavního soudu I. ÚS 3197/18 ze dne 15.1.2019). 

 
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 rozšířením 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 I), že „předložený projekt neklade 

požadavky na odstranění dřevin rostoucích mimo les ve smyslu vymezení dle ustanovení § 3 odst. I písm. i) zákona 

o ochraně 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 nejobtížněji 

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. 
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Vypořádání námitek: 

Žadatel v průběhu projednávání upustil od záměru rozšíření komunikace v ulici Katovická a s jejím 

využíváním pro zásobování rekonstruovaného obchodního domu Odra, zásobování bude probíhat z ulice 

Lodžská. Námitka je proto již bezpředmětná. 

 

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 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).  

 

Vypořádání námitek: 

Lávka spojující terasu u bytového domu č.p. 412 a stávající ochozy v obchodním centru Odra je 

ve vlastnictví stavebníka, což je stavebnímu úřadu známo z úřední činnosti a bylo potvrzeno 

pravomocným rozhodnutím Obvodního soudu pro Prahu 8 zn. 24C/2019 ze dne 26.11.2019. Námitka 

zpochybňující vlastnictví lávky je proto nedůvodná. 

Požadavky na bezbariérovost jsou vyřešeny v předložené dokumentaci. Veškeré veřejně přístupné 
venkovní komunikace jsou řešeny bezbariérově podle ustanovení vyhlášky č. 398/2009 Sb. Ministerstva 
pro místní rozvoj o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb. 
Stavba a její navrhovaná přístavba vytváří přirozenou vodící linii pro osoby s omezenou schopností 
pohybu a orientace podle právního předpisu upravujícího požadavky zabezpečující bezbariérové užívání 
staveb dle požadavků § 20 odst. 3 PSP. 
 

 

• Stavební úřad obdržel dne 19.12.2018 námitky od Mgr. Milady Bulirschové, bytem Katovická 410/6, 
181 00 Praha 8  

Citace: 
Nesouhlasím 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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Nesouhlasím 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.Z2832/00 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. 

  

2)U obytných místností v nižších podlažích domů číslo popisné 412, 411 a 41 O 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 41 O 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  

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. Nesouhlasím s rozšířením komunikace v ulici Katovická a s 1eum 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.  

Nesouhlasím 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.  

Nesouhlasím 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 
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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.  

Nesouhlasím s rozšířením 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 kácení 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 přírody a krajiny". Podle výkresové dokumentace však ke kácení jedenácti vzrostlých stromů dojde.  

Projekt přestavby ulice Katovické napadám 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 nejobtížněji 

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. 

Nesouhlasím 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 upozorňuji, 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 nemohu 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 připojuji v příloze 

těchto námitek (příloha č. 5).  

 

Vypořádání námitek: 

Stavební úřad odkazuje na vypořádání námitek obsahově shodných námitek Bytového stavebního 

družstva Katovická výše. 
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• Stavební úřad obdržel dne 19.12.2018 námitku od paní Markéty Zajíčkové (bez udané adresy či 

kontaktu).  
Citace: 

Podávám námitku proti výstavbě, je třeba změnit plán v ulici Katovická a přesunout jej zcela do oblasti současné 

zastávky Odra a také zvážit nutnost takového počtu navrhovaných NP, stačila by nižší budova. 

 

Vypořádání námitek:  
Ačkoli paní Markéta Zajíčková není dle výpisu z KN vlastník bytové jednotky ani spoluvlastník 
sousedních pozemků výstavby a tudíž není účastníkem řízení, nicméně stavební úřad k námitce dále 
uvádí. Byla provedena změna návrhu umístění stavby, nově je navrženo zásobování objektu obchodního 
centra z ulice Lodžská a upuštěno od původního návrhu způsobu zásobování obchodního centra ulicí 
Katovickou a s tím spojených stavebních úprav této komunikace. V souvislosti s novým řešením 
zásobování objektu je navrženo posunutí zastávky MHD. 
 

• Dne 18.12.2018 obdržel Stavební úřad námitky – nesouhlasné stanovisko ke stavebnímu záměru  

od Společenství jednotek Hlivická a Bytového družstva Hlivická se sídlem Hlivická 424, 181 00 

Praha 8 – Bohnice 

Citace: 
 Z oznámení o zahájení řízení, tak jak bylo našemu družstvu doručeno, je zřejmé, že stávající budova bude 

navýšena ze současných 9,65 m na 22,9 m, čímž zcela nepochybně dojde k přímému dotčení práv vlastníků  

a obyvatel domu č. p. 424 - 427 v Hlivické ulici, který se nachází v bezprostřední blízkosti plánovaného záměru. 

Zvýšením stavby obchodního centra bezpochyby dojde k znehodnocení našeho bydlení, a to jak zastíněním, což je 

ostatně zřejmé i z vizualizace prezentované investorem (viz příloha), tak dalšími souvisejícími, životní prostředí 

zatěžujícími negativními vlivy, jakými je již nyní nadměrná hlučnost a prašnost z automobilové dopravy z okolních 

komunikací. Tím zcela bezesporu dojde ke snížení kvality bydlení a života se souvisejícím negativním dopadem  

na hodnotu nemovitostí. Z těchto důvodů požadujeme, aby veškeré nemovitosti zapsané na LV 618 v katastrálním 

území Bohnice byly zahrnuty do území dotčeného uvedeným stavebním záměrem a vlastníci nemovitostí byli 

zahrnuti mezi hlavní účastníky řízení.  

2.Lze rovněž zcela důvodně pochybovat, vzhledem k záměru realizace dalších, počtem blíže neuvedených 

komerčních prostor v celém 2NP, jakými jsou prodejny a provozovny, dále počtem blíže neuvedených ordinací  

a vzdělávacího centra v celém 3NP, a počtem blíže neuvedených kancelářských prostor ve 4NP, 5NP a 6NP, že by 

nezbytná dopravní obslužnost, zahrnující pohyb osob užívajících, resp. navštěvujících či zásobujících a udržujících 

veškeré nové plánované komerční prostory, nezanechala negativní vliv na své, již nyní značně zatížené okolí. 

 

3. Dále lze důvodně pochybovat, že by množství komerčních prostor nevyvolalo nároky na dopravu v klidu  

v plánovaném počtu pouhých 78 míst parkovacího stání (zřejmě i s místy pro osoby těžce zdravotně postižené, 

pacienty zdravotnických zařízení a nájemce komerčních prostor). O zajištění dopravní obslužnosti pro zásobovací 

vozy, jejichž počet zcela bezesporu vzroste, není s největší pravděpodobností vůbec uvažováno. Lze tedy s jistotou 

konstatovat, že doprava v klidu bude řešena tím způsobem, že nájemci a návštěvníci nové části obchodního centra 

budou využívat k odstavení vozidel ulice v okolí.  

4. Nesouhlasíme se souběhem lhůty stanovené pro uplatnění připomínek a námitek k záměru stavby se lhůtou 

stanovenu pro nahlížení do spisu před vydáním rozhodnutím. Ve své podstatě, pokud je v oznámení o zahájení 

řízení skutečně myšlen souběh obou lhůt, což není ve správním dokumentu uvedeno, se reálně nelze nahlížením  

do spisu před vydáním rozhodnutím seznámit se všemi podklady a to z důvodu, že pokud by účastníci řízení či ti, 

kteří se za účastníky považují nahlédli do spisu, před tím než budou shromážděny veškeré podklady, mezi které lze 

zahrnout i takové připomínky či námitky podané poštou v poslední den lhůty na podání připomínek či námitek, 

kompletní spisová dokumentace pro vydání rozhodnutí by byla k dispozici až po lhůtě stanovené v oznámení  

o zahájení řízení, čímž je účastníkům řízení v podstatě upřena možnost seznámit se před vydáním rozhodnutí  

se spisem kompletním. Z tohoto důvodu považujeme oznámení o zahájení řízení, v části stanovení lhůty  

pro nahlížení do podkladů před vydáním rozhodnutí, za nezákonné a žádáme o stanovení lhůty pro seznámení  
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s podklady před vydáním rozhodnutí až po zkompletování celého spisu, což může být až po lhůtě k uplatnění 

připomínek či námitek.  

Věříme, že naše námitky budou objektivně vyhodnoceny a bude jim ze strany stavebního úřadu vyhověno. 

Vypořádání námitek: 

Umístěnou stavbou bezpochyby dojde k dotčení účastníků – majitelů okolních nemovitostí, ale v souladu 

se zákonnými limity a nikoli v rozporu s nimi. Parkování v klidu, oslunění je řešeno v předložené 

dokumentaci, proti které dotčení účastníci námitky neuplatnili, ač k tomu měli možnost.  

Námitka krátké lhůty k nahlížení je s ohledem na dobu trvání řízení, kdy měli všichni účastníci 

neomezenou možnost nahlížení do spisu dle ust. § 38 správního řádu, již bezpředmětná. 

 

• Dne 19.12.2018 obdržel stavební úřad do podatelny ÚMČ Praha 8 námitky Městské části Praha 8, 

které dne 19.12.2018 projednala Rada Městské části Praha 8 na své 6. schůzi a schválila vyjádření 

Městské části Praha 8 usnesením č. Usn RMC 0666/2018. 

Citace: 

V souladu s ust. § 89 odst. 4 zák. č. 183/2006 Sb. v platném znění (Stavební zákon) je obec příslušná k uplatňování 

námitek, jestliže je záměrem dotčen veřejný zájem. V tomto případě je veřejným zájmem zachování stávající 

urbanistické struktury ve stabilizovaném území a bezpečnost občanů.  

Předmětné pozemky se nacházejí ve stabilizovaném území mezi stávající zástavbou ve funkční ploše SV -všeobecně 

smíšené. Záměrem je nástavba a přístavba stávajícího objektu, který bude po jejich provedení disponoval jedním 

podzemním a šesti nadzemními podlažími. Výška stavby k atice je navrhována ze stávajících+ 9,65 m  

(=297,3 m. n. m. Bpv) na+ 22,9 m (= 310,55 m. n. m. Bpv). Příjezd do automatizovaného parkovacího systému 

 je navržen z komunikace Lodžská, zatímco vjezd pro zásobování je navržen ze slepé komunikace Katovická.  

Městská část Praha 8 s umístěním výše uvedené stavby nesouhlasí z následujících důvodů:  

1.Navržené výškové řešení o šesti nadzemních podlažích je cizorodým prvkem v architektuře sídliště Bohnice, která 

se vyznačuje výškovými objekty bytových domů v kontrastu s nízkopodlažními objekty veřejné vybavenosti, což 

 je i případ OC Odra. Projektová dokumentace tento základní prvek koncepce porušuje.  

2. Záměr ohrožuje bezpečnost stávajících rezidentů sídliště Bohnice, zejména obyvatel v okolí komunikace 

Katovická, která byla navržena jako slepá bez předpokladu výrazného nárůstu dopravy. Zásobování objektu Odra 

by ji proto muselo využít hned dvakrát - jak pro příjezd, tak pro odjezd vozidel zásobování. V okolí této komunikace 

se nacházejí dětská hřiště, navrženým řešením tedy dochází zejména k ohrožení těch nejzranitelnějších - dětí. Řešit 

zásobování objektu Odry přes komunikaci Katovická lze proto vnímat jako velmi nebezpečné. Pro zajištění 

zásobování je daleko vhodnější využít komunikaci Lodžská, která již svými stávajícími parametry (2 + 2 jízdní 

pruhy) byla dle našeho názoru autory původní dopravního řešení sídliště Bohnice určena pro vedení kapacitnější 

dopravy. Kromě ohrožení bezpečnosti jde tedy opět o porušení původní koncepce sídliště Bohnice. 

Vypořádání námitek: 
Stavební úřad se neztotožňuje s názorem, že by záměr nástavby a přístavby byl „cizorodým prvkem  
v architektuře sídliště Bohnice, která se vyznačuje výškovými objekty bytových domů v kontrastu  
s nízkopodlažními objekty veřejné vybavenosti“. 

Navrhovaný objekt se neuplatňuje rušivě, nejbližší okolní zástavba je výškově ještě vyšší než navrhovaný 

záměr, svým měřítkem, celkovým působením a rozvržením hmot lze konstatovat, že záměr je v souladu 

s charakterem okolní smíšené nejednotné zástavby a nepřevyšuje blízké stavby.  
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Zároveň umístěním stavby se nejedná o rozsáhlou stavební činnost. Záměr se plánovanému průměrnému 

rozvoji v lokalitě nevymyká a svým potenciálem v území přiměřeně dotváří celkový záměr rehabilitace 

území.  

Předmětný záměr je dále navržen ve stabilizovaném území. Dle oddílu 7 bodu 7a) odst. 3 Změny  

č. Z 2832/00 ve stabilizovaném území „není uvedena míra využití ploch (platí vždy u ploch OB, OV, SV 

 a SMJ); z hlediska limitů rozvoje je možné pouze zachování, dotvoření a rehabilitace stávající 

urbanistické struktury bez možnosti další rozsáhlé stavební činnosti. Přípustné řešení se v tomto případě 

stanoví v souladu s charakterem území s přihlédnutím ke stávající urbanistické struktuře a stávajícím 

hodnotám výškové hladiny uvedeným v Územně analytických podkladech hl. m. Prahy (dále ÚAP).“.  

Dle oddílu 15 odst. 45 ÚP SÚ HMP je stabilizovaným územím „zastavitelné území, které je tvořeno 

stávající zpravidla souvislou zástavbou a stabilizovanou hmotovou strukturou, v němž územní plán 

nepředpokládá významný stavební rozvoj. Plochy OB, OV, SV a SMJ bez uvedeného kódu míry využití 

území jsou vždy stabilizované.“. 

Pojmy jako „dotváření stávající urbanistické struktury“ a „rozsáhlá stavební činnost“ nejsou v ÚP SÚ 

HMP přesně definovány. Jedná se tedy o neurčité právní pojmy, jejichž význam není jednoznačný  

a v různých částech území hl. m. Prahy se mohou tyto pojmy obsahově značně lišit. 
K pojmu rozsáhlá stavební činnost lze odkázat na judikát NSS č.j. 10 As 54/2014 a uvést, že umisťovaná 
stavba je výškově i vzhledově srovnatelná s okolními budovami v širším okolí, které výškou ani 
nepřevyšuje. 

Neboť se jedná o umístění stavby do stávající stavební struktury v daném území o určitém rozsahu, 

 ve kterém nedochází k zásadní změně způsobu využití a rozsáhlé stavební činnosti, je navržená stavba 

v souladu s platným ÚAP a územním plánem sídelního útvaru hl. m. Prahy. 
 
Co se týče námitky bezpečnosti užívání komunikace Katovická pro zásobování, této námitce bylo 
stavebníkem plně vyhověno změnou návrhu umístění stavby, do komunikace Katovická nebude 
zasahováno, nebude upravována a nebude použita pro zásobování objektu OC Odra. Po dohodě 
s vlastníky objektu bytových domů Katovické a Městskou částí Praha 8 bylo změněno zásobování 
z původní autobusové zastávky v ulici Lodžská přímo u obchodního domu OC Odra pomocí výtahu  
pod chodníkem s vývodem přímo v přízemí objektu OC Odra. Nebude tak v žádném případě narušena 
pohoda bydlení obyvatel v ulici Katovická. 
 
• Dále stavební úřad obdržel jednotlivě námitky obdobného charakteru od účastníků řízení, 

spoluvlastníků pozemků parc. č. 585/199, 585/200, 585/201, 585/202, 585/203, 585/204, 585/205, 
585/206, 585/207 v k.ú. Bohnice, jejichž součástí jsou stavby obytných domů čp. 402 až 412 a to: 

 
dne 19.12.2018 
Petr Zadražil, nar. 7.7.1984, bytem Březová 1540, Chotěboř 
dne 21.12.2018  
Ing. Daniela Stejskalová, nar. 3.6.1954, bytem Katovická 412, 181 00 Praha 8 
Ing. Vladimír Stejskal, nar. 25.7.1947, bytem Katovická 412, 181 00 Praha 8 
Vladimír Urban, nar. 21.4.1945, bytem Katovická 404, 181 00 Praha 8 
Daniela Lidmilová, nar.6.8.1949, bytem Katovická 410/6, 181 00 Praha 8 
Irena Hlinková, nar. 14.1.1957, bytem Katovická 412/2, 181 00 Praha 8 
Václav Kučera, nar. 3.7.1947, bytem Katovická 410/6, 1891 00 Praha 8 
Jiří Šťastný, nar. 17.11.19560, bytem Vysočanská 568/,190 00 Praha 9 
Ing. Milan Tatranský, nar. 10.7.1946, bytem Katovická 403/20, 181 00 Praha 8 
Jarmila Tatranská, nar. 6.6.1948, bytem Katovická 403/20, 181 00 Praha 8 
Jana Frýbová, 29.9.1987, bytem Katovická 405/16, Praha 8 – Bohnice 
Milan Frýba, nar. 28.6.1983, bytem Katovická 405/16, 181 00 Praha 8  
dne 27.12.2018 
Zuzana Růžičková, nar. 30.7.1962, bytem Brixiho 1616/16, 162 00 Praha 6 
Květoslava Kodejšová, nar. 6.6.1952, bytem Katovický 406, 181 00 Praha 8 
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Ing. Lubomír Benda, bytem Katovická 409/8, Praha 8 
Ing. Ludvík Mühlberger, nar. 18.11.1968, bytem Katovická 403/20, 181 00 Praha 8 
Josef Fresl, nar. 20.7.1975, bytem Katovická 406 
Petra Freslová, nar. 9.8.1976, bytem Katovická 406/14, 181 00 Praha 8 
Jaroslava Šimůnková, 5.7.1946, bytem Katovická 405/16 

dne 28.12.2018 

Milan Hricko, nar. 7.5.1981, bytem Katovická 408/10, Praha 8 

Dušana Hricková, 23.10.1980, bytem Katovická 408/10, 181 00 Praha 8 

dne 31.12.2018 

Pavel Lozinský, nar. 24.9.1949, bytem Katovická 408/10 

Jiří Meloun, nar. 2.5.1948, bytem Vyšehradská 251, Český Krumlov 

Miloslava Melounová, nar.10.1948, bytem Vyšehradská 251, Český Krumlov 

Jiří Špaček, 216.1.1982, Lublinská 574/7, 181 00 Praha 8 

dne 2.1.2019 

Vlastimila Víznerová, Katovická 402/22, 181 00 Praha 8 

dne 7.1.2019 

Ing. Petr Pojer, nar. 22.7.1956, bytem Hovorčovická 1717/1, 182 00 Praha 8 

Ing. Milada Pojerová, nar. 18.2.1956, bytem Hovorčovická 1717/1, 182 00 Praha 8  

 
Stavební úřad obdržel námitky obdobného charakteru od níže uvedených osob, které však nejsou 
vlastníky bytových jednotek ani spoluvlastníci sousedních pozemků výstavby a tudíž nejsou účastníky 
řízení.  

Námitky podali: 
Michaela Popelková, nar. 4.6.1978, bytem Katovická 405/16, 181 00 Praha 8 
Ing. Pavel Trcka, nar. 15.10.1949, bytem Katovická 403/20, 181 00 Praha 8   
Květoslava Vykydalová, nar. 27.5.1977, bytem Katovická 406/14, 181 00 Praha 8 
Jaroslav Šebesta, nar. 24.12.2000, bytem Katovická 406, 18100 Praha 8 

Radka Kačírková, nar. 25.7.1985, bytem Nová Ves 

 

Citace:  
Námitky a jejich odůvodnění:  

1)Přístavba a nástavba obchodního domu Odra výškou stavby, hmotou stavby a počtem podlaží zcela narušuje 

stávající urbanistickou strukturu lokality a porušuje 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 mého bytu. 

 

Vypořádání námitek: 

Námitka je nekonkrétní a obecná, není uvedeno, v čem jsou porušeny konkrétní právní předpisy. 

Předložená dokumentace územního rozhodnutí prokazuje soulad záměru s PSP, k souladu záměru  

s ust. § 90 písm. b) stavebního zákona se stavební úřad vyjádřil již výše, když mj. uvedl, že objekt  

se neuplatňuje rušivě, nejbližší okolní zástavba je výškově ještě vyšší než navrhovaný záměr, svým 

měřítkem, celkovým působením a rozvržením hmot lze konstatovat, že záměr je v souladu s charakterem 

okolní smíšené nejednotné zástavby a nepřevyšuje blízké stavby.  

Zároveň umístěním stavby se nejedná o rozsáhlou stavební činnost. Záměr se plánovanému průměrnému 

rozvoji v lokalitě nevymyká a svým potenciálem v území přiměřeně dotváří celkový záměr rehabilitace 

území.  
  

2)Nesouhlasím s rozšířením ulice 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 
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počtu parkovacích míst, kterých je v lokalitě kritický nedostatek, Zvýšení provozu v ulici Katovická vyvolané 

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 škola, dětské hřiště a hojně 

navštěvovaný park a zvýšení provozu vyvolané zásobováním obchodního domu Odra zhorší dopravní bezpečnost 

při přecházení komunikace v ulici Katovická.  

 

Vypořádání námitek: 
Této námitce bylo vyhověno změnou návrhu umístění stavby, nově je navrženo zásobování objektu 
obchodního centra z ulice Lodžská a upuštěno od původního návrhu způsobu zásobování obchodního 
centra ulicí Katovickou a s tím spojených stavebních úprav této komunikace. V souvislosti s novým 
řešením zásobování objektu je navrženo posunutí zastávky MHD. 
 

3)Nesouhlasím 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 nesouhlasím 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 do 1. NP, v době uzavření rekonstruovaného obchodního domu Odra není žádná 

cesta, jak se dostat z lávek do 1. NP, tato hlavní komunikační trasa obyvatel domů v Katovické ulici bude zcela 

přerušená.  

 

Vypořádání námitek: 

S ohledem na to, že se předmětná lávka nachází ve vlastnictví žadatele, je jeho nezadatelným právem, jak 

s ní naloží. Způsob tohoto nakládání pak neodporuje právním předpisům, což není ani obsahem námitky. 

 

K výše uvedenému textu, ještě doplnili: 

-  Ing. Pavel Trcka, citace:  

Projekt předpokládá zbourání stávajícího objektu, výkop jámy pro výstavbu garáží a výstavbu nové 6-ti patrové 

budovy. Pouze při bourání a výkopu bude nutné odvézt několik tisíc metrů kubických sutí a zeminy po ulici 

Katovická, což  

na mnoho měsíců zásadním způsobem-zhorši životní prostředí a znemožní řádné užívání bytů v bytovém domě 

podél celé ulice Katovická.  

 

- Jaroslava Šimůnková, citace: 

Umístění stojanů veřejného osvětlení o 4 m blíže k domu bude mít nedobrý vliv na zdraví obyvatel nižších pater, 

neboť škodlivost světelného smogu je všeobecně známa. Během stavebních úprav bude zhoršen přístup k našim 

domům zvláště pro občany se sníženou pohyblivostí, kteří jsou odkázáni na příjezd a odjezd autem od domu. Stejně 

tak pro ostatní obyvatele, kterým z větších dodávkových automobilů nebude možné složit i naložit objemnější 

náklad. Obslužnost domu bude naprosto nedostatečná pro vozidla komunálního odpadu, hasičská auta, vozy 

záchranné služby, čímž se u posledních dvou významně ovlivní bezpečnost obyvatel domu. Zároveň nejsem 

přesvědčena o nutnosti tak rozsáhlé revitalizace objektu Odra. Dlouhodobě prázdné prostory to potvrzují. V naší 

blízkosti je též dostatek obchodů. V závěru chci vyjádřit přesvědčení, že tak zásadní úpravy může navrhnout pouze 

ten, kdo v naší lokalitě nežije a jehož se netýkají. 

 

Vypořádání námitek: 

Stavební úřad k tomu uvádí, že světelný smog (znečištění) je pojem zákonu neznámý. Vliv na veřejné 

zdraví byl posouzen v rámci kladného závazného stanoviska Krajské hygienické stanice hl. m. Prahy. 

Z projektové dokumentace záměru je patrné, že stavba nebude nasvícena způsobem, který by mohl 

vyvolat natolik negativní účinky v podobě rušivého světla, které by pronikalo do okolních domů, 

popř. do míst, kde to není žádoucí, nebo působilo tzv. závojový jas oblohy. Námitka je nedůvodná. 

Staveništní doprava bude řešena v navazujícím stavebním řízení. 
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Co se týče údajné nepotřebnosti záměru výstavby, to nepřísluší stavebnímu úřadu s ohledem na ust. § 2 

odst. 2 správního řádu hodnotit. 
           

• Dne 19.12.2018 obdržel Stavební úřad námitky od paní Martiny Hejdukové, bytem Katovická 405/18, 

181 00 Praha 8  

 Citace:  
Nesouhlasím s přiloženým plánem rekonstrukce výše uvedené stavby, a to z následujících důvodů:  

a)Rozšíření komunikace klidové zóny v ulici Katovická, kde jsou dětská hřiště, školka, a psí hřiště 

ovlivní bezpečnost a sníží množství zeleně.  

b)Stavba až do 6.NP je nevhodná, vzhledem ke snížení sluneční aktivity východně i západně od 

této stavby a bytů krajních vchodů Katovické a Hlivické.  

c)Nedostatek parkovacích míst.  

d)Zrušený bezbariérový přístup na ochoz Odry.  
 

Dle výpisu z KN není Martina Hejduková vlastník bytové jednotky ani spoluvlastník sousedních 

pozemků výstavby a tudíž není účastníkem řízení. Vznesené námitky jsou obsahově shodné s již 

vypořádanými námitkami. Stavební úřad opětovně uvádí, že nově je navrženo zásobování objektu 

obchodního centra z ulice Lodžská a upuštěno od původního návrhu způsobu zásobování obchodního 

centra ulicí Katovickou a s tím spojených stavebních úprav této komunikace. Co se týče údajné 

nepotřebnosti záměru výstavby, to nepřísluší stavebnímu úřadu s ohledem na ust. § 2 odst. 2 správního 

řádu hodnotit. Potřeba řešení dopravy v klidu je vyhodnocena v dokumentaci záměru, součástí projektové 

dokumentace je zpracována kapitola 9.2. „Doprava v klidu“, kde byl vyčíslen počet parkovacích míst 

potřebných pro novou přístavbu a nástavbu v souladu s PSP. Bezbariérový přístup zůstává zachován, jsou 

splněny požadavky vyhlášky č. 398/2009 Sb. Ministerstva pro místní rozvoj o obecných technických 

požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb. 
 

 

• Dne 27.12.2018 obdržel Stavební úřad společné námitky od Ing. Jiřího Růžičky, nar. 8.6.1946 

a paní Věry Růžičkové, nar. 19.10.1948 oba bytem Katovická 405/16, 181 00 Praha 8  
 Citace:  

 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 41 O, 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 
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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 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. Tyto námitky se plně týkají našeho vlastnictví, bytu č. 32  

v 11. patře č. p. 409 viz. LV: 5862, katastrální území 730556 Bohnice.  

 

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 
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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 přírody a krajiny". Podle výkresové dokumentace však ke kácení 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 

nejobtížněji 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.  

 

Od vzniku Bytového družstva Katovická dne 10. 12. 2009 jsem byl vždy zvolen do statutárního orgánu jako člen 

představenstva, a od vzniku Společenství vlastníků Katovická č. p. 402 - 412 od 24. 6. 2015 zastupuji výkon funkce 

předsedy společenství vlastníků bytových jednotek. Z titulu výše uvedených funkcí jsem dne 12. 12. 2018 

prostudoval na odboru územního rozvoje předkládanou dokumentaci k zahálení územního řízení.  

Byl jsem překvapen stanoviskem odboru životního prostředí - prakticky bez námitek, které je v negaci s vyjádřením 

vedoucí OŽP Mgr. Jindřišky Ziaťkové ze dne 8.8.2018, cituji „Rozšíření slepé komunikace Katovická za účelem 

zásobování předložený projekt neřeší, nejsou nám známy parametry rozšíření komunikace a s tím spojené konkrétní 

požadavky na odstranění dřevin v souvislosti se stavbou v dané lokalitě", viz příloha č. 5.  

V příloze 6, Zápis z jednání ve věci vlastnictví lávek spojující objekty čp. 399 a čp. 401 při ul. Lodžská, Praha 8 - 

Bohnice (OC Odra) ze dne 29. 6. 2018 cituji bod 4. odstavec „Dále Ing. Myšková představila projekt přestavby, 

nástavby a rozšíření objektu čp. 401. Uvedla, že dle požadavku odboru územního rozvoje a výstavby ÚMČ Praha 8 

a dále odboru dopravy ÚMČ Praha 8 je v projektové dokumentaci řešeno zásobování objektu přes ulici Katovická, 

což vyžaduje její rozšíření.  

Zástupce BD a SVJ Katovická p. Ing. Růžička upozornil na - dle jeho názoru - zbytečně složité řešení zásobování 

objektu; jednodušší řešení je přístup z ulice Lodžská přes pozemek parc.č. 590/36, k.ú. Bohnice (levá strana 

objektu)."  

Při schvalovacím procesu uvádím, že žádám paní Víškovou, zapisovatelku zápisu u bodu 4) na závěr doplnit,  

že  

s mým navrhovaným řešením Ing. Baumruk souhlasil a uvedl, že to je normální řešení takovýchto projektů. Toto 

jsem požádal, aby bylo zaprotokolováno - tj. uvedeno do zápisu, zatím chybí. Dle telef. vyjádření paní Víškové zápis 

ke dni 11. 12. 2018 není upraven a odsouhlasen, pouze jej parafovala.  

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 1e 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.  

V příloze č. 7 „Historie řízení okolo spojovací lávky mezi OC"ODRA" a BD Katovická" podrobněji popisuji 

kontrolní prohlídky pěší lávky ze strany MCP8 již od r. 2012 a komise konstatují, že lávka nemá určeného 
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vlastníka k dnešnímu dni. Doloženo vyjádřením v. příloze č. 8 čj. MCP 120523/20118 „Závazné stanovisko  

k přípravné projektové dokumentaci stavby z hlediska dopravy pro účely územního řízení - znovuprojednání" 

uvádí toto stanovisko v bodě 1.  

Je zarážející, že orgány Městské části Prahy 8 hlavně stavební úřad a majetkový odbor tento stav nedokázaly 

vyřešit za dobu 6-ti let i přes naši urgenci BD a SVJ Katovická včetně osobních jednání u starosty pana  

Ing. Janků dne 22.1.2014 a starosty pana Romana Petruse dne 2.5.2018, jak uvádím v příloze č.7.  

V příloze č. 9 přikládám „Žádost o souhlas se změnou lávky, propojující Vaše bytové domy s OC Odra Bohnice", 

kterou jsem obdržel Gmail poštou od paní Radky Myškové ředitelky projektového studia. Moje vyjádření 

„Zamítavé stanovisko ke změně-odstranění lávky" přikládám v příloze č. 10.  

Příloha č. 11  

Kopii petice „Ne přestavbě části OC Odra v Praze 8 - Bohnicích!" zaslané k rukám starosty Městské části Praha 

8 Romana Petruse ze dne 29. 5. 2018 jsem přiložil v plném znění k „Námitkám ... " za Společenství vlastníků 

Katovická č.p. 402-4012. Přikládám jen odpověď starosty a zástupců starosty v naději jejich vyjádření cituji 

„Mohu Vás ujistit, že Váš názor bude jednou z důležitých informací pro jednání komise i Rady městské části".  

 Navrhovaný automatický systém parkování je vhodný pro hotely, kancelářské budovy, ale pro nakupující občany 

v OC ODRA je nepraktický a z hlediska jeho umístění nevhodný.  Závěrem jsme přesvědčeni o tom, že by to vše 

bylo vhodným námětem k veřejné medializaci v televizním vysílání či denním tisku.  

 

Vypořádání námitek: 

Stavební úřad odkazuje na obsahově totožné námitky týkající se souladu záměru s územním plánem, PSP, 

rozšířením ulice Katovická a vlastnictvím lávky spojující terasu u obytného domu číslo popisné 412  

a stávající ochozy v obchodním centru Odra, které byly shora vypořádány.  

 

Stavební úřad k výše uvedeným námitkám dále uvádí: 

Po dohodě účastníků řízení a MČ Praha 8 byl navržen posun autobusové zastávky směrem na východ 

mimo OD Odra a změna zásobování, která je navrženo z prostoru stávající autobusové zastávky (zálivu 

před OD Odra pomocí podzemního stolového výtahu umístěným za zásobovacím vozidlem. Zásobování 

z ul. Katovická bude zrušeno. Potřebný počet parkovacích míst bude zajištěn za pomoci automatického 

parkovacího systému v nové přístavbě OD Odra. Navrženo je celkem 78 parkovacích míst v 1. PP 

 

Dne 22.1. 2020 oznámil stavební úřad pokračování v řízení pod č.j.  MCP8 008273/2020, vyzval 

účastníky k seznámení s podklady, následně byly uplatněny další námitky: 

• Stavební úřad obdržel dne 20.2.2020 do datové schránky námitky od Bytového stavebního družstva 

Katovická, IČ: 289 97 221, se sídlem Katovická 409/8, Praha 8 – Bohnice. Námitky stejného znění 

obdržel Stavební úřad i dne 20.2.2020 do podatelny od Společenství vlastníků Katovická č.p. 402-412 

Citace: 
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, kterými 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 41O, 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.  

 

Vypořádání námitek 

Stavební úřad uvádí, že Společenství vlastníků Katovická č.p. 402-412 není uvedeno jako účastník řízení 

v ust. § 85 odst. 2 stavebního zákona, přesto byly jeho námitky vypořádány. 

Námitky jsou nekonkrétní, v čem by stavba měla konkrétně porušovat vyhlášku č. 10/2016 Sb (Pražské 

stavební předpisy). Stavební úřad shora konkrétně prokázal, že stavba OC Odra byla navržena v souladu 

s platnými předpisy – vyhláškou č. 10/2016 Sb. (Pražské stavební předpisy) i s platným Územním plánem 

hl. m. Prahy.  

Území stávajícího dvoupodlažního obchodního domu Odra je zastavěným územím a využitelným 

prostorem mezi převážně stabilizovanou zástavbou bytovými domy (13 až 18 patrové objekty). Jedná  

se o dotvoření a rehabilitaci současné fádní, dožívající urbanistické struktury. V objektu se nachází 

drobná občanská vybavenost (obchody, restaurace, služby). Objekt tvoří důležité komunikační propojení  

pro chodce mezi jižním a severní části OD Odra, které jsou rozdělené komunikací ulice Lodžská. Prostor 

je frekventovaným pozemkem kolem dopravního uzlu – stanice autobusů městské dopravy (stanice Odra). 

Záměr byl kladně projednán jak na Institutu hl. m. Prahy, tak na odboru územního rozvoje hl. m. Prahy, 

kde byl dvěma kladnými stanovisky potvrzen soulad s platným Územním plánem hl. m. Prahy. Původní 

vyjádření odboru územního rozvoje hl. m. Prahy ze dne 18.5.2017 vydané pod čj. MHMP 789456/2017  

bylo doplněno o „Závazné stanovisko“  UZR MHMP vydané dne 13.9.2018 pod čj. MHMP 

1442260/2018.  

I zde je konstatováno, že předložený záměr je situován v sídlišti, kde je podlažnost bytových domů 

v rozmezí mezi 13–18 patry. Objekt se 6-ti nadzemními podlažími tak nenaruší stávající strukturu 

zástavby a zdaleka nepřekročí výškovou úroveň okolních staveb. Naopak pozvedne svým charakterem 

neutěšené, funkčně zaostalé lokální centrum lokality. Nelze jej rovněž označit za rozsáhlou stavební 

činnost. 

 

Nástavbu dvoupodlažního obchodního domu v okolí, kde se nacházejí podstatně vyšší bytové domy, 

nelze v žádném případě považovat za zatížení, které by vybočovalo v podstatné míře od obecně 

požadovatelných standardů na bydlení v dané lokalitě. 

 

Pokles ceny věci daný sousední zástavbou v mezích územního plánu (tj. změnou skutečností významných 

pro trh s nemovitými věcmi v mezích předem daných pravidel území) zásah do vlastnického práva zjevně 

nepředstavuje (viz. Usnesení Ústavního soudu I. ÚS 3197/18 ze dne 15.1.2019). 
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K námitce porušení ust. § 45 PSP, kde se uvádí, že dojde k zastínění objektu bytového domu v Katovické 

ulice, čp. 410, 411, 412, stavební úřad odkazuje na studii zastínění ze dne 13.3.2018 (doložena ve spise), 

kterou bylo prokázáno, že nedojde k zastínění žádných místností v těchto bytových domech, kromě jedné 

místnosti, kterou je kočárkárna, kde stav oslunění není vyhovující. Jedná se však o nebytový prostor. 

 
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.  

 

Vypořádání námitek: 

Lávka spojující terasu u obytného domu č.p. 412 a stávající ochozy v obchodním centru Odra je ve 

vlastnictví stavebníka, což je stavebnímu úřadu známo z úřední činnosti a bylo potvrzeno pravomocným 

rozhodnutím Obvodního soudu pro Prahu 8 zn. 24C/2019 ze dne 26.11.2019. Námitka zpochybňující vlastnictví 

lávky je proto nedůvodná. 

Požadavky na bezbariérovost jsou vyřešeny v předložené dokumentaci, Veškeré veřejně přístupné 
venkovní komunikace jsou řešeny bezbariérově podle ustanovení vyhlášky č. 398/2009 Sb. Ministerstva 
pro místní rozvoj o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb. 
Stavba a její navrhovaná přístavba vytváří přirozenou vodící linii pro osoby s omezenou schopností 
pohybu a orientace podle právního předpisu upravujícího požadavky zabezpečující bezbariérové užívání 
staveb dle požadavků § 20 odst. 3 PSP. 

 

Stavební úřad dále uvádí, že této námitce bylo plně vyhověno, do komunikace Katovická nebude 

v žádném případě zasahováno, nebude upravována a nebude použita pro zásobování objektu OC Odra.  

Po dohodě s vlastníky objektu bytových domů Katovické a Městskou částí Praha 8 bylo změněno 

zásobování z původní autobusové zastávky v ulici Lodžská přímo u obchodního domu OC Odra pomocí 

výtahu pod chodníkem s vývodem přímo v přízemí objektu OC Odra. Nebude tak v žádném případě 

narušena pohoda bydlení obyvatel v ulici Katovická.  

 

Zároveň tak byla vyřešena i předchozí námitka účastníků řízení-obyvatel v bytovém domě v ulici 

Hlivická tak, že zastávka, původně navržena přímo u objektu OC Odra, která byla posunuta podle 

původní PD blíže k bytového domu v ulici Hlivické byla posunuta úplně mimo objekt OC Odra na ulici 

Lodžská. To bylo kladně projednáno jak s Dopravním podnikem, tak i s TSK, Hl. m. Prahou i Policií ČR. 

 

Stávající lávka mezi OC Odra a BD Katovická čp. 412 zůstane zachována tak, že bude částečně 

zachována jako lávka s propojením přímo do OC Odra ve 2. NP tak, že bude plynule navazovat 
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průchodem na lávky nad komunikací Lodžskou. Částečně zde budou zbudovány i schody pro přímý 

přístup k nově posunuté autobusové zastávce v ulici Lodžská.  

 
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.  

 

 

Vypořádání námitek: 

Tato námitka byla vznesena v rozporu se zásadou koncentrace řízení, když vyrozuměním o pokračování 

řízení ze dne 22.1.2020 oznámil stavební úřad účastníkům řízení možnost vyjádřit se k doplněným 

podkladům rozhodnutí a změně dokumentace územního rozhodnutí, která spočívala pouze v novém řešení 

zásobování objektu obchodního centra z ulice Lodžská a upuštění od původního návrhu způsobu 

zásobování obchodního centra ulicí Katovickou a s tím spojených stavebních úprav této komunikace. 

 

Součástí projektové dokumentace je zpracována kapitola 9.2. „Doprava v klidu“, kde byl vyčíslen počet 

parkovacích míst potřebných pro novou přístavbu a nástavbu v souladu s PSP. Nově budována budou 

parkovací místa vzniklá přístavbou a nástavbou.  Navrženo je celkem 78 stání v 1.PP, která budou 

zajištěna automatickým parkovacím systémem (APS). 

 

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.  

 

Vypořádání námitek: 

Rovněž tato námitka byla vznesena v rozporu se zásadou koncentrace řízení, když vyrozuměním  

o pokračování řízení ze dne 22.1.2020 oznámil stavební úřad účastníkům řízení možnost vyjádřit  

se k doplněným podkladům rozhodnutí a změně dokumentace územního rozhodnutí, která spočívala 

pouze v novém řešení zásobování objektu obchodního centra z ulice Lodžská a upuštění od původního 
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návrhu způsobu zásobování obchodního centra ulicí Katovickou a s tím spojených stavebních úprav této 

komunikace. 

 

Automatický parkovací systém je běžně využíván tam, kde není možné vybudovat klasická parkovací 

místa například pod povrchem objektu a jeho využití je zcela v souladu s PSP a obecně závaznými 

předpisy. Jedná se o automatizovaný systém nenáročný na prostor. Názor účastníků, že systém nebude 

fungovat a že bude nadměrně zatěžovat ulici Lodžskou, nebyl ničím prokázán a doložen, jedná se pouze  

o spekulaci.  

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

v ulici Katovická.  
 

Vypořádání námitek: 

Stavební úřad uvádí, že se jedná o pozemek ve vlastnictví Hl. m. Prahy, svěřený do správě Městské části 

Praha 8. Ze strany Městské části Praha 8 nebyl vznesen požadavek na úpravu tohoto veřejného 

prostranství, stavebník pak nemůže sám umisťovat úpravu zeleně na cizím pozemku bez souhlasu 

vlastníka tohoto pozemku. Námitka nesměřuje k porušení konkrétního předpisu. 

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.  

 

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.  

S ohledem na výše uvedené námitky nemůže Společenství vlastníků Katovická č.p. 402-412 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.  

 

Vypořádání námitek: 

Rovněž tato námitka byla vznesena v rozporu se zásadou koncentrace řízení, když vyrozuměním  

o pokračování řízení ze dne 22.1.2020 oznámil stavební úřad účastníkům řízení možnost vyjádřit se 

k doplněným podkladům rozhodnutí a změně dokumentace územního rozhodnutí, která spočívala pouze  

v novém řešení zásobování objektu obchodního centra z ulice Lodžská a upuštění od původního návrhu 

způsobu zásobování obchodního centra ulicí Katovickou a s tím spojených stavebních úprav této 

komunikace. 

 

Nejedná se o dokumentaci k provádění stavby, ale pouze k územnímu rozhodnutí, kde se rozhoduje  

o umístění stavby. Podrobnost staveništní dopravy a odvozu suti bude řešena v dalším stupni projektové 

dokumentace – dokumentaci pro stavební řízení a tedy i ve stavebním řízení.  

Vypořádání námitek s vyjádřeními účastníků k podkladům rozhodnutí: 

- Účastníci se k podkladům rozhodnutí nevyjádřili. 

 

Poučení účastníků o odvolání: 

Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat do 15 dnů ode dne jeho oznámení k odboru stavebního řádu 

Magistrátu hl. m. Prahy podáním u zdejšího správního orgánu. 

Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu 

a aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je 
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správní orgán na náklady účastníka. Odvoláním lze napadnout výrokovou část rozhodnutí, jednotlivý 

výrok nebo jeho vedlejší ustanovení. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřípustné. 

 

Informace žadateli: 

Stavební úřad po dni nabytí právní moci územního rozhodnutí doručí žadateli stejnopis písemného 

vyhotovení územního rozhodnutí opatřený doložkou právní moci spolu s ověřenou grafickou přílohou, 

stejnopis písemného vyhotovení územního rozhodnutí opatřený doložkou právní moci doručí také místně 

příslušnému obecnímu úřadu, pokud není stavebním úřadem, a jde-li o stavby podle § 15 nebo 16 

stavebního zákona, také stavebnímu úřadu příslušnému k povolení stavby. 

Rozhodnutí má podle § 93 odst. 1 stavebního zákona platnost 2 roky. Podmínky rozhodnutí o umístění 

stavby platí po dobu trvání stavby či zařízení, nedošlo-li z povahy věci k jejich konzumaci. 

 

 

 
 

 

otisk úředního razítka 

 

 

 

Ing. Pavel Kryštof  

vedoucí odboru územního rozvoje a výstavby 

 

 

 

Poplatek: 

Správní poplatek podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů 

položky 17 odst. 1 písm. f) ve výši 20000 Kč byl zaplacen dne 25.6.2020. 

 

 

Toto rozhodnutí 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 rozhodnutí. 

 

Doručí se: 

o Rozhodnutí 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 

- 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 
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- 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 

 

a účastníkům řízení podle § 85 odst. 2 písm. c) stavebního zákona – osobám, o kterých tak stanoví 

zvláštní právní předpis 

- Spolek Karlínští patrioti, z.s., IČ 05276594 

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

přístup. 

 

Doporučeně do vlastních rukou: 

1. United Architect Studio, s.r.o., IDDS: yb29aej 

 

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 
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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. MČ Praha 8, zast. 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. TeliaSonera Czech Republic, a.s., IDDS: ubzgk9a 

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

18. Vodafone Czech Republic, a.s., IDDS:29acihr  

  

Doporučeně: 

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

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

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

- odbor bezpečnosti 

- odbor pozemních komunikací drah 

- odbor ochrany prostředí 

- odbor památkové péče 

- odbor územního rozvoje 

- odbor rozvoje a financování dopravy 

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

23. ÚMČ Praha 8, OKS, odd. bezpečnosti a krizového řízení, Zenklova č.p. 1/35, Libeň, 180 00 Praha 8 

24. ÚMČ Praha 8, odbor územ. rozvoje a výstavby, vodopr. úřad, Zenklova č.p. 1/35, 180 00  Praha 8 

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

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

 

Obyčejně: 

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

 

Co: spis, evidence, PM 

Za správnost vyhotovení odpovídá Věra Janská. 
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