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V Praze dne 27. října 2020 
 
 
Bytové družstvo Katovická 
k rukám Soňy Teplé, předsedy představenstva 
Katovická 409/8 
181 00  Praha 8 – Bohnice 
 
do datové schránky ID DS: ddfhrm9 
e-mailem na: sona.tepla@centrum.cz 
 
 
na vědomí  
 
 
Společenství vlastníků Katovická č.p. 402-412 
k rukám Ing. Jiřího Růžičky, člena představenstva 
Katovická 409/8 
181 00  Praha 8 – Bohnice  
 
e-mailem na: jiri.ruzicka@katovicka.cz 
 
 
 
Věc: Vyjádření investora v návaznosti na podání odvolání proti územnímu rozhodnutí 
 

Odvolání návrhu dohody o podmínkách udělení souhlasu a společném postupu při 
rekonstrukci OC ODRA a odstoupení od dohody ze dne 22. ledna 2019  
 
Oznámení o uzavření lávky pro pěší z důvodu statického narušení nosných konstrukcí  

 
 
 
Vážená paní Teplá, 
 
obracím se na Vás opětovně v právním zastoupení mého klienta – obchodní korporace – společnosti 
s ručeném omezeným DEVELOPMENT ODRA BOHNICE s.r.o., IČO: 042 07 327, se sídlem Praha 8 
– Bohnice, Lodžská 401/13, PSČ: 181 00, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem 
v Praze, oddíl C, vložka 244059 (dále jen jako „Klient“), a to v návaznosti na skutečnost, že Bytové 
družstvo Katovická (dále jen jako „BD“), jejímž jste předsedou představenstva, podalo odvolání proti 
územnímu rozhodnutí vydanému Úřadem městské části Praha 8, odbor územního rozvoje a výstavby 
pod spis. zn.: MCP8 117077/2017/OV a č.j.:  MCP8 008273/2020 (dále jen jako „Odvolání“). 
 
Uvedené Odvolání bylo ze strany BD podáno přes to, že mezi mým Klientem a BD došlo k dohodě o 
obsahu dohody o podmínkách udělení souhlasu a společném postupu při rekonstrukci OC ODRA (dále 
jen jako „Dohoda o společném postupu“), která byla ze strany mého Klienta již podepsána a ze strany 
BD nebyla podepsána pouze proto, že dle Vašeho sdělení nemohlo dojít ke svolání členské schůze 
v návaznosti na současnou situaci ohledně šíření nemoci COVID-19. Bez ohledu na tuto skutečnost 
požadoval můj Klient Dohodu o společném postupu za odsouhlasenou a byl připraven postupovat plně 
v kontextu těchto ujednání.  
 
Současně bylo ze strany BD v Vašem dopise ze dne 10. března 2020 výslovně konstatováno, že: „S 
přihlédnutím k uvedenému shora rozhodlo představenstvo bytového družstva, že námitky zpět brány 
nebudou, nicméně budeme plně respektovat rozhodnutí správního orgánu v této věci.“. Ze strany BD 
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tak nebyl dodržen ani tento závazek, když (i) správní orgán se plně vypořádal s námitkami BD;; (ii)  
správním orgánem bylo vydáno rozhodnutí; a (iii) toto rozhodnutí není ze strany BD, přes výslovný 
příslib, respektováno. Za této situace nemůže již Klient považovat BD za důvěryhodného partnera pro 
jakékoliv dohody, když ze strany BD nejsou žádné dohody dodržovány a jsou vznášeny stále nové a 
nové požadavky (posledním požadavkem je požadavek na jakési „výpalné“ ve výši 5 mio. Kč, což je 
zcela nepřijatelné, když už současné závazky mého Klienta, které plynuly z Dohody o společném 
postupu pro něj znamenali investici přes 10 mio. Kč). 
 
Za této situace tedy můj Klient tímto, ve smyslu ustanovení § 1731 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., 
občanský zákoník odvolává jím učiněný návrh na uzavření Dohody o společném postupu. Současně můj 
Klient tímto odstupuje od ústní dohody o podmínkách spolupráce na projektu OC ODRA, která byla 
uzavřena dne 22. ledna 2019, a to z důvodu hrubého a opakovaného porušení závazků BD z této dohody.  
 
V současné době tedy Klient není vázán žádnými dohoda či smluvními ujednáními s BD a za této situace 
tak nebudou z jeho strany reflektovány žádné požadavky BD, které by neplynuly z veřejnoprávních 
rozhodnutí, tj. zejména z územního rozhodnutí a následného stavebního povolení. Protože odklad 
realizace stavby způsobený Odvoláním ze strany BD způsobí Klientovi nemalé finanční náklady, bude 
Klient nucen v rámci realizace projektu OC ODRA tyto náklady ušetřit na některých částech projektu, 
jakými jsou např. lávka propojující OC ODRA s objektem č.p. 412 v k.ú. Bohnice (dále jen jako 
„Lávka“). Jen pro doplnění připomínám, že Lávka je ve vlastnictví Klienta, a to dle pravomocného 
rozhodnutí Obvodního soudu pro Prahu 8 ve věci spis. zn.: 24 C 9/2019 ze dne 26. listopadu 2019 (již 
Vám byl předložen), na základě něhož se nyní připravují podklady pro zápis této skutečnosti do katastru 
nemovitostí; Klient je tedy v současné době nezpochybnitelným vlastníkem jak Lávky mezi domy 
č.p. 401 a 412 v k.ú. Bohnice, tak i dalších lávek. Klient, jako vlastník Lávky, resp. všech lávek je tak 
Klient oprávněn tyto odstranit, a současně není a ani v budoucnu nebude povinen tyto lávky vybudovat 
či je jakkoliv udržovat, apod. 
 
Současně, jak jste byli již v minulosti upozorněni, došlo v důsledku odkladu realizace projektu 
OC ODRA z důvodů výhradně na straně BD k technické zastaralosti Lávky, která vyústila 
v nezbytnost jejího uzavření, protože její technický stav může ohrozit osoby, které by Lávku 
využívaly. Tato skutečnost plyne z technického a statického posouzení provedeného soudním znalcem 
Ing. Petra Hlásního, CSc. dle vyjádření č. 1-10/2020 ze dne 23. října 2020 a byl o ní informován jak 
stavební úřad, tak i Městská část Praha 8. V současné době tak není dle odborného soudného znalce 
vyjádření možné Lávku bezpečně využívat, a proto byl Klient nucen technickými prostředky jejímu 
využití zabránit tak, aby nedošlo k ohrožení života a zdraví osob a majetku.  
 
S úctou  
 
 
 
DEVELOPMENT ODRA BOHNICE s.r.o. 
i.s. JUDr. Jiří Gajdarus, advokát  


