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Magistrát hl. m. Prahy 

Odbor stavebního řádu 

 

prostřednictvím 

 

Úřad městské části Praha 8 

Odbor územního rozvoje a výstavby 

Zenklova 35, 180 48 Praha 8 

gybpd 

 

Odvolatel: 

Bytové družstvo Katovická 

se sídlem Katovická 409/8, Bohnice, 181 00 Praha 8 

identifikační číslo 28997221 

(dále jen „odvolatel“) 

 

 

Spis. zn: MCP8 117077/2017/OV .Jan,Pes 

Č. jedn.: MCP8 161350/2020 

 

 

 

V Praze dne 19. října 2020 

 

 

 

Věc: 

Odvolání proti rozhodnutí ze dne 21.9.2020, spis. zn.: MCP8 117077/2017/OV .Jan,Pes, č. 

jedn: MCP8 161350/2020 o vydání rozhodnutí o umístění stavby „Rekonstrukce, přístavba 

a nástavba obchodního domu Odra, ul. Lodžská“ Praha, Bohnice č.p. 401, Lodžská 13 

 

 

I. Stav věci 

Úřad městské části Praha 8, odbor územního rozvoje a výstavby (dále jen „stavební úřad“) vydal 

dne 21.9.2020 rozhodnutí o  umístění stavby „Rekonstrukce, přístavba a nástavba obchodního domu Odra, 

ul. Lodžská“ Praha, Bohnice č.p. 401, Lodžská 13 (dále jen „stavba“), spis. zn: MCP8 117077/2017/OV 

.Jan,Pes, č. jedn.: MCP8 161350/2020 (dále jen „rozhodnutí“). Rozhodnutí bylo doručeno odvolateli 

vyvěšením na úřední desku ÚMČ Praha 8. 
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Odvolatel podává proti rozhodnutí 

o d v o l á n í. 

 

 

II. 

Napadané výroky 

Odvolatel podává odvolání proti výrokové části napadeného rozhodnutí v plném rozsahu. 

 

 

III. 

Odvolací důvody 

Napadené rozhodnutí odvolatel považuje za nezákonné a věcně nesprávné z následujících 

konkrétních důvodů: 

 

1. Malý počet parkovacích míst ve stavbě. 

Odvolatel tvrdí, že stavba má menší počet parkovacích míst (78 parkovacích míst) než kolik stavba 

v tomto objemu musí mít podle PSP. 

V okolí stavby je vážný nedostatek parkovacích míst, která nepostačují ani pro trvale bydlící 

obyvatele okolních domů. Jakékoliv zvýšení požadavků na parkování v okolí stavby situaci v daném místě 

výrazně zhorší, zejména se zhorší možnost parkování motorových vozidel v ulici Katovická a Hlivická. 

Vypořádání námitky ve věci parkování tím, že se jedná o přístavbu stávajícího obchodního centra, 

a proto se využijí stávající parkovací místa, je čistě formální a účelové tvrzení. V době stavby obchodního 

centra Odra v osmdesátých letech minulého století se žádná parkovací místa nevybudovala a ani v současné 

době v okolí obchodního centra Odra žádná taková parkovací místa neexistují. 

Odvolatel tvrdí, že počet parkovacím míst ve stavbě je porušením PSP. 

 

2. Prodejna potravin je spojena s přípravnou jídel, přičemž ventilace směřuje na sever 

k objektu domu Katovická. 

Umístěná stavba bude zahrnovat prodejnu potravin s přípravou jídel s tím, že odsávání z lapáku 

tuků bude vyvedeno na severní fasádu stavby ze strany příjezdu servisních vozidel a odvětráváno nad 

střechu. 
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Severní fasáda stavby je v bezprostřední blízkosti obytného domu v Katovické ulici a obytný dům 

má na straně směrem ke stavbě okna pobytových místností. Z důvodu hlukové zátěže stavebník umístil 

veškerou ventilaci a vzduchotechniku do kryté nástavby na jedné z teras stavby. S ohledem na provozní 

dobu stavby, která byla stanovena na dobu od 07 hodin do 21 hodin denně, bude docházet k pronikání 

zápachu a hluku do bytového domu v Katovické ulici. 

Odvolatel tvrdí, že stavba s takto umístěným odsáváním z lapáku tuků bude vypouštět nežádoucí 

emise do okolí a dojde k nežádoucímu obtěžování zejména obyvatel domu v Katovické ulici. 

 

3. Nesoulad s propojeným dvoupodlažním objektem na jižní straně ulice Lodžská 

Rozhodnutí konstatuje, že stavba se nachází ve stabilizovaném území, z hlediska rozvoje je možné 

pouze zachování, dotvoření a rehabilitace stávající urbanistické struktury bez možnosti rozsáhlé stavební 

činnosti. 

Rozhodnutí však stavbu posuzuje pouze v kontextu přilehlého sídliště s vyššími bytovými domy a 

nesprávně uvádí, že šest nadzemních podlaží nenaruší stávající strukturu zástavby a zdaleka nepřekročí 

výškovou úroveň okolních staveb. 

Stavební úřad však zcela pomíjí, že obchodní centrum vzniklo jako komplex obchodů a služeb po 

obou stranách ulice Lodžská, který je propojený nadzemními lávkami přes ulici Lodžskou, včetně jediného 

bezbariérového přístupu rampou vedoucí z chodníku na severní straně Lodžské ul. do 2.NP stávajícího 

objektu občanské vybavenosti na jižní straně Lodžské. 

Podle rozhodnutí zůstávají nadzemní lávky nad ulicí Lodžskou zachovány, ale zcela se zničí 

souvislost s jižní částí obchodního centra Odra, které nadále zůstává o výšce 2. NP. Tedy dochází ke zcela 

zjevnému architektonickému narušení dosavadní koncepce obchodního centra Odra, kdy stávající 

dvoupodlažní objekt bude vysoce převyšovat nově umístěná šestipodlažní dostavba. 

Odvolatel opět tvrdí, že takto umístěná stavba porušuje PSP z hlediska výstavby ve stabilizovaném 

území. 

 

4. Umístění staveniště 

Rozhodnutí také umisťuje staveniště, včetně jeho vybavení. 

V této souvislosti odvolatel upozorňuje, že fasáda stávající obchodního centra Odra, které má být 

odstraněno, je tvořena boletickými panely, které obsahují azbest. 

Z tohoto důvodu odvolatel tvrdí, že součástí napadeného rozhodnutí musí být i umístění místa 

dočasného skladování demolované fasády před jeho umístěním na definitivní skládku. Jedná se o natolik 

nebezpečný materiál, že o této skutečnosti musí být stavebním úřadem rozhodnuto. 

 

5. Společenství vlastníků Katovická č.p. 402-412 není účastníkem řízení 

Rozhodnutí konstatuje, že Společenství vlastníků Katovická č.p. 402-412 není účastníkem řízení, a 

to zřejmě pouze z důvodu, že SVJ není vlastníkem nemovitosti v okolí stavby. 

Společenství vlastníků Katovická č.p. 402-412 ze zákona zastupuje zájmy členů, kteří jsou vlastníky 

jednotek v bytovém domě v Katovické ulici a spoluvlastníky pozemků, na kterých tento dům stojí, tedy 

pozemků sousedících se stavbou. SVJ Katovická podala námitky v územním řízení o vydání územního 

rozhodnutí o umístění stavby nazvané "Rekonstrukce, přístavba a nástavba obchodního domu Odra" dne 
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20. prosince 2018 na podatelnu Městské části Praha 8 a v těchto svých podaných námitkách se prohlásilo 

za účastníka tohoto správního řízení. Tedy SVJ Katovická se připojilo k účastníkům tohoto řízení. A 

stavební úřad nikdy nevydal rozhodnutí, kterým by mu toto účastenství nepřiznal. 

Z tohoto důvodu odvolatel tvrdí, že došlo k nesprávnosti v rozhodnutí. 

Dále v napadeném rozhodnutí není v části „Vypořádání s návrhy a námitky účastníků“ nejsou 

námitky SVJ Katovická zadokumentovány, což odvolatel považuje za nesprávnost rozhodnutí. 

 

6. Nesprávnost vypořádání námitek a neaktuálnost stanovisek dotčených orgánů státní správy  

Odvolatel tvrdí, že se stavební úřad nesprávně vypořádal vznesené námitky, a to zejména námitky 

týkající se bezbariérového přístupu do jižní části obchodního centra Odra (změnami podle napadeného 

rozhodnutí dojde k odstranění rampy, to je jediného neomezeně přístupného bezbariérového přístupu do 2. 

NP jižní části obchodního centra Odra) a dopravní situace v ulici Lodžská. 

Proto odvolatel žádá, aby odvolací orgán posoudil, zda se stavební úřad správně vypořádal se všemi 

vznesenými námitkami. 

Dále odvolatel tvrdí, že stanoviska, závazná stanoviska a vyjádření, která stavebník předložil, jsou 

neaktuální, protože v průběhu územního řízení došlo ke změně projektu (popsáno v odůvodnění 

rozhodnutí), avšak některá stanoviska jsou vydaná v období před změnou projektu a tedy dotčený orgán 

správy se vyjadřoval k odlišné stavbě, než je stavba umístěná v napadeném rozhodnutí. 

 

 

IV. 

Závěrečný návrh 

Na základě výše uvedeného odvolatel navrhuje, aby odvolací orgán rozhodnutí ze dne 21.9.2020, spis. 

zn.: MCP8 117077/2017/OV .Jan,Pes, č. jedn.: MCP8 161350/2020 o vydání rozhodnutí o umístění 

stavby „Rekonstrukce, přístavba a nástavba obchodního domu Odra, ul. Lodžská“ Praha, Bohnice 

č.p. 401, Lodžská 13 zrušil a řízení zastavil nebo věc vrátil k novému řízení orgánu prvního stupně. 

 

 

 

 

Bytové družstvo Katovická 

Soňa Teplá 

předsedkyně představenstva 
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