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ROZHODNUTÍ 

Magistrát hlavního města Prahy, odbor stavebního řádu, jako odvolací správní orgán, příslušný 

dle § 81 odst. 3 písm. a) zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších 

předpisů, a § 89 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, 

ve věci  

I. odvolání, které podalo 

Společenství vlastníků Katovická č.p. 402-412, IČO 04179404, Katovická 409/8, Praha 8-

Bohnice, (dále jen "odvolatel") proti rozhodnutí, které vydal k žádosti DEVELOPMENT 

ODRA BOHNICE s.r.o., IČO 04207327, Lodžská 401/13, Praha 8-Bohnice, 181 00  Praha 81, 

kterou zastupuje PhDr. Stanislav Zeman, Ph.D., nar. 14.2.1972, Týmlova 164/1, 140 00  Praha 

4-Michle,  Úřad městské části Praha 8, odbor územního rozvoje a výstavby (dále jen "stavební 

úřad") pod č.j. MCP8 161350/2020, spis.zn. MCP8 117077/2017/OV.Jan,Pes ze dne 

21.9.2020, kterým byla umístěna stavba nazvaná 

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

 

na pozemcích parc. č. 585/194, 585/340, 585/341, 588/1, 588/2, 588/3, 590/36, 827/17, 

827/138, 827/140 v katastrálním území Bohnice,  

rozhodl dle § 92 odst. 1 správního řádu takto: 

Odvolání Společenství vlastníků Katovická č.p. 402-412 se jako nepřípustné zamítá.  

 

HLAVNÍ MĚSTO PRAHA 

MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY  

Odbor stavebního řádu 

Oddělení právní 
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II. odvolání, které podalo 

Bytové družstvo Katovická, IČO 28997221, Katovická 409/8, Praha 8-Bohnice, (dále jen 

"odvolatel") proti rozhodnutí, které vydal k žádosti DEVELOPMENT ODRA BOHNICE s.r.o., 

IČO 04207327, Lodžská 401/13, Praha 8-Bohnice, 181 00  Praha 81, kterou zastupuje PhDr. 

Stanislav Zeman, Ph.D., nar. 14.2.1972, Týmlova 164/1, 140 00  Praha 4-Michle,  Úřad městské 

části Praha 8, odbor územního rozvoje a výstavby (dále jen "stavební úřad") pod č.j. MCP8 

161350/2020, spis.zn. MCP8 117077/2017/OV.Jan,Pes ze dne 21.9.2020, kterým byla 

umístěna stavba nazvaná 

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

 

na pozemcích parc. č. 585/194, 585/340, 585/341, 588/1, 588/2, 588/3, 590/36, 827/17, 

827/138, 827/140 v katastrálním území Bohnice,  

rozhodl dle § 90 odst. 5 správního řádu takto: 

Odvolání, které podalo Bytové družstvo Katovická zamítá a rozhodnutí č.j.: MCP8 

161350/2020, spis.zn.: MCP8 117077/2017/OV.Jan,Pes ze dne 21.9.2020 potvrzuje. 

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

orgánu: 

DEVELOPMENT ODRA BOHNICE s.r.o., Lodžská 401/13, Praha 8-Bohnice, 181 00  

Praha 81 

CETIN a.s., Českomoravská 2510/19, 190 00  Praha 9-Libeň 

HLAVNÍ MĚSTO PRAHA, zast. Magistrátem hl. m. Prahy, odborem hospodaření s 

majetkem, Mariánské náměstí 2/2, Staré Město, 110 00  Praha 1 

Městská část Praha 8, zastoupena OKS ÚMČ Praha 8, Zenklova 1/35, 180 00  Praha 8-

Libeň 

Pražská plynárenská Distribuce, a.s., člen koncernu Pražská plynárenská, a.s., U plynárny 

500/44, 140 00  Praha 4-Michle 

Pražská teplárenská a.s., Partyzánská 1/7, 170 00  Praha 7-Holešovice 

Pražská vodohospodářská společnost a.s., Žatecká 110/2, 110 00  Praha 1-Staré Město 

Pražské vodovody a kanalizace, a.s., Ke Kablu 971/1, Praha 10-Hostivař, 102 00  Praha 

102 

PREdistribuce, a.s., Svornosti 3199/19a, 150 00  Praha 5-Smíchov 

SITEL, spol. s r.o., Baarova 957/15, 140 00  Praha 4-Michle 

T-Mobile Czech Republic a.s., Tomíčkova 2144/1, Praha 4-Chodov, 148 00  Praha 414 

Technická správa komunikací hl. m. Prahy, a.s., Řásnovka 770/8, 110 00  Praha 1-Staré 

Město 

Technologie Hlavního města Prahy, a.s., Dělnická 213/12, 170 00  Praha 7-Holešovice 

TeliaSonera International Carrier Czech Republic a.s., K Červenému dvoru 3269/25a, 130 

00  Praha 3-Strašnice 

Vodafone Czech Republic a.s., náměstí Junkových 2808/2, Praha 5-Stodůlky, 155 00  

Praha 515 
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Odůvodnění: 

Stavební úřad vydal pod č.j. MCP8 161350/2020, spis.zn. MCP8 117077/2017/OV.Jan,Pes  ze 

dne 21.9.2020 rozhodnutí popsané ve výroku  tohoto rozhodnutí. Proti rozhodnutí stavebního 

úřadu podali odvolatelé odvolání.  

Vzhledem k tomu, že stavební úřad neshledal podmínky pro zrušení nebo změnu rozhodnutí 

podle § 87 správního řádu, předal spis odvolacímu správnímu orgánu. 

Odvolací správní orgán nejprve ověřil, zda odvolání bylo podáno účastníkem řízení. 

Odvolatel Společenství vlastníků Katovická č.p. 402-412 podal dne 20.2.2020 v územním řízení 

námitky proti umístění stavby. Stavební úřad nevydal usnesení o tom, že odvolatel není 

účastníkem územního řízení, pouze v odvoláním napadeném rozhodnutí uvedl, že odvolatele 

nepovažuje za účastníka řízení, přesto vypořádává jeho námitky. Byl tak dodržen předpoklad 

ustanovení § 28 odst. 1 správního řádu, kde se stanoví, že za účastníka bude v pochybnostech 

považován i ten, kdo tvrdí, že je účastníkem, dokud se neprokáže opak.  

Odvolatel v odvolání uvádí, že stavební úřad pochybil, když nevydal usnesení o jeho účastenství 

a poté se v napadeném rozhodnutí nevypořádal s jeho námitkami. Odvolatel své účastenství 

odvozuje od „oprávnění rozhodovat o všem, co je v zájmu všech spoluvlastníků nutné a účelné 

pro řádnou péči o dům a pozemek jako funkční celek a zachování nebo zlepšení společných 

částí“. 

Odvolací správní orgán posoudil účastenství odvolatele následujícím způsobem.  

Podle § 85 odst. 1)  stavebního zákona ve znění účinném ke dni podání žádosti o vydání 

územního rozhodnutí (31.8.2017)  jsou účastníky řízení a) žadatel a b) obec, na jejímž území má 

být požadovaný záměr uskutečněn, podle § 85 odst. 2)  stavebního zákona jsou účastníky řízení 

a) vlastník pozemku nebo stavby, na kterých má být požadovaný záměr uskutečněn, není-li sám 

žadatelem, nebo ten, kdo má jiné věcné právo k tomuto pozemku nebo stavbě, b) osoby, jejichž 

vlastnické nebo jiné věcné právo k sousedním stavbám nebo sousedním pozemkům nebo 

stavbám na nich může být územním rozhodnutím přímo dotčeno, c) osoby, o kterých tak stanoví 

zvláštní právní předpis. Je zřejmé, že společenství vlastníků jednotek se ve výčtu nenachází.   

Odvolatelem, zmiňované právo na správu domu nelze považovat za právo na zastupování 

vlastníků jednotek v řízeních týkajících se staveb jiných vlastníků. Právnická osoba, která pouze 

vykonává vůli jednotlivých vlastníků jednotek, nemůže být považována za nositele jejich práv a 

nemůže být v řízení postavena na roveň osobám, kterým svědčí vlastnické právo k pozemkům a 

stavbám, ať už se jedná o členy odvolatele nebo jiné účastníky řízení.  Už sám fakt, že bylo 

ustanovení o účastenství společenství vlastníků zákonem č. 350/2012 Sb.  vypuštěno, svědčí o 

vůli zákonodárce, aby v řízení bylo jednáno pouze s vlastníky jednotek, když původní záměr,  

aby byli v řízeních nahrazeni společenstvím vlastníků, se ukázal jako neproveditelný.  Názor 

odvolatele by tak zakládal v podstatě duplicitní zastoupení vlastníků jednotek v řízení. Nejvyšší 

správní soud v rozsudku č.j. 4 As 212/2016-55 ze dne 9.2.2017  uvádí: [12] „Novelou  

provedenou  zákonem  č.  350/2012   Sb.  s účinností  ke  dni  1.1. 2013 byla ustanovení § 85 

odst.  2 písm. d) [spolu s odkazem na písm. d) v písm. a)] a § 109 odst.  1  písm. g) [spolu s 

odkazem na písm. g) v písm. b)] ze stavebního zákona, na což důvodová zpráva reagovala 
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slovy: „Vypouští se úprava postavení společenství vlastníků jednotek podle zvláštního předpisu, 

jelikož  přestavuje  nefunkční  rozšíření  okruhu  účastníků  územního  řízení.  Bez  zákonného  

zmocnění k zastupování vlastníků jednotek mají vlastníci jednotek postavení samostatných 

účastníků řízení a v případě,  že společenství jedná na základě zmocnění, uplatní se obecná 

úprava (§ 33 a 34 správního řádu). Původním záměrem  vypouštěného  ustanovení  bylo  

nahradit  velký  počet  účastníků  územního  řízení  v  případech  staveb  rozdělených  na  

jednotky  společenstvím  vlastníků  jednotek.  Přijatá  formulace  však  představuje  duplicitní  

ustanovení, neboť Listinou základních práv a svobod zaručenou ochranu vlastnického práva  

vlastníků jednotek  a  spoluvlastníků  příslušných  pozemků  nemůže  nahradit,  nehledě  na  to,  

že  použitá  dikce  umožňuje  účast  jakéhokoli sdružení vlastníků jednotek v jakémkoli územním 

řízení bez omezení, což se míjí se smyslem dané právní úpravy. (...) Praxe ukázala, že 

samostatné vymezování společenství vlastníků jednotek jako účastníka stavebního řízení je nejen 

nadbytečné, ale i zavádějící. Postavení společenství vlastníků jednotek ani vlastníků 

jednotlivých  jednotek  jako  účastníků  řízení  tím  není  omezeno.  Společenství  nebo  vlastníci  

jednotek  mohou  být účastníky řízení jako stavebníci, vlastníci jednotek jsou účastníky jako 

"vlastníci stavby" nebo jako sousedé. Případnou administrativní náročnost při doručování 

velkému počtu účastníků řízení u domů s mnoha jednotkami  lze řešit s použitím     § 144 

správního řádu o řízení s velkým počtem účastníků.“ 

Odvolací správní orgán zastává citovaný právní názor a konstatuje, že námitky uplatněné tímto 

odvolatelem byly shodného obsahu, jako námitky uplatněné odvolatelem druhým, s nimiž se 

stavební úřad rovněž vypořádal. Procesní postup stavebního úřadu tedy nemůže mít vliv na 

výsledek řízení, neboť o tom, kdo je účastníkem stavební úřad nerozhoduje a účastenství vzniká 

ze zákona. Tam, kde nejsou splněny zákonné předpoklady účasti v řízení, nelze odvolatele 

považovat za účastníka řízení ani v případě, že o jeho účastenství nebylo rozhodnuto usnesením 

s negativním výsledkem.  

Na základě výše uvedeného odvolací správní orgán rozhodl tak, jak je uvedeno ve výroku č. I 

tohoto rozhodnutí. 

V dalším textu se odvolací správní orgán věnuje pouze odvolání, které bylo podáno  Bytovým 

družstvem Katovická, které je účastníkem podle ust. § 85 odst. 2 písm. b) stavebního zákona. 

Následně bylo zkoumáno, zda bylo odvolání podáno v zákonem stanovené lhůtě. Dle ust. § 86 

odst. 1 správního řádu se odvolání podává u správního orgánu, který napadené rozhodnutí 

vydal. Dle ust. § 83 odst. 1 správního řádu činí odvolací lhůta 15 dnů ode dne oznámení 

rozhodnutí. Lhůta je zachována, pokud je odvolání podáno ve lhůtě k poštovní přepravě. 

Z obsahu spisu vyplývá, že rozhodnutí bylo  odvolateli doručeno 12.10.2020, odvolání bylo 

podáno dne 20.10.2020.  

Dle ust. § 89 odst. 2 správního řádu přezkoumává odvolací správní orgán soulad napadeného 

rozhodnutí a řízení, které vydání rozhodnutí předcházelo, s právními předpisy. Správnost 

přezkoumává v rozsahu námitek uvedených v odvolání, jinak jen tehdy, vyžaduje-li to veřejný 

zájem. V souladu s ust. § 82 odst. 4 správního řádu k novým skutečnostem a k návrhům na 

provedení nových důkazů, uvedeným v odvolání nebo v průběhu odvolacího řízení, se přihlédne 

jen tehdy, jde-li o takové skutečnosti nebo důkazy, které účastník nemohl uplatnit dříve.  
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Z předloženého spisu bylo zjištěno, že v  rámci záměru je navržena přístavba a nástavba 

stávajícího polyfunkčního objektu obchodního domu Odra severně od komunikace Lodžská a s 

tím spojené úpravy technické infrastruktury, komunikací a vnějších úprav navazující na tyto 

objekty. Stávající půdorys polyfunkčního objektu má obdélníkový půdorys o největších 

rozměrech cca 47,6 m x 30,75 m, je nepodsklepený se 2 nadzemními podlažími. Objekt je 

zastřešený plochou střechou. 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. 

Po provedení nástavby a přístavby bude mít polyfunkční objekt obchodního domu Odra 6 

nadzemních podlaží, v místě přístavby bude podsklepený, bude zastřešený plochou střechou. 

Půdorys objektu bude možné vepsat do obdélníku o max. rozměrech 59,4 m x 30,8 m. Celková 

výška objektu v místě nejvyššího bodu atiky bude max. + 22,90 m, vztaženo k ± 0,00 = 287,65 

m n.m. Bpv = podlaha 1 .NP. Technologické jednotky umístěné na střeše objektu budou 

zastřešeny, výška atiky bude max. + 18,85 m, vztaženo k ± 0,00. Poslední 6. NP bude ustoupené 

a na střeše 5. NP budou v místech ustoupení umístěny pochozí terasy.  

V 1. PP bude umístěn sklad, chodba a výtahy zásobování, komunikační prostory a 

technologické místnosti.  Automatický parkovací systém pro 78 parkovacích míst bude umístěn 

pod zemí pod přistavovanou částí a bude mít 6 pater. V 1. NP budou umístěny komerční 

prostory a prodejna potravin. Ve 2. NP budou umístěny komerční prostory (jednotlivé prodejny) 

a drobné provozovny. Ve 3.NP objektu budou zdravotní ordinace a vzdělávací centrum, ve 4.NP 

- 6.NP budou administrativní prostory. 

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 navazující na průchod objektem OD Odra. Podél jižní 

fasády 2.NP bude osazena nová konstrukce pro zastřešení vstupů. 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. 

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

garáží pro osobní automobily + výjezd). Zásobování objektu bude z prodlouženého zálivu 

zastávky MHD, která bude přesunuta. Podél východní fasády nové přistavované části objektu 

bude nová pěší komunikace, která nahradí zrušenou rampu podél východní fasády, vedoucí k 

2.NP bytového domu Katovická č.p. 412. Podél západní fasády bude umístěna zpevněná plocha 

navazující na únikový východ. Stávající autobusová zastávka bude posunuta východním 

směrem na pozemek parc. č. 827/140 v k.ú. Bohnice. 

Objekt bude napojen na stávající veřejnou kanalizaci DN 250 a vodovodní řad v ulici 

Katovická. Přípojka z kameninového potrubí bude ukončena revizní šachtou v objektu, v 

objektu bude umístěn lapák tuků. Dešťové vody z objektu budou odváděny dešťovou kanalizací 

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

podlahy l.NP mezi základovými pasy nosného základového roštu). Stávající sloup veřejného 

osvětlení č. 809520 na pozemku parc. č. 585/340 v k.ú. Bohnice bude přemístěn cca 1,7 m 

východním směrem. U stávajícího sloupu veřejného osvětlení č. 809730 bude zvýšeno jeho 

založení o 1,5 m. Součástí úpravy VO bude i osazení patic, stožárů, elektrické výzbroje a 

uložení kabelů podle příslušných norem. Podél východní části objektu je vedeno stávající 
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vedení NN dvou kusů kabelů, které bude zrušeno. Do nové trasy, vedené po pozemcích parc. č. 

585/340 a 585/341 v k.ú. Bohnice, budou položeny 2x nové kabely NN, na jihovýchodním rohu 

budou kabely naspojkovány na stávající a propojeny na stávající skříň RIS 37/401, která je 

umístěna na severní fasádě řešeného objektu. 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. V rámci staveniště bude umístěno buňkoviště pro 

zaměstnance, buňka na nářadí, mobilní chemická WC, voda pro provoz zařízení staveniště 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. 

 

Odvolatel v odvolání uplatnil níže uvedené odvolací námitky (psány kurzívou ve zkrácené 

verzi) a odvolací správní orgán k nim zaujal následující stanovisko.  

 

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

stavba v tomto objemu musí mít podle PSP. 

Pakliže je stavbou přístavba nebo nástavba stávajícího objektu, je zapotřebí pro daný záměr 

vyčíslit potřebu parkovacích a odstavných stání v rozsahu, v jakém nároky na dopravu v klidu 

oproti stávajícímu stavu narůstají. U stávajících staveb, které měly v době svého vzniku 

navrženou dopravu v klidu v rozsahu podle tehdy platných zákonných předpisů, a které jsou 

součástí dokončené urbanizované zástavby, nelze spravedlivě požadovat, aby z důvodu jejich 

stavebních úprav byla nově zřízena parkovací stání i pro původní rozsah stavby. Výpočet 

dopravy v klidu se pak pro změny stávajících staveb stanovuje přepočtem, kdy se od celkového 

počtu stání pro celou stavbu po změně (tedy stávající i nově navrženou část) odečte počet stání 

potřebný pro stávající část stavby. Projektant i stavební úřad postupovali při návrhu počtu stání 

a posuzování záměru v souladu s touto metodikou výpočtu. 

Námitka není důvodná.   

 

- 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. 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. 

 

Z důvodu umístění prodejny s přípravnou jídel bude na kanalizaci v objektu osazen lapák tuků. 

Odsávání z lapáku tuků bude vyvedeno na severní fasádu objektu. Z podané námitky odvolatele 

lze dovodit, že se odvolatel domnívá, že toto odsávání je odsáváním vzduchu, který je 

odvětráván vývodem na fasádu. Navržené odsávání není součástí vzduchotechniky nebo jiného 
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způsobu odvětrávání. Jedná se o odsávání nahromaděného tuku, který je zapotřebí jednou za čas 

z místa, kde se usazuje odčerpat a lapák vyčistit. Vývody k odsávání nahromaděných tuků z 

lapáků tuků jsou vždy opatřeny uzávěrem, žádný zápach z toho otvoru tedy nemůže v době 

běžného provozu unikat. Odvětrávání z lapáku tuků bude stejně jako u ostatních vývodů 

ventilace nebo vzduchotechniky vyvedeno na střechu. 

Námitka není důvodná. 

 

- 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. 

V řízení o umístění stavby se posuzuje, zda navržený záměr nepřípustným způsobem nenarušuje 

charakter stávající zástavby např. z hlediska jeho objemu a výšky nebo z hlediska způsobu 

návaznosti na veřejná prostranství. Toto hodnocení je prováděno jednak v souvislosti s 

požadavky PSP § 20 odst. 1 a jednak v souvislosti s umisťováním staveb ve stabilizovaných 

územích, stanovených územním plánem.  

§ 20 odst. 1) nařízení PSP stanovuje: „Při umisťování staveb musí být přihlédnuto k charakteru 

území, zejména ke vztahu zástavby k veřejným prostranstvím, půdorysným rozměrům okolních 

staveb a jejich výšce.“. 

Podle oddílu 7 pododdílu 7a odstavce 3) přílohy č.1 (Regulativy plošného a prostorového 

uspořádaní území hlavního města Prahy) opatření obecné povahy č. 55/2018 platí, že pro 

stabilizovaná území (v jakém je umístěna navrhovaná stavba) není stanovena míra využití 

ploch, z hlediska limitů rozvoje je možné pouze zachování, dotvoření a rehabilitace stávající 

urbanistické struktury bez možnosti 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 (ÚAP). 

Z uvedených ustanovení právních předpisů vyplývá, že hmotové řešení objektu v území, které je 

již zastavěné a jedná se pouze o jeho doplnění, se posuzuje ve vztahu k zástavbě v území, do 

kterého se objekt umisťuje, a nikoliv ve vztahu pouze k jedné ze staveb v území. Původně bylo 

dané území zastavěno jednak bytovými domy s vyšší podlažností i zastavěnou plochou a jednak 

objekty občanské vybavenosti, zpravidla nízkopodlažními. V současné době je objekt občanské 

vybavenosti obchodní centrum Odra využíván pouze z menší části a záměrem je jeho rozšíření a 

rekonstrukce, tak aby lépe pokrýval vzrůstající nároky na zajištění vybavenosti území. 

Navýšením daného objektu na 6 nadzemních podlaží nedojde k situaci, kdy by navržená 

nástavba převýšila sousední objekty a vytvořila tak nežádoucí dominantu nebo rušivý prvek v 

zástavbě v daném území. Další objekt občanské vybavenosti, který se nachází přes ulici 

Lodžská, a který je s dostavovaným objektem komunikačně propojen zůstává v původní výšce 2 

nadzemních podlaží. Na komunikačním propojení obou částí občanské vybavenosti se 

navrženým záměrem nic nemění. U uvedených dvou částí objektu občanské vybavenosti Odra 
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se nejedná o stavby, které by vykazovaly takové architektonické hodnoty, které by bylo 

zapotřebí zachovat v jejich současném stavu. Navýšením zástavby občanské vybavenosti pouze 

na jedné straně komunikace Lodžská nedojde ke znehodnocení urbanistických nebo 

architektonických hodnot v území, charakter tohoto území bude zvětšením obchodního domu 

Odra dotvořen v rozsahu, který není v rozsahu s ustanovením § 20 odst. 1) PSP ani s limity 

rozvoje stabilizovaného územní podle územního plánu. 

Námitka není důvodná. 

 

- 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. Součástí napadeného rozhodnutí musí být i umístění 

místa dočasného skladování demolované fasády.  

 

Podmínky pro provedení stavby se podle § 115 stavebního zákona stanovují ve stavebním 

povolení. Ve vyhlášce č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního 

opatření a stavebního řádu je v § 18c) „Stavební povolení“ v odst. 1) uvedeno „Stavební 

povolení kromě obecných náležitostí rozhodnutí obsahuje c) podmínky pro provedení stavby, 

především z hlediska její komplexnosti a plynulosti, napojení na dopravní a technickou 

infrastrukturu, odvádění povrchových vod, úprav okolí stavby, ochrany životního prostředí, 

popřípadě též podmínky pro užívání stavby nebo odstranění stavby.“. Podrobný způsob 

odstranění stávajících částí stavby, stejně jako stanovení druhu odpadů, které bude zapotřebí při 

odstraňování stavby likvidovat, bude řešeno v dalším stupni řízení (stavební povolení). Bude-li 

při odstraňování stavby zapotřebí likvidace stavebního odpadu obsahujícího nebezpečné složky, 

budou příslušným dotčeným orgánem ochrany životního prostředí stanoveny podmínky k 

nakládání s takovýmto odpadem.  

 

Námitka není důvodná.       

 

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

námitky týkající se bezbariérového přístupu do jižní části obchodního centra Odra  a dopravní 

situace v ulici Lodžská. 

 

V odůvodnění rozhodnutí jsou stavebním úřadem uvedeny námitky, které v průběhu řízení 

vznesli účastníci řízení. Pro úplnost stavební úřad uvedl rovněž námitky podané po uplynutí 

stanovené lhůty a námitky podané subjektem, který nebyl účastníkem řízení.  

K námitce týkající se zaniknutí některých komunikačních tras pro pěší, včetně jejich 

bezbariérového řešení, se stavební úřad vyjádřil odkazem na dokumentaci záměru a uvedením, 

že veškeré veřejně přístupné venkovní komunikace jsou řešeny bezbariérové podle ustanovení 

vyhlášky č. 398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové 

užívání staveb. Ke stručnému vyjádření stavebního úřadu je vhodné doplnit informace, že 

změnou stavby skutečně dojde ke zrušení některých současných tras, které byly využívány 

především obyvateli bytových domů v ulici Katovická. Nedojde však k situaci, kdy by nebylo 
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možné dostat se bezbariérovým přístupem jak do navrženého objektu, tak do objektu veřejné 

vybavenosti na jižní straně komunikace Lodžská i na samotnou veřejnou komunikaci Lodžská a 

na posunutou autobusovou zastávku. Přístup (včetně bezbariérového) na všechna veřejná místa 

bude zajištěn i v době uzavření obchodního domu Odra. V rámci záměru nakládá žadatel se 

svým majetkem, popř. u částí záměru, které se nacházejí na pozemcích jiného vlastníka, má od 

tohoto jiného vlastníka k provedení záměru souhlas. Skutečnost, že veřejnost bude muset v 

některých případech změnit své zvyky a použít jiné veřejně přístupné trasy pro pěší, nemůže být 

důvodem omezování žadatele v nakládání s jeho majetkem.  

Není zřejmé, v jakém smyslu odvolatel namítá nedostatečné vypořádání se s námitkami ohledně 

dopravní situace na komunikaci Lodžská. Námitky v řízení směřovaly proti původně 

navrženému rozšíření komunikace Katovická a vedení zásobování touto ulicí. V průběhu řízení 

došlo k úpravě záměru ve smyslu nově navrženého zásobování výhradně z komunikace 

Lodžská. K této změně vedení dopravy zásobování bylo do řízení doloženo nové závazné 

stanovisko dotčeného silničního správního úřadu, kterým je ÚMČ Prha 8, odbor dopravy.  

K vypořádání se s námitkami účastníků řízení ze strany stavebního úřadu lze dále uvést, že v 

případě námitek týkajících se možného zápachu, exhalací z provozů v objektu a hluku se 

stavební úřad v odůvodnění rozhodnutí nevyjádřil. Míra hluku a případných exhalací z 

ventilačních a vzduchotechnických zařízení, které budou vyvedeny nad střechu objektu může 

být přesněji určena až při podrobném navržení technologií umístěných v objektu. Navržení 

technologických zařízení bude součástí projektové dokumentace pro další stupeň řízení a 

případné hladiny hluku nebo znečištění ovzduší tak mohou být posouzeny až v dalším stupni 

řízení. Není však důvodné předpokládat, že by při navrženém způsobu užívání objektu 

docházelo k nepřípustnému obtěžování okolí hlukem a zápachem. 

Podle doloženého spisu a podle popisu v odůvodnění rozhodnutí došlo v průběhu řízení k 

dohodě mezi účastníky a žadatelem a byla provedena změna ve vedení trasy zásobování 

objektu. Ze záměru bylo vyjmuto rozšíření a upravení komunikace Katovická, kterou měla být 

původně doprava zásobování vedena a zásobování bude pouze z ulice Lodžská. V ulici Lodžská 

dojde k posunutí autobusové zastávky, původní záliv zastávky bude sloužit pro zásobování a při 

jižní straně objektu bude umístěn stolový výtah pro zásobování. Pro tyto změny byla doložena 

změněná dokumentace a nová stanoviska a vyjádření dotčených orgánů a vlastníků nebo 

správců technické a dopravní infrastruktury. 

Námitka není důvodná. 

 

- 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. 

Z některých doložených podkladů, jmenovitě z některých námitek uplatněných účastníky v 

průběhu řízení a z některých stanovisek a vyjádření dotčených orgánů a vlastníků nebo správců 

technické a dopravní infrastruktury vyplývá, že původně byla v 6. NP umístěna restaurace. 

Do řízení tedy měla být doložena nová závazná stanoviska těch dotčených orgánů, kterých se 

změna způsobu využívání objektu může z hlediska jimi chráněných zájmů dotknout, a to 
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závazné stanovisko Hygienické stanice hl. m. Prahy, které bylo zjevně podle popisu záměru 

vydáno k jinému provozu a závazné stanovisko Hasičského záchranného sboru hl. m. Prahy, 

které neobsahuje popis stavby, avšak vzhledem k době vydání dne 1.6.2017 je důvodné se 

domnívat, že bylo vydáno rovněž pro jiný provoz. 

Žadatel o vydání územního rozhodnutí v odvolacím řízení předložil :  

-  dodatek č. 1 k souhrnné průvodní a technické zprávě z 29.6.2021, 

- závazné stanovisko Hygienické stanice hl. m. Prahy č.j. HSHMP 32657/2021 ze dne 7.6.2021, 

- závazné stanovisko  Hasičského záchranného bsoru hl. m. Prahy č.j. HSAA-7993-3/2021 ze 

dne 8.7.2021,  

- požárně bezpečnostní řešení stavby, Ing. Martin Dvorský, 05/2021,  

- výkresy C.04,D.03, D.04, D.05, D.06, D.07, D.08,  D.09, D.10  se zapracováním požadavků 

PBŘ, 05/2021. 

Uvedená závazná stanoviska jsou kladná a bez podmínek.  Všechny uvedené podklady 

korespondují s funkcí stavby tak, jak byla napadeným rozhodnutím umístěna. S doplněnými 

podklady byli účastníci řízení seznámeni opatřením č.j. MHMP 1017187/2021 ze dne 

12.7.2021.  Ve lhůtě poskytnuté k vyjádření se účastníci řízení nevyjádřili.  

Odvolací  správní orgán tedy  odstranil pochybení stavebního úřadu, který měl požadovat nová 

závazná stanoviska těch dotčených orgánů, jimiž chráněné zájmy byly změnou projektu 

v průběhu územního řízení dotčeny.  

 

Protože odvolací správní orgán neshledal důvod pro postup podle § 90 odst. 1 až 4 správního 

řádu, odvolání zamítl a rozhodnutí potvrdil. 

 

Poučení o odvolání: 

Proti rozhodnutí odvolacího správního orgánu se podle § 91 odst. 1 správního řádu nelze dále 

odvolat. 

Rozhodnutí odvolacího správního orgánu je v právní moci, jestliže bylo oznámeno všem 

odvolatelům a účastníkům uvedeným v § 27 odst. 1 správního řádu. 

 

 

 

 

 

Ing. Markéta Vacínová 

ředitelka odboru 

podepsáno elektronicky 
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Obdrží: 

I. účastníci řízení dle ust. § 27 odst. 1 správního  řádu 

1. PhDr. Stanislav Zeman, Ph.D., Týmlova č.p. 164/1, 140 00  Praha 4-Michle 

 zastoupení pro: DEVELOPMENT ODRA BOHNICE s.r.o., Lodžská 401/13, Praha 8-

Bohnice, 181 00  Praha 81 

2. CETIN a.s., IDDS: qa7425t 

 sídlo: Českomoravská č.p. 2510/19, 190 00  Praha 9-Libeň 

3. HLAVNÍ MĚSTO PRAHA, zast. Magistrátem hl. m. Prahy, odborem hospodaření s 

majetkem, Mariánské náměstí č.p. 2/2, Staré Město, 110 00  Praha 1 

4. Městská část Praha 8, zastoupena OKS ÚMČ Praha 8, IDDS: g5ybpd2 

 sídlo: Zenklova č.p. 1/35, 180 00  Praha 8-Libeň 

5. Pražská plynárenská Distribuce, a.s., člen koncernu Pražská plynárenská, a.s., IDDS: w9qfskt 

 sídlo: U plynárny č.p. 500/44, 140 00  Praha 4-Michle 

6. Pražská teplárenská a.s., IDDS: jngcgsq 

 sídlo: Partyzánská č.p. 1/7, 170 00  Praha 7-Holešovice 

7. Pražská vodohospodářská společnost a.s., IDDS: a75fsn2 

 sídlo: Žatecká č.p. 110/2, 110 00  Praha 1-Staré Město 

8. Pražské vodovody a kanalizace, a.s., IDDS: ec9fspf 

 sídlo: Ke Kablu č.p. 971/1, Praha 10-Hostivař, 102 00  Praha 102 

9. PREdistribuce, a.s., IDDS: vgsfsr3 

 sídlo: Svornosti č.p. 3199/19a, 150 00  Praha 5-Smíchov 

10. SITEL, spol. s r.o., IDDS: 69779z9 

 sídlo: Baarova č.p. 957/15, 140 00  Praha 4-Michle 

11. T-Mobile Czech Republic a.s., IDDS: ygwch5i 

 sídlo: Tomíčkova č.p. 2144/1, Praha 4-Chodov, 148 00  Praha 414 

12. Technická správa komunikací hl. m. Prahy, a.s., IDDS: mivq4t3 

 sídlo: Řásnovka č.p. 770/8, 110 00  Praha 1-Staré Město 

13. Technologie Hlavního města Prahy, a.s., IDDS: u5hgkji 

 sídlo: Dělnická č.p. 213/12, 170 00  Praha 7-Holešovice 

14. TeliaSonera International Carrier Czech Republic a.s., IDDS: ubzgk9a 

 sídlo: K Červenému dvoru č.p. 3269/25a, 130 00  Praha 3-Strašnice 

15. Vodafone Czech Republic a.s., IDDS: 29acihr 

 sídlo: náměstí Junkových č.p. 2808/2, Praha 5-Stodůlky, 155 00  Praha 515 

  

II. účastníci řízení podle ů 27 odst. 2 správního řádu včetně odvolatele 

16. Equa bank a.s., IDDS: iayc2h2 

 sídlo: Karolinská č.p. 661/4, Praha 8-Karlín, 186 00  Praha 86 

17. Hlavní město Praha, zast. Institutem plánování a rozvoje hl. m. Prahy, IDDS: c2zmahu 

 sídlo: Vyšehradská č.p. 2077/57, Praha 2-Nové Město, 128 00  Praha 28 

18. Magistrát hlavního města Prahy, úřední deska po dobu 15 dní s účinky doručení, Mariánské 

náměstí č.p. 2/2, 110 00  Praha 1-Staré Město 
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III. pro informaci 

19. Úřad městské části Praha 8, úřední deska  po dobu 15 dní pro informaci, IDDS: g5ybpd2 

 sídlo: Zenklova č.p. 1/35, 180 00  Praha 8-Libeň 

 

IV. ostatním  

20. Úřad městské části Praha 8, odbor územního rozvoje a výstavby, Zenklova č.p. 1/35, 180 00  

Praha 8-Libeň + příloha : spis 

 

V. na vědomí 

MHMP STR - spis 
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