




Vyjádření MČ Praha 11 k dokumentaci nazvané „Zdravotnické zařízení 
a Domov pro osoby se zdravotním postižením - studie“, která byla 
zpracovaná spol. Ivan Kroupa architekti, s.r.o. pro investora spol. Crescon 

a.s. v lednu 2018 – požadavky pro další stupeň projektové dokumentace 

1. Nadále doporučujeme, aby ve funkční ploše VV (veřejné vybavení) byl
maximálně kód míry využití území E. Ve funkční ploše VV je ve studii navržen
kód F.

2. Požadujeme, aby navržený záměr byl 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 (Pražské stavební
předpisy), jedná se zejména o výpočet dopravy v klidu, kótování parkovacích
stání, doplnění parkovacích stání o stromy a odstupové vzdálenosti (výkres
ve větším měřítku).

3. Požadujeme, aby navržený záměr byl v souladu s vyhláškou č. 398/2009 Sb.,
o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání
staveb, ve znění pozdějších předpisů, jedná se zejména o navržení parkovacích 
stání pro vozidla přepravující osoby těžce pohybově postižené. 

4. Požadujeme, aby záměr navržený ve funkční ploše VV byl v procesu posuzování
vlivů na životní prostředí posuzován se započtením vlivů záměrů „Bytový park
Roztyly“ a „Bytový park Roztyly II“, tj. záměrů v sousední funkční ploše OB-F.

5. Požadujeme na základě nově navržených kapacit zhodnotit, zda současná
dopravní infrastruktura je schopna pojmout zátěž plynoucí z budoucího provozu
záměru či zda bude třeba řešit v souvislosti se záměrem změny dopravního
režimu nebo stavební úpravy křižovatek Ryšavého x Hrdličkova, Ryšavého
x Komárkova, popř. dalších dle předpokládaného dopadu záměru. Navrhnout

v rámci záměru případné nové řešení křižovatek.
6. Požadujeme, aby napojení na komunikaci Komárkova bylo pro budoucí provoz

a užívání záměru bezpečné a bezkolizní. Nová komunikace by měla být napojena
proti příjezdové komunikaci na parkoviště curlingové haly. Nová cyklostezka by
měla mít oddělený provoz od nové pěší stezky a měla by mít parametry
odpovídající obousměrnému provozu. V rámci nově vzniklé křižovatky by mělo
být vyřešeno bezpečné překročení komunikace Komárkova pro cyklisty,
tj. propojení nové cyklostezky se stávajícím úsekem trasy vedené podchodem
na pozemcích parc.č. 3323/2 a 3323/28 v k.ú. Chodov směrem ke stanici metra
Roztyly. Dále by měl být v rámci nově vzniklé křižovatky vyřešen bezpečný pěší
provoz, tj. překročení nově vzniklé komunikace i komunikace Komárkova
směrem do podchodu, a to bez kolize s provozem cyklistů.

7. Požadujeme dořešit reálnou (realizovatelnou) návaznost záměru na stanici MHD
Dědinova a cestu dětí do ZŠ Pošepného náměstí.

8. Požadujeme prověřit možnost připojení ulice Hněvkovská na navrhovanou
novou komunikaci, což by umožnilo změnu dopravního režimu v této ulici.

9. Požadujeme, aby byla zachována stávající perspektivní zeleň v území,
především v rámci protihlukového valu .
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10.Požadujeme podrobně konkretizovat a dopracovat navrhovaná opatření podle
dokumentu „Strategie adaptace hl. m. Prahy na klimatickou změnu“.

11.Požadujeme, aby vytápění nových objektů bylo zajištěno napojením na teplovod
(Centrální zásobování teplem) nebo za pomoci alternativních zdrojů tepla.

12.Upozorňujeme, že poskytování zdravotních služeb je podrobně upraveno
v zákoně č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich
poskytování, ve znění pozdějších předpisů. Oprávnění k poskytování zdravotních
služeb uděluje Magistrát hl. m. Prahy.
Domov pro osoby se zdravotním postižením je zařízením sociálních služeb
ve smyslu zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách. Provozovatel zařízení
musí mít registraci podle § 78 a následujících zákona č. 108/2006 Sb.

13.Požadujeme MČ Praha 11 předložit k seznámení a k vyjádření další stupně
dokumentace záměru „Zdravotnické zařízení a Domov pro osoby se zdravotním
postižením“ ve funkční ploše VV.


