


Příloha usnesení č. 0536/20/R/2020 

Připomínky MČ Praha 11 k architektonické studii záměru „Bytový park 
Roztyly“ spol. YIT Stavo s. r. o., která byla zpracována spol. ABM architekti, 
s. r. o. v dubnu 2020  

1. Vzhledem k tomu, že se jedná o návrh nové výstavby téměř na zelené louce, 
měla by splňovat veškeré požadavky a principy pro umisťování nových staveb 
do zastavěného území. Hlavním problémem návrhu je přehuštění řešeného 
území a nahodilé umístění objektů za účelem maximálního vytěžení kapacity 
a  míry využití území bez ohledu na stávající urbanistickou strukturu. Prostorové 
uspořádání objektů v řešeném území (plocha OB – F) nelze nepovažovat 
za přehledné a do území vhodné. Požadujeme, aby řešenému území byl dán 
urbanistický a architektonický řád. Požadujeme, aby navržené řešení území 
respektovalo stávající okolní zástavbu, i tu nově plánovanou. Požadujeme 
navrhnout takovou hustotu zástavby, která bude přiměřená rozsahu a reliéfu 
pozemku a bude vhodně doplňovat okolní zástavbu. Nesmí se jednat o pouhé 
vytěžení území (např. lze snížit počet objektů, snížit výšky staveb apod.). 
V rámci 1. etapy akceptujeme rozvržení objektů dle platného územního 
rozhodnutí. 

2. Navržený veřejný a poloveřejný prostor mezi objekty není bezbariérový a tím 
pádem komfortní. Od objektu G a H se lze přímo do vnitřního veřejného prostoru 
dostat pouze po schodech (32 stupňů), průchod mezi objekty A a D rovněž není 
bezbariérový (schodiště s 20 stupni), bezbariérový je pouze průchod mezi 
objekty D a E. Požadujeme minimalizovat bariérovost veřejného i poloveřejného 
prostoru.  

3. Příjezd pro IZS a možný příjezd pro další vozidla dopravní obsluhy (stěhování, 
doručování balíků, nákupů apod.) k objektům G a H je navržen po chodníku 
sousedního záměru „Zdravotnické zařízení a Domov pro osoby se zdravotním 
postižením“. Avšak tento chodník v projektové dokumentaci sousedního záměru 
není navržen jako pojízdný. Další nejbližší komunikace (pojízdný chodník) 
nenavazuje bezprostředně na Bytový park Roztyly a je oddělen zelení. Nelze 
souhlasit s tím, aby přístupy k objektům G a H pro IZS a další dopravní 
obslužnost byly vázané na sousední záměr jiného investora, který není dosud 
realizován ani povolen. 

4. Záměr obsahuje pouze funkci bydlení, požadujeme zvážit umístění i občanské 
vybavenosti. 

5. Požadujeme na základě výše uvedeného přepracovat záměr a znovu ho 
předložit MČ Praha 11 k posouzení. Současně požadujeme, aby přepracovaný 
návrh investor projednal s občany na veřejném setkání. 

6. MČ požaduje vypracování rozptylové studie. 
 

Další připomínky týkající se jednotlivých částí záměru, které by měly být respektovány 
v dalších stupních projektové přípravy, popř. při realizaci:    
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7. Požadujeme, aby záměr byl navržen v souladu se „Strategií adaptace 
hl. m. Prahy na klimatickou změnu“, která byla schválená usnesením RHMP 
č. 1723 dne 18.17.2017 a navazujícími dokumenty. 

8. Požadujeme zachovat stávající perspektivní zeleň a zajistit odpovídající ochranu 
volně žijících živočichů dle doporučení ze závěru přírodovědného průzkumu 
z  října 2019, který zpracoval doc. Dr. Jan Farkač, CSc. 

9. Požadujeme, aby do doby kolaudace 1. etapy výstavby byl zrealizován park mezi 
stávající a novou zástavbou, a to v návaznosti na budovaný park v rámci záměru 
„Zdravotnické zařízení a Domov pro osoby se zdravotním postižením“. 
Požadujeme, aby se o tento park investor řádně staral až do bezplatného 
předání parku MČ Praha 11. Požadujeme, aby konkrétní podobu parku a jeho 
využívání investor znovu projednal s občany na veřejném setkání. 

10. Požadujeme zvážit využívání zelených střech jako částečně pobytových. 
11. Požadujeme, aby se po dobu výstavby investor řádně staral o doplněnou izolační 

zeleň, která je situována na ochranném valu u ulice Ryšavého.  
12. Požadujeme na základě navržených kapacit zhodnotit, zda současná dopravní 

infrastruktura s přihlédnutím k sousednímu chystanému záměru „Zdravotnické 
zařízení a Domov pro osoby se zdravotním postižením“ 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. 

13. Požadujeme, aby nově navržená komunikace, která bude procházet územím 
mezi ulicemi Hrdličkova a Komárkova, byla stavebně technicky řešena jako 
oboustranně průjezdná s tím, že dopravními opatřeními nebo dalšími stavebně 
technickými opatřeními bude zajištěn průjezd pouze pro IZS (nikoliv 
pro individuální automobilovou dopravu). 

14. Požadujeme, aby napojení na komunikaci Komárkova bylo pro budoucí provoz 
a užívání stavby bezpečné a bezkolizní. Nová komunikace by měla být napojena 
proti příjezdové komunikaci na parkoviště curlingové haly. Nová cyklostezka by 
měla mít odpovídající parametry obousměrného 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. 

15. Doporučujeme zvážit změnu etapizace výstavby tak, aby stavba byla zahájena 
výstavbou objektů E, F, G, H a I a následovala etapa s objekty A, B, C a D. 

16. Doporučujeme, aby investor před zahájením prací zajistil pasportizaci 
technického stavu objektů v blízkosti nové výstavby a v případě prokázaného 
poškození věc řešil s vlastníkem objektu. 
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17. Požadujeme, aby příprava i realizace stavby byla koordinována se sousedními 
záměry, zejména se záměrem „Zdravotnické zařízení a Domov pro osoby se 
zdravotním postižením“.  

18. Požadujeme MČ Praha 11 předložit k seznámení a k vyjádření další stupně 
dokumentace záměru „Bytový park Roztyly“. 


