
 

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 11 
Úřad městské části 
Odbor územního rozvoje 
Oddělení rozvoje a regenerace 

 

 

 

Vnitřní sdělení 

Komu:  Čj. :                        MCP11/20/063935/OUR/Kad 
Ing. Jarmila Preradová, vedoucí OV k Čj.:                      MCP11/20/056035/OV/Hyn 
  Zpracoval:  Ing. Jitka Kadlecová 
  Linka: 472 
   
  Datum: 17.12.2020 

Námitky účastníka řízení městské části Praha 11 ve věci územního řízení o umístění stavby 
nazvané „Rezidence Výhledy Milínská“ 

Městská část Praha 11, zastoupená Odborem územního rozvoje Úřadu městské části Praha 11, 
jako účastník územního řízení dle § 18 odst. 1 písm. h) zákona č. 131/2000 Sb. o hl. m. Praze 
v platném znění, na základě nahlížení do spisu vedeného stavebním úřadem v této věci 
dne 09.11.2020 uplatňuje v řízení na základě usnesení RMČ Praha 11 č. 1106/38/R/2020 
ze dne 14.12.2020 níže uvedenou námitku: 

MČ Praha 11 nesouhlasí s podobou bytového domu „Rezidence Výhledy Milínská“ předloženou 
v územním řízení dle projektové dokumentace z května 2019, revize 1 – listopad 2019 a revize 2 – 
duben 2020 (dále jen Stavba). 

K podobě domu i jeho umístění se MČ Praha 11 vyjádřila nesouhlasně usnesením RMČ Praha 11 
č. 1315/39/R/2018 ze dne 18.12.2018. 

Stavba nezapadá svým objemem, tvarem ani umístěním do stávající stabilizované zástavby, svým 
pojetím se vymyká urbanistické struktuře území. Stavba zde působí chaoticky a jako cizorodý 
prvek. Jedná se pouze o maximální vytěžení pozemku místa stavby za účelem získání maximálního 
množství hrubých podlažních ploch. Navržená stavba je dominantou, která z hlediska lokace 
i funkce stavby nemá v místě žádné opodstatnění. 

Ve stabilizovaném území není uvedena míra využití ploch. Z hlediska limitů rozvoje území je možné 
pouze zachování, dotvoření a rehabilitace stávající urbanistické struktury bez možnosti další 
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. Stavba tyto limity rozvoje překračuje. 

Stávající urbanistická struktura je tvořena panelovými bytovými domy, které směrem 
od komunikace Milínská pohledově vykazují výšku 6 a 9 nadzemních podlaží, nad ploché střechy 
domů vystupují pouze strojovny výtahů a plynové kotelny. Domy mají jednoduchý kubický tvar 
a jsou umístěny střídavě kolmo a podélně v prostoru mezi ulicemi Klapálkova a Milínská. Vzhledem 
ke svažitosti terénu se směrem od ulice Klapálkova jeví domy pohledově nižší, než ve skutečnosti 
jsou. Nejvyšší objekt v této řadě č. p. 2241 a 2242 má výšku atiky 284,97 m n. m. Objekt č. p. 2247 
bezprostředně sousedící s navrženou stavbou má výšku atiky 275,31 m n. m. 

Stavba nemá jednoduchý kubický tvar, jedná se o srostlici vzájemně prostoupených kubusů a není 
jednoznačně umístěna ani vodorovně ani kolmo ke komunikacím Klapálkova a Milínská. Jednotlivé 



 

kubusy mají rozdílnou výšku atik, a to 277,70 m n. m., 280,7 m n. m., 289,7 m n. m., přičemž 
nejvyšší z kubusů se ještě směrem nahoru kónicky rozšiřuje. Stavba překračuje nejvyšší místní 
výškovou hladinu o 4,8 m, tj. cca 2 podlaží stavby pro bydlení, a výšku bezprostředně sousedícího 
domu o 14,4 m, tj. cca 5 podlaží stavby pro bydlení. Výškovou hladinu nelze odvozovat od výšky 
technických nástaveb stávajících staveb, jako jsou kotelny či strojovny výtahů, ale od výšky atik 
plnohodnotných podlaží. Stavba nerespektuje nejen stávající stabilizovanou strukturu, ale ani 
výškovou hladinu. Přičemž tato hladina je v místě Stavby, tj. na úbočí svahu nad rozsáhlým údolím, 
jedním z nejdůležitějších prvků tvorby krajiny a prostředí. 

Stavba je v rozporu s územním plánem a s cíli a úkoly územního plánování. V doloženém závazném 
stanovisku MHMP UZR z 05.03.2019 je konstatováno, že navržený objem zástavby neodporuje 
dotvoření a rehabilitaci stávající urbanistické struktury. Tento názor považujeme za vadný až 
nezákonný, navíc sepsaný bez konkrétní znalosti místa. Nepovažujeme ho za spolehlivý podklad 
pro vydání rozhodnutí ve věci. 

Stavba je zcela nevhodně navržena na konci slepé komunikace Milínská. Toto umístění může 
dle nově zpracované Dopravní studie Chodov – sever - 2020 z 10/2020 vyvolat problémové situace 
při zajišťování i běžné komunikační obsluhy přilehlých objektů, především pro vozidla odpadového 
hospodářství, nezbytnou nákladovou zásobovací dopravu, případné technologické potřeby údržby 
či havárií, ale především v případě mimořádných potřeb pro vozidla zdravotnické služby, hasičů 
a dalších složek IZS. Tyto širší souvislosti neřeší závazné stanovisko ÚMČ Praha 11 OSM 
ze dne 17.06.2020. 

Závěrem žádáme, aby stavební úřad žádost o vydání územního rozhodnutí zamítl. 

S pozdravem 

 

Ing. arch. Miroslava Fišarová 
vedoucí Odboru územního rozvoje 

 

Příloha 

Usnesení RMČ Praha 11 č. 1106/38/R/2020 ze dne 14.12.2020 

 




