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Vyjádření městské části Praha 11 ke studii záměru “Bytový dům na pozemku parc. č. 1976/1 
a 1976/2, ul. Pištěkova, k. ú. Chodov“ 

Važený pane inženýre, 

městská část Praha 11 (dále jen „MČ Praha 11“) zastoupená Odborem územního rozvoje Úřadu 
MČ Praha 11 obdržela dne 23.12.2020 žádost o vyjádření ke studii záměru „Bytový dům na 

pozemku parc. č. 1976/1 a 1976/2, ul. Pištěkova, k. ú. Chodov“, kterou zpracoval projektový atelier 
TA3 Projekt – Ing. Pavel Primas a Ing. Dominik Andreas. Studie je označena datem 06/2020 

a 08/2020. Dále žádost obsahovala plnou moc pro zastupování investora. 

Z předložené studie vyplývá, že se jedná o záměr výstavby bytového domu na pozemcích 
investora, na slepém konci ulice Pištěkova. Dle Územního plánu s. ú. hl. m. Prahy (dále jen „ÚP“) se 
záměr navrhuje ve stabilizované ploše s rozdílným způsobem využití OB (čistě obytné). Na 
pozemcích se v současné době nachází částečně podsklepený rodinný dům (dále jen „RD“)  
o 1 nadzemním podlaží (dále jen „NP“) a podkroví. Mimo RD se na pozemcích nachází ještě garáž 
a skleníky. Všechny tyto stavby vč. zeleně budou odstraněny. 

Bytový dům je navržen jako průnik dvou jednoduchých hladkých kvádrů o 2 a 3 NP, jedná se tedy 

o objekt se 2 NP a ustupujícím podlaží. Nižší z kvádrů je situován blíže k ulici Pištěkova. Bytový dům 
má 1 podzemní podlaží (dále jen „PP“) ve kterém se nachází 5 parkovacích stání pro automobily, 
schodiště, sklepy, úklidová a technická místnost. PP je přístupné po rampách z ul. Pištěkova. 
Návštěvnické stání je umístěno před domem, na pozemku stavby a je zároveň určeno pro osoby 
zdravotně tělesně postižené. 

Bytový dům je přístupný prostřednictvím ramp ze západní strany. Je zde navrženo celkem 6 
bytových jednotek. V 1. NP jsou umístěny 2 bytové jednotky (1kk a 2kk), ve 2. NP jsou umístěny 3 
bytové jednotky (1kk, 2kk a 3kk) a ve 3. NP je umístěna 1 bytová jednotka (4kk). Pohyb mezi 
jednotlivými podlažími je umožněn prostřednictvím schodišťových ramen. Většina bytových 

jednotek je opatřena balkonem, 2 bytové jednotky mají terasy – bytová jednotka v 1. NP na střeše 
PP vystupujícího nad terén, bytová jednotka ve 3. NP na střeše 2. NP. Střechy bytového domu jsou 
navrženy ploché s extenzivní zelení. Celkový počet započitatelných hrubých podlažních ploch (HPP) 
činí 644,8 m2. 
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Na severní straně bytového domu je ponechána zahrada, kde bude umístěna vsakovací a retenční 
nádrž na dešťovou vodu. Je zde dále počítáno s výsadbou zeleně. Ze západní a severní strany bude 
zachováno stávající oplocení, z jižní a východní strany bude postaveno zděné oplocení do 
max. výšky 1 m nad přilehlý terén, do úrovně 2 m bude živý plot. 

Na základě výše uvedeného Vám MČ Praha 11 sděluje, že záměr výstavby bytového domu dle 

předložené studie „ Bytový dům na pozemku par. č. 1976/1 a 1976/2, ul. Pištěkova, k. ú. Chodov“, 
zpracované projektovým atelierem TA3 Projekt – Ing. Pavel Primas, Ing. Dominik Andreas, 

v 06/2020 a 08/2020, považuje za možný za podmínky, že v rámci realizace bytového domu bude 
zkultivováno i nejbližší okolí místa stavby, konkrétně zelený pás, který je součástí pozemku  
parc. č. 445/2 k. ú. Háje, jehož vlastníkem je hl. m. Praha a který těsně přiléhá k pozemkům stavby.  
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