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Námitky účastníka řízení městské části Praha 11 ve věci společného řízení o společném povolení 

stavby nazvané „Bytový dům Proklapal“ 

Městská část Praha 11, zastoupená Odborem územního rozvoje Úřadu městské části Praha 11, 

jako účastník společného 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 28.04.2021 a 05.05.2021 uplatňuje v řízení na základě usnesení RMČ Praha 11 č. xx/xx/R/2021 

ze dne 17.05.2021 níže uvedené námitky: 

Formální námitky 

1. Ve spisu je vložena projektová dokumentace, u níž se liší data příloh, a to vzájemně i ve vztahu 

k dataci na krycích deskách (12/2019). 

2. Na koordinační situaci je vyznačen souhlas vlastníka pozemků se stavbou spol. NODOM CZ 

spol. s r.o., IČO 27871266. Dle informace z Obchodního rejstříku jednají za společnost Yuri Shilin 

a Alexander Shilin. Souhlas je datován 27.05.2020, u souhlasu není jméno a příjmení, pouze 

nečitelný podpis. Listinu nelze považovat za souhlas dle ust. § 94l, odst. 2 písm. a) stavebního 

zákona. 

3. V oznámení o zahájení společného řízení ze dne 16.04.2021 není uveden jako pozemek místa 

stavby pozemek parc. č. 2323/3 v k. ú. Chodov. V souhrnné technické zprávě na str. 6 je uveden 

jako dočasný zábor, z výkresů nevyplývá jeho dotčenost. Pozemek je ve vlastnictví 

spol. CENTRAL GROUP uzavřený investiční fond II. a. s. Ve spisu je vložena smlouva o zřízení 

práva stavby mezi spol. CENTRAL GROUP Trojmezí a.s. a NODOM CZ spol. s. r. o. ve věci opravy 

„pohledové zdi“ na 10 pozemcích s kmenovým parcelním číslem 3503 (tedy nikoliv 

parc. č. 2323/3). Informace o  případném dotčení pozemku parc. č. 2323/3 v k. ú. Chodov 

a případném souhlasu se stavbou na tomto pozemku vyplývajícím ze spisu jsou zmatené.  

4. Část stavby se navrhuje na pozemcích parc. č. 2332/40, 2332/284, 2332/291 v k. ú. Chodov, 

které jsou ve vlastnictví fyzických osob (LV 21573). Tyto osoby jsou mj. vlastníky domu čp. 2412 

a pozemku pod ním parc. č. 2332/32 v k. ú. Chodov. Stavebník domu spol. REGARD s. r. o. dům 

zrealizoval, rozprodal (jednotky a pozemky) a založil Společenství vlastníků jednotek domu 

Klapálkova 2412/1a, Praha 4, Chodov, které bylo dne 22.01.2021 zapsáno do Obchodního 

rejstříku. Ve spisu je doložen souhlas se stavbou dle ust. § 94l, odst. 2 písm. a) stavebního 
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zákona vyznačený na situaci od spol. REGARD s. r. o. ze dne 27.05.2020. Tzn. souhlas je z doby, 

kdy dotčené pozemky parc. č. 2332/40, 2332/284, 2332/291 v k. ú. Chodov ještě nebyly 

rozděleny a sceleny a rozprodány a měly jiného vlastníka než nyní. Hájení vlastnického práva 

investora stavby, který se investice plánovitě zbavuje, a hájení vlastnického práva vlastníka 

bytové či jiné jednotky a pozemku okolí bytového domu jsou kategorie zcela odlišné. V řízení by 

měl být doložen souhlas se stavbou dle ust. § 94l, odst. 2 písm. a) stavebního zákona vyznačený 

na situaci od vlastníků stavbou přímo dotčených pozemků parc. č. 2332/40, 2332/284, 

2332/291 v k. ú. Chodov. Doložený souhlas spol. REGARD s. r. o. nelze považovat za spolehlivý 

podklad pro vydání rozhodnutí. 

5. Část stavby se navrhuje na pozemku parc. č. 2332/41 v k. ú. Chodov, který je ve vlastnictví 

fyzické osoby. V řízení by měl být doložen její souhlas se stavbou dle ust.  § 94l, odst. 2 písm. a) 

stavebního zákona vyznačený na situaci. 

6. Zákres stavby do katastrální mapy je proveden do mapy z 13.12.2019. Mapový podklad je 

neaktuální a neodpovídá současnému stavu. Po realizaci sousední stavby Bytového domu 

Milínská (čp. 2412) došlo v okolí tohoto domu k dělení a scelování pozemků a ke změně 

majetkoprávních vztahů k těmto pozemkům. Katastrální situaci C.2 nelze považovat 

za spolehlivý podklad k vydání rozhodnutí. 

7. Ve spisu je doloženo závazné stanovisko MHMP, Odboru územního rozvoje (dále jen MHMP 

UZR), jako orgánu územního plánování, ze dne 20.05.2020. Jedná se o souhlasné závazné 

stanovisko bez podmínek k dokumentaci z 12/2019 zpracované spol. A.D.N.S. Production s. r. o. 

(str. 2 stanoviska). Z hlediska začlenění do území a dalších zájmů sledovaných tímto orgánem 

tedy vyplývá, že návrh stavby splňuje všechna požadovaná a sledovaná kritéria. Ve spisu je 

doložena projektová dokumentace pro společné řízení zpracovaná spol. A.D.N.S. 

Production s. r. o. s krycími deskami ozn. datem 12/2019. Většina vložených příloh je též 

označena tímto datem. Nicméně přílohy, dle nichž by MHMP UZR měl zejména stavbu 

posuzovat, jsou doloženy s datem jiným, pozdějším, a to: C.4.4. – Odstupové vzdálenosti, 

11/2020, C.6.1. – Dálkový pohled severovýchod, 11/2020, C.6.2. – Dálkový pohled jihovýchod, 

11/2020. Z toho vyplývá, že podklady určené prioritně pro posouzení stavby tímto orgánem 

jsou novější než datum vydání závazného stanoviska. Závazné stanovisko nelze považovat 

za spolehlivý podklad pro vydání rozhodnutí.  

8. Z doložených podkladů vyplývá, že všechny obytné místnosti stavby budou mít nucené větrání. 

Hlavním důvodem je nemožnost dodržení legislativních požadavků na hlukové poměry v místě 

stavby. Doložené závazné stanovisko Hygienické stanice hl. m. Prahy ze dne 01.06.2020 se 

stavbou souhlasí a v odůvodnění na str. 2 pouze konstatuje „stavba tedy byla navržena 

s eliminací chráněného venkovního prostoru stavby a přímé větrání vnitřního chráněného 

prostoru je zajištěno jinak než přirozeně okny“. Tento orgán by stavbu měl posoudit komplexně. 

Ve stavbě navržené na hlukově nevyhovujícím místě jsou navrženy velmi malé byty s nuceným 

větráním. Prakticky nejhorší varianta „bydlení“, která přichází v úvahu. Navíc se nejedná 

např. o přestavbu či rekonstrukci, jedná se o stavbu tzv. „na zelené louce“. V takovýchto 

poměrech by vůbec neměly být navrhovány a umisťovány nové byty, garantem dodržení 

hygienických předpisů by měl být právě tento dotčený orgán. Toto věcně naprosto rezignující 

závazné stanovisko nelze považovat za spolehlivý podklad pro vydání rozhodnutí. 
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Věcné námitky 

9. Stavba se navrhuje v území SV – všeobecně smíšené s kódem míry využití D. Navržené funkce 

v ploše mohou být umístěny a povoleny. Nicméně využití dle územního plánu není jediným 

kritériem posuzování. Z okolních poměrů (zejména hlukových) vyplývá, že obytná funkce je 

v místě nevhodná. V místě byla v roce 2010 pořízena změna územního plánu č. Z 1567/07 – 

„Výstavba administrativně-obchodního objektu“. Změna byla městskou částí akceptována, 

podél severní strany Klapálkovy ulice se prodloužil pás zastavitelného území až k ulici 

Senohrabská. Tento pás má směrem na východ funkci čistě obytnou, s přiblížením se 

k frekventované Senohrabské ulici je logická funkce smíšená. Nicméně investor takto neuvažuje 

a do území, kde by bylo možné snést stavbu s převážně nebytovými funkcemi, násilně navrhuje 

nekomfortní bydlení. Stavební úřad by při posuzování stavby měl zohlednit i skutečnost, 

za jakých okolností a za jakým účelem byla pořízena změna územního plánu č. Z 1567/07 

ze ZN – přírodní nelesní plochy na SV – všeobecně smíšené. 

10. Stavba se navrhuje na severním svahu v místě terénní hrany, za niž lze považovat ulici 

Klapálkova. Od hrany směrem na sever spadá delší část svahu směrem k sídlišti Spořilov , na jih 

stoupá kratší část svahu k plošině, na níž se tč. nachází skladový, výrobní a administrativní areál. 

Od místa stavby směrem na jihovýchod se nachází modernistické sídliště původních panelových 

domů a pozdějších staveb. Směrem po svahu absolutní výška staveb s ohledem na terén 

postupně klesá. Tento trend navržený bytový dům neakceptuje a do místa se jako doplnění 

zástavby v území vhodně nezačleňuje. Tento názor podporuje i předložený výkres C.6.1 - 

Dálkový pohled severovýchod 11/2020. Domy pod svahem na sídlišti Spořilov II čp. 3118 – 3120 

v k. ú. Záběhlice mají výšku atiky 289,21 m n. m. Bpv, čp. 2945 – 2947 v k.ú. Záběhlice mají 

výšku atiky 278,18 m n. m. Bpv, čp. 2948 – 2950 v k.ú. Záběhlice mají výšku atiky 276,83 m n. m. 

Bpv a čp. 3118 – 3120 v k.ú. Záběhlice mají výšku atiky 289, 21 m n. m. Bpv. Polyfunkční dům 

s podnoží garáží Choceradská v k. ú. Záběhlice má výšku atiky 293,45 m n. m. Bpv. Dům směrem 

východním od místa stavby při severní straně ulice Klapálkova čp. 2412 v k. ú. Chodov (nový 

Bytový dům Milínská) má výšku atiky 284,60 m. n. m. Bpv, domy čp. 2238 – 2240 v k. ú. Chodov 

mají výšku atiky 276,87 m n. m. Bpv, nejvyšší dům v této řadě podél severní strany ulice 

Klapálkova čp. 2241 v k. ú. Chodov má výšku 284,60 m n. m. Bpv. Domy nad svahem směrem 

východním podél jižní strany ulice Klapálkova čp. 3131 – 3136 v k. ú. Chodov mají výšku atiky 

281,89 m n. m. BpV, čp. 3137 – 3138 v k. ú. Chodov mají výšku atiky 293, 63 m n. m. a domy 

čp. 3121 – 3124 v k. ú. Chodov mají výšku atiky 279,75 m n. m. Zdrojem výše uvedených údajů 

je program MISYS. Z výše uvedeného rozboru vyplývá, že navržená výška atiky stavby 305 m 

n. m. Bpv se naprosto vymyká místnímu trendu postupného klesání směrem po svahu a dům je 

navržen jako výškově dominantní, což naprosto neodpovídá místu stavby (není zde žádný 

důvod dominantu umisťovat) ani významu stavby (bytový dům s malými nuceně větranými 

byty). Z hlediska výšky není stavba do území vhodně začleněna.  

11. Stavba obsahuje dva objekty, jeden nižší kubického tvaru a druhý vysoký štíhlý kubického 

tvaru. Obdobný soubor se v místě sídlištní struktury na sídlišti Spořilov II a na území směrem 

jihovýchodním nenachází. Zejména se zde nenachází obdobný výškový objekt. V lokalitě se 

jedná především o podélné kubické hmoty, popř. hmoty složené z jednotlivých kubických 

vzájemně ustupujících či posunutých sekcí. Z hlediska hmoty není stavba do území vhodně 

navržena. 
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Navržené architektonické a výtvarné řešení fasád je bez jakýchkoliv ambicí na architekturu, 

výtvarno a krásu. Podivný je i prvek schodiště na fasádě zabezpečující jediný přístup 

do místnosti technologie v posledním podlaží. Z výše uvedených skutečností a názorů vyplývá, 

že vzhled stavby, hmota, výška a začlenění do struktury existující zástavby jsou v místě 

nevhodné a z hlediska městské části nepřijatelné. Závazné stanovisko MHMP UZR posvěcující 

návrh je věcně nesprávné a nelze ho považovat za spolehlivý podklad pro vydání rozhodnutí. 

 

Závěr 

Městská část jako účastník řízení i po případném doplnění podání na základě našich upozornění 

nebude považovat stavbu za vhodnou k umístění. Je samozřejmě třeba respektovat možnost 

využití zastavitelné plochy SV pro výstavbu, nicméně nikoliv pro výstavbu v předložené podobě 

a rozsahu. Zástupci městské části nebyli předem se záměrem seznámeni, nebyla příležitost 

porovnat, projednat a vypořádat vzájemné názory a představy s investorem a dojít ke vzájemné 

shodě na využití území. Stavba svojí funkcí, kapacitou i vzhledem do území nepatří a městské části 

ani obyvatelům nejenže vůbec nic nepřináší, ale spíše naopak ji zatíží potřebami nových obyvatel 

(doprava, školy, školky, zdravotnictví atp.). Stavební úřad by měl žádost o vydání společného 

rozhodnutí zamítnout. 

 

S pozdravem 

 

Ing. arch. Miroslava Fišarová 

vedoucí Odboru územního rozvoje 

 

Příloha 

Usnesení RMČ Praha 11 č. xx/xx/R/2021 ze dne 17.05.2021 

 


