
Městská část Praha 11

USNESENÍ
23. schůze rady městské části

konaná dne 28.06.2021
číslo usnesení 0635/23/R/2021

Novostavba obytného souboru, Praha 4 - Chodovec

 
Rada městské části Praha 11
 

I. souhlasí
1. se záměrem výstavby "Novostavba obytného souboru, Praha 4 - Chodovec" (dále jen "Záměr")

dle předložené architektonické studie "Novostavba obytného souboru Praha 11 - Chodovec"
(označené datem 15.10.2020, doplněné dne 03.06.2021), jejímž generálním projektantem je
projektový atelier Hans-Paul architekti,

II. doporučuje
1. v dalších stupních projektové přípravy Záměru vyřešit následující připomínky a požadavky:

- Záměr doplnit ve vhodné variantě o občanskou vybavenost a služby - např. o obchod
smíšeného zboží do velikosti 200 m2; 

- kvalitně vyřešit hospodaření s dešťovou vodou s ohledem na hrozící klimatické změny
a hydrologické podmínky v lokalitě; 

- na části pozemku parc. č. 3481/1 k. ú. Chodov, na ploše východně od napojení na ulici
Blažimskou (pod vedením VVN), ponechat stávající zeleň; 

- řešit dopravní napojení Záměru na stávající síť místních komunikací dle zpracované
"Dopravní studie Chodov - sever - 2020", tj. zajistit napojení na ulici Knovízská (v místě křížení
s ulicí Pyšelská); 

- staveništní dopravu vést výhradně ulicí Pyšelská a dále novým napojením na ulici
Knovízská; 

- před zahájením stavby zajistit pasport stávajících komunikací (Klíčova, Pyšelská, Knovízská,
Blažimská) a po skončení skončení stavby uvést komunikace do původního stavu;

- po celou dobu výstavby v maximální možné míře omezit negativní působení stavby na
stávající obyvatele. 

III. požaduje
1. předložit dokumetaci dalšího stupně projektové přípravy Záměru k seznámení a posouzení

MČ Praha 11 

IV. ukládá
1. místostarostovi Ing. Martinovi Sedeke

• zaslat usnesení RMČ Praha 11 ve věci "Novostavba obytného souboru, Praha 4
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- Chodovec" žadateli
Termín: 2.7.2021

Starosta MČ Praha 11: Jiří Dohnal, starosta

Ověřovatel: Ing. Petr Jirava, radní

Předkladatel: Ing. Martin Sedeke, místostarosta

Zpracoval odbor: OUR

Zpracovatel: VED OÚR Fišarová Miroslava Ing. arch. P11
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