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Vyjádření městské části Praha 11 k dokumentaci pro změnu územního rozhodnutí a změnu stavby 
před dokončením „ OPATOV II – BYTOVÝ DŮM, Praha 4 – Chodov“ (změna 01/2021) 

Važený pane architekte, 

městská část Praha 11 zastoupená Odborem územního rozvoje ÚMČ Praha 11 obdržela dne 
27.05.2021 žádost o vyjádření k části projektové dokumentace pro změnu územního rozhodnutí a 
změnu stavby před dokončením nazvanou „OPATOV II – BYTOVÝ DŮM, Praha 4 
 – Chodov“ (dále jen „Projektová dokumentace“) zpracovanou v lednu 2021, jejímž generálním 
projektantem je Váš architektonický ateliér.  

Z předložené projektové dokumentace vyplývá, že se jedná o změnu spočívající v navýšení počtu 
bytových jednotek a s tím souvisejících dispozičních změn, při zachování objemu stavby, výšky 
stavby, počtu podlaží, půdorysného obrysu stavby, přípojek a přilehlých komunikací, pouze 
s posunutým vjezdem do 3. PP. 

Vážený pane architekte, vedení městské části Praha 11 (dále jen „MČ“) projednalo Vaší žádost na 
své pravidelné schůzi dne 19.07.2021. Výsledkem projednání je konstatování, že MČ se 
dlouhodobě potýká s úbytkem trvale bydlících obyvatel. Jedním z faktorů, který tento trend 
ovlivňuje, je nabídka bydlení pro rodiny s dětmi. V lokalitě Opatov a blízkém okolí se MČ 
v současné době mimo Vašeho záměru zabývá ještě záměrem výstavby polyfunkčního objektu na 
Litochlebském náměstí, jehož součástí jsou především malometrážní byty, které MČ požaduje 
dispozičně upravit na větší, a dále rozsáhlou výstavbou západně od ulice Chilská, v rámci které jsou 
taktéž navrženy bytové domy z větší části složených z menších bytů. Samotná MČ v současné době 
rekonstruuje a přestavuje stávající multifunkční objekt SANDRA (č. p. 2140 v ul. Nad Opatovem) na 
objekt pro dlouhodobé ubytování, startovací bydlení a byty ve veřejném zájmu. V dané lokalitě 
není z pohledu MČ zapotřebí menších, ale naopak větších bytů, které přivedou MČ trvale bydlící 
rodiny, které se budou chtít podílet na participaci a rozvoji MČ.  
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V souvislosti s výše uvedeným Vás informuji, že MČ s povděkem přijímá povýšení počtu 
dvoupokojových bytů na úkor jednopokojových, zároveň Vás však za MČ žádám o přehodnocení 
počtu dvoupokojových bytů ve prospěch tří a čtyřpokojových. Sám osobně se domnívám, že 
lokalita v blízkosti stanice metra si zaslouží velkorysejší návrh. 

S pozdravem 

 

Ing. Martin Sedeke 
místostarosta pro územní rozvoj 

 

Na vědomí 
Sekyra Group, a. s., Ing. Milan Marhold, Project Manager, IDDS: y7mf8s5 
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