


Příloha usnesení č. 0644/23/R/2020 

Připomínky MČ Praha 11 ke koncepční studii záměru „Polyfunkční objekt 
Chodov při ul. Roztylská“ spol. CENTRUM CHODOV, a. s., která byla 
zpracována spol. KYZLINK, s. r. o. (KYZLINK ARCHITECTS) v roce 2020  

Z hlediska územního plánování a urbanismu je umístění polyfunkčního objektu 
na navrženém místě možné. Nový objekt by měl svým výrazem, použitými materiály 
a celkovým vzhledem korespondovat se stávající moderní zástavbou v lokalitě. Je třeba 
dopracovat dopravní řešení tak, aby provoz nového objektu nezhoršil dopravní situaci 
v místě a aby zakomponováním stávající točny autobusů MHD do záměru nedocházelo 
ke kolizím mezi autobusy a osobními automobily vjíždějícími či vyjíždějícími z garáží 
objektu. Další důležitou oblastí, kterou může nová stavba negativně ovlivnit, je životní 
prostředí, proto je třeba této oblasti věnovat zvýšenou pozornost. Jedná se zejména 
o ochranu přírody a krajiny, opatření na zmírnění dopadů klimatické změny, zamezení 
zvýšení hlukové zátěže nejenom v místě stavby, ale i na Starém Chodově, a vhodné 
dotvoření prostoru mezi stanicí metra C Chodov a novým objektem. 

MČ Praha 11 má pro další stupně projektové dokumentace následující konkrétní 
požadavky: 

1. Požadujeme, aby nový objekt svým vzhledem a použitými materiály korespondoval 
se stávající okolní zástavbou. Fasády objektu by měly být řešeny tak, aby nedošlo 
k navýšení odrazů hluku na druhou stranu dálnice (Starý Chodov). 

2. Požadujeme předložit dendrologický průzkum dotčené plochy a návrh sadových 
úprav, včetně konkrétní druhové skladby dřevin doplněné o velikostní kategorie 
výpěstků stromů a keřů, a technologie založení výsadeb. 

3. Keřové skupiny rostoucí v řešeném území slouží též jako úkryt pro místní populaci 
volně žijícího králíka divokého (Oryctolagus cuniculus). Požadujeme navrhnout 
vhodná opatření k zajištění ochrany volně žijících živočichů. 

4. Do sadových úprav v okolí objektu požadujeme zahrnout vodní prvek (či prvky), 
který sníží příspěvky nového objektu k efektu tepelného ostrova v lokalitě. 

5. Požadujeme, aby bylo navrženo hospodaření s dešťovými vodami v souladu s § 38 
Nařízením č. 10/2016 Sb. hl. m. Prahy (Pražské stavební předpisy) v platném znění. 
Pokud to poměry v území dovolí, požadujeme, aby byly použity zasakovací průlehy. 

6. Požadujeme, aby záměr byl navržen v souladu se „Strategií adaptace hl. m. Prahy 
na klimatickou změnu“, která byla schválená usnesením RHMP č. 1723 
dne 18.17.2017 a navazujícími dokumenty. 

7. Požadujeme, aby v rámci stavby byla parkově upravena i sousední plocha 
s rozdílným způsobem využití ZP (parky, historické zahrady a hřbitovy), na které 
se v současné době nachází zeleň a vyšlapané cesty. Jedná se o větší část pozemku 
parc. č. 397/5 v k. ú. Chodov, který je ve vlastnictví investora plánované stavby. 
Požadujeme, aby úprava této plochy byla součástí projektové dokumentace tohoto 
záměru. 

8. Požadujeme předložit podrobnější řešení točny autobusů MHD a zajistit bezkolizní 
výjezd autobusů z točny do ulice V Parku. Požadujeme doložit vyjádření 



DPP hl. m. Prahy a Regionálního organizátora pražské integrované dopravy 
(ROPID) k tomuto řešení.  

9. Požadujeme doplnit chodník na jižní straně záměru podél ulice V Parku. 
10. Požadujeme prověřit kapacitu kruhového objezdu (Roztylská, Pod Chodovem, 

Ryšavého a U Kunratického lesa) a možnost zkapacitnění výjezdu z tohoto 
kruhového objezdu ve směru Roztylská. Případné úpravy vyplývající z prověření 
kapacity a případné zkapacitnění výjezdu požadujeme zahrnout do dalšího stupně 
projektové dokumentace. 

11. Požadujeme prověřit kapacitu křižovatky Roztylská x V Parku x Hráského. Případné 
úpravy vyplývající z prověření její kapacity zahrnout do dalšího stupně projektové 
dokumentace. 

12. Požadujeme zvážit navýšení kapacity parkovacích stání v objektu pro pokrytí 
deficitu parkovacích stání v lokalitě. 

13. Požadujeme prověřit možnost doplnění chodníku za točnou autobusů MHD od ulice 
V Parku směrem k lávce přes dálnici D1 u stanice metra C Chodov.  

14. Požadujeme prověřit případné rozšíření chodníku podél Roztylské ulice z důvodu 
kolizí mezi cyklisty a chodci, neboť je po tomto chodníku vedena cyklostezka A22.  

15. Požadujeme předložit MČ Praha 11 k seznámení a k vyjádření další stupně 
projektové dokumentace záměru „Polyfunkční objekt Chodov při ul. Roztylská“. 


