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Odvolání účastníka řízení MČ Praha 11 proti rozhodnutí Odboru výstavby Úřadu městské části 
Praha 11 čj. MCP11/21/066866/OV/Krt ze dne 07.02.2022

Městská část Praha 11 zastoupená Odborem územního rozvoje ÚMČ Praha 11 (dále jen „MČP11“) 

jako účastník územního řízení dle § 18 odst. 1) písm. h) zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě 
Praze, podává odvolání proti rozhodnutí Odboru výstavby ÚMČ Praha 11 (dále jen „OV“) ve věci 
stavby nazvané „Bytový dům Proklapal“.

Důvody podání odvolání

MČP11 nesouhlasí s podobou stavby nazvané „Bytový dům Proklapal“ (dále jen „Stavba“)
prezentované v projektové dokumentaci z 12/2019 pro společné územní a stavební řízení. Zástupci 
MČP11 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, obchod apod.).

MČP11 podala v řízení námitky dne 18.05.2021 čj. MCP11/21/026116/OUR/Kad, které jsou 
založeny ve spisu. OV se k nim vyjádřil na str. 44 až 48 v odůvodnění rozhodnutí tím, že většině 
námitek nevyhověl, a ve výroku rozhodnutí tím, že stavební záměr schválil. MČP11 s takovýmto 
výsledkem řízení nesouhlasí.

Odvolací námitky

Odvolací námitky vycházejí z nerespektovaných námitek MČP11 podaných v řízení. Obecně nelze 
připustit, aby Stavba v navržené podobě výrazně a s předpokládaným dehonestujícím dopadem 
na okrajovou a relativně klidnou část sídliště ovlivnila veškeré složky životního prostředí v dané 
lokalitě – obytné prostředí, vzhled místa, dopravu ap.

1) V rozhodnutí nebylo vyhověno níže uvedené námitce týkající se souladu umístěné Stavby
s platným územním plánem a cíli a úkoly územního plánování v dané oblasti.

Námitka:

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 
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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.

2) V rozhodnutí nebylo vyhověno níže uvedeným námitkám namítajícím nedodržení požadavků 
na umístění převýšené stavby.

Jedná se zejména o zapojení nové stavby do stávající struktury a urbanistické kompozice lokality, 
jejího přínosu pro lokalitu a vytvoření nových hodnot dle Regulativů funkčního a prostorového 
uspořádání hlavního města Prahy, oddíl 7, 7b) Výšková regulace, odst. 4c).

Výrok se opírá o závazné stanovisko Odboru územního rozvoje MHMP, č. j. MHMP 387608/2020 

ze dne 20.05.2020, v rámci kterého je posouzení záměru s platným územním plánem. S tímto 
stanoviskem nesouhlasíme a požadujeme jej přezkoumat, neboť se domníváme, že záměr 
nenaplňuje podmínku vhodného zapojení Stavby do stávající okolní struktury zástavby lokality.

Námitky:

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.

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 
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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.

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.

3) V rozhodnutí nebylo vyhověno níže uvedené námitce týkající se umístění stavby bytového 
domu na hlukově nevyhovujícím místě.

Výrok se opírá o závazné stanovisko Hygienické stanice hlavního města Prahy, čj. HSHMP 

22616/2020/Her ze dne 01.06.2020. Požadujeme toto stanovisko přezkoumat.

Námitka:

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.

4) V rozhodnutí nebylo vyhověno níže uvedené námitce požadující zamítnutí žádosti o vydání 
územního rozhodnutí.

Námitka:

„Závěrem žádáme, aby stavební úřad žádost o vydání územního rozhodnutí zamítl.“

Žádáme, aby rozhodnutí o odvolání bylo vydáno na základě podkladů, o jejichž spolehlivosti není 
pochyb a aby v řízení byly vzaty v potaz námitky všech účastníků řízení směřující proti umístění 
Stavby.

V příloze Vám zasíláme usnesení Rady MČP11 č. xxxx/xx/R/2022 ze dne 07.03.2022 ve věci výše 
uvedeného odvolání. 

S pozdravem

Ing. arch. Martina Račoková
vedoucí Odboru územního rozvoje

Příloha
Usnesení Rady MČP11 č. xxx/xx/R/2022 ze dne 07.03.2022


