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Vyjádření městské části Praha 11 ke změně dokončené stavby v rámci stavebních úprav objektu 
„SKYLINE“, ul. Čenětická č. p. 2413/1a 

Vážený pane inženýre, 

městská část Praha 11 (dále jen „MČ Praha 11“) zastoupená Odborem územního rozvoje ÚMČ 
Praha 11 obdržela dne 14.03.2022 žádost o vyjádření k projektové dokumentaci ke změně 
dokončené stavby v rámci stavebních úprav objektu „SKYLINE“ č. p. 2413/1a v ulici Čenětická. 
K žádosti byla přiložena plná moc investora PSN s. r. o. a projektová dokumentace pro vydání 
společného povolení nazvaná „Stavební úpravy objektu „SKYLINE“, Čenětická 2413/1a, Praha 11 – 
Chodov“, resp. „SKYLINE“, zpracovaná Ing. Kristýnou Kasýkovou v lednu 2022. 

Z předložených podkladů vyplývá, že předmětem projektové dokumentace je umístění a povolení 
změny dokončené stavby ubytovacího zařízení č. p. 2413/1a v ulici Čenětická, včetně jejího 
napojení na sítě technické infrastruktury a úpravy okolních zpevněných i nezpevněných ploch 
v areálu objektu. Řešený objekt býval součástí areálu Top Hotelu Praha a zahrnuje dva bloky 
s ubytovacími jednotkami (A1, A2) a přístavbu restaurace, která není předmětem řešení.  

Změna dokončené stavby zahrnuje: 

 umístění plynové kotelny III. kategorie v 1. PP bloku A2, 

 přístavbu zastřešení vstupu do objektu v přízemí bloku A2, 

 umístění pochozí terasy na části střechy bloku A2, 

 rozdělení ubytovací jednotky v přízemí bloku A1 na 3 nové se samostatnými vstupy 
z prostoru předzahrádek, 

 rozšíření průchodu mezi schodišťovou halou a recepcí v přízemí bloku A2, 

 dva nové vstupy do objektu na úrovni 1. PP bloku A2, 

 úpravu okolních zpevněných i nezpevněných ploch. 

Dále bude realizováno nové napojení objektu na sítě technické infrastruktury: 
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 STL plynovodní přípojka délky 17,4 m ukončená v kiosku v oplocení, od kterého bude veden 
domovní plynovod do objektu, 

 vodovodní přípojka délky 3 m ukončená vodoměrnou šachtou, odkud bude veden domovní 
vodovod do objektu, 

 podzemní kabelová přípojka NN vedená z trafostanice TS 4911 přes skříň umístěnou 
v oplocení areálu do stávající distribuční sítě v ulici Čenětická. 

Nové napojení objektu na sítě technické infrastruktury se dotýká i pozemků parc. č. 2332/88 a 
2332/95 k. ú. Chodov, které jsou ve vlastnictví hl. m. Prahy, svěřená správa MČ Praha 11. 
Konkrétně se jedná o plynovodní přípojku vč. ochranného pásma plynovodu a plynovodní přípojky 
a přípojku NN vč. ochranného pásma podzemního vedení elektrizační soustavy do napětí 110 kV. 

Na základě výše uvedeného Vám k záměru změny dokončené stavby sděluji, že navržené stavební 
úpravy v rámci bloků A1 a A2 lze považovat za možné s tím, že MČ Praha 11 nesouhlasí 
s umístěním plynové kotelny III. kategorie do 1. PP bloku A2. V lokalitě stavby je v současné době 
dostupná síť centrálního zásobování teplem. Napojení na tuto síť se jeví z našeho pohledu jako 
ekologicky vhodnější řešení.  

Dále Vám sděluji, že úpravy okolních zpevněných i nezpevněných ploch v areálu objektu lze 
považovat za možné s tím, že MČ Praha 11 nesouhlasí s navrženým počtem parkovacích stání, 
který považuje za nedostatečný. Tvrzení, že se funkční využití objektu nemění, je sice pravdivé, 
nicméně 227 ubytovacích jednotek přešlo vlastnicky na jiného majitele, který bude provozovat 
ubytovací jednotky ve svém režimu a měl by tedy k nim zajistit i dostatečný počet parkovacích 
stání. Navíc tím, že přístavba restaurace není předmětem předloženého řešení, není zřejmé, zda a 
v jakém režimu bude restaurace provozována a kde jsou zajištěna parkovací místa pro její potřeby. 

Závěrem bych Vám ještě doporučil zvážit úpravu oplocení, neboť stávající betonové tvarovky 
nepůsobí městotvorným dojmem a tvoří vizuální bariéru. Část oplocení bude navíc z důvodu 
zlepšení rozhledových poměrů odstraněno. Nabízí se např. částečné odstranění betonových 
tvarovek na úroveň podezdívky a jejich nahrazení vzdušnějšími plotovými díly. 

V případě jakýchkoliv nejasností se neváhejte na mě obrátit. 

S pozdravem 

 

Ing. Martin Sedeke 
místostarosta pro územní rozvoj 
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