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Vyjádření městské části Praha 11 k záměru „Novostavba obytného souboru, Praha 4 – Chodovec“, 
PD pro společné územní a stavební řízení 

Važený pane Kuško, 

městská část Praha 11, zastoupená Odborem územního rozvoje ÚMČ Praha 11, obdržela dne 
01.07.2022 žádost o vyjádření k záměru „NOVOSTAVBA OBYTNÉHO SOUBORU, PRAHA 4 – 
CHODOVEC, (č. kat. úz. 728 225), ulice Divišovská, na pozemcích parc. č. 3479/4, 3480, 3475, 
3476“, a to na základě předložené stejnojmenné projektové dokumentace pro společné územní a 
stavební řízení označenou datem 20.09.2021 a vypracovanou projektovým atelierem Hans-Paul 
architekti. Investory stavby jsou společnosti MS-INVEST, a. s., PHL – Blažimská s. r. o. a 
MIDATANER a. s. 

Z předložené projektové dokumentace vyplývá, že se jedná o novostavbu obytného souboru na 
pozemcích parc. č. 3479/4, 3480 a části pozemků parc. č. 3475 a 3476 vše k. ú. Chodov, jižně od 
ulice Divišovská, v lokalitě nazývané „Kulatý Chodovec“. Předmětné pozemky jsou ve vlastnictví 
společností PHL – Blažimská s. r. o. a MIDATANER a. s. Záměr se dotýká i pozemku  
parc. č. 3479/3 k. ú. Chodov, který je ve vlastnictví společnosti PHL – Blažimská s. r. o. Dále se 
záměr dotýká pozemků parc. č. 3481/1 k. ú. Chodov, který je ve vlastnictví paní Lucie Fialové, 
pozemků parc. č. 3467 a 3473/14 k. ú. Chodov, které jsou ve vlastnictví hl. m. Prahy a pozemků 
parc. č. 3473/11, 3474 a 3483 k. ú. Chodov, které jsou ve vlastnictví hl. m. Prahy, svěřená správa 
MČ Praha 11. 

Dle Územního plánu s. ú. hl. m. Prahy (dále jen „ÚP“) se pozemky dotčené stavbou nacházejí 
v plochách s rozdílným způsobem využití OB (čistě obytné) s kódem míry využití D (v severní části) 
a B (v jižní části), NL (louky, pastviny) a ZMK (zeleň městská a krajinná).  

Výše uvedený záměr byl ve fázi architektonické studie interně projednán dotčenými odbory a 
poradními orgány Rady městské části Praha 11 (dále jen „RMČ Praha 11“) a Zastupitelstva městské 
části Praha 11. RMČ Praha 11 následně záměr projednala na svém jednání dne 28.06.2021 a přijala 
k němu usnesení č. 0635/23/R/2021, ve kterém se záměrem souhlasila a stanovila připomínky pro 
další fázi projektové přípravy záměru. 
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Záměr obsažený v projektové dokumentaci lze (i po zapracování všech požadavků DOSS) 
považovat za shodný se záměrem obsaženým v architektonické studii. Zároveň lze konstatovat, že 
veškeré požadavky stanovené unesením RMČ Praha 11 pro tuto fázi projektové přípravy lze 
považovat za splněné. 

S pozdravem 

 

Ing. Martin Sedeke 
místostarosta pro územní rozvoj 
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