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Námitky účastníka řízení městské části Praha 11 ve věci společného řízení 

ke stavbě nazvané „Rezidence Tatarkova“ 

Městská část Praha 11, zastoupená Odborem územního rozvoje Úřadu městské části 
Praha 11, jako účastník územního řízení dle § 18 odst. 1 písm. h) zákona č. 131/2000 
Sb. o hl. m. Praze v platném znění, na základě nahlížení do spisu vedeného stavebním 
úřadem v této věci dne 02.11.2022 a 14.11.2022 uplatňuje v řízení na základě 
usnesení RMČ Praha 11 č. //R/2022 ze dne 28.11.2022 níže uvedené námitky: 

1. Pozemek, na kterém má být novostavba bytového domu umístěna, je součástí 
velké, dosud nezastavěné plochy jižně od Opatovské ulice, která tvoří přechod 
mezi plochami pro smíšenou zástavbu a stávající obytnou panelovou zástavbou. 
Je součástí území nadmístního významu okolo stanice metra Háje, které by mělo 
po dostavbě a revitalizaci plnit městotvornou funkci a být jedním z přirozených 
center Jižního Města. Tato lokalita by měla být řešena jako jeden urbanistický 
a architektonický celek, aby nevznikl shluk nesourodých staveb bez vzájemně 
vyhovujících vazeb a vazeb na širší okolí. MČ Praha 11 opakovaně sdělovala 
všem potencionálním investorům v území svoji představu o rozvoji této 
významné lokality a o nutnosti spolupráce všech zainteresovaných stran.  
 
Vzhledem k výše uvedenému požádala MČ Praha 11 v roce 2017 pořizovatele 
územně plánovacích podkladů a dokumentací, tj. Odbor územního rozvoje 
MHMP („dále jen MHMP ÚZR“), o zpracování územní studie, která zahrnuje 
i nezastavěnou plochu jižně od Opatovské ulice. Územní studie v okolí stanice 
metra Háje (dále jen „ÚS Háje“) by měla sloužit jako podklad pro rozhodování 
v území v souladu s platným ÚPn. V roce 2019 byla ÚS Háje představena 
a projednána. MČ Praha 11 měla k ÚS Háje množství připomínek. ÚS Háje 
nebyla dosud dopracována do finální podoby a zapsána do evidence územně 
plánovací činnosti, aby sloužila jako podklad pro rozhodování v území. ÚS Háje 
nebere ve svém návrhu v potaz majetkoprávní vztahy. Ve verzi pro veřejné 
projednání byl v místě řešeného pozemku a na nejbližších sousedních 
pozemcích navržen jeden stavební blok č. B17, ve kterém byly navrženy dva 
objekty jiného tvaru a výšky, než je navržený bytový dům. MČ Praha 11 při 
veřejném projednání ÚS Háje k bloku B17 a sousednímu bloku B18 vyjádřila 
takto: 
„Nesouhlasíme s rozsahem stavebního bloku B17 a B18. Požadujeme, aby jižní 
strana těchto stavebních bloků navazovala na linii jižní strany bloku B16 a zbylá 
část území byla vymezena jako veřejný prostor zeleně, který bude navazovat 
na nově zregenerovaný Park Křtinská nacházející se na pozemcích parc. č. 747, 
748/12, 748/13 a 748/14 v k. ú. Háje a dále na přírodní park Botič – Milíčov.“ 
K výše uvedenému vyjádření MČ uvádíme, že blok B16 je stávající bytový dům 
Steinerova čp. 735. 
 
Vzhledem ke všem výše uvedeným důvodům namítáme, že umístěním této 
stavby bude předurčena další zástavba v tomto rozvojovém území 
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z urbanistického i architektonického hlediska, což je v rozporu s požadavkem 
na řešení celého území jako jednoho celku (i když se jedná o 3 různé plochy 
s rozdílným způsobem využití, které však na sebe bezprostředně navazují).  
Závazné stanovisko MHMP ÚZR posvěcující návrh novostavby bytového domu 
„Rezidence Tatarkova“ se vhodností umístění této solitérní novostavby do velké 
volné plochy určené k zastavění z hlediska urbanismu dané lokality příliš 
nezabývá, nelze ho tedy považovat za spolehlivý podklad pro vydání rozhodnutí. 
 

2. Ve spisu je vložena „Studie proslunění a denního osvětlení“ zpracovaná 
doc. Ing. Danielou Bošovou, Ph.D. v listopadu 2021. V závěru studie je 
uvedeno, že lze konstatovat, že stav proslunění a denního osvětlení stávajících 
objektů (objektu A v ulici Tatarkova – zřejmě se jedná o objekt Steinerova 
čp. 735 a objektu B v ulici Mnichovická) nebude negativně ovlivněn, ovlivnění 
se bude pohybovat pouze v rámci normami a legislativou požadovaných hodnot. 
Dále bylo konstatováno, že stav denního osvětlení novostavby Rezidence 
Tatarkova je vyhovující v rámci normami a legislativou požadovaných hodnot. 
Po prostudování výše uvedené studie konstatujeme, že některé vypočtené 
hodnoty proslunění kritických bodů a činitele denní osvětlenosti stávajících 
objektů a činitele denní osvětlenosti posuzovaných obytných místností nového 
objektu jsou na hranici povoleného minima. Ze studie není zřejmé, zda bylo 
ve výpočtu zohledněno i umístění fotovoltaické elektrárny na střeše nového 
objektu. Projektová dokumentace předložená stavebnímu je datovaná 03/2022 
a tato studie 11/2021. Žádáme proto o nové nezávislé posouzení novostavby 
bytového domu nazvaného „Rezidence Tatarkova“ z hlediska jeho vlivu na dva 
nejblíže umístěné bytové domy - BD Steinerova 735 (ve studii objekt A) 
a BD Mnichovická (ve studii objekt B) a stav denního osvětlení navrhovaných 
vnitřních prostor navrženého bytového domu. 
 


