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2.  

Vnitřní sdělení 

Komu:  Čj.:     MCP11/22/xxxxxx/OUR/RAC 
MHMP, Odbor stavebního řádu Zpracoval: Ing. arch. Martina Račoková 
Jungmannova 29/35, 111 21 Praha 1 Linka:         293 
prostřednictvím  
ÚMČ Praha 11, Odboru výstavby Datum:      xx.xx.2022 
Ocelíkova 672/1, 149 45 Praha 415  
 

Odvolání účastníka řízení MČ  Praha 11 proti rozhodnutí Odboru výstavby Úřadu městské části 
Praha 11 č. j. MCP11/22/055498/OV/Bal ze dne 24.10.2022 

                                                                                                                                                    
Městská část Praha 11 zastoupená Odborem územního rozvoje Úřadu MČ Praha 11 (dále jen 
„MČP11“) jako účastník  územního řízení dle § 18 odst. 1) písm. h) zákona č. 131/2000 Sb., o hlav-
ním městě Praze, podává odvolání proti rozhodnutí Odboru výstavby Úřadu MČ Praha 11 (dále jen 
„OV“) vydanému pod č. j. MCP11/22/055498/OV/Bal dne 24.10.2022 ve věci stavby nazvané 
„Rezidence  Litochlebský Park" Praha, Chodov, Valentova. 

MČP11 doplňuje své odvolání ze dne 23.11.2022 o tyto důvody: 

MČP11 nesouhlasí s podobou záměru nazvaného „Rezidence Litochlebský Park“ Praha, Chodov, 
Valentova (dále jen „Stavba“) prezentovanou v projektové dokumentaci pro společné územní 
a stavební řízení z 10/2021, revize 02/2022.  

Zástupci MČP11 byli předem se záměrem seznámeni formou architektonické studie zpracované 
spol. ra15, a.s. v 01/2021 (dále jen „Studie“). Studie obsahovala návrh novostavby podsklepeného 
8 podlažního bytového domu (1.PP, 7.NP+8.NP ustoupené) se 72 bytovými jednotkami a 
73 parkovacích stání. Ke Studii se vyjádřila MČP11 dne 17.05.2021 usnesením Rady MČP11 
č. j. 0426/18/R/2021 a sdělila tak investorovi stavby své připomínky a podmínky (viz příloha č. 1).  

Odvolací námitky 

Odvolací námitky vycházejí z nerespektovaných podmínek MČP11 sdělených investorovi při 
posouzení záměru prezentovanému Studií. Nelze připustit, aby Stavba v podobě prezentované 
v dokumentaci předkládané stavebnímu úřadu (zejména z hlediska kapacit) byla umístěna v rámci 
území Jižního Města, do lokality mající určitou reprezentativní hodnotu celoměstského významu. 

1) Stavba nerespektuje podmínky stanovené Územní studií Opatov – Na Jelenách a dále 
nerespektuje požadavek MČP11 z hlediska počtu bytových jednotek a jejich poměrového 
rozložení 3 : 2 : 1 pro bytové jednotky o velikosti 1 kk : 2 kk : 3kk. Do území s touto 
reprezentativní hodnotou se nehodí umístění Stavby navrhovaného dispozičního řešení. 

Námitka: Stavba se navrhuje v území SMJ-E – všeobecně smíšené s kódem míry využití E. Navržené 
funkce v ploše mohou být umístěny a povoleny. Nicméně využití dle územního plánu není jediným 
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kritériem posuzování. Je zapotřebí posoudit záměr též z hlediska platné Územní studie Opatov – 
Na Jelenách, která byla do evidence územně plánovací činnosti zapsána dne 04.12.2019 a slouží 
jako územně plánovací podklad pro rozhodování v území. Podrobnější informace jsou k dispozici na 
webových stránkách spravující MČP11: https://www.praha11.cz/cs/mestska-cast/uzemni-rozvoj-a-
regenerace/strategicke-a-uzemni-planovani/uzemni-studie/uzemni-studie-opatov-na-
jelenach.html.  

Tato územní studie vymezuje blok B09, v rámci kterého by měl být umístěn objekt reprezentativní-
ho charakteru mající určitou významnou architektonicko-urbanistickou hodnotu, jež bude  
návštěvníky vítat při vjezdu do hlavního města. Tato podmínka je dle názoru MČP11 porušena 
v případě umístění navrhované Stavby, tedy 7 podlažního objektu o 126 bytových jednotkách, kdy 
drtivá převaha těchto bytových jednotek je navržena o dispozici 1 kk a velikosti do 21m2. Taková 
forma bydlení odpovídá spíše objektům pro krátkodobé bydlení a ubytovnám, což není funkce a 
využití území, které by mělo vhodně reprezentovat a vystihovat způsob života jak Jižního Města, tak 
celé metropole hlavního města Prahy. Navrhovaná Stavba je po architektonické stránce sice zdařilá 
a do území okolí Litochlebského náměstí vhodně zapadá, nicméně takto cenné místo dopravně na-
pojené na vysokokapacitní MHD, si zaslouží objekt, který bude sloužit k trvalému užívání a ne ke 
krátkodobému bydlení a častému střídání obyvatel. Ti budou pravděpodobně pouhými maximální-
mi uživateli území či nabízených služeb, ale nebudou spolupracovat s městskou částí na participaci, 
převážně nebudou ani obyvateli s trvalým pobytem na MČP11 a nedá se u nich předpokládat žádný 
vztah k území. Takový jev je pro zvelebování MČP11 a defakto celého území hlavního města nežá-
doucí. Bohužel malometrážní byty navržené v záměru nesou výrazné riziko takového užívání objek-
tu, neboť neposkytují dostatečný prostor pro bydlení rodin s dětmi. MČP11 má již neblahé zkuše-
nosti s ubytovacím zařízením Nad Opatovem (místně nazvaný „Ubytovna Sandra“), který se nachá-
zí nedaleko. Je proto pro zástupce radnice MČP11 důležité nepodporovat výstavbu podobného zaří-
zení. Zároveň MČP11 poukazuje na netypickou konstrukční výšku jednotlivých podlaží, kterou pro-
jektant odůvodňuje možností rozšíření užitné plochy bytu nábytkovou vestavbou. Toto však bývá 
pouze nouzovým náhradním řešením ve stávající starší bytové zástavbě v historických centrech 
metropolí, kde se malé bytové jednotky (naštěstí s vysokými stropy) vyskytují vlivem jiných život-
ních podmínek tehdejších obyvatel, avšak neměl by být podporován v novostavbách v dnešní mo-
derní společnosti. Tato konstrukční výška se v dnešní době navrhuje např. při výstavbě administra-
tivních objektů.  

V blízkosti Stavby se též nachází památné místo a je nemyslitelné, aby se taková plocha nacházela 
v těsné blízkosti areálu budoucí „ubytovny“. 

MČP11 požaduje tímto přezkum stanoviska Odboru územního rozvoje Magistrátu hl. m. Prahy 
č. j. MHMP 2205/2022 ze dne 27.01.2022, neboť se domnívá, že nebyl v rámci tohoto stanoviska 
dostatečně posouzen soulad Stavby s Územní studií Opatov – Na Jelenách a zohledněn urbanismus 
a významnost místa s navrhovaným řešením Stavby. 

2) MČP11 nesouhlasí s navrhovaným počtem parkovacích stání a požaduje upravení návrhu tak, 
aby pro každou bytovou jednotku bylo zajištěno parkovací stání. 

Námitka: Záměr, který prezentovala Studie a ke kterému se vyjádřila MČP11 usnesením RMČ 
ze dne 17.05.2021, obsahoval celkem 73 parkovacích stání. Tento počet odpovídal počtu bytových 
jednotek (72). Současná podoba záměru obsahuje 67 parkovacích stání, ale téměř dvojnásobný 
počet bytů (126). Vzhledem k situaci, že je v současné době v místě deficit parkovacích stání pro 
stávající rezidenty, dá se předpokládat, že výstavbou 126 bytových jednotek a pouze polovičním 
počtem parkovacích stání dojde ke zhoršení tohoto deficitu. Deficit parkovacích stání se o to více 
prohlubuje v lokalitách či v okolí objektů pro krátkodobé či přechodné bydlení, neboť jsou takové 
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objekty hojně využívány např. vysokoškolskými studenty cestujícími o víkendech za rodinami mimo 
území hlavního města, pracujícími na služebních cestách a brigádách, cizinci apod. v drtivé většině 
přijíždějícími vlastními osobními automobily. 

V příloze č. 2 Vám zasílám usnesení Rady MČP11 č. xxxx/50/R/2022 ze dne 28.11.2022 ve věci výše 
uvedeného odvolání. 

S pozdravem 

Ing. arch. Martina Račoková 
vedoucí Odboru územního rozvoje 

Příloha:  

1) Usnesení Rady MČP11 č. 0426/18/R/2021 ze dne 17.05.2021 

2) Usnesení Rady MČP11 č. xxxx/50/R/2022 ze dne 28.11.2022 

Na vědomí:  

IPR Praha, Ing. arch. Renata Synková 


