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Námitky účastníka řízení městské části Praha 11 ve věci územního řízení na stavbu nazvanou 

„Polyfunkční komplex Opatov“ 

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 28.12.2022 a 02.01.2023 uplatňuje v řízení na základě usnesení RMČ Praha 11 

č. xxxx/3/R/2023 ze dne 12.01.2023 níže uvedené námitky: 

1. Namítáme, že navržený bytový objekt „B“ svým vzhledem i umístěním nezapadá do stávající 

urbanistické struktury. Jeho umístění, zejména vůči bytovému domu Křejpského č. p. 1531, je 

zcela v rozporu s okolní zástavbou. Navržené předzahrádky spolu s vytvořením poloveřejného 

prostoru jsou na území Jižního Města cizorodým prvkem, jehož umístění je v území, ve kterém 

by mělo primárně dojít k dotvoření městského prostředí podél významné komunikace zcela 

nevhodné. Rovněž balkony na fasádách objektu „B“ představují prvek, který se na fasádách 

okolních domů nevyskytuje. 

Odůvodnění: Pozemky, na kterých má být novostavba polyfunkčního komplexu umístěna, jsou 

součástí velkého území podél komunikace Opatovská, které je částečně zastavěno nízkými 

solitérními objekty občanské vybavenosti (poliklinika, obchody a služby). Tento pás tvoří 

přechod mezi komunikací a stávající obytnou panelovou zástavbou. Je tedy součástí území 

podél jedné z hlavních komunikací Jižního Města, které by mělo po dostavbě a revitalizaci plnit 

městotvornou funkci. Měla by zde být vytvořena městská třída. Stávající zástavba podél 

komunikace Opatovská by měla být vhodně doplněna o objekty, které spolu se stávajícími 

vytvoří harmonický celek, budou mít parter, ve kterém budou umístěny obchody, služby, 

kavárny a restaurace a další městotvorné funkce. Jednotlivé objekty by měly mít 

architektonickou a výtvarnou kvalitu odpovídající významu místa.  

Objekt „B“ navrženého polyfunkčního komplexu se svým využitím i polohou a velikostí výše 

uvedeným požadavkům naprosto vymyká. Jedná se o bytový dům, který se skládá ze dvou 

hmot a na jižní straně má oplocené předzahrádky. Prostor mezi objekty „A“ a „B“ je tak 

poloveřejný. Je navržen jižně od stávajících bytových panelových domů, avšak tak, že je 
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„představen“ před část stávajícího bytového panelového domu Křejpského čp. 1531. 

Na fasádách objektu „B“ jsou balkony. 

Sídliště Jižní Město se vyznačuje modernistickou strukturou – střídáním vyšší zástavby 

solitérních bodových či deskových panelových bytových domů, nízkých staveb občanské 

vybavenosti a areálů mateřských a základních škol umístěných v zeleni. Bytové domy nemají 

soukromé oplocené předzahrádky, jsou umístěné tak, aby se vzájemně nepřekrývaly a nestínily 

si. Bytové domy nemají balkony, všechny mají lodžie. 

Závazné stanovisko MHMP ÚZR posvěcující návrh novostavby „Polyfunkčního komplexu 

Opatov„ se vhodností jeho umístění z hlediska urbanismu dané lokality příliš nezabývá, nelze 

ho tedy považovat za spolehlivý podklad pro vydání rozhodnutí. 

2. Namítáme, že ve spisu stavebního úřadu chybí posouzení stávajících bytových domů na denní 

osvětlenost novostavby objektu „B“ a posouzení denní osvětlenosti stávajících bytových 

panelových bez navrhované novostavby. 

Odůvodnění: Ve spisu je vložena „Studie zastínění z hlediska denního osvětlení“ zpracovaná 

spol. DEKPROJEKT s. r. o. v listopadu 2019. V závěru studie je konstatováno, že hodnoty činitele 

denní osvětlenosti na posuzovaných fasádách objektů na pozemcích parc. č. 2882, 2545, 2548, 

2549, 2433, 2550 a 2014/163 v k. ú. Chodov jsou v návrhovém stavu vyšší než požadovaných 

32% a tím jsou splněny požadavky na denní osvětlení dle ČSN 730580-1, Neřízení 10/2016 Sb. 

hl. m. Prahy v platném znění a ČSN EN 17037. Po prostudování výše uvedené studie 

konstatujeme, že se studie zabývá pouze zastíněním okolní zástavby novostavbou bytového 

domu. Některé vypočtené činitele denní osvětlenosti stávajících objektů jsou prakticky 

na hranici povoleného minima. Ve studii není zhodnoceno, zda a jak moc k tomuto stavu 

přispívá novostavba bytového domu (objekt „B“). Dále studie neobsahuje posouzení vlivu 

stávajících bytových domů na denní osvětlenost novostavby.  

3. Namítáme, že jsou nesrovnalosti a nepřesnosti v projektové dokumentaci, která je doložena 

do spisu stavebního úřadu a požadujeme ji ujednotit a opravit tak, aby bylo navrhované řešení 

jasné a jednoznačné.  

Odůvodnění: Souhrnná technická zpráva str. 18 – B.2 Celkový popis stavby B.2.1 Základní 

charakteristika stavby a jejího užívání - Chybí popis podzemních podlaží, v textu je pouze 

uvedeno, že objekty „A“ a „B“ jsou navrženy jako samostatné, staticky nezávislé stavební 

objekty, které jsou propojeny podzemními podlažími. Dále jsou popisovány jednotlivé stavební 

objekty (SO-01 – SO-16), avšak popis podzemních podlaží jako pravděpodobně samostatného 

stavebního objektu chybí. Dvě podzemní podlaží a co všechno je v nich umístěno je popsáno až 

v bodě B.2.6. Základní technický popis staveb, str. 49, bez označení čísla stavebního objektu. 

V popisu jednotlivých stavebních objektů chybí objekt SO-10, přičemž na str. 61 této zprávy lze 

zjistit, že se jedná o tepelná čerpadla země/voda.  

SO-16 Situace sadových úprav – Grafické znázornění některých řešených částí se neshodují 

s jejich popiskami, např. při západní části řešeného území je vyznačena dosadba 3 stromů 

s popisem, že se jedná o 5 stromů. 
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4. Namítáme, že v řešení výpočtu a popisu dopravy v klidu jsou chyby a nesrovnalosti jak 

v textové, tak ve výkresové části. 

Odůvodnění: Souhrnná technická zpráva str. 78-81 - B.4 Dopravní řešení, c) Doprava v klidu - 

Pro objekt „A“ je navrženo 49 parkovacích stání, což je dle výpočtu minimální hodnota, která 

je možná. Upozorňujeme, že ve výpočtu je chybně uvedena max. hodnota 104 parkovacích 

stání, má být 68 parkovacích stání. Výpočet dopravy v klidu pro tento objekt, je 

pro 1. nadzemní podlaží proveden pro obchody jednotlivé v parteru (ukazatel základního 

počtu stání 70). Dle půdorysu 1. nadzemního podlaží je zde však umístěna i kavárna 

a u ostatních „obchodních jednotek“ není jasné konkrétní využití (nemusí tam být pouze 

obchody, ale i např. drobné služby a provozovny), proto by měl být použit ukazatel základního 

počtu stání 40. V technické zprávě je uvedeno, že rušená stání u polikliniky budou nahrazena 

4 novými parkovacími stáními, avšak není uvedeno, že se jedná o šikmá parkovací stání ani, že 

jsou v místě stávajících podélných stání. Ve výkresech (v situacích) jsou zakreslena, ale nejsou 

popsána. 

Závěr 

Městská část jako účastník řízení i po případném doplnění podání na základě našich upozornění 

nebude považovat stavbu za vhodnou k umístění. Je samozřejmě třeba respektovat možnost 

využití zastavitelné plochy SV-D pro výstavbu, nicméně nikoliv pro výstavbu v předložené podobě a 

rozsahu. Zástupci městské části sice byli předem se záměrem seznámeni, avšak jeho projednávání 

v rámci městské části nebylo na základě žádosti investora dokončeno. Nebyla proto příležitost 

porovnat, projednat a vypořádat vzájemné názory a představy s investorem a dojít ke vzájemné 

shodě na využití území. Stavební úřad by měl žádost o vydání rozhodnutí o umístění stavby 

zamítnout. 

S pozdravem 

Ing. arch. Martina Račoková 
vedoucí Odboru územního rozvoje 

Příloha 
Usnesení RMČ Praha 11 č. xxxx/3/R/2023 ze dne 12.01.2023 
 


