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Odvolání účastníka řízení MČ Praha 11 proti rozhodnutí Odboru výstavby Úřadu městské části 
Praha 11 čj.  MCP11/22/044525/OV/Krt ze dne 03.01.2023 

Městská část Praha 11 zastoupená Odborem územního rozvoje ÚMČ Praha 11 (dále jen „MČP11“) 
jako účastník územního řízení dle § 18 odst. 1) písm. h) zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě 
Praze, podává odvolání proti rozhodnutí Odboru výstavby ÚMČ Praha 11 (dále jen „OV“) ve věci 
stavby nazvané „Bytový park Roztyly II“ . 

Důvody podání odvolání 

MČP11 nesouhlasí s podobou stavby nazvané „Bytový park Roztyly II“ (dále jen „Stavba“) 
prezentované v projektové dokumentaci z 04/2021 pro společné řízení. Zástupci městské části 
Praha 11 byli předem se záměrem seznámeni v roce 2020 v podobě architektonické studie. Rada 
městské části Praha 11 přijala ke studii usnesení, kterým schválila připomínky ke studii 
a požadavky pro další stupně projektové přípravy a pro realizaci záměru. Při nahlížení do spisu OV 
dne 05.04.2022 a 13.04.2022 bylo zjištěno, že připomínky nebyly v předložené projektové 
dokumentaci zohledněny. Stavba svojí kapacitou a prostorovým uspořádáním do území nepatří 
a městské části ani obyvatelům nejenže nic nepřináší, ale spíše naopak ji zatíží potřebami nových 
obyvatel (doprava, školy, školky, zdravotnictví atp.). 

MČP11 podala v řízení dne 27.04.2022, č. j. MCP11/22/024181/OUR/Kad námitky, které jsou 
založeny ve spisu. OV se k nim vyjádřil na str. 36 až 38 v odůvodnění rozhodnutí tím, že většině 
námitek nevyhověl, a ve výroku rozhodnutí tím, že stavební záměr schválil. MČP11 s takovýmto 
výsledkem řízení nesouhlasí. 

Odvolací námitky 

Odvolací námitky vycházejí z nerespektovaných námitek MČP11 podaných v řízení. Obecně lze 
konstatovat, že je samozřejmě třeba respektovat možnost využití zastavitelné plochy OB - F 
pro výstavbu, nicméně nikoliv pro výstavbu v předložené podobě.  

1) V rozhodnutí nebylo vyhověno níže uvedené námitce týkající se souladu umístěné Stavby 
s platným územním plánem a cíli a úkoly územního plánování v dané oblasti.  
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Námitka: 

Jedná se o návrh nové výstavby téměř „na zelené louce“, která by měla splňovat veškeré požadavky 
a principy pro umisťování nových staveb do zastavěného území. Navržený záměr nerespektuje 
stávající urbanistickou strukturu a ani tu nově plánovanou, která je investorovi známa. Navržená 
zástavba je přehuštěná, umístění objektů je nahodilé a nepřehledné bez ambice vytvořit 
urbanisticky hodnotnou strukturu. Účelem navrženého řešení je zřejmě maximální vytěžení 
kapacity území. Stavba je v rozporu s cíli a úkoly územního plánování. V závazném souhlasném 
stanovisku orgánu územního plánování MHMP ÚZR ze dne 05.10.2021 je pouze konstatováno, že 
předložený stavební záměr v tomto rozsahu je možno z hlediska cílů a úkolů územního plánování 
akceptovat. Závazné stanovisko neobsahuje žádné odůvodnění tohoto konstatování. Toto závazné 
stanovisko nepovažujeme za spolehlivý podklad pro vydání rozhodnutí ve věci. 

Výrok se opírá o závazné stanovisko Odboru územního rozvoje MHMP, č. j. MHMP 1641556/2021 
ze dne 05.10.2021 ve znění, v rámci kterého je posouzení záměru s platným územním plánem. 
S tímto stanoviskem nesouhlasíme a požadujeme jej přezkoumat, neboť se domníváme, že záměr 
nenaplňuje podmínku vhodného zapojení Stavby do stávající okolní struktury zástavby lokality. 

2) V rozhodnutí nebylo vyhověno níže uvedené námitce namítající problematickou dopravní 
obslužnost části navrženého záměru a její podmíněnost realizací sousedních záměrů. 

Námitka: 

Příjezd pro IZS a možný příjezd pro další vozidla dopravní obsluhy (stěhování, doručování balíků, 
nákupů apod.) k objektům G a H je navržen po chodníku sousedního záměru „Zdravotnické zařízení 
a Domov pro osoby se zdravotním postižením“. Avšak sousední záměr není dosud pravomocně 
povolen a vůbec není známo, zda bude realizován dříve než tento záměr, případně zda budou oba 
záměry realizovány ve stejnou dobu. Může se tedy stát, že záměr bude vybudován a nebude 
přístupný pro IZS a další dopravní obsluhu, což je nepřípustné. Rovněž přístup k objektu F je vázán 
na vybudování sousedního záměru – Bytový park Roztyly, který má pouze pravomocné územní 
rozhodnutí. Záměr je tedy povolován samostatně, ale samostatně ho nelze realizovat a užívat, 
neboť by chyběly přístupy pro pěší a příjezd pro IZS a dopravní obsluhu k objektům (sekcím) F, G 
a H. 

Záměr „Bytový park Roztyly II“ je prostředním ze tří na sebe navazujících záměrů v lokalitě. 
Sousední záměr „Bytový park Roztyly“ je záměrem stejného investora, který je však povolován 
samostatně. V současné době má vydané stavební povolení, které však není pravomocné, ve věci 
byla podaná odvolání. 3. záměr v lokalitě nazvaný „Zdravotnické zařízení a domov pro osoby se 
zdravotním postižením“ je záměrem jiného investora, který má vydané územní rozhodnutí, které 
však není pravomocné, ve věci byla podaná odvolání, o kterých dosud nebylo rozhodnuto. 
V podmínce č. 37 pro provedení a užívání stavby je sice uvedena nutnost koordinace se 
sousedními záměry, avšak ani ta nemůže zajistit, že záměr sousedního investora bude realizován 
a bude tak zajištěn přístup a příjezd k hlavnímu vstupu sekce G a H bytového domu. Nelze počítat 
s tím, že jiný investor jiného záměru vybuduje přístupový chodník k části tohoto záměru, zvlášť 
když on sám tento chodník pro svůj záměr nepotřebuje. Ve vypořádání námitky a tedy i ve výroku 
se stavební úřad opírá o souhlasné závazné stanovisko silničního správního úřadu – Odboru 
dopravy ÚMČ Praha 11, č. j. MCP11/21/031467/OD/Rok ze dne 23.11.2021, které se však 
s problematikou přístupu a příjezdu zejména k sekcím G a H bytového domu vůbec nezabývá. 
Požadujeme toto stanovisko přezkoumat. 
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Dále se stavební úřad opírá o koordinované závazné stanovisko Hasičského záchranného sboru 
hl. m. Prahy č. j. HSAA-7173-3/2021 ze dne 02.07.2021. Toto stanovisko není směrodatné, neboť 
dle části dokumentace „Požárně bezpečnostní řešení“, kterou zpracovala spol. BF PRO CZ, s. r. o. 
v 04/2021, bylo vzhledem k problematickým majetkovým poměrům pozemků v sousedství 
uvažované výstavby a tím nemožnosti zajistit příjezd do vzdálenosti 20 m od vstupu do budovy 
(sekce) G a H přijato náhradní opatření ve formě instalace nezavodněného potrubí s připojením 
na mobilní techniku (napojovací místo je situováno u sekce E). 

3) V rozhodnutí nebylo vyhověno níže uvedené námitce týkající se bezpečného pohybu osob 
s omezenou schopností pohybu a orientace. 

Námitka: 

V souhrnné technické zprávě je v odstavci B2.4. Bezbariérové užívání stavby uvedeno: „Řešený 
areál umožňuje svým technickým řešením bezpečný pohyb osob s omezenou schopností pohybu 
a orientace. V rámci celého areálu je tak zaručen pohyb osob s omezenou schopností pohybu 
a orientace.“ Z výkresů – situací vyplývá, že značné převýšení terénu je řešeno terénním schodištěm 
umístěným na pěší komunikaci umožňující propojení 1. etapy záměru s objekty G a H. Výše uvedené 
konstatování zaručeného pohybu osob s omezenou schopností pohybu a orientace v rámci celého 
areálu není v souladu s projektovou dokumentací. V souhrnné technické zprávě ani v dalších 
částech projektové dokumentace se o existenci tohoto schodiště nikde nehovoří. 

Stavební úřad se s výše uvedenou námitkou vypořádal takto: 

„Z předložené dokumentace je patrné, že celý objekt BD, je přístupný z přilehlého veřejného 
prostranství, vedeného podél severovýchodní fasády objektu. Veřejné prostranství je navrženo 
z pozemní komunikace a přilehlých chodníků, které ve stejné výškové úrovni ústí do dvou vchodů 
objektu BD. Konkrétně v místě sekce E a I. Tyto vchody dále ve stejné výškové úrovni vedou přes 
chodbu do podzemního podlaží, které v této části objektu vystupuje na úroveň terénu. Všechny 
sekce bytového domu jsou tímto podzemním podlažím propojeny jako společnou podnoží. Sekce, 
které jsou vzdálenější navržené komunikaci, tj. sekce F, G a H jsou tak přístupné tímto společným 
prostorem. Prostor výškové úrovně dále řeší rampami s maximálním podélným sklonem 5,2 %. 

Ze společného prostoru podzemního podlaží jsou pak pro jednotlivé sekce zajištěny přístupy 
vertikálními komunikacemi. Každá sekce je opatřena výtahem splňujícím požadavky vyhlášky 
č. 398/2009 Sb.“ 

MČ Praha 11 se s názorem stavebního úřadu neztotožňuje. Bytový dům (všechny sekce) jsou sice 
výše uvedeným způsobem přístupné, avšak takový přístup nepovažujeme za bezpečný 
a v podstatě ani bezbariérový. Uvedené podzemní podlaží slouží primárně pro parkování vozidel, 
jedná se tedy o přístup (průchod) skrz garáže, kde se budou mísit motoristé a chodci. Takový 
přístup dle našeho názoru nelze, zejména pro osoby se sníženou schopností pohybu a orientace, 
považovat za bezbariérový a bezpečný. V prostoru garáží je u méně pohyblivých osob 
či u nevidomých velké riziko srážky s automobilem.  

4) V rozhodnutí nebylo vyhověno níže uvedené námitce požadující zamítnutí žádosti o vydání 
územního rozhodnutí.  

Námitka: 

„Závěrem žádáme, aby stavební úřad žádost o vydání územního rozhodnutí zamítl.“ 
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Žádáme, aby  rozhodnutí o odvolání bylo vydáno na základě podkladů, o jejichž spolehlivosti není 
pochyb a aby v řízení byly vzaty v potaz námitky všech účastníků řízení směřující proti umístění 
Stavby. 

V příloze Vám zasíláme usnesení Rady MČP11 č. xxxx/xx/R/2023 ze dne 02.02.2023 ve věci výše 
uvedeného odvolání.  

S pozdravem 

Ing. arch. Martina Račoková 
vedoucí Odboru územního rozvoje 

Příloha  
Usnesení Rady MČP11 č. xxx/xx/R/2023 ze dne 02.02.2023 


