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Vnitřní sdělení 

Komu:  Čj. :                        MCP11/23/.../OUR/RAC 
Ing. Jarmila Preradová, vedoucí OV k Čj.:                      MCP11/23/009912/OV/Št 
  Zpracoval:  Ing. arch. Martina Račoková 
  Linka: 293 
  Datum: 14.03.2023 

Námitky účastníka řízení městské části Praha 11 ve věci územního řízení ke stavbě nazvané 

„Novostavba bytového domu ul. Pištěkova, parc. č. 1976/1, 1976/2, 1949, 445/2, k. ú. Chodov a 

Háje, Praha 11“ 

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 20.02.2023 uplatňuje v řízení na základě usnesení RMČ Praha 11 č. xxxx/xx/R/2023 ze dne 

09.03.2023 níže uvedené námitky (viz příloha č. 2): 

1. Pozemky parc. č. 1976/1 a 1976/2 v k. ú. Chodov, na kterých má být umístěna novostavba 

bytového domu, se nacházejí v zástavbě rodinných domů při ul. Pištěkova, v ploše s rozdílným 

způsobem využití Územního plánu s. ú. hl. m. Prahy OB bez kódu míry využití území. Jde tedy 

o stabilizované čistě obytné území. Zástavba v této lokalitě je převážně tvořena rodinnými 

domy se zahradami doplněnými drobnými stavbami a vybavením jako je bazén, zpevněné 

příjezdové plochy, terasy, zahradní domky apod. Obecně je zastavěnost (vč. vybavení zahrady) 

těchto pozemků v rozmezí cca 25-35% na sever od ulice Pištěkova a cca 25-40% na jih (viz 

příloha č. 1).  

Zastavěnost pozemků navrhovaného záměru (objekt novostavby včetně zpevněných ploch) 

představuje cca 41 %. Namítáme, že je taková zastavěnost v rozporu se zastavěností pozemků 

okolní zástavby (zejména na sever od ulice Pištěkova) a umístěním stavby takového rozsahu je 

porušen princip vhodného dotvoření stabilizovaného čistě obytného území. MČ Praha 11 si je 

vědoma, že směrem na jih od ulice Pištěkova došlo zejména v posledních letech k umístění 

několika staveb s větší zastavěností pozemků (nad 40%), avšak toto by nemělo být 

považováno za vhodné naplnění principu a pravidel stabilizovaného území. Takový způsob 

zástavby by neměl stanovovat precedens v území s převažující zástavbou rodinných domů, 

neboť jeho přijetím jsou porušena pravidla stanovená regulativy platného územního plánu. 

2. Dále namítáme, že DÚR zpracovaná spol. TA3 Projekt s. r. o. v 09/2021 a předložená 

stavebnímu úřadu obsahuje chyby a nepřesnosti, na základě kterých nelze spolehlivě posoudit 
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např. velikost zpevněných ploch, neboť textová část obsahuje jiný údaj, než lze vyčíst 

z výkresové. Taková dokumentace není spolehlivý podklad pro rozhodnutí stavebního úřadu 

ve věci. 

S pozdravem 

Ing. arch. Martina Račoková 
vedoucí Odboru územního rozvoje 

Přílohy 
 

1) Analýza zastavěnosti pozemků  při ul. Pištěkova 
2) Usnesení RMČ Praha 11 č. xxxx/xx/R/2022 ze dne 09.03.2023 

 






