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I.  

Dne 25.7.2022 bylo městské části Praha – Dolní Chabry (dále jen „Městská část“) doručeno 
Oznámení o zahájení územního řízení vedeného Vaším úřadem pod č.j. MCP8 321874/2022 
a sp. zn. MCP8 240311/2022/OV.Jb (dále jen „Oznámení“) na základě žádosti žadatelů  

 a 
n , které zastupuje AMB 
architekti, s.r.o. IČO: 25606026, Masarykovo nábřeží 239, 110 00 Praha (dále jen „Žadatel“). 

Dne 2. června 2022 podal Žadatel žádost o vydání územního rozhodnutí o umístění stavy 
nazvané jako „Novostavba řadových rodinných domů vč. Přípojek a veřejné parkové plochy 
– náměstí s dětským hřištěm“ (Praha – Dolní Chabry; ul. Nová a Pihelská) (dále jen 
„Záměr“). 
Rada Městské části souhlasila s podáním námitek do předmětného řízení, neboť navrhované 
vydání územního rozhodnutí o umístění stavby není v zájmu Městské části a jeho občanů.  
Městská část s vydáním kladného územního rozhodnutí nesouhlasí a ve lhůtě k tomu určené 
podává v souladu s ustanovením § 85 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a 
stavebním řádu 

n á m i t k y, 

které odůvodňuje následovně: 
II.  

a) Rozpory záměru s územním plánem 

Záměr tak jak byl Žadateli podán, je v hrubém rozporu se zájmy občanů Městské části 
a zájmy samotné Městské části.  
Z Oznámení a výkresu č. C.02 je patrno, že Záměr má být realizován na pozemcích parc. 
č. 1279/87, 1279/111, 1279/1 a 1279/54 vše v katastrálním území Dolní Chabry. Pozemek 

parc. č. 1279/87 v k.ú. Dolní Chabry je poslední volnou plochou v tomto území, a i z tohoto 

důvodu nelze se Záměrem souhlasit. K tomuto si Městská část dovoluje poukázat na platný 
územní plán sídelního útvaru hlavního města Prahy (dále jen „ÚP“), ve kterém je v oblasti 

Záměru uvedena plovoucí značka ZP. Tato značka vyjadřuje požadavek umístit souvislou 
parkovou plochu uvnitř plochy s jiným způsobem využití. Takto umístěná plocha se stává 
samostatnou plochou ZP – parkem, jehož plocha se nezapočítává do stanoveného koeficientu 

zeleně. Byla tedy definována plocha veřejné zeleně jako ZP o ploše 1600 m2, v poměru stran 

1:2. Městská část má v lokalitě Záměru platné územní rozhodnutí sp. zn. /97/OUR/S/We, 

č.j. 136929, ze dne 3. července 1998, (dále jen „Územní rozhodnutí“), které stanoví 
následující: „V severozápadní části lokality bude náměstí, které bude vhodně upraveno 
s vysokou a nízkou zelení a vytvoří místo pro umístění malého uměleckého solitéru. Součástí 
výstavby obytného souboru bude komunikace umístěná ve vzdáleností 13 – 24,5 m od severní 
hranice pozemku č. parc. 1436, která umožní připojení této lokality na ulici Ústeckou. 
Z výkresu C.02, který byl přílohou Oznámení, je jasně patrno, že Záměr nesplňuje výše 
uvedené požadavky ÚP. 

Záměr mění komunikace a vytvořenou plochu pro náměstí a park, na stavební pozemky 
pro rodinné domy, jejich zahrady, komunikace pro pěší, vozovky a dětské hřiště, které jak 
co do parametrů, tak co do způsobu využití neodpovídají požadavkům ÚP. Komunikace 
a plocha pro náměstí a park byla vytvořena v rámci předchozí výstavby v souladu 

s Rozhodnutím o umístění stavby a využití území vydaného Magistrátem hlavního města 
Prahy, odborem územního rozhodování ze dne 3. července 1998, č.j. 136929/97/S, Změnou 
rozhodnutí o umístění stavby a využití území vydanou stejným orgánem dne 19. června 2021, 
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č.j. MHMP/121098/01/0UR/S/Me, v souladu s územním rozhodnutím vydaným Městskou 
částí Praha 8, Úřadem městské části, odborem výstavby dne 20. července 2006, 
č.j. OV/2005/4358/Ce a v neposlední řade v souladu s ÚP,  
Městská část je přesvědčena, že celé území je již využito a jediná plocha, která je využitelná 
pro vytvoření veřejné plochy pro setkávání lidí a odpočinek, mající mimo jiné i funkci 
rozvolnění zástavby je dotčené území Záměru. K tomuto si Městská část dovoluje poukázat 
na dřívější vyjádření Městské části Praha 8, Úřadu městské části, Odboru územního rozvoje 
a výstavby č.j. MCP8 156946/2018 ze dne 7. ledna 2021, které dochází ke stejným závěrům. 
Je třeba zdůraznit, že záměr využít plochu Záměru jako veřejnou, umožňující setkávání lidí 
a odpočinek je dlouhodobý a byl plánován od počátku v rámci urbanizace celého území 
hromadnými územními rozhodnutími. Tedy není vhodné se zaměřit pouze na pozemky 
uvedené v Záměru, neboť je nezbytné pohlížet na celé území jako na jeden funkční celek. 
Jak již bylo uvedeno výše, v dané lokalitě je vydáno platné Územní rozhodnutí, dle kterého 
má být v severovýchodní části lokality náměstí, které bude vhodně upraveno vysokou 
a nízkou zelení a vytvoří místo pro umístění malého uměleckého solitéru. Důvodem proč 
k tomuto stále nedošlo je nesplnění této povinnosti původním investorem společností HQ Plus 
s.r.o. Společnost HQ Plus s.r.o., která byla ke dni 11. června 2020 zrušena s likvidací. 

b) Rozpory záměru s regulativy funkčního a prostorového upořádání 
Z popisu stavby uvedeném v Oznámení a výkresu č. D.1.03 je patrno, že Žadatel má záměr 
vybudovat dva rodinné dvojdomy (2. NP s plochou střechou), včetně zpevněných ploch. 
V souladu s tímto Městská část poukazuje na koeficient zeleně, který by se měl volit 
na základě průměrné podlažnosti, konkrétně 0,5 při podlažnosti 1, při podlažnosti 2 je pak 
0,65. V souladu se Záměrem, tedy 2. NP a měl by být minimálně 0,65. Ze Záměru však nelze 
dojít k závěru, že je tento koeficient splněn. Městská část je dále toho názoru, že do tohoto 
koeficientu není možné započítat plochu, o které Žadatel tvrdí, že bude veřejným parkem. 
Městská část je dále přesvědčena, že Záměr nejenom, že nesplňuje daný koeficient zeleně, 
nesplňuje rovněž nejvyšší přípustný koeficient podlahové plochy. Nejvyšší přípustný 
koeficient podlažních ploch (dále jen „KPP“) by měl odpovídat 0,3. Za předpokladu, že by 
byl použit nejvyšší podmíněně přípustný koeficient podlažních ploch (dále jen „KPPp), měl 
by být odsouhlasen Odborem územního rozvoje hlavního města Prahy. Stavby mají dvě 
nadzemní podlaží, max. 13 x 6,25 na jeden dům ve dvou podlažích a garáž 6,5 x 6,3 m, tedy 
přibližně hrubé podlažní plochy o výměře 210 m2 na jeden dům, 420 m2 na dvojdům. KPP 
je rovno 420/600 tedy 0,7. Dle názoru Městské části tak Záměr překračuje svým rozsahem 
plochy jak dané regulativy pro KPP, tak pro KPPp, to však za předpokladu, že nebude 
povolen zápočet ploch navazujících komunikací, kterým by došlo k naprosto umělému 
zvýšení podílu zeleně.  
Započtení ploch navazujících komunikací, je dle názoru Městské části nepřípustné, a to už 
jenom z důvodu, že nesouvisí s hlavním využitím parkové plochy. Skutečnost, že je tato 
plocha zatravněná stanovisko nijak nemění. 
Městská část si dovoluje poukázat, že dle Záměru, je většina plochy využita pro výstavbu 
rodinných domů s privátními zahradami, což je v rozporu s UP, který naopak většinu tohoto 
pozemku vyhrazuje parkovému náměstí. Městská část si dále dovoluje připomenout, že do 
parkového náměstí nelze započítávat okolní vozovky, které nejsou ve vlastnictví Žadatele, 
a to ani, kdyby došlo ke změně povrchu vozovky. Vozovky jsou na umístěné na pozemcích, 
které nenáleží dle ÚP parkovému náměstí a jejích započtením by došlo k citelnému ovlivnění 
všech výpočtů.  
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Dále je vhodné poukázat na skutečnost, že v ulici Pihelské je navrhována komunikace 
s betonovou dlažbou, z výkresu C.02 se lze domnívat, že za účelem zajištění dopravní 
obslužnosti RD přilehlé lokality. V Záměru je navržená komunikace z betonové dlažby o šířce 
5,0 m. K tomuto si Městská část dovoluje poukázat na dřívější rozhodnutí Městské části Praha 
8, Úřadu městské části, Odboru územního rozvoje a výstavby, oddělní dopravních stavem 
č.j. MCP 186651/2019, o odstranění stavby části účelové komunikace s veřejným přístupem 
Pihelská, Praha 8, Dolní Chabry, kde se uvádí: „Zachovaná západní větev účelové 
komunikace s veřejným přístupem Pihelské musí splňovat požadavky pro bezproblémový 
obousměrný provoz vozidel, tj. stávající šířku vozovky 6,64 m, tato šířka nesmí být v rámci 
navrhované obytné zástavby snižována“.  

V souladu s výše uvedeným s ohledem na všechny skutečnosti, dochází Městská část 
k závěru, že skutečná plocha Záměru sestává pouze z pozemku par. č. 1279/87, o ploše 1450 
m2, a pozemku parc. č. 1279/111, rušené komunikace Pihelské o ploše 647 m2, odečteme-li 

plochu chodníku šířky 3,2 m, je využitelná plocha tohoto pozemku 420 m2. Odečteme-li 

plochy Záměru, zmenší se plocha parkové plochy (veřejného náměstí) na cca 355 m2. Protože 
žádná plocha parkových ploch mimo ploch Záměru neexistuje, nelze při seriózním využití 
území umístit Záměr na předmětné území, a přitom respektovat platné územní rozhodnutí 
a ÚP.  

Městská část nemá informace o tom, kdo by měl pozemky po realizaci Záměru spravovat 
a udržovat, zejména není jasné, zda budou po realizaci Záměru sloužit jako veřejné 
prostranství. 

c) Zastavěnost pozemku 

Umísťovaný záměr nerespektuje určený maximální koeficient podlažní plochy a minimální 
koeficient zeleně, ani poměr zastavěné plochy a zbylé zeleně, a to jak ve vztahu k závazně 
stanoveným parametrům, tak zejména ve vztahu ke stávající zástavbě a koeficientu 

podlažních ploch již existujících staveb. 

d) Výšková návaznost na stávající zástavbu 

Záměr nenavazuje výškově na stávající zástavbu. Záměr vytváří v daném stabilizovaném 
území nepřípustnou výškovou a pohledovou dominantu. 

e) Hmotové uspořádání záměru 

Se zastavěností pozemku a výškou umisťovaného záměru pak souvisí i celkové hmotové 
uspořádání umisťovaného záměru. Záměr stavby odporuje hmotovému uspořádání nejbližších 

budov, a především řešení celého území. 

Urbanistická struktura území je tvořena jednotlivými rodinnými domy uvnitř uzavřených 
zahradních pozemků, dostatečně odstoupenými od hranic pozemku. Navrhovaná stavba tyto 
urbanistické struktury nerespektuje. Umísťovaná stavba naplňuje definici rozsáhlé stavební 
činnosti. 

Umísťovaný záměr nerespektuje stanovené odstupové vzdálenosti, když zejména vjezd do 
garáže je na samotné hranici pozemku. 
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f) Ochrana zeleně 

Řešené území je typické rozsahem, uspořádáním, kvalitou, rozmanitostí a tím i 
mnohostrannou funkčností zeleně. Tato skutečnost je na první pohled zřejmá. Koncepce 
zeleně v tomto území je v celistvosti, a tudíž nenarušené funkčnosti udržována. Dřeviny a 
zeleň mají přitom společenské funkce, jejich význam je nezastupitelný pro kvalitu a 
udržitelnost života ve městech, a to jako komplexní soubor funkcí hygienických, 
mikroklimatických, půdoochranných, retenčních, antierozních, biologických a estetických v 
jejich vzájemné vazbě. 

Případné umístění stavby na úkor zeleně a zachování malé části původní veřejné zeleně, tak 
tuto ochranu zcela vyprazdňuje a v důsledku i popírá, když činí tento typ ochrany zcela 
nadbytečný. Záměr způsobí zánik jediné veřejné zeleně v urbanistickém celku, a tím i 
neoprávněný zásah do architektonického řešení celku. 

Umístění stavby, která vzhledem ke své podlažnosti a velikosti pozemku nesplňuje závazné 
požadavky na koeficient zeleně dle kódu míry využití území pro běžné zastavitelné území, je 
v rozporu s požadavky na ochranu území se zvýšenou ochranou zeleně zejména tím, že 
překračuje hranice správního uvážení při výkladu tohoto pojmu. 
 

Obecně záměr nenavazuje na předchozí podmínky vydání někdejšího územního rozhodnutí 
pro stavbu souboru budov, a to ve všech směrech, i ve vztahu k podmínce zachování 
stanoveného rozsahu veřejné zeleně. 
 

g) Rozpor s požadavky na využívání území 

Požadavky na využití území jsou upraveny v pražských stavebních předpisech. Stavebník je 
povinen splnit níže uvedené V daném případě stavba narušuje charakter území.  

Podle § 20 pražských stavebních předpisů při umisťování staveb musí být přihlédnuto k 
charakteru území, zejména ke vztahu zástavby k veřejným prostranstvím, půdorysným 
rozměrům okolních staveb a jejich výšce. 

Charakterem území soubor podstatných přírodně krajinných, sociálně ekonomických, 
historických a kulturně civilizačních, zvláště urbanistických, architektonických a estetických 
prvků či vlastností specifických pro konkrétní území (především poloha v území, intenzita, 
struktura a typ zastavění, vymezení a uspořádání veřejných prostranství, infrastruktura, 
způsob využití území a míra jeho změn), včetně jejich vzájemných vztahů a vazeb. 

Dané území je stabilizované s plně vyvinutým stávajícím charakterem. Stavba zásadně mění 
stávající charakter a nejde jen o jeho doplnění. 

h) Stavba neodpovídá stávající urbanistické a architektonické situaci 
 

Stavba je řešena ve stavebně, architektonicky a urbanisticky uceleném území. Navržená 
stavba zásadním způsobem narušuje původní záměry urbanisticko-architektonického celku. 
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i) Negativní dopad na proslunění a denní osvětlení stávajících obytných budov; Negativní 
dopad na proslunění pozemku k rekreaci obyvatel 

Vybudování stavby má negativní dopad na proslunění a denní osvětlení sousedních budov 

(obytných i pobytových místností) a přilehlých pozemků k rekreaci. 

 

Požadavky na proslunění jsou uvedeny v technické normě ČSN 73 4301 Obytné budovy a 
ČSN 73 0580-1 a ČSN 73 0580-2. Tyto požadavky jsou závazné na Pražské stavební 
předpisy. 
Městská část požaduje, aby bylo řádně doloženo dodržení požadavků na proslunění a denní 
osvětlení. 

j) Odstupový úhel 
Umístění stavby zasáhne do odstupového úhlu ve smyslu § 28 pražských stavebních předpisů.  
Účastník požaduje, aby bylo řádně doloženo dodržení odstupového úhlu. 
 

k) Vliv na dopravní obslužnost 
Umístěním stavby dojde ke snížení počtu parkovacích míst a způsobí nepříznivý zásah do 
dopravní obslužnosti lokality zúžením veřejné komunikace. Nepřípustný je rovněž 
předpokládaný zásah do veřejné komunikace a omezení obecného užívání veřejných 
komunikací. 
Navrhovanou úpravou veřejné nedochází k nepřípustné úpravě, zejména ve smyslu omezení 
rozhledových úhlů křižovatky. 
Umístění hřiště a s ním pohyb dětí způsobí značné rizikové situace. Přístup ke hřišti )ale i 
obecně v území) bude negativně ovlivněn absencí chodníků a nepřehledností zúžené 
komunikace. 

  

l) Nedostatečné řešení likvidace dešťových vod 

 

V územním řízení stavební úřad posuzuje mj. to, zda záměr žadatele je v souladu s požadavky 
stavebního zákona a jeho prováděcích právních předpisů. Podle § 38 odst. 1 písm. a) 
pražských stavebních předpisů je vsakování možné, pokud to hydrogeologické poměry, 
velikost pozemku a jeho výhledové využití prokazatelně umožní a pokud nejsou vsakováním 
ohroženy okolní stavby a pozemky. 
 

Podle § 21 odst. 3 písm. a) vyhlášky č. 501/2006 Sb. je vsakování dešťových vod na 
pozemcích staveb pro bydlení je splněno, jestliže poměr výměry části pozemku schopné 
vsakování dešťové vody k celkové výměře pozemku činí v případě samostatně stojícího 
rodinného domu a stavby pro rodinnou rekreaci nejméně 0,4. Účastník má zato, že požadavky 
na vsakování nejsou řádně doloženy. 
 

m) Ohrožení statiky sousedících staveb 

Stavba se nachází na nestabilním podloží. Protože okolní objekty byly postaveny již dříve, 
jejich technické řešení nepočítá s jakýmkoliv zhoršením geologických poruch. Umísťovaná 
stavba představuje proto ohrožení statiky sousedících domů.  
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Účastník proto požaduje řádné posouzení a prověření z hledisek hygienických a stavebně 
statických, včetně pasportizace sousedních domů před stavbou a po stavbě.  
 

 

III.  

Městská část konstatuje, že Záměr nebyl řádně projednán s vlastníky sousedních pozemků 
a má značné negativní dopady na dané území. Městská část navrhuje, aby bylo svoláno ústní 
jednání a vypsáno místní šetření, neboť veškeré okolnosti nasvědčují tomu, že správnímu 
orgánu nejsou dobře známy veškeré souvislosti a poměry v území a žádost Žadatele 
neposkytuje dostatečný podklad pro posouzení Záměru. 
V souladu s výše uvedeným Městská část navrhuje, aby stavební úřad žádost o vydání 
územního rozhodnutí o umístění stavy nazvané „Novostavba řadových rodinných domů 
vč. Přípojek a veřejné parkové plochy – náměstí s dětským hřištěm“ (Praha – Dolní Chabry; 
ul Nová a Pihelská) na pozemcích parc. č. 1279/87, 1279/111, 1279/1, 1279/54 
vše v katastrálním území Dolní Chabry zamítl. 
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