
Ing. Petr Jirava 
starosta MČ Praha 11 
Ocelíkova 672/1  
149 41 Praha 4 

na vědomí: 
 

radní MČ Praha 11  
Odbor územního rozvoje, Odbor životního prostředí, Odbor správy majetku ÚMČ Praha 11 

 

Věc: Nesouhlas veřejnosti se směnou pozemku č. 3336/75 a realizací Parkovacího domu Gregorova, Praha - 
Roztyly a nesouhlas s plánovaným zahušťováním sídliště Horní Roztyly  
 

Vážení, 

vyjadřujeme zásadní nesouhlas veřejnosti, místních spolků a SVJ/BD se se směnou pozemku č. 3336/75 v k.ú. Chodov 
a realizací garážového domu Gregorova (3 podlažního parkovacího domu nadstavěného 3 podlažní administrativní a 
bytovou částí s celkovým počtem 520 parkovacích stání) na místě stávajícího hlídaného parkoviště. Se záměrem 
nesouhlasíme zejména z následujících důvodů: 

- Dle usnesení RMČ Praha 11 č. 0992/24/R/2012 na základě nesouhlasu občanů s výstavbou parkovacího 
domu RMČ rozhodla nezahajovat proces přípravy výstavby garážového domu v lokalitě Gregorova – 
Hrudičkova.  

- Stejně jako v roce 2012 zásadně nesouhlasíme s výstavbou kapacitního parkovacího domu v těsné blízkosti 
obytné zástavby v ulicích Gregorova a Hrudičkova, a to nejen z hlediska odstupových vzdáleností, ale i 
navýšení automobilové dopravy projíždějící úzkou ulicí Gregorova. Jedná se o zahušťování sídliště na úkor 
stávajících obyvatel a bezskrupulózní snahu investora o maximální vytěžení území – v hrubém rozporu 
s platným územním plánem.  

- Záměr je v rozporu s usnesením zastupitelstva MČ Praha 11 č. 0011/1/Z/2014 o veřejném zájmu občanů 
Prahy 11 (nezahušťování zástavby a ochrana zdraví a pohody bydlení obyvatel) a dále s programovým 
prohlášením Rady MČ z roku 2015, které prosazuje řešení dopravy v klidu šetrnými místními úpravami, 
stejně jako s tzv. „11 body pro Prahu 11“, které prosazují výstavbu nízkopodlažních parkovacích domů. 

- Nebráníme se případné lehké montované nástavbě (zastřešení) stávajícího hlídaného parkoviště v úrovni 
stávajícího terénu (viz např. dvouúrovňové parkoviště u studentských kolejí Volha). Takovým řešením by dle 
„Koncepce řešení dopravy v klidu na území MČ Praha 11 – aktualizace 2016“ mohlo vzniknout až 162 nových 
parkovacích stání. V případě sousedního veřejného parkoviště (současná kapacita 104 stání) koncepce 2016 
odhaduje, že nástavbou 1 patra by vzniklo 88 nových parkovacích stání za nákladů cca 12 mil. Kč. Tato nová 
stání by dle našeho názoru s rezervou pokryla současný (i výhledový) deficit parkovacích stání pro residenty 
v dané lokalitě a blízkém okolí. Podporujeme decentralizaci řešení dopravy v klidu, oproti přivedení velkého 
počtu vozidel ze širokého okolí do kritického místa (úzké komunikace a blízkost obytné zástavby). 
Postrádáme zdůvodnění navrhované kapacity garážového domu (250 – 450 stání). Odpovídá reálným 
požadavkům na pokrytí deficitu parkování v naší části (tzn. zeleného) sídliště?  Podle „Koncepce řešení 
dopravy v klidu na území MČ Praha 11 – aktualizace 2016“ aktualizované dle nových Pražských stavebních 
předpisů v lokalitě deficit není, podle starých OTP byl lokální deficit v noční době pro celou sídlištní oblast 
Jižní Město II – západ 109 parkovacích stání (v docházkové vzdálenosti do 300 m a pro vybavenost 0,8 
aut/byt). Studie dále uvádí, že od roku 2011 k roku 2016 došlo díky změnám klasifikace místních komunikací 
na vnitroblok k úbytku 120 parkovacích stání v sídlištní oblasti Jižní Město II – západ. K roku 2016 byla 
hlídaná parkoviště na JM využívána z 93%, objekty hromadných garáží ze 70% (využívanost meziročně klesá 
díky zdražování).  

- MČ Praha 11 má v plánu provedení studie proveditelnosti na navýšení kapacity veřejného parkoviště v ulici 
Krejnická (ve správě MČ Praha 11), tj. vybudování lehkého parkovacího domu pro veřejnost. Proč má být 
tedy v Gregorově ul. budován takto kapacitní parkovací dům? Tyto záměry by měly být navzájem 
koordinovány.  

- Záměr není v souladu s regulativy platného územního plánu SÚ hl.m. Prahy, a to z hlediska koeficientů KPP, 
KZ a KZP pro míru využití území „OV-D“. Parcela, na které má stát, má rozlohu 5 041 m2. Zastavěná plocha 
má být 4 999 m2, tedy téměř celá parcela – zjevný nesoulad s odpovídajícím koeficientem zastavění pozemku 



KZP, který je v tomto případě 0,992. Koeficientu míry využití území „D“ odpovídá koeficient podlažních ploch 
(KPP) 0,8. Tzn., že celková hrubá podlažní plocha (HPP) může být maximálně 4 032,8 m2. V záměru je však 
navrženo 14 352 m2 HPP – investor chce tedy stavět téměř 4x více, než umožňuje územní plán! Navíc 
koeficient zeleně (KZ) by měl být 0,55 (více než polovina parcely) a v záměru je tento koeficient 0. 

- Zásadně nesouhlasíme s doplněním administrativní a bytové části projektu, které dále významně navýší 
dopravu a zahuštění zástavby v lokalitě, stejně jako deficit občanské vybavenosti. 

- Nesouhlasíme s výjimečně přípustným využitím území pro umístění administrativní části a kapacitních garáží. 

- Není doložen soulad s PSP ve vztahu k odstupovým vzdálenostem, výpočtu vázaných a návštěvnických 
parkovacích stání, osvětlení a oslunění. 

- Spolu s dalšími projekty v blízkém okolí (BD Ovčárna, BD Gregorova – kotelna, podněty na změny územního 
plánu) se jedná o totální zahuštění lokality Gregorova – Hrudičkova.  

- Podle Studie regenerace Jižního Města (2001), která stanovila hlavní zásady regenerace Jižního Města, 
konkrétně lokality Horní Roztyly a měla/má být podkladem pro konkrétní projekty, je ...struktura zástavby 
stabilizována,... nezakládá možnost výraznějšího dotvoření či dalšího vzájemného rozlišení jednotlivých 
prostor, ... dostavby bytových objektů jsou v dané hustotě v podstatě vyloučené,... největší funkční závadou 
je dnes citelný nedostatek parkovacích kapacit a následkem toho obtížná průjezdnost ulic. Studie regenerace 
Jižního Města (2001) dále uvádí, že s dílčími nástavbami, popř. drobnými dostavbami lze počítat u objektů 
škol, školek, bývalých jeslí a rušených kotelen (pouze u těch lze doplnit až dvě podlaží) – v daném případě je 
doplňováno 6 nadzemních podlaží! 

- Praha 11 má rovněž zdaleka nejvyšší hustotu zalidnění sídlištní zástavby v celé Praze (7 883 obyv./km²), 
nevidíme proto důvod, proč v dané oblasti s deficitem veřejné i občanské vybavenosti navyšovat počet 
obyvatel. Příkladem je současný deficit ve školních, předškolních a sociálních zařízeních. Daná lokalita je 
urbanisticky plánovaná pro určitý počet obyvatel, určitý počet automobilů a také veřejný prostor snese 
omezený počet lidí. Rozsudek Městského soudu v Praze č.j. 11A27/2015 ze dne 30.3.2017 ve věci žaloby 
územního rozhodnutí pro blízký záměr Bytový park Roztyly, etapa I uvádí, že „Rezidenti nesmějí být 
pokusnými subjekty, na nichž se bude bez ohledu na zákon testovat, kolik developerského zisku stojí zničené 
zdraví a předčasná úmrtí“ (díky hlukové a imisní zátěži). 

- Kde budou stávající obyvatelé parkovat během případné výstavby záměru a kudy by měla jezdit staveništní 
doprava? Úzkými komunikacemi a křižovatkami před okny bytových domů? Ulice Gregorova pro nutnou 
stavební techniku neprůchodná.  

- Dojde k prohloubení vytváření tepelného ostrova v lokalitě – stávající zeleň (cca 10 vzrostlých stromů a 
zatravňovací dlažba v prostoru hlídaného parkoviště, záměrem budou dotčeny i stromy a keře v okolí 
parkoviště vč. vzrostlých sakur ohrožených plánovanou nájezdovou rampou) má být nahrazena betonovým 
monoblokem bez jakékoli zeleně. Dešťové vody nebudou zasakovány v místě, ale odvedeny do kanalizace. 

- V dané lokalitě je díky hotelu Globus problém s průjezdem autobusů k hotelu Globus úzkou komunikací 
Gregorova a úzkými křižovatkami - v současné době není možné při příjezdu autobusu jedoucího k hotelu 
plynule ulici projet. Vést autobusovou dopravu skrz sídliště je nevhodné a nebezpečné nejen z hlediska 
životního prostředí, ale i pro naše děti. Průjezd těžkých autobusů se projevuje i na kvalitě komunikací 
(propadají se kanály, zvlněný povrch komunikace, samá záplata apod.).  

- Situaci občanů zdejší lokality navíc zhoršuje narůstající počet vozidel projíždějící po pár desítek metrů vedle 
situovaném dálničním přivaděči - ul. Ryšavého a blízkém dálničním uzlu Jižní spojka – ul. 5. května, na kterou 
byla v listopadu 2013 navedena těžká tranzitní doprava (jedná se min. o 5200 jízd nákladních aut denně). 

- Záměr zhorší osvětlení a oslunění okolních domů a zlikviduje stávajícím obyvatelům výhled z oken, stejně 
jako stávající pohodu bydlení v dané lokalitě – dojde (navíc v kumulaci s dalšími záměry plánovanými v dané 
lokalitě) ke zhoršení životního prostředí a snížení hodnoty nemovitostí mnoha vlastníků, a to na úkor zisku 
úzké skupiny osob.  

- Občané žijící v blízkosti tohoto záměru budou vystaveni hluku a exhalacím z automobilů popojíždějících se 
studenými motory na nízké rychlostní stupně, a to nejen z ulice ale i na úrovni oken do 3. nadzemního 
podlaží (záměr nepočítá s nuceným odvětráváním). Nemluvě o zhoršení provětrávání území.  

- V dané lokalitě je značně nestabilní podloží, i proto mají krajní domy v Hrudičkově ul. (do ul. Gregorova) 
pouze 8 podlaží místo 12 (což je výška sousedících objektů). Obáváme se, že navrhovaná hmota plánovaného 



záměru umístěná do takového prostředí, navíc do svahu, povede ke statickým poruchám stávajících objektů 
v okolí (ohrožení základů budov) a tím pádem k poškození majetku místních obyvatel, což v nejhorším 
případě může skončit i tragédií. Požadujeme proto doložení podrobným geologickým průzkumem, že 
zamýšlená stavba (spolu s ostatními záměry plánovanými v sousedství) nepovede k negativnímu ovlivnění 
stávajících bytových objektů, a to včetně působení těžké staveništní techniky. Pokud toto nebude objektivně 
vyvráceno, výstavba v dané lokalitě představuje potenciální akt veřejného ohrožení zdraví a majetku zde 
bydlících rodin a je důvodné uvažovat o opatření celé oblasti stavební uzávěrou. 

- Dojde k záboru chodníku (veřejného prostoru) plánovanou nájezdovou rampou a souvisejícímu kácení 
dalších vzrostlých dřevin (sakury). 

- V civilizovaných zemích je dobrým zvykem, že investor svůj záměr nejprve představí a projedná s veřejností, 
ne za jejími zády. O tomto konkrétním záměru se na radnici ví již minimálně od března 2017. 

- Domníváme se, že navrhovaná směna je pro MČ Praha 11 nevýhodná. Proč budovat další detašované 
pracoviště na okraji sídliště? Není pravda, že v současné době je nedostatek administrativních prostor – 
přikládáme fotografii nedaleké administrativní budovy v ulici Babákova, která nabízí kanceláře a parkovací 
stání k pronájmu. 

 

Dále zásadně nesouhlasíme s následujícími záměry plánovanými na území sídliště Horní Roztyly: 

- Bytový dům Ovčárna v ul. Gregorova na místě garážového domu hotelu Globus 

- Bytový dům na místě kotelny v ul. Gregorova 

- změna územního plánu v okolí restaurace Koliba navrhovaná společností KOLIBA 

- změna územního plánu „Rajský dvůr“ jižně od restaurace Koliba 

- změna územního plánu severně od restaurace Koliba navrhovaná společností AKMIT 

Nesouhlas s bytovým domem Ovčárna v ul. Gregorova podepsalo již 468 místních občanů, 11 místních SVJ/BD a 8 

spolků z Jižní Města. 

Dále zásadně nesouhlasíme s realizací následujících záměrů v současně navrhované podobě:   

- bytový soubor Na Výhledu 

- stavební projekt Nové Roztyly při ulici Ryšavého 

- stavební projekt Bytový park Roztyly, etapy 1 – 3 při ulici Ryšavého 

Petici proti celoměstsky významné změně územního plánu Z2867/00 pro 3. etapu Bytového parku Roztyly (Alborg) 

podepsalo 550 místních občanů (05/2014). 

V rámci připravované územní studie na území v okolí stanice metra Roztyly požadujeme nerozšiřování zastavitelného 

území jižně od stanice metra Roztyly, a to zejména v okolí restaurace Koliba.  

V Praze dne 18.7.2017 

Ing. Aleš Kulhánek, Ph.D. 
Zelené Roztyly, z.s. 
 

RNDr. Zuzana Malá, Ph.D. 
Ochrana Roztyl, z.s. 
 

Ing. Lukáš Zemek 
SVJ Hrudičkova 2104 – 2106 
 

Alena Hochmannová 
BD Hrudičkova 2100, 2101 a 2102 
a 

SVJ Hrudičkova 2100, 2101 a 2102 
 

Miloslav Ráž 
Bytové družstvo Hrudičkova 2097, 2098, 2099 
 



Mgr. Heda Wichová 
SVJ Hrudičkova 2097 – 2099 
 

PhDr. Jiří Kučírek, Ph.D. 

Domovní družstvo Augustinova 2082 

Mgr. Zdeněk Pospíšil 
SVJ Augustinova 2084-86  

Karel Machart 

SVJ u lesa, Hrudičkova 2112-2114 

IČ: 75133423 

MUDr. Martina Žemličková 
SVJ Hrudičkova 2093 

Ing. Ivan Škoda 
SVJ Hrudičkova 2094 

Ing. Pavel Dukát 
4-občanská z.s. 
 

Ing. Jiří Štyler 
Chodovský spolek, z.s. 
 

Mgr. Zdenka Balcarová 
Javor Jižní Město, z.s. 
 

Jiří Dohnal 
Koalice Trojmezí, z.s. 
 

RNDr. Zděnek Kvítek 
Hezké Jižní Město, z.s. 
 

Ing. Ladislav Kos 
Za hezké Háje, z.s. 
senátor 
 
 
Příloha: 

- Fotodokumentace volných kancelářských prosor a parkovacích stání k pronájmu 
- Usnesení RMČ „Nesouhlas občanů s výstavbou garážových domů“ 
- Usnesení ZMČ Praha 11 č. 0011/1/Z/2014 o veřejném zájmu občanů Prahy 11 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
Nedaleká nová administrativní budova v Babákově ul. – kanceláře a parkovací stání k pronájmu  


