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Úřad městské části Praha 10 
Odbor stavební 
 
Vršovická 68 
101 38 Praha 10 
 

Věc: k čj. P10-033411/2012 „Bytový dům Mrštíkova“ - připomínka veřejnosti 

Seznámili jsme se žádostí o vydání územního rozhodnutí o umístění stavby „Bytový 
dům Mrštíkova“ v ulici Mrštíkova, Praha 10 Strašnice a jako občané bydlící v okolí 
máme na dobrém řešení pokračující zástavby v okolí stanice metra Strašnická 
eminentní zájem. 

Do doby stavby metra trasy „A“ byla v místě stávajícího parčíku nízká soukromá 
zástavba tvořená většinou jednopatrovými vilkami jako v celé vilové čtvrti. V této 
lokalitě, která je ukázkou vilové architektury první poloviny 20. století, se vyskytují i 
architektonicky cenné stavby jakou je např. památkově chráněný objekt Trmalova 
vila. V rámci výstavby metra město některé vilky odkoupilo a po dostavbě metra se 
bezprostřední okolí stanice metra Strašnická změnilo na park s dětským hřištěm.  

Proto nás udivilo, že město povolilo v 1/3 městského parku výstavbu bytového domu, 
který se dle našeho názoru svojí velikostí vůbec nehodí do existující okolní zástavby 
a občanům Prahy 10 ubere další zeleň. Proto s výstavbou bytového domu v parku 
Mrštíkova za navrhovaných podmínek nesouhlasíme. Toto není navíc první prodej 
parku na bytovou výstavbu, stalo se tak již s budovou Kohout reality v protější části 
parku u stanice metra. Úřad městské části by měl veřejnou zeleň chránit a pečovat o 
ni a ne ji rušit. 

Akce „Bytový dům Mrštíkova“ je dalším dokladem zcela chybějící koncepce 
urbanistického rozvoje okolí stanice metra Strašnická. Přestože se jedná o vysoce 
exponované a atraktivní místo Prahy 10, jeho vývoj od dostavby stanice metra 
přináší s výjimkou oceňované výstavby sportovně - relaxačního areálu Gutovka na 
bývalém hřišti školy Gutova více pochybností než je únosné. Mezi ně patří: 

 dlouhodobé nevyužívání a chátrání objektů v těsné blízkosti metra, které jsou 
ve vlastnictví městské části, a to čp.200 –Stará škola a čp. 205 vila Panoráma 
(v sousedství uvažované nové zástavby), 

 dlouhodobé nevyužívání prolákliny naproti Staré škole (okolí vily bývalé 
pohotovosti zbourané po totální mnohaleté devastaci) 

 projekty na volejbalový stadion na místě dopravního hřiště u Billy, které 
vyvolaly nebývalé protesty občanů Prahy 10, 

 zrušení tržnice na bývalém hřišti Staré školy a roční absence jakéhokoliv 
využití tohoto prostoru, 

 a v neposlední řadě adaptace nejatraktivnějších obchodních prostor 
z hlediska blízkosti k stanici metra v domě Mrštíkova 33, který ve vlastnictví 
městské části, na poslaneckou kancelář poslance MUDr. Šťastného. 

Domníváme se, že namísto chaotických a různými hledisky ovlivněných stavebních 
rozhodnutí by si měla MČ Praha 10 pro okolí stanice metra Strašnická nechat 
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vypracovat komplexní urbanistickou studii, která by zahrnovala představu o využití 
existujících objektů a záměr orientace dalšího rozvoje území v prostoru od Billy až po 
park v Mrštíkově ulici s orientací především na služby občanům Prahy 10 a rozvoj 
zeleně. Do doby vypracování takové studie a jejího veřejného projednání by městská 
část měla vyhlásit dočasnou stavební uzávěru, která by se vztahovala i na návrh 
shora zmíněné stavby. Na studii by měla navazovat i studie zajištění dopravní 
obslužnosti, protože systém z doby dokončení výstavby metra již nevyhovuje a byl 
předmětem stížností občanů starostovi MČ P10 (čj. KS-133 z 19. 4. 2000) aniž se 
však cokoliv zlepšilo, ba naopak intenzita dopravy v Mrštíkově ulici a U nových vil jen 
neúnosně dále stoupá.  

S pozdravem, 

občané žijící v okolí metra Strašnická, 
kteří svůj souhlas se zněním této 
připomínky vyjadřují svým podpisem na 
přiloženém podpisovém archu 

kontaktní adresa: 

MUDr. Zuzana Plzáková, PhD. 

Mrštíkova 28 

100 00 Praha 10 

V Praze 30. dubna 2012 
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