
Zápis 

z jednání Komise pro územní rozvoj a památkovou péči MČ Praha 8, 

konané ve středu 10. června 2020   

 
Přítomni: dle prezenční listiny, která je přílohou tohoto zápisu 

 

Předsedající:  Radomír Nepil 

 

Ověřovatel:   Bc. Martin Jedlička 

 

Zapisovatel:  Ing. Iveta Zikmundová, odd.architekta MČ Praha 8  

 
 

1. Jednání bylo zahájeno v 15,45 hod., přítomno je  8 členů komise, která je 

usnášeníschopná. 

 

2. Komise hlasovala o schválení ověřovatele Bc. Martina Jedličky. 

   

     Výsledek hlasování:  pro    8 

                                        proti     0 

                                        zdržel se  0 

Ověřovatel byl  schválen. 

 

 

3. Komise hlasovala o schválení zapisovatele Ing. Ivety Zikmundové. 

   

     Výsledek hlasování:  pro       8 

                                 proti       0 

                                 zdržel se  0 

Zapisovatel byl  schválen. 

 

Na jednání přichází Ing. Jan Prosa. 

 

Komise hlasovala o programu jednání včetně dozařazení tří bodů, tykajících se prodeje 

pozemků a rozšíření vlastního podnětu na změnu územního plánu. 

 
      Výsledek hlasování:  pro             9 

                                        proti           0 

                                        zdržel se       0 

      Program byl schválen. 

       

 

4. Diskuse k předmětu jednání komise: 

 

 

4.1   60/2020 

Žádost o vyjádření k dokumentaci pro společné povolení novostavby bytového domu 

včetně novostavby garáže na pozemcích parc.č. 1307/3, 1307/4, 1307/5, 1307/6, všechny 

na k.ú. Kobylisy (ul. Na Pecích) 
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Žadatel:  fyzické osoby 

Podáno:  6. 4. 2020 

Vyjádření odboru správy majetku:  Výše uvedené pozemky nejsou svěřeny do správy MČ 

Praha 8 a nesousedí s pozemky, které jsou svěřeny do správy MČ Praha 8. Odbor správy 

majetku Úřadu Městské části Praha 8 nemá z majetkoprávních hledisek námitek k projektové 

dokumentaci ke společnému řízení – Novostavba bytového domu, ul. Na Pecích, parc.č. 

1307/3,4, 5, 6, k.ú. Kobylisy. 

Vyjádření odboru dopravy: S předloženým návrhem novostavby bytového domu pozemky 

č. parc. 1307/3, 1307/4, 1307/5, 1307/6, k. ú. Kobylisy, souhlasíme. 

 

Předseda komise Radomír Nepil požádal tajemnici komise Ivetu Zikmundovou o úvodní 

komentář. Předseda komise Radomír Nepil navrhl následující usnesení:  

 

Komise navrhuje souhlasit s dokumentací pro společné povolení. 

 

 

Výsledek hlasování:  pro         9 

                                   proti        0 

                                   zdržel se   0    

                                 

Usnesení bylo schváleno. 

 

 

4.2   64/2020 

Žádost o vyjádření k dokumentaci ke společnému povolení  novostavby bytového domu 

na pozemcích parc.č. 726, 727, 1118/1, k.ú. Čimice, ul. Čimická 

 

Žadatel: fyzická osoba (primární žadatel: fyzické osoby) 

Podáno:  29. 4. 2020 

Vyjádření odboru správy majetku:  Výše uvedené pozemky v k. ú. Čimice, nejsou svěřeny 

do správy MČ Praha 8 a nesousedí s pozemky, které jsou svěřeny do správy MČ Praha 8. 

Odbor správy majetku Úřadu Městské části Praha 8 nemá z majetkoprávních hledisek námitek  

k dokumentaci ke společnému povolení – Novostavba bytového domu, parc.č. 726, 727, 

1118/1, k.ú. Čimice, ul. Čimická. 

Vyjádření odboru dopravy:  S předloženým návrhem novostavby bytového domu na 

pozemcích č. parc. 726 a 727, k. ú.Čimice, souhlasíme. 

 

Předseda komise Radomír Nepil požádal tajemnici komise Ivetu Zikmundovou o úvodní 

komentář. Předseda komise Radomír Nepil navrhl následující usnesení:  

 

Komise navrhuje souhlasit s dokumentací pro společné povolení. 

 

 

Výsledek hlasování:  pro         9 

                                   proti        0 

                                   zdržel se   0    
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Usnesení bylo schváleno. 

 

Na jednání přichází Ing. arch. Ondřej Tuček. 

 

 

 

 

4.3  63/2020 

Žádost o vyjádření k dokumentaci ke společnému povolení  novostavby bytového domu 

na pozemku parc.č. 826, k.ú. Čimice, v blízkosti ul. Čimická 

 

 

Žadatel:  fyzické osoby 

Podáno:  20. 4. 2020 

Vyjádření odboru správy majetku:  Pozemek parc. č. 826, v k. ú. Čimice, není svěřen do 

správy MČ Praha 8 a nesousedí s pozemky, které jsou svěřeny do správy MČ Praha 8. Odbor 

správy majetku Úřadu Městské části Praha 8 nemá z majetkoprávních hledisek námitek  k 

dokumentaci ke společnému řízení – novostavba bytového domu v blízkosti ul. Čimická, 

parc.č. 826, k.ú. Čimice. 

Vyjádření odboru dopravy: S předloženým návrhem novostavby bytového domu 

souhlasíme. 

 

Předseda komise Radomír Nepil požádal tajemnici komise Ivetu Zikmundovou o úvodní 

komentář. Předseda komise Radomír Nepil navrhl následující usnesení:  

 

Komise navrhuje souhlasit s dokumentací pro společné povolení. 

 

Výsledek hlasování:  pro           9 

                                   proti         0 

                                   zdržel se   1    

                                 

Usnesení bylo schváleno. 

 

 

 

4.4  62/2020 

Žádost o vyjádření k prodeji podílu id. ½ pozemku parc.č. 1184/71, k.ú. Libeň, ul. 

Rozšířená 

 

Žadatel:  MHMP HOM (primární žadatel. fyzické osoby) 

Podáno:  26. 5. 2020 

Vyjádření odboru správy majetku:  Pozemek parc. č. 1184/71, v k. ú. Libeň, není svěřen do 

správy MČ Praha 8 a nesousedí s pozemky, které jsou svěřeny do správy MČ Praha 8. Odbor 

správy majetku Úřadu Městské části Praha 8 nemá z majetkoprávních hledisek námitek k 

prodeji pozemku parc. č. 1184/71 na k.ú. Libeň v Praze 8 (při ul. Rozšířená). 

Vyjádření odboru dopravy: S předloženým návrhem prodeje pozemku č. parc. 1184/71, k. 

ú. Libeň, na kterém je umístěna patrová garáž ve vlastnictví žadatelů, souhlasíme. 
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Předseda komise Radomír Nepil požádal tajemnici komise Ivetu Zikmundovou o úvodní 

komentář. Předseda komise Radomír Nepil navrhl následující usnesení:  

 

Komise navrhuje souhlasit s prodejem id. ½ pozemku. 

 

Výsledek hlasování:  pro         10 

                                   proti        0 

                                   zdržel se   0    

                                 

Usnesení bylo schváleno. 

 

 

 

 

 

 

4.5  65/2020 

Žádost o vyjádření k dlouhodobému pronájmu pozemků parc.č. 767/62, 767/208 a částí 

pozemků parc.č. 767/45, 767/11, 844/3, 767/205, všechny na k.ú. Karlín, ul. Rohanské 

nábřeží  

 

Žadatel:  MHMP HOM  (primární žadatel: právnická osoba) 

Podáno:  17. 10. 2019 

Vyjádření odboru správy majetku: Pozemky parc. č. 767/62, 767/208, 767/45, 767/11, 

844/3 a 767/205, vše v k. ú. Karlín, nejsou svěřeny do správy MČ Praha 8 a nesousedí s 

pozemky, které jsou svěřeny do správy MČ Praha 8. Odbor správy majetku Úřadu Městské 

části Praha 8 nemá z majetkoprávních hledisek námitek k dlouhodobému pronájmu pozemků 

na Rohanském ostrově parc. č. 767/62, 767/208 a části pozemků parc. č. 767/45, 767/11, 

844/3 a 767/205, vše na k.ú. Karlín v Praze 8. 

Vyjádření odboru dopravy: S pronájmem pozemku č. parc. 767/62, k. ú. Karlín, z hlediska 

námi chráněných zájmů souhlasíme. S pronájmem pozemku č. parc. 767/208, k. ú. Karlín 

nesouhlasíme, neboť bezprostředně přiléhá k pozemku, na kterém se nachází páteřní 

cyklostezka „A2“ a pozemek by bylo možné využít např. jako zařízení staveniště při úpravě a 

rozšíření této cyklostezky. S pronájmem části pozemku č. parc. 767/45 a 767/11, k. ú. Karlín z 

hlediska námi chráněných zájmů souhlasíme. S pronájmem části pozemku č. parc. 844/3, k. ú. 

Karlín souhlasíme. S pronájmem pozemku č. parc. 767/205, k. ú. Karlín, dle přiloženého 

situačního zákresu, nesouhlasíme, neboť se na tomto pozemku nachází příjezdová 

komunikace k betonárce TBG Metrostav.  

 

Předseda komise Radomír Nepil požádal tajemnici komise Ivetu Zikmundovou o úvodní 

komentář. Předseda komise Radomír Nepil po diskuzi, ve které kromě něj vystoupili Ing. 

arch. Lukáš Vacek, Ph.D., Ing. Tomáš Hřebík, Ph.D., Ing. arch. Ondřej Tuček, Bc. Martin 

Jedlička, navrhl následující usnesení:  

 

Komise navrhuje souhlasit s dlouhodobým pronájmem za podmínky, že podíl  zelených 

ploch bude mít obdobný rozsah jako Koncepční rozvaha řešení parku, která je přílohou 

usnesení komise. 
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Výsledek hlasování:  pro         10 

                                   proti         0 

                                   zdržel se   0    

                                 

Usnesení bylo schváleno. 

 

 

4.6      66/2020 

Vyjádření k podnětu IPR hl.m.Prahy na změnu územního plánu – Kasárna Karlín ve 

zkráceném režimu, parc.č. 97/3, 97/4, 97/5, 97/6, k.ú. Karlín, ul. Křížíkova, z VVA  - 

veřejné vybavení – armáda a bezpečnost na SMJ smíšené městského jádra s kódem míry 

využití území 

 

Žadatel:  IPR hl.m.Prahy 

 

Předseda komise Radomír Nepil požádal tajemnici komise Ivetu Zikmundovou o úvodní 

komentář. Předseda komise Radomír Nepil po diskuzi, ve které kromě něj vystoupili Ing. 

arch. Lukáš Vacek, Ph.D.,  Ing. arch. Ondřej Tuček, navrhl následující usnesení:  

 

Komise nedoporučuje souhlasit s podnětem na změnu ÚP na parcele 97/3 k.ú. Karlín v 

podobě změny plochy VVA na plochu SMJ se stanoveným kódem míry využití.  

 

Komise souhlasí, že plocha VVA na pozemcích historických kasáren je přežitkem, 

vyžadujícím změnu územního plánu. Navržená plocha SMJ ovšem umožňuje mj. 

obchodní zařízení do 20.000m2, podmíněně až do 80.000m2. Komise současně 

doporučuje požadovat i zachování plochy bez stanoveného kódu míry využití území (tzn. 

zachovat stabilizovanou urbanistickou strukturu s ohledem mj. i na památkovou 

ochranu). 

 

Komise doporučuje požadovat vymezení jiné plochy či kombinaci ploch a značek, která 

bude vycházet ze současného provozu kasáren Karlín – tj. kombinace kulturních, 

rekreačních a vzdělávacích aktivit, doplňkově doprovázené bydlením (např. 

studentským, startovním) a případně drobnými nerušivými provozy kreativního 

průmyslu (např. dílny, ateliéry aj. – ideálně sdílené či veřejné) s veřejně přístupným 

vnitroblokem. Plocha naopak nesmí umožnit zřízení komplexu převážně 

administrativního, obytného a/nebo obchodního (bez ohledu na druh) a nesmí ohrozit 

přístupnost vnitrobloku a potenciální prostupnost území. 

 

Jako vhodná se jeví kombinace ploch či ploch s plovoucí/podměrečnou značkou SV, 

ZKC, případně VVS. 

 

Souhlas MČ lze za splnění výše uvedeného doporučit pouze v případě, že změna bude 

podložena podkladovou studií, projednanou mj. i s MČ Praha 8. 

 

Výsledek hlasování:  pro         10 

                                   proti         0 

                                   zdržel se   0    
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Usnesení bylo schváleno. 

 

Na jednání přichází pan  Michal Fišer, MBA. 

 

 

4.7  175/2019 

Žádost o vyjádření k projektové dokumentaci k územnímu řízení – Bytový dům 

Kotlaska, parc.č. 2982/1, 2982/24, 2982/25, 2982/26, 3886, k.ú. Libeň, ul. Kotlaska  

 

Žadatel:  právnická osoba 

Podáno:  21. 11. 2019, doplněno, 20. 5. 2020 

Vyjádření odboru správy majetku:  Pozemky parc. č. 2982/1, 2982/24, 2982/25, 2982/26, 

3886, k.ú. Libeň, nejsou svěřeny do správy MČ Praha 8 a sousedí s pozemky, které jsou 

svěřeny do správy MČ Praha 8. Odbor správy majetku Úřadu Městské části Praha 8 nemá z 

majetkoprávních hledisek k projektové dokumentaci k územnímu řízení novostavby Bytový 

dům Kotlaska, parc.č. 2982/1, 2982/24, 2982/25, 2982/26, 3886, k.ú. Libeň. 

Vyjádření odboru dopravy: S předloženou projektovou dokumentací souhlasíme. Upravená 

komunikace, zajišťující průchod územím mezi komunikací Kotlaska a Nad Kotlaskou I 

vedoucí sever – jih bude řešena jako komunikace veřejně přístupná bez jakéhokoliv 

omezení.Upravená parkovací stání při komunikaci Kotlaska budou řešena jako parkovací 

stání veřejně přístupná. Doporučujeme je zahrnout do dopravního režimu dané lokality – 

parkovacích zón (v současné době fialová zóna). 

 

Předseda komise Radomír Nepil požádal tajemnici komise Ivetu Zikmundovou o úvodní 

komentář. Předseda komise Radomír Nepil po diskuzi, ve které kromě něj vystoupil Ing. arch. 

Lukáš Vacek, Ph.D.,  navrhl následující usnesení:  

 

Komise navrhuje souhlasit s dokumentací pro společné povolení. 

 

Výsledek hlasování:  pro         11 

                                   proti        0 

                                   zdržel se   0    

                                 

Usnesení bylo schváleno. 

 

 

4.8   67/2020 

Žádost o vyjádření k prodeji pozemků  parc.č. 4003/13, 4003/14, 4003/15, 4003/18, 

4003/19, 4003/20, 4003/21, 4003/24, 4003/25, 4003/26, 4003/27, 4003/60, 4003/61, 4003/62, 

4003/63, 4003/64 a části pozemků parc.č. 4004/1 (o výměře cca 2000 m2) a parc. č. 4003/1 

(o výměře cca 1500 m2), všechny na k.ú. Libeň (ul. Štorchova, Menclova, lokalita 

Libeňský ostrov) 

 

Žadatel:  MHMP HOM (primární žadatel: právnická osoba) 

Podáno:  11. 5. 2020 

Vyjádření odboru správy majetku:  Pozemky parc. č. 4003/13, 14, 15, 18, 19, 20, 21, 24, 

25, 26, 27, 60, 61, 62, 63, 64 a část pozemku parc. č. 4004/1 a část pozemku 4003/1, vše v k. 

ú. Karlín, nejsou svěřeny do správy  MČ Praha 8 a  nesousedí s  pozemky, které jsou svěřeny 
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do správy MČ Praha 8. Odbor správy majetku Úřadu Městské části Praha 8 nemá z 

majetkoprávních hledisek námitek k prodeji pozemků parc. č. 4003/13, 14, 15, 18, 19, 20, 21, 

24, 25, 26, 27, 60, 61, 62, 63, 64 a část pozemku parc. č. 4004/1 a část pozemku 4003/1 

(celková výměra všech pozemků je 9054 m2) na k.ú. Libeň v Praze 8 (lokalita Libeňský 

ostrov). 

Vyjádření odboru dopravy:  

S předloženým záměrem převodu nemovitostí ve vlastnictví hl. m. Prahy z hlediska námi 

chráněných zájmů souhlasíme vyjma těchto pozemků: 

 

- 4003/27, k. ú. Libeň, neboť se jedná o pozemek přímo přiléhající ke komunikaci Štorchova a 

mohl by být využit například pro vybudování chodníku apod. 

- 4004/1 a 4003/1, k. ú. Libeň, nelze souhlasit bez přesné specifikace, neboť se jedná o 

pozemky, na kterých se nacházejí i zpevněné stavby komunikací.  

 

Předseda komise Radomír Nepil požádal tajemnici komise Ivetu Zikmundovou o úvodní 

komentář. Předseda komise Radomír Nepil po diskuzi, ve které kromě něj vystoupil Bc. 

Martin Jedlička,  navrhl následující usnesení:  

 

Komise navrhuje zásadně nesouhlasit s prodejem části pozemku parc.č. 4004/1 o výměře 

cca 2000 m2, k.ú. Libeň, protože se jedná o část pozemku přímo přiléhající 

k Libeňskému mostu, u něhož je připravována rekonstrukce a protože se zde nacházejí 

zpevněné plochy komunikací. 

 

Komise navrhuje nesouhlasit s prodejem pozemků parc.č. 4003/13, 4003/14, 4003/15, 

4003/18, 4003/19, 4003/20, 4003/21,  4003/25,  4003/27, 4003/62 a části pozemku parc. č. 

4003/1 (o výměře cca 1500 m2), všechny na k.ú. Libeň,  z důvodu nevhodnosti prodeje 

takto rozsáhlého území, kterým by Hlavní město Praha ztratilo část kontroly nad 

konkrétním záměrem žadatele, který byl zatím představen ve velmi hrubých obrysech 

včetně ztráty možnosti prostupnosti územím. 

 

Komise navrhuje souhlasit s prodejem pozemků parc.č. 4003/24, 4003/26, 4003/60, 

4003/61, 4003/63, 4003/64, všechny k.ú. Libeň, které jsou zastavěny stavbami ve 

vlastnictví žadatele.  

 

Výsledek hlasování:  pro         11 

                                   proti        0 

                                   zdržel se   0    

                                 

Usnesení bylo schváleno. 

 

 

4.9   70/2020 

Žádost o vyjádření k prodeji části pozemku parc.č. 3823/1 (o výměře 75 m2, dle návrhu 

geometrického plánu č. 4823-61/2020 nově označeného jako parc.č. 3823/15), k.ú. Libeň, 

ul. Na Sypkém 

 

Žadatel:  MHMP HOM (primární žadatel:  právnická osoby) 
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Podáno:  20. 5. 2020 

Vyjádření odboru správy majetku:  Pozemek parc. č. 3823/1 v k. ú. Libeň, není svěřen do 

správy MČ Praha 8 a nesousedí s pozemky, které jsou svěřeny do správy MČ Praha 8. Odbor 

správy majetku Úřadu Městské části Praha 8 nemá z majetkoprávních hledisek k prodeji části 

pozemku parc. č. 3823/1 (o výměře 75 m2) na k.ú. Libeň v Praze 8 (při ul. Na Sypkém). 

Vyjádření odboru dopravy: Upozorňujeme, že na pozemku č. parc. 3823/1, k. ú. Libeň se 

nachází mj. zpevněná komunikace, která je dle nám dostupných podkladů – pasport 

komunikací zařazena do sítě místních komunikací III. tř. ve správě TSK hl. m. Prahy, a.s. S 

předloženým záměrem lze souhlasit za předpokladu, že prodejem části pozemku č. parc. 

3823/1, k. ú. Libeň nedojde k zásahu do zpevněné části komunikace ve správě TSK hl. m. 

Prahy, a.s. 

Předseda komise Radomír Nepil požádal tajemnici komise Ivetu Zikmundovou o úvodní 

komentář. Předseda komise Radomír Nepil navrhl následující usnesení:  

 

Komise navrhuje souhlasit s prodejem části pozemku. 

 

Výsledek hlasování:  pro         10 

                                   proti         0 

                                   zdržel se   1    

                                 

Usnesení bylo schváleno. 

 

4.10     71/2020 

Rozšíření podnětu Městské části Praha 8 na změnu územního plánu  Z 2992/10, Správní 

archív Čimice, ze ZP na SV, dle vymezení v grafické části 

 

Žadatel:  vlastní podnět 

 

Předseda komise Radomír Nepil požádal tajemnici komise Ivetu Zikmundovou o úvodní 

komentář. Předseda komise Radomír Nepil navrhl následující usnesení:  

 

Komise navrhuje souhlasit s rozšířením podnětu na změnu územního plánu. 

 

 

Výsledek hlasování:  pro         11 

                                   proti        0 

                                   zdržel se   0    

                                 

Usnesení bylo schváleno. 

 

 

Komise hlasovala o  dozařazení bodu 4.11, který se týká změny územního plánu za účelem 

umístění hasičské stanice a parkovacího domu. 

 

Výsledek hlasování:  pro             11 

                                   proti           0 

                                   zdržel se     0 

Zařazení bodu 4.11 bylo schváleno. 
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4.11 

 

Vyjádření k podnětu na změnu územního plánu za účelem umístění hasičské stanice a 

parkovacího domu na pozemku parc.č. 1285/1, k.ú. Troja, ze ZMK na VV 

s podměrečnou značkou DG včetně zřízení veřejně prospěšné stavby 

 

Žadatel: vlastní podnět 

 

Předseda komise Radomír Nepil požádal Ing. arch. Lukáše Vacka, Ph.D. o úvodní komentář. 

Předseda komise Radomír Nepil po diskuzi, v níž kromě něj vystoupili Ing. arch. Lukáš 

Vacek, Ph.D., Ing.arch. Ondřej Tuček a pan Jiří Vítek, navrhl následující usnesení:  

 

Komise navrhuje souhlasit s podnětem na změnu územního plánu za účelem umístění 

hasičské stanice a parkovacího domu na pozemku parc.č. 1285/1, k.ú. Troja, ze ZMK na 

VV s podměrečnou značkou DG včetně zřízení veřejně prospěšné stavby. 

 

Výsledek hlasování:  pro             10 

                                   proti           0 

                                   zdržel se     1 

Usnesení bylo schváleno. 

 

 

5. Pro informaci – další termíny jednání komise jsou následující:  24. června, 12. srpna, 

9. září, 14. října, 18. listopadu, 9. prosince 2020. 

 

6. Jednání bylo ukončeno v 17,15   hod. 

 

Podpis předsedajícího:     …………………. 

 

Podpis ověřovatele:          …………………. 

 

Přílohy: prezenční listina 

               koncepční rozvaha k bodu 4.5 

                

Rozdělovník:  -  členové komise – e-mailem 

                          -  pí Bc. A. Šibravová,  OKS – e-mailem 
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