
Zápis 

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

konané ve středu  6. května 2020   

 
Přítomni: dle prezenční listiny, která je přílohou tohoto zápisu 

 

Předsedající:  Radomír Nepil 

 

Ověřovatel:   Ing. Tomáš Hřebík, Ph.D. 

 

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

 
 

1. Jednání bylo zahájeno v 15,34  hod., přítomno je  8 členů komise, která je 

usnášeníschopná. 

 

2. Komise hlasovala o schválení ověřovatele Ing. Tomáše Hřebíka, Ph.D. 

   

     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. 

 

 

 

4. Komise hlasovala o programu jednání včetně doplnění o tři body, které se týkají prodeje a 

pronájmu pozemků, dále jeden bod týkající se podkladové studie ke změně územního plnu 

v k.ú. Bohnice a jeden bod týkající se jiného řešení plochy SV-G v severní části území 

řešeného podkladovou studií ke změně územního plánu – Šutka, Šutka zázemí. Dále 

v z programu navrhuje vypustit bod 5.2. Dále se navrhuje změnit pořadí bodů a bod 5.4 

projednat jako první bod jednání. 
 

      Výsledek hlasování:  pro             8 

                                        proti            0 

                                        zdržel se       0 

      Program se všemi změnami byl schválen. 

 

       

 

5. Diskuse k předmětu jednání komise: 
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Na jednání přicházejí MgA. Petr Vilgus, Ph.D, Ing.arch. Ondřej Tuček, Michal Fišer, MBA. 

 

 

5.1   48/2020 

Podkladová studie k podnětu Městské části Praha 8 na změnu územního plánu – Pelc 

Tyrolka 

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

Předseda komise Radomír Nepil otevřel diskuzi, v niž vystoupili Ing. arch. Lukáš Vacek, 

Ph.D., MgA. Petr Vilgus, Ph.D, Ing.arch. Ondřej Tuček, Ing. Jan Prosa, Ing. Tomáš Hřebík, 

Ph.D., Jiří Vítek, Michal Fišer, MBA, Radomír Nepil. Předseda komise Radomír Nepil navrhl 

dvě následující usnesení: 

První usnesení: 

Komise bere na vědomí Podkladovou studii k podnětu Městské části Praha 8 na změnu 

územního plánu – Pelc Tyrolka. 

 

Výsledek hlasování:  pro         11 

                                   proti         0 

                                   zdržel se   0    

                                 

Usnesení bylo schváleno. 

 

Druhé usnesení: 

Komise nedoporučuje Radě Městské části Praha 8 odeslat tuto studii na MHMP jako 

podklad k již dříve podané žádosti o změnu územního plánu. Některé fragmenty studie 

však komise považuje za podnětné a proto navrhuje jejich využití při zpracování návrhu 

jiného řešení, jehož zajištěním doporučuje pověřit oddělení plánování a rozvoje OÚRV, 

a to po zpracování analytické části. Komise zejména souhlasí s návrhem výškové 

dominanty, kterou navrhuje vhodně doplnit o další objekty, které vytvoří celistvou 

kompozici výškových budov. Komise nesouhlasí s návrhem horizontálního objektu 

univerzit, kterou vnímá jako nepřekonatelný nedostatek celé studie. 

 

Výsledek hlasování:  pro         11 

                                   proti         0 

                                   zdržel se   0    

                                 

Usnesení bylo schváleno. 

 

   

 

5.2     Návrh pravidel pro jednání s investory 

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

Předseda komise Radomír Nepil otevřel diskuzi, v niž vystoupili Ing. arch. Lukáš Vacek, 

Ph.D., MgA. Petr Vilgus, Ph.D, Ing.arch. Ondřej Tuček, Ing. Jan Prosa, Ing. Tomáš Hřebík, 

Ph.D., Jiří Vítek. Předseda komise Radomír Nepil navrhl  usnesení: 

 

Komise bere na vědomí Návrh pravidel pro jednání s investory.  

 

Výsledek hlasování:  pro         11 
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                                   proti        0 

                                   zdržel se   0    

                                 

Usnesení bylo schváleno. 

 

 

 

 

5.3     49/2020 

Návrh zadání územní studie Palmovka 

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

Předseda komise Radomír Nepil otevřel diskuzi, v niž vystoupili Ing.arch. Ondřej Tuček, Ing. 

Tomáš Hřebík, Ph.D., Radomír Nepil, Ing. Martin Jedlička. Předseda komise Radomír Nepil 

navrhl  usnesení: 

 

Komise doporučuje schválit Návrh zadání územní studie Palmovka.  

 

Výsledek hlasování:  pro         11 

                                   proti        0 

                                   zdržel se   0    

                                 

Usnesení bylo schváleno. 

 

 

 

 

5.4     50/2020 

Žádost o stanovisko k prodeji části pozemku parc.č. 3800/1 (o výměře cca 420 m2) na  

k.ú. Libeň (oblast Malý Klín) 

 

Žadatel:  MHMP HOM (primární žadatel: právnická osoba ) 

Podáno:  22. 4. 2020 

Vyjádření odboru správy majetku: Pozemek parc. č. 3800/1, 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 námitek k 

prodeji části pozemku parc. č. 3800/1, na k.ú. Libeň v Praze 8 (při ul. Malý Klín). 

Vyjádření odboru dopravy:  pro jednání komise nebylo k dispozici. 

Předseda komise Radomír Nepil požádal tajemnici komise Ivetu Zikmundovou o úvodní 

komentář. Předseda komise Radomír Nepil otevřel diskuzi. V diskuzi vystoupili Ing.arch. 

Ondřej Tuček a Radomír Nepil, který následně navrhl usnesení. 

 

Komise navrhuje souhlasit s prodejem pozemku. Komise upozorňuje, že navrhovaná 

budova zasahuje i na další pozemky ve vlastnictví Hlavního města Prahy – parc.č. 1803, 

1795/1, oba k.ú. Libeň. Dále komise upozorňuje, že žadatel sice žádá o prodej pouze 

menší části pozemku, nicméně dle přiloženého zákresu by využil téměř celý pozemek, 

mimo jiné i na nová parkovací stání.  

 

Výsledek hlasování:  pro         11 
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                                   proti        0 

                                   zdržel se   0    

                                 

Usnesení bylo schváleno. 

 

 

5.5     51/2020 

Žádost o stanovisko k prodeji pozemku parc.č. 1236/3 na k.ú. Libeň (ul. Rozšířená) 

 

Žadatel:  MHMP HOM (primární žadatel: fyzické osoby) 

Podáno:  22. 4. 2020 

Vyjádření odboru správy majetku:  Pozemek parc. č. 1236/3, 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. 1236/3 na k.ú. Libeň v Praze 8 (při ul. Rozšířená). 

Vyjádření odboru dopravy:  S předloženým záměrem prodeje pozemku parc. č. 1236/3, k. 

ú. Libeň v Praze 8, souhlasíme. 

 

Předseda komise Radomír Nepil požádal tajemnici komise Ivetu Zikmundovou o úvodní 

komentář. Předseda komise Radomír Nepil otevřel diskuzi a následně navrhl usnesení. 

Komise navrhuje souhlasit s prodejem pozemku. 

 

Výsledek hlasování:  pro         11 

                                   proti        0 

                                   zdržel se   0    

                                 

Usnesení bylo schváleno. 

 

 

 

5.6     52/2020 

Žádost o stanovisko k prodeji pozemků parc.č. 872/1, 872/2, 872/3, všechny  na k.ú. 

Troja (ul. U Sloupu) 

 

Žadatel:  MHMP HOM (primární žadatel: fyzická osoba ) 

Podáno:  23. 4. 2020 

Vyjádření odboru správy majetku:  Pozemky parc. č. 872/1, 872/2 a 872/3, vše k. ú. Troja, 

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 prodeji pozemků parc. č. 872/1 (o výměře 311 m2 ), parc.č. 872/2 (o 

výměře 574 m2) a parc.č. 872/3 (o výměře 70 m2), vše na k..ú. Troja v Praze 8 (při ul. U 

Sloupu) 

Vyjádření odboru dopravy:  S předloženým návrhem prodeje pozemků č. parc. 872/1, 872/2 

a 872/3, k. ú. Troja, za účelem výstavby rodinného domu lze z hlediska námi chráněných 

zájmů souhlasit. 
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Předseda komise Radomír Nepil požádal tajemnici komise Ivetu Zikmundovou o úvodní 

komentář. Předseda komise Radomír Nepil otevřel diskuzi a následně navrhl usnesení. 

 

Komise navrhuje souhlasit s prodejem pozemků. 

 

Výsledek hlasování:  pro         11 

                                   proti         0 

                                   zdržel se   0    

                                 

Usnesení bylo schváleno. 

 

 

 

5.7     54/2020 

Žádost o stanovisko k prodeji pozemků parc.č. 1829/2, 1829/5, oba na k.ú. Kobylisy, ul. 

Březiněveská 

Žadatel:  MHMP HOM (primární žadatel: právnická osoba ) 

Podáno:   29. 4. 2020 

Vyjádření odboru správy majetku:  Pozemky parc. č. 1829/2 a 1829/5, vše v k. ú. 

Kobylisy, 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 k prodeji pozemků parc. č. 1829/2 a parc. č. 1829/5, na k.ú. 

Kobylisy v Praze 8 (při ul. Zdibská a Březiněveská). 

Vyjádření odboru dopravy: pro jednání komise nebylo k dispozici. 

 

Předseda komise Radomír Nepil požádal tajemnici komise Ivetu Zikmundovou o úvodní 

komentář. Předseda komise Radomír Nepil otevřel diskuzi, ve které vystoupili Jiří Vítek a 

Ing. Tomáš Hřebík, Ph.D. Předseda komise Radomír Nepil navrhl usnesení. 

 

Komise navrhuje souhlasit s prodejem pozemků. 

 

Výsledek hlasování:  pro         11 

                                   proti         0 

                                   zdržel se   0    

                                 

Usnesení bylo schváleno. 

 

 

5.8     55/2020 

Žádost o stanovisko k pronájmu části pozemku parc.č . 685 o výměře cca 2 m2 na k.ú. 

Karlín, ul. U Invalidovny 

Žadatel:  MHMP HOM (primární žadatel:  fyzická osoba ) 

Podáno:   27. 4. 2020 

Vyjádření odboru správy majetku:  Pozemek parc. č. 685, v k. ú. Karlín, není svěřen do 

správy MČ Praha 8 a nesousedí s pozemky, které jsou svěřeny do správy MČ Praha 8. Odbor 
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správy majetku Úřadu Městské části Praha 8 nemá z majetkoprávních hledisek k pronájmu 

části pozemku parc. č. 685, na k.ú. Karlín v Praze 8 (při ul. Molákova). 

Vyjádření odboru dopravy: pro jednání komise nebylo k dispozici. 

 

Předseda komise Radomír Nepil požádal tajemnici komise Ivetu Zikmundovou o úvodní 

komentář. Předseda komise Radomír Nepil otevřel diskuzi a následně navrhl usnesení. 

 

Komise navrhuje souhlasit s pronájmem části pozemku. 

 

Výsledek hlasování:  pro         11 

                                   proti         0 

                                   zdržel se   0    

                                 

Usnesení bylo schváleno. 

 

 

 

5.9     56/2020 

Žádost o souhlas s dočasným užitím předmětu nájmu, tj. pozemků parc.č. 767/120, 

767/121, 767/122, 767/123, 767/124, 767/129, 767/130, 767/234, 767/235, 767/237, 767/238, 

767/239, 767/240, všechny na k.ú. Karlín, při ul Rohanské nábřeží, za účelem zřízení 

zázemí pro zařízení stavby, mezideponie v období do 31. 12. 2022 

Žadatel:  MHMP HOM (primární žadatel: právnická osoba ) 

Podáno:   27. 4. 2020 

Vyjádření odboru správy majetku:  Pozemky parc. č. 767/120 až 767/124, 767/129, 

767/130, 767/234, 767/235, 767/237 až 767/240, 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 k pronájmu pozemků 

767/120 až 767/124, 767/129, 767/130, 767/234, 767/235, 767/237 až 767/240, na k. ú. Karlín 

v Praze 8 (lokalita Maniny). 

Vyjádření odboru dopravy:  pro jednání komise nebylo k dispozici. 

 

Předseda komise Radomír Nepil požádal tajemnici komise Ivetu Zikmundovou o úvodní 

komentář. Předseda komise Radomír Nepil otevřel diskuzi a následně navrhl usnesení. 

 

Komise navrhuje souhlasit s dočasným užitím předmětu nájmu, tj. pozemků, za účelem 

zřízení zázemí pro zařízení stavby, mezideponie v období do 31. 12. 2022. 

 

Výsledek hlasování:  pro         11 

                                   proti         0 

                                   zdržel se   0    

                                 

Usnesení bylo schváleno. 
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5.10   172/2019 

Žádost o vyjádření k podkladové studii  pro změnu územního plánu, k.ú. Bohnice, ul. U 

Drahaně, parc.č. 704/1, 718/1, 719/1, 719/2, 718/2, 898, 798, 800, 801, 799, 896, 824/1, 

704/7 

Pozn.: navazuje na jednání komise ze dne 4. 12. 2019, kdy bylo jednání v této věci přerušeno 

do doby dodání finální verze návrhu. 

 

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

Předseda komise Radomír Nepil otevřel diskuzi, v niž vystoupili Ing. arch. Lukáš Vacek, 

Ph.D., Ing.arch. Ondřej Tuček, Jiří Vítek. Předseda komise Radomír Nepil navrhl  usnesení: 

 

Komise navrhuje souhlasit s podkladovou studií. 

 

Výsledek hlasování:  pro         11 

                                   proti         0 

                                   zdržel se   0    

                                 

Usnesení bylo schváleno. 

 

 

5.11  32/2020 

Vyjádření k jinému řešení plochy SV-G v severní části území řešeného podkladovou 

studií ke změně územního plánu – Šutka, Šutka zázemí. 

 

Pozn.: navazuje na jednání komise ze dne 11. 3. 2020, které podkladovou studii odsouhlasilo 

s výjimkou právě plochy SV-G v severní části řešeného území, kterou žádá přepracovat. 
 

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

Předseda komise Radomír Nepil otevřel diskuzi, v niž vystoupili Ing. arch. Lukáš Vacek, 

Ph.D.,  Ing.arch. Ondřej Tuček, Ing. Tomáš Hřebík, Ph.D., Jiří Vítek, Radomír Nepil. 

Předseda komise Radomír Nepil navrhl  usnesení: 

 

Komise navrhuje schválit navržené řešení plochy SV-G v severní části území řešeného 

podkladovou studií ke změně územního plánu – Šutka, Šutka zázemí. 

 

Výsledek hlasování:  pro         11 

                                   proti         0 

                                   zdržel se   0    

                                 

Usnesení bylo schváleno. 

 

 

5.12    Pro informaci – stav řešení oblasti Na Košince 

 

6. Termíny dalších jednání jsou následující:  27. května, 24. června 2020. 



 8 

 

7. Jednání bylo ukončeno v 17,30 hod. 

 

Podpis předsedajícího:     …………………. 

 

Podpis ověřovatele:          …………………. 

 

Přílohy: prezenční listina 

                

Rozdělovník:   -  členové komise – e-mailem 

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

 

 


