
Zápis 

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

konané ve středu 13. listopadu 2019   

 
 

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 15,00 hod., přítomno je 10 členů komise, která je 

usnášeníschopná. 

 

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

   

     Výsledek hlasování:  pro    10 (včetně p. Ptáčka – dále jen P)  

                                        proti          0 

                                        zdržel se    0 

Ověřovatel byl  schválen. 

 

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

   

     Výsledek hlasování:  pro        10 (včetně P) 

                                 proti          0 

                                 zdržel se     0 

Zapisovatel byl  schválen. 

 

 

4. Komise hlasovala o programu jednání, včetně dozařazení jednoho bodu o pronájmu části 

pozemku. 
 

      Výsledek hlasování:  pro             10  (včetně P) 

                                        proti             0  

                                        zdržel se       0 

 

Program jednání byl  schválen. 

 

 

5. Diskuze k předmětu jednání komise: 

 

 

 

5.1     137/2019 

Vyjádření k návrhu na pořízení změny územního plánu zkráceným postupem, parc.č. 

1044, 1042/1, oba na k.ú. Čimice, v blízkosti ul. K Ládví, z PS na OB-D nebo na SV-C  
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Žadatel: fyzické osoby   

Podáno:  30. 9. 2019 

 

Předseda komise Radomír Nepil požádal tajemnici komise Ivetu Zikmundovou o úvodní 

komentář. Předseda komise Radomír Nepil následně otevřel diskuzi. Předseda komise p. 

Nepil pak navrhl usnesení. 

 

Komise navrhuje nesouhlasit s návrhem na pořízení změny územního plánu zkráceným 

postupem z důvodu existence vlastního podnětu pro stejné území a z důvodu 

fragmentace území. 

 

 

Výsledek hlasování:  pro         10 (včetně P) 

                                   proti         0 

                                   zdržel se   0 

                                    

Usnesení bylo schváleno. 

 

Na jednání přichází Ing. Jan Prosa. 

 

 

5.2      138/2019 

Vyjádření k návrhu na pořízení změny územního plánu zkráceným postupem, parc.č. 

1044,  k.ú. Čimice, v blízkosti ul. K Ládví, z PS na OB-D nebo na SV-C  

Žadatel:   fyzická osoba 

Podáno: 30. 9. 2019 

 

Předseda komise Radomír Nepil požádal tajemnici komise Ivetu Zikmundovou o úvodní 

komentář. Předseda komise Radomír Nepil následně otevřel diskuzi. Předseda komise p. 

Nepil pak navrhl usnesení. 

 

Komise navrhuje nesouhlasit s návrhem na pořízení změny územního plánu zkráceným 

postupem z důvodu existence vlastního podnětu pro stejné území a z důvodu 

fragmentace území. 

 

 

Výsledek hlasování:  pro          11 (včetně P) 

                                   proti          0 

                                   zdržel se   0 

                                      

Usnesení bylo schváleno. 

 

 

5.3      139/2019 

Vyjádření k návrhu na pořízení změny územního plánu zkráceným postupem, parc.č. 

210/1, 210/2, 210/4, 210/5, 214, všechny na k.ú. Libeň, ul. Zenklova, ze ZMK a OV na 

OV-K 

Žadatel:  fyzická osoba 

Podáno: 30. 9. 2019 
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Předseda komise Radomír Nepil požádal tajemnici komise Ivetu Zikmundovou o úvodní 

komentář. Předseda komise Radomír Nepil následně otevřel diskuzi.  Předseda komise p. 

Nepil pak navrhl usnesení. 

 

Komise navrhuje nesouhlasit s návrhem na pořízení změny územního plánu zkráceným 

postupem z důvodu existence vlastního podnětu pro stejné území. 

 

Výsledek hlasování:  pro          11 (včetně P) 

                                   proti         0 

                                   zdržel se    0 

Usnesení bylo schváleno. 

 

5.4       155/2019 

Vyjádření k návrhu na pořízení změny územního plánu zkráceným postupem, parc.č. 

2637/1, k.ú. Libeň, ul. Pod Labuťkou, z PS na SV 

Žadatel:  fyzická osoba  

Podáno: 27. 9. 2019 

 

Předseda komise Radomír Nepil požádal tajemnici komise Ivetu Zikmundovou o úvodní 

komentář. Předseda komise Radomír Nepil následně otevřel diskuzi. Předseda komise p. 

Nepil pak navrhl usnesení. 

 

Komise navrhuje nesouhlasit s návrhem na pořízení změny územního plánu zkráceným 

postupem z důvodu existence vlastního podnětu pro stejné území a z důvodu existence 

památného stromu. 

 

Výsledek hlasování:  pro          11 (včetně P) 

                                   proti         0 

                                   zdržel se   0 

Usnesení bylo  schváleno. 

                                   

 

5.5      156/2019 

Vyjádření k návrhu na pořízení změny územního plánu zkráceným postupem, parc.č. 

2587/4, 2589/5, 2589/2, všechny na k.ú. Libeň, ul. Prosecká, z PS na SV-E 

Žadatel:   fyzická osoba 

Podáno: 27. 9. 2019 

 

Předseda komise Radomír Nepil požádal tajemnici komise Ivetu Zikmundovou o úvodní 

komentář. Předseda komise Radomír Nepil následně otevřel diskuzi. Předseda komise p. 

Nepil pak navrhl usnesení. 

 

Komise navrhuje nesouhlasit s návrhem na pořízení změny územního plánu zkráceným 

postupem z důvodu existence vlastního podnětu pro stejné území. 

 

Výsledek hlasování:  pro          11 (včetně P) 

                                   proti         0 

                                   zdržel se   0 
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Usnesení bylo schváleno. 

 

Na jednání přichází Ing. Jiří Janků. 

 

5.6     149/2019 

Vyjádření k návrhu na pořízení změny územního plánu zkráceným postupem, parc.č. 

819/3, 819/4, 818/1, 792/93, 817/1, všechny na k.ú. Troja, v blízkosti ul. Pod Písečnou, 

z PS na OB-B 

Žadatel:   fyzické osoby 

Podáno: 25. 9. 2019 

 

Předseda komise Radomír Nepil požádal tajemnici komise Ivetu Zikmundovou o úvodní 

komentář. Předseda komise Radomír Nepil následně otevřel diskuzi. Předseda komise p. 

Nepil pak navrhl usnesení. 

 

Komise navrhuje nesouhlasit s návrhem na pořízení změny územního plánu zkráceným 

postupem. 

 

Výsledek hlasování:  pro          12 (včetně P) 

                                   proti         0 

                                   zdržel se   0 

Usnesení bylo schváleno. 

 

 

5.7      145/2019 

Vyjádření k návrhu na pořízení změny územního plánu zkráceným postupem, parc.č. 

606/50, 606/52, 606/54, 606/56, 606/59, všechny na k.ú. Kobylisy, při ul. Vršní, z OB a 

OV na ZP 

Žadatel:  fyzická osoba 

Podáno: 27. 9. 2019 

 

Předseda komise Radomír Nepil požádal tajemnici komise Ivetu Zikmundovou o úvodní 

komentář. Předseda komise Radomír Nepil následně otevřel diskuzi. Předseda komise p. 

Nepil pak navrhl usnesení. 

 

Komise navrhuje nesouhlasit s návrhem na pořízení změny územního plánu zkráceným 

postupem, protože se jedná o nekoncepční zásah do území a do územního plánu jako 

takového. Navržené řešení je pod úrovní podrobnosti územního plánu, jedná o pět 

samostatných pozemků o výměrách od 850 m2 po 2448 m2, které mezi sebou ani 

v jednom případě nesousedí, jedná se tedy o návrh podměrečných funkčních ploch. 

Návrh na změnu územního plánu se nachází ve stabilizovaném území, kde je možné 

z hlediska limitů rozvoje pouze zachování, dotvoření a rehabilitace stávající 

urbanistické struktury bez možnosti další rozsáhlé stavební činnosti. Platný územní plán 

počítá s tím, že organickou součástí těchto ploch jsou vedle stávajících obytných souborů 

také souvislé plochy zeleně a skupin kvalitních a perspektivních dřevin v doplňkové 

funkci.  

 

Výsledek hlasování:  pro          12 (včetně P) 

                                   proti          0 
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                                   zdržel se    0 

Usnesení bylo schváleno. 

 

 

 

5.8 148/2019 

Aktualizace vyjádření k pronájmu části pozemku parc.č. 2585/2 o výměře cca 40 m2 na 

k.ú. Kobylisy, ul. Třeboradická 

Žadatel:   MHMP HOM 

               (primární žadatel: fyzická osoba)  

Podáno: 11. 10. 2019 

Vyjádření odboru správy majetku: Výše uvedený pozemek není svěřen do správy MČ 

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

majetku Úřadu Městské části Praha 8 nemá z majetkoprávních hledisek námitek proti 

pronájmu pozemku parc. č. 2585/2 na k. ú. Kobylisy v Praze 8, ul. Třeboradická. 

Vyjádření odboru dopravy: S předloženým záměrem pronájmu části pozemku č. parc. 

2585/2, k. ú. Kobylisy dle přiloženého situačního zákresu souhlasíme za předpokladu, že 

nedojde k zamezení případného příjezdu obsluhy přilehlé trafostanice. 

 

Předseda komise Radomír Nepil požádal tajemnici komise Ivetu Zikmundovou o úvodní 

komentář. Předseda komise Radomír Nepil následně otevřel diskuzi. Předseda komise p. 

Nepil pak navrhl usnesení. 

 

Komise navrhuje nesouhlasit s pronájmem části pozemku, protože se jedná o nevhodné 

využití veřejného prostoru, který by byl tímto privatizován pro parkování konkrétního 

uživatele. 

 

Výsledek hlasování:  pro          12 (včetně P) 

                                   proti         0 

                                   zdržel se   0 

Usnesení bylo schváleno. 

 

 

 

5.9 160/2019 

Vyjádření k prodeji pozemku parc.č. 840/456, k.ú. Bohnice, při ul. Kusého a Dolákova 

 

Žadatel:  MHMP HOM 

               (primární žadatel: právnická osoba)  

Podáno: 24. 10. 2019 

Vyjádření odboru správy majetku:  Odbor správy majetku Úřadu Městské části Praha 8 se 

k této žádosti vyjadřovat nebude. 

Vyjádření odboru dopravy: S předloženým návrhem prodeje komunikačního pozemku č. 

parc. 840/456 v k. ú. Bohnice, vzhledem k tomu, že se jedná o pozemek sloužící pro příjezd k 

objektu žadatele z hlediska námi chráněných zájmů souhlasíme. 

 

Předseda komise Radomír Nepil požádal tajemnici komise Ivetu Zikmundovou o úvodní 

komentář. Předseda komise Radomír Nepil následně otevřel diskuzi. Předseda komise p. 

Nepil pak navrhl usnesení. 
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Komise navrhuje nesouhlasit s prodejem pozemku, protože Hlavní město Praha by si 

mělo nad územím ponechat maximální majetkovou kontrolu z důvodu možnosti ovlivnit  

záměr stavby bytového domu na sousedících pozemcích.  

 

 

Výsledek hlasování:  pro          12 (včetně P) 

                                   proti         0 

                                   zdržel se   0 

Usnesení bylo schváleno. 

 

Z jednání odchází pan Jiří Vítek. 

 

 

5.10    159/2019 

Vyjádření k pronájmu části pozemku parc.č. 4000/2 o výměře cca 300 m2 na k.ú. Libeň, 

ul. Boudníkova 

 

Žadatel:   MHMP HOM 

               (primární žadatel: fyzická osoba )  

Podáno:  22. 10. 2019 

Vyjádření odboru správy majetku: Výše uvedený pozemek není svěřen do správy MČ 

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

majetku Úřadu Městské části Praha 8 nemá z majetkoprávních hledisek námitek proti  

pronájmu pozemku parc. č. 4000/2 na k.ú. Libeň v Praze 8 (při ul. Voctářova). 

Vyjádření odboru dopravy: S předloženým záměrem pronájmu pozemku parc. č. 4000/2, k. 

ú. Libeň o výměře cca 300 m2 za účelem využití odstavné plochy pro malé nákladní 

kontejnerové vozidla a umístění kontejnerů zásadně nesouhlasíme, vzhledem k plánované 

rekonstrukci Libeňského mostu a nevhodnosti dopravního připojení pro navrhovaný záměr. 

 

Předseda komise Radomír Nepil požádal tajemnici komise Ivetu Zikmundovou o úvodní 

komentář. Předseda komise Radomír Nepil následně otevřel diskuzi. Předseda komise p. 

Nepil pak navrhl usnesení. 

 

Komise navrhuje nesouhlasit s pronájmem pozemku, protože aktivitu s umístěním 

kontejnerů považuje v širším centru města za krajně nevhodnou.  

 

Výsledek hlasování:  pro          11  (včetně P) 

                                   proti         0 

                                   zdržel se   0 

Usnesení bylo schváleno. 

 

Na jednání přichází pan Jiří Vítek. 

 

5.11   154/2019 

Vyjádření k prodeji části pozemku parc.č. 894 o výměře cca 80 m2 na k.ú. Bohnice, ul. 

Bohnická 

Žadatel:   MHMP HOM 
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               (primární žadatel: fyzická osoba)  

Podáno: 14. 10. 2019 

Vyjádření odboru správy majetku: Výše uvedený pozemek 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 proti prodeji 

části pozemku parc. č. 894 na k.ú. Bohnice v Praze 8 při ul. Bohnická.    

Vyjádření odboru dopravy: S předloženým návrhem prodeje části pozemku (cca 80 m2) č. 

parc. 894, k. ú. Bohnice, dle předloženého situačního zákresu, souhlasíme. 

 

Předseda komise Radomír Nepil požádal tajemnici komise Ivetu Zikmundovou o úvodní 

komentář. Předseda komise Radomír Nepil následně otevřel diskuzi. Předseda komise p. 

Nepil pak navrhl usnesení. 

 

Komise navrhuje souhlasit s prodejem části pozemku. 

 

Výsledek hlasování:  pro         12 (včetně P) 

                                   proti        0 

                                   zdržel se  0 

Usnesení bylo schváleno. 

 

 

5.12    157/2019 

Aktualizace vyjádření k prodeji pozemků parc.č. 2364/136, 2364/137, oba na k.ú. 

Kobylisy, ul. Opálkova a Kyselova  

Žadatel:   MHMP HOM 

Podáno: 17. 10. 2019 

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 proti prodeji 

pozemků, parc. č. 2364/136 a 2364/137, na k. ú. Kobylisy, obec Praha. 

Vyjádření odboru dopravy:  s předloženým záměrem prodeje pozemků č.parc. 2364/136, 

2364/137, k.ú. Kobylisy souhlasíme, námi chráněné zájmy nejsou dotčeny. 

 

Předseda komise Radomír Nepil požádal tajemnici komise Ivetu Zikmundovou o úvodní 

komentář. Předseda komise Radomír Nepil následně otevřel diskuzi. Předseda komise p. 

Nepil pak navrhl usnesení. 

 

Komise navrhuje zásadně nesouhlasit s prodejem pozemků, protože na sídlišti Ďáblice 

by si Hlavní město Praha mělo ponechat maximální majetkovou kontrolu , mimo jiné i 

proto, aby vlastníci objektů neměli možnost zvětšit hmotu jimi vlastněných objektů nad 

stávající stav. 

 

Výsledek hlasování:  pro         12  (včetně P) 

                                   proti        0 

                                   zdržel se  0 

Usnesení bylo schváleno. 

 

5.13    161/2019 

Vyjádření k prodeji pozemku parc.č. 430 na k.ú. Čimice, ul. K Ládví 
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Žadatel:   MHMP HOM 

               (primární žadatel: právnická osoba)  

Podáno: 23. 10. 2019 

Vyjádření odboru správy majetku: Výše uvedený pozemek není svěřen do správy MČ 

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

majetku Úřadu Městské části Praha 8 nemá z majetkoprávních hledisek námitek proti  prodeji 

pozemku parc. č. 430 na k.ú. Čimice v Praze 8 (při ul. K Ládví). 

Vyjádření odboru dopravy: S předloženým záměrem prodeje pozemku č. parc. 430, k. ú. 

Čimice lze souhlasit pouze za předpokladu, že součástí návrhu bude doplnění o možnost 

dopravního připojení, neboť stávající panelová vozovka komunikace „Na průhonu“ je pro 

využití jakékoliv využití novou zástavbou zcela nevyhovující. 

 

Předseda komise Radomír Nepil požádal tajemnici komise Ivetu Zikmundovou o úvodní 

komentář. Předseda komise Radomír Nepil následně otevřel diskuzi. Ing. arch. Ondřej Tuček 

pak navrhl usnesení. 

 

Komise navrhuje souhlasit s prodejem pozemku. 

 

Výsledek hlasování:  pro          12 (včetně P) 

                                   proti         0 

                                   zdržel se   0 

Usnesení bylo schváleno. 

 

Z jednání odchází Bc. Tomáš Bína. 

 

5.14      162/2019 

Vyjádření k petici proti výstavbě rezidence Bohnická, parc.č. 121/2, 122/1, k.ú. Bohnice, 

ul. Bohnická 

Žadatel:   MČ P8 projednává z vlastního podnětu 

 

Předseda komise Radomír Nepil požádal tajemnici komise Ivetu Zikmundovou o úvodní 

komentář. Předseda komise Radomír Nepil následně otevřel diskuzi. Ing. arch. Ondřej Tuček 

pak navrhl usnesení. 

 

Komise navrhuje souhlasit na základě předložených materiálů se záměrem s tím, že 

budou respektovány podmínky ze závazného stanoviska Odboru památkové péče 

Magistrátu hlavního města Prahy č.j. MHMP 1817924, sp.zn. S-MHMP 472081/2018 ze 

dne 3. 12. 2018, které shledalo přípravu a provedení prací v rozsahu předložené 

dokumentace z hlediska zájmů státní památkové péče jako  přípustnou. Komise si je 

vědoma historického významu lokality a nutnosti citlivého přístupu  včetně volby 

vhodných materiálů.  Komise doporučuje prověřit dopravní řešení záměru. Komise 

doporučuje stavebníkovi, aby před komisí prezentoval kompletní projektovou 

dokumentaci záměru.  

 

Výsledek hlasování:  pro          10 (včetně P) 

                                   proti          0 

                                   zdržel se   1 

Usnesení bylo schváleno. 
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5.15     113/2019 

Vyjádření k záměru výstavby osmi bytových domů na pozemcích parc.č. 527/142,  

527/97, oba na k.ú. Střížkov, ul. Roudnická 

 

Žadatel:   právnická osoba 

Podáno: 15. 7. 2019, doplněno 29. 10. 2019 

 

Předseda komise Radomír Nepil požádal tajemnici komise Ivetu Zikmundovou o úvodní 

komentář. Předseda komise Radomír Nepil následně otevřel diskuzi. Předseda komise p. 

Nepil pak navrhl usnesení. 

 

Komise navrhuje souhlasit se záměrem výstavby osmi bytových domů na pozemcích 

parc.č. 527/142,  527/97, oba na k.ú. Střížkov, ul. Roudnická za podmínky zajištění pěší 

prostupnosti ve směru jih – sever a za podmínky zlepšení kvality návrhu veřejných 

prostranství včetně prostorů pro řešení dopravy v klidu. 

 

Výsledek hlasování:  pro          11 (včetně P) 

                                   proti         0 

                                   zdržel se   0 

Usnesení bylo schváleno. 

 

 

5.16      164/2019 

Vyjádření k prodeji pozemků parc.č. 854/64, 769/14, 843/1, k.ú. Karlín, mezi ul. 

Sokolovská a Rohanské nábřeží 

 

Žadatel:   MHMP HOM 

               (primární žadatel: právnická osoba)  

Podáno: 22. 10. 2019 

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

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

majetku Úřadu Městské části Praha 8 nemá z majetkoprávních hledisek námitek proti prodeji 

pozemků parc. č. 854/64, 769/14, 843/1 na k. ú. Karlín    v Praze 8 (při ul. Sokolovská a 

Rohanské nábřeží). 

Vyjádření odboru dopravy: S předloženým záměrem prodeje pozemků č. parc. 854/64, 

769/14 a 843/1, k. ú. Karlín, vzhledem k plánované zástavbě v dané lokalitě, zásadně 

nesouhlasíme. 

 

Předseda komise Radomír Nepil požádal tajemnici komise Ivetu Zikmundovou o úvodní 

komentář. Předseda komise Radomír Nepil následně otevřel diskuzi. Předseda komise p. 

Nepil pak navrhl usnesení. 

 

Komise navrhuje nesouhlasit s prodejem pozemků, protože se jedná o pozemky pod 

budoucí komunikací, navazující na stávající uliční síť, navíc v ose, kde je navrhováno 

umístění mostu Karlín – Holešovice. 
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Výsledek hlasování:  pro          11 (včetně P) 

                                   proti          0 

                                   zdržel se   0 

Usnesení bylo schváleno. 

 

 

5.17      166/2019 

Vyjádření k pronájmu části pozemku parc.č. 750/1, k.ú. Bohnice. Ul. V Zámcích 

 

Žadatel:   MHMP HOM 

               (primární žadatel: fyzická osoba)  

Podáno: 1. 11. 2019 

Vyjádření odboru správy majetku: Výše uvedený pozemek není svěřen do správy MČ 

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

majetku Úřadu Městské části Praha 8 nemá z majetkoprávních hledisek námitek proti 

pronájmu části pozemku parc. č. 750/1 na k.ú. Bohnice v Praze 8 (při ul. V Zámcích). 

Vyjádření odboru dopravy: s předloženým návrhem pronájmu části pozemku č. parc. 750/1, 

k.ú. Bohnice za účelem realizace dobíjecích stanic pro elektro kola a koloběžky, umístění 

bistra a sociálního zařízení, souhlasíme. 

 

Předseda komise Radomír Nepil požádal tajemnici komise Ivetu Zikmundovou o úvodní 

komentář. Předseda komise Radomír Nepil následně otevřel diskuzi. Předseda komise p. 

Nepil pak navrhl usnesení. 

 

Komise navrhuje souhlasit s pronájmem části pozemku. 

 

Výsledek hlasování:  pro         11 (včetně P) 

                                   proti         0 

                                   zdržel se   0 

Usnesení bylo schváleno. 

 

 

6. Termín dalšího jednání ve druhém pololetí 2019 je 11. prosince. 

 

7. Jednání bylo ukončeno v 16,40 hod. 

 

 
Podpis předsedajícího:     …………………. 

 

Podpis ověřovatele:          …………………. 

 

Přílohy: prezenční listina 

                

Rozdělovník:   -  členové komise – e-mailem 

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

 


