
Zápis 

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

konané ve středu 11. března 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 15,04 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. Tomáš Hřebík, Ph.D. 

 

 

4. Komise hlasovala o programu jednání. Ing.arch. Ondřej Tuček se dotázal, kdy bude 

projednán návrh pravidel pro jednání s investory. Předseda komise Radomír Nepil 

odpověděl, že toto bude prvním bodem příštího jednání komise 1. dubna 2020. Komise 

následně hlasovala o programu jednání. 
 

      Výsledek hlasování:  pro             9 

                                        proti            0 

                                        zdržel se       0 

      Program byl schválen. 

 

       

 

5. Diskuse k předmětu jednání komise: 
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5.1     27/2020 

Žádost o vyjádření k návrhu na pořízení změny územního plánu, pozemky parc.č. 

1858/1, 1858/3, oba na k.ú. Libeň, ul. Střížkovská, z IZ na OB 

Žadatel:  fyzická osoba 

Podáno:  20. 2. 2020 

 

Předseda komise Radomír Nepil požádal tajemnici komise Ivetu Zikmundovou o úvodní 

komentář. Po diskusi, ve které vystoupili pánové Radomír Nepil a Ing.arch. Ondřej Tuček, 

navrhl předseda komise Radomír Nepil následující usnesení:  

 

Komise navrhuje nesouhlasit s návrhem na pořízení změny územního plánu, protože 

větší část dotčených pozemků je součástí veřejně prospěšné stavby 18/DK/8 s tím, že 

současně nepovažuje za vhodné navrhované funkční využití OB – čistě obytné v blízkosti 

tak vytížené komunikace. 

 

Výsledek hlasování:  pro         9 

                                   proti        0 

                                   zdržel se   0    

                                 

Usnesení bylo schváleno. 

 

 

 

5.2     32/2020 

Vyjádření k Podkladové studii pro podněty Městské části Praha 8 na změny územního 

plánu – Šutka, Šutka zázemí, k.ú. Troja 

 

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

Po diskusi, ve které vystoupili pánové Radomír Nepil, Ing.arch. Ondřej Tuček, Ing.arch. 

Lukáš Vacek, Ph.D., Jiří Vítek, Ing. Tomáš Hřebík, Ph.D., Ing. Jan Prosa, navrhl předseda 

komise Radomír Nepil následující usnesení:  

 

Komise navrhuje souhlasit se studií  s výjimkou plochy SV-G v severní části řešeného 

území a současně  žádá o přepracování návrhu této funkční plochy. 

 

Výsledek hlasování:  pro         8 

                                   proti        1 

                                   zdržel se   0    

                                 

Usnesení bylo schváleno. 

 

 

 

 

 

5.3     33/2020 

Vyjádření k Podkladové studii včetně širších vztahů k podnětu na změnu územního 

plánu 123/2019, k.ú. Libeň, oblast Palmovka 



 3 

 

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

Po diskusi, ve které vystoupili pánové Radomír Nepil, Ing.arch. Ondřej Tuček, Ing.arch. 

Lukáš Vacek, Ph.D., Jiří Vítek, Ing. Tomáš Hřebík, Ph.D. navrhl předseda komise Radomír 

Nepil následující usnesení:  

 

Komise navrhuje souhlasit s podkladovou studií a současně doporučuje Městské části 

Praha 8 zahájit s autorem studie jednání o vypořádání autorsko-právních vztahů. 

 

Výsledek hlasování:  pro         9 

                                   proti        0 

                                   zdržel se   0    

                                 

Usnesení bylo schváleno. 

 

 

 

5.4     31/2020 

Vyjádření k Podkladové studii k úpravě územního plánu U 1113, k.ú. Karlín, Obchodní 

centrum Invalidovna 

 

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

Po diskusi, ve které vystoupili pánové Radomír Nepil, Ing.arch. Ondřej Tuček, Ing.arch. 

Lukáš Vacek, Ph.D., Jiří Vítek, Ing. Tomáš Hřebík, Ph.D. navrhl předseda komise Radomír 

Nepil následující usnesení:  

 

Komise navrhuje souhlasit s variantou 1 Podkladové studie, v případě, že tato varianta 

nebude projednatelná, pak souhlasí s variantou 2. 

 

 

Výsledek hlasování:  pro         9 

                                   proti        0 

                                   zdržel se   0    

                                 

Usnesení bylo schváleno. 

 

 

 

 

5.5     18/2020 

Žádost o vyjádření k prodeji podílu id. 5/1368 pozemku parc.č. 1083/64 na k.ú. Troja, 

ul. Písečná 

Žadatel:  MHMP HOM (primární žadatel: fyzická osoba ) 

Podáno:  10. 2. 2020 

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 k prodeji 

podílu na pozemku parc.č. 1083/64 na k.ú. Troja v Praze 8 (při ul. Písečná). 
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Vyjádření odboru dopravy: s předloženým návrhem prodeje podílu na pozemku č.parc. 

1083/64, k.ú. Troja, souhlasíme. 

 

Předseda komise Radomír Nepil požádal tajemnici komise Ivetu Zikmundovou o úvodní 

komentář. Předseda komise Radomír Nepil navrhl následující usnesení:  

 

Komise navrhuje souhlasit s prodejem podílu na pozemku. 

 

Výsledek hlasování:  pro         9 

                                   proti        0 

                                   zdržel se   0    

                                 

Usnesení bylo schváleno. 

 

 

 

5.6     20/2020 

Žádost o vyjádření k prodeji pozemků parc.č. 1227/35, 1227/41, oba na k.ú. Libeň, ul. 

Rozšířená  

Žadatel: MHMP HOM (primární žadatel: právnická osoba) 

Podáno:  14. 2. 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 prodeji 

pozemků parc. č. 1227/35 a parc. č. 1227/41 na k.ú. Libeň v Praze 8 (při ul. Rozšířená). 

Vyjádření odboru dopravy: s předloženým návrhem prodeje pozemků parc.č. 1227/35, 

1227/41, k.ú. Libeň, souhlasíme. 

 

Předseda komise Radomír Nepil požádal tajemnici komise Ivetu Zikmundovou o úvodní 

komentář. Předseda komise Radomír Nepil navrhl následující usnesení:  

 

Komise navrhuje souhlasit s prodejem pozemku parc.č. 1227/35, k.ú. Libeň, který je 

zastavěn objektem ve vlastnictví žadatelů. Komise navrhuje nesouhlasit s prodejem 

pozemku parc.č. 1227/41, k.ú. Libeň, protože ho považuje jako součást veřejného 

prostoru, který by měl zůstat ve vlastnictví Hlavního města Prahy. 

 

Výsledek hlasování:  pro         9 

                                   proti        0 

                                   zdržel se   0    

                                 

Usnesení bylo schváleno. 

 

 

 

5.7     21/2020 

Žádost o vyjádření k pronájmu pozemku parc.č. 1814/8 na k.ú. Kobylisy, ul. Chaberská 

Žadatel:  MHMP HOM (primární žadatel: právnická osoba) 

Podáno:  17. 2. 2020 
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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  k pronájmu 

pozemku parc. č. 1814/8 na k.ú. Kobylisy v Praze 8 (při ul. Chaberská).  

Vyjádření odboru dopravy: S předloženým návrhem pronájmu pozemku č. parc. 1814/8, k. 

ú. Kobylisy, souhlasíme. Zároveň však upozorňujeme, v případě realizace nového vjezdu z 

komunikace Chaberská na nutnost řešit samostatným řízením dopravní připojení. 

 

Předseda komise Radomír Nepil požádal tajemnici komise Ivetu Zikmundovou o úvodní 

komentář. Předseda komise Radomír Nepil navrhl následující usnesení:  

 

Komise navrhuje souhlasit s pronájmem pozemku. 

 

Výsledek hlasování:  pro         9 

                                   proti        0 

                                   zdržel se   0    

                                 

Usnesení bylo schváleno. 

 

 

 

5.8     22/2020 

Žádost o vyjádření k prodeji pozemku parc.č. 3955/7 na k.ú. Libeň, ul. Koželužská 

Žadatel: MHMP HOM (primární žadatel: fyzická osoba) 

Podáno:  14. 2. 2020 

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  k  prodeji 

pozemku parc. č. 3955/7 na k.ú. Libeň v Praze 8 (při ul. Koželužská). 

Vyjádření odboru dopravy: S předloženým návrhem prodeje pozemku č. parc. 3955/7, k. ú. 

Libeň o výměře 1 m2, z důvodu vypořádání duplicitního vlastnictví, souhlasíme. 

 

Předseda komise Radomír Nepil požádal tajemnici komise Ivetu Zikmundovou o úvodní 

komentář. Předseda komise Radomír Nepil navrhl následující usnesení:  

 

Komise navrhuje souhlasit s prodejem pozemku. 

 

Výsledek hlasování:  pro         9 

                                   proti        0 

                                   zdržel se   0    

                                 

Usnesení bylo schváleno. 

 

 

 

5.9     23/2020 

Žádost o vyjádření k prodeji pozemků parc.č. 2011/5, 1851/93, oba na k.ú. Kobylisy, ul. 

Javorová 
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Žadatel:  MHM HOM (primární žadatel: fyzická osoba) 

Podáno:  19. 2. 2020 

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

Praha 8 a sousedí s pozemkem, který je svěřen do správy MČ Praha 8. Odbor správy majetku 

Úřadu Městské části Praha 8 nemá z majetkoprávních hledisek námitek  k prodeji pozemků 

parc. č. 2011/5 s parc. č. 1851/93 na k.ú. Kobylisy v Praze 8 (při ul. Javorová a Modřínová). 

Vyjádření odboru dopravy: S předloženým návrhem prodeje pozemků č. parc. 2011/5 a 

parc. č. 1851/93, k. ú. Kobylisy, souhlasíme pouze v rozsahu mimo stávající komunikace, a to 

jak zpevněné, tak nezpevněné. Dále upozorňujeme, že vybudování krytých stání pro 

motocykly a dobíjení stanice pro elektromobily podléhá příslušnému schvalovacímu procesu. 

 

Předseda komise Radomír Nepil požádal tajemnici komise Ivetu Zikmundovou o úvodní 

komentář. Předseda komise Radomír Nepil navrhl následující usnesení:  

 

Komise navrhuje nesouhlasit s prodejem pozemků, protože se jedná o součást širšího 

koridoru ve vlastnictví HMP, který by měl být zachován jako rezerva pro 

infrastrukturu města. Současně upozorňuje, že na pozemcích se nachází chodník, sloupy 

veřejného osvětlení, kontejnerové stání a počátek pěšího propojení do Ďáblického háje. 

 

Výsledek hlasování:  pro         9 

                                   proti        0 

                                   zdržel se   0    

                                 

Usnesení bylo schváleno. 

 

 

5.10     24/2020 

Žádost o vyjádření k prodeji pozemku parc.č. 178 na k.ú. Libeň, ul. Zenklova 

Žadatel:  MHMP HOM (primární žadatel: fyzická osoba) 

Podáno:   20. 2. 2020 

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  k prodeji 

pozemku parc.č. 178, k.ú. Libeň, ul. Zenklova. 

Vyjádření odboru dopravy: S předloženým záměrem, s prodejem pozemku parc. č. 178 o 

výměře 467 m2 v k.ú. Libeň, při komunikaci Zenklova, Praha 8, z hlediska námi chráněných 

zájmů, souhlasíme. Zároveň však upozorňujeme na stavební uzávěru v dané lokalitě pro 

připravovanou dopravní stavbu “Libeňská spojka“.  

 

Předseda komise Radomír Nepil požádal tajemnici komise Ivetu Zikmundovou o úvodní 

komentář. Předseda komise Radomír Nepil navrhl následující usnesení:  

 

Komise navrhuje souhlasit s prodejem pozemku. 

 

Výsledek hlasování:  pro         9 

                                   proti        0 

                                   zdržel se   0    

                                 

Usnesení bylo schváleno. 
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5.11     28/2020 

Žádost o vyjádření k využití předkupního práva ke spoluvlastnickým podílům na 

pozemku parc.č. 3674, 3700/5, 3700/6, 3700/7, 3955/2, všechny na k.ú. Libeň, ul. 

Koželužská (pozemek parc.č. 3674 HMP nevlastní) 

Žadatel:  MHMP HOM (primární žadatel: fyzické osoby) 

Podáno:  26. 2. 2020 

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

nemá zájem  o odkoupení podílů na výše uvedených pozemcích na k.ú. Libeň v Praze 8 (při 

ul. Koželužská). 

Vyjádření odboru dopravy: S výše uvedenou žádostí, z hlediska námi chráněných zájmů 

souhlasíme a zároveň, vzhledem k tomu, že pozemek č. parc. 3955/2, k. ú. Libeň je pozemek 

dle KN se způsobem využití jako ostatní komunikace a nachází se na něm zpevněná plocha 

chodníku místní komunikace III.tř. – Koželužské, doporučujeme v případě tohoto pozemku co 

nejrychlejší majetkoprávní narovnání a převedení pozemku do majetku města. 

 
Předseda komise Radomír Nepil požádal tajemnici komise Ivetu Zikmundovou o úvodní 

komentář. Předseda komise Radomír Nepil navrhl následující usnesení:  

 

Komise navrhuje nevyužít předkupní právo ke spoluvlastnickým podílům na pozemcích. 

 

Výsledek hlasování:  pro         9 

                                   proti        0 

                                   zdržel se   0    

                                 

Usnesení bylo schváleno. 

 

 

 

5.12     29/2020 

Žádost o vyjádření k prodeji spoluvlastnického podílu id. ½ pozemku parc.č. 1182/13, 

k.ú. Libeň, ul. Rozšířená 

Žadatel:  MHMP HOM (primární žadatel: fyzická osoba) 

Podáno:  3. 3. 2020 

Vyjádření odboru správy majetku: Pozemek parc. č. 1182/13, 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. 1182/13 na k.ú. Libeň v Praze 8 (při ul. Rozšířená). 

Vyjádření odboru dopravy: S předloženým záměrem souhlasíme. 

    

Předseda komise Radomír Nepil požádal tajemnici komise Ivetu Zikmundovou o úvodní 

komentář. Předseda komise Radomír Nepil navrhl následující usnesení:  

 

Komise navrhuje souhlasit s prodejem spoluvlastnického podílu id. ½ pozemku. 
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Výsledek hlasování:  pro         9 

                                   proti        0 

                                   zdržel se   0    

                                 

Usnesení bylo schváleno. 

 

 

 

5.13     30/2020 

Žádost o vyjádření k prodeji pozemku parc.č. 3637/1, k.ú. Libeň, ul. Zenklova 

Žadatel:  MHMP HOM (primární žadatel: fyzická osoba) 

Podáno:   3. 3. 2020 

Vyjádření odboru správy majetku: Pozemek parc. č. 3637/1, 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 pozemku parc. č. 3637/1, na k.ú. Libeň v Praze 8 (při ul. Zenklova). 

Vyjádření odboru dopravy: Vzhledem k tomu. Že se jedná o lokalitu obtížně dopravně 

napojitelnou, je zde zákaz vjezdu mimo vozidel MHD a IZS, s předloženým návrhem odkupu 

pozemku č. parc. 3637/1, k. ú. Libeň, nesouhlasíme už vzhledem k problematice případného 

příjezdu na stavbu. 

 

Předseda komise Radomír Nepil požádal tajemnici komise Ivetu Zikmundovou o úvodní 

komentář. Předseda komise Radomír Nepil navrhl následující usnesení:  

 

Komise navrhuje nesouhlasit s prodejem pozemku, protože se jedná o nevhodnou 

fragmentaci vlastnictví Hlavního města Prahy v oblasti Palmovka, která by měla být 

řešena komplexně a kde je nyní zpracována Podkladová studie včetně širších vztahů k 

podnětu na změnu územního plánu 123/2019, k.ú. Libeň, která v tomto místě počítá s 

dostavbou bloku. 

 

Výsledek hlasování:  pro         9 

                                   proti        0 

                                   zdržel se   0    

                                 

Usnesení bylo schváleno. 

 

 

 

5.14     Návrh Ing. arch. Ondřeje Tučka na přesun času zahájení budoucích jednání 

komise na 16,00 hod. 

 

Po diskusi Ing.arch. Tučka a Radomíra Nepila navrhl předseda komise Radomír Nepil 

přesunout čas zahájení jednání komise na 15,30 hod.  

 

Výsledek hlasování:  pro         9 

                                   proti        0 

                                   zdržel se   0    

                                 

Usnesení bylo schváleno. 
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6. Termíny dalších jednání budou stanoveny později. 

 

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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


