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

konané ve středu 16. ledna 2019   
 

 
Přítomni: dle prezenční listiny, která je přílohou tohoto zápisu 
 
Předsedající:   Radomír Nepil 
 
Ověřovatel:    Radomír Nepil 
 
Zapisovatel:  Ing. I. Zikmundová, odd.architekta MČ Praha 8 a strategického plánu 
 

 
1. Jednání bylo zahájeno v 16,01  hod., přítomno je deset členů komise , která je 

usnášeníschopná. 
 

2. Komise hlasovala o schválení zapisovatele Ing.Zikmundové. 
   

     Výsledek hlasování:  pro           10 
                                 proti           0  
                                 zdržel se     0  
Zapisovatel byl schválen. 
 
 

3. Komise hlasovala o programu jednání, a to včetně dozařazených bodů 4.4 a 4.5. 
 

      Výsledek hlasování:  pro            10 
                                        proti             0  
                                        zdržel se      0  
 
Program jednání byl  schválen. 
 
Na jednání přichází Karel Ptáček, DiS.    
 
 
4. Diskuze k předmětu jednání komise: 
 
 
4.1     103/2018 
Žádost o vyjádření k prodeji pozemku parc.č. 3800/2, k.ú. Libeň, v blízkosti ul. 
Bedřichovská 
Žadatel:   MHMP HOM 
                 (primární žadatel: právnická osoba) 
Podáno:  20. 12. 2018 
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 
pozemků parc. č. 3800/2 (o výměře 608 m2) na k. ú. Libeň v Praze 8 (při ul. Bedřichovská).  
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Vyjádření odboru dopravy: S předloženým návrhem úplatného převodu pozemku č. parc. 
3800/2, k. ú. Libeň, na kterém se nachází stavba žadatele, souhlasíme. 
Vyjádření odboru živ.prostředí: Na dotčeném pozemku (podle katastru nemovitostí 
pozemek druhu „zastavěná plocha a nádvoří“) se nachází stavba. Samotnou změnou 
majetkoprávních vztahů k danému pozemku nemohou být dotčeny zájmy ochrany dřevin, 
proto k žádosti nemáme žádné připomínky. Případná následná rekonstrukce stávajícího 
objektu bude jistě předmětem řízení podle stavebního zákona a otázky týkající se ochrany 
životního prostředí budou tedy řešeny v rámci vyjádření odboru životního prostředí k 
projektové dokumentaci. 
 
Komise navrhuje nesouhlasit s prodejem pozemku, protože se jedná o strategický 
pozemek uprostřed dalších pozemků ve vlastnictví Hlavního města Prahy a o území, kde 
by si Hlavní město Praha mělo ponechat co největší majetkovou kontrolu nad tímto 
územím. Komise doporučuje Hlavnímu městu naopak zvážit odkoupení budovy s tím, že 
s žadatelem by byla uzavřena dlouhodobá smlouva na užívání objektu. Dalším důvodem 
nesouhlasu je, že se předmětný pozemek nachází v území, které řeší v současnosti 
rozpracovaná územní studie Sídliště Ďáblice, takže komise považuje za vhodné vyčkat 
na dokončení této studie. 
 
Výsledek hlasování:  pro          11 
                                   proti         0  
                                   zdržel se  0 
Usnesení bylo přijato. 
 
Na jednání přicházejí pí Michaela Krupičková, Ing. Jan Prosa a MgA. Petr Vilgus, Ph.D. 
 
 
4.2     104/2018 
Žádost o vyjádření ke směně části pozemku parc.č. 720/1 o výměře cca 1929 m2 v k.ú. 
Karlín, ul. U Sluncové (vlastník ČR – právo hospodaření žadatel) za pozemky mimo 
území MČ Praha 8 (vlastník Hl.m.Praha) 
Žadatel:   MHMP HOM 
                 (primární žadatel: právnická osoba) 
Podáno:  20. 12. 2018 
Vyjádření odboru správy majetku: Pozemek parc. č. 720/1, v k. ú. Karlín, 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 ke 
směně části pozemků parc. č. 720/1 (o výměře cca 1929 m2) na k. ú. Karlín v Praze 8 (při ul. 
U Sluncové) za pozemek parc. č. 2398/4 (o výměře 9 m2), pozemky parc. č. 2399/11 (o 
výměře 20 m2), parc. č. 2399/12 (o výměře 372 m2) a části pozemku parc. č. 2386/1 (vše na 
k. ú. Nové město), 1126 (o celkové výměře cca 450 m2) na k. ú. Staré město (ve vlastnictví 
Hl. města Prahy). 
Vyjádření odboru dopravy: Naše vyjádření se týká území MČ Praha 8. Se směnou části 
pozemku č. parc. 720/1, k. ú. Karlín, ostatní plocha o výměře 1929 m2, souhlasíme, námi 
chráněné zájmy nejsou dotčeny. 
Vyjádření odboru živ.prostředí: K navržené směně pozemků nemáme připomínky. 
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Komise navrhuje souhlasit se směnou pozemku s tím, že se vyjadřuje pouze k pozemku 
na území MČ Praha 8. 
 
 
Výsledek hlasování:  pro          13 
                                   proti          0  
                                   zdržel se    1 
Usnesení bylo přijato. 
 
 
 
 
4.3     98/2018 
Žádost o vyjádření ke studii přístavby, nástavby a stavebních úprav řadového 
rodinného domu, parc.č.  1559, k.ú. Libeň, ul. Za Vodárnou 
Žadatel:   právnická osoba 
                 (primární žadatel: fyzická osoba) 
Podáno:  30. 10. 2018 
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 
architektonické studii na pozemku parc. č. 1559 v k. ú. Libeň, obec Praha. 
Vyjádření odboru dopravy: S předloženou projektovou dokumentací z 10/2018 zpracovanou 
xxxx a xxxx, týkající se přístavby a nástavby stávajícího řadového rodinného domu v ulici Za 
vodárnou č.p. 1659/20 (parc. č. 1559) v Praze 8, k.ú. Libeň, souhlasíme.  
- navržené parkovací stání bude zajištěno na vlastním pozemku,  
- upozorňujeme, že v dané lokalitě došlo ke spuštění zón placeného stání (ZPS), kde je možné 
parkovat pouze s platným parkovacím oprávněním,  
- stavebník požádá náš odbor ve smyslu §10 zák. č. 13/1997 Sb. o pozemních komunikacích o 
připojení nově navrženého vjezdu na síť místních komunikací.  
Vyjádření odboru živ.prostředí: Předložená studie na rekonstrukci a nástavbu řadového 
rodinného domu neklade požadavky na kácení dřevin a zábor zemědělského půdního fondu. Z 
hlediska námi chráněných zájmů nemáme připomínek. 
 
 
Komise navrhuje souhlasit se studií za podmínky, že přístavba směrem do ulice bude 
hmotově zredukována na polovinu a přiblíží se tak vzhledu přístaveb sousedících 
objektů. 
 
Výsledek hlasování:  pro          14 
                                   proti         0  
                                   zdržel se   0 
Usnesení bylo přijato. 
 
 
 
4.4    2/2019 
Problematika odkrytí Rokytky na Elsnicově náměstí 
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Komise bere na vědomí informaci o problematice odkrytí Rokytky.  
 
Výsledek hlasování:  pro         11 
                                   proti        0 
                                   zdržel se   3 
Usnesení bylo přijato. 
 
 
4.5     3/2019 
Výstavba společnosti CPI na sídlišti Ďáblice 
Pan místostarosta Vítek navrhl následující text usnesení: 

Komise navrhuje následující text k projednání v RMČ a ZMČ: 
Rada/Zastupitelstvo Městské části Praha 8, ve shodě s přijatými usneseními 
Zastupitelstva MČ Praha 8 č. Usn ZMC 022/2017 a č. Usn ZMC 036/2017, a v souvislosti 
s aktuálně zpracovávanou územní studií pro sídliště Ďáblice: 
1. Uznává 
Stávající urbanistickou hodnotu modernistické zástavby sídliště Ďáblice, kde je typické 
střídání nízkopodlažních objektů vybavenosti, veřejných prostranství a parkové zeleně v 
kontrastu s vysokými obytnými domy. Dále uznává urbanistické rozvržení sídliště do 
okrsků, které chápe i jako základ města krátkých vzdáleností. 
2. Respektuje 
Požadavky většiny obyvatel sídliště Ďáblice (petice) na zachování kvality života a proto 
nesouhlasí s nahrazováním občanské vybavenosti výstavbou budov s převahou jiné 
funkce než občanská vybavenost na adresách Střelničná·1347 - Tanvaldská 1347, 
Frýdlantská 1351, Čumpelíkova 1222 a Šimůnkova 1625, kde preferuje nízkopodlažní 
budovy ve stávající podlažnosti.  
3. Odmítá 
další prodeje pozemků ve vlastnictví Hlavního města Prahy pod objektem Čumpelíkova 
1222 a v okolí objektů Střelničná·1347 - Tanvaldská 1347, Frýdlantská 1351, 
Čumpelíkova 1222 a Šimůnkova 1625 za účelem výstavby budov s převahou jiné funkce 
než občanská vybavenost. Rovněž odmítá udělení souhlasu s využitím zmíněných 
pozemků pro takové účely. 
 
Ing.arch.Tuček podal protinávrh, jímž změnil pouze text bodu 2 následujícím způsobem: 
 
2. Respektuje 
Požadavky většiny obyvatel sídliště Ďáblice (petice) na zachování kvality života a proto 
nesouhlasí s nahrazováním občanské vybavenosti výstavbou budov s převahou jiné 
funkce než občanská vybavenost na adresách Střelničná·1347 - Tanvaldská 1347, 
Frýdlantská 1351, Čumpelíkova 1222 a Šimůnkova 1625, kde preferuje nízkopodlažní 
budovy. 
Nejprve bylo hlasováno o protinávrhu Ing.arch. Tučka. 
Výsledek hlasování:  pro          1 
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                                   proti        9  
                                   zdržel se   4 
Protinávrh nebyl přijat. 
 
 
Poté bylo hlasováno o původním návrhu pana místostarosty Vítka. 
 
Výsledek hlasování:  pro          14 
                                   proti         0  
                                   zdržel se   0 
Usnesení bylo přijato. 
 
 

 
5. Termín dalšího jednání komise je 20. února 2019 od 16,00 hod. v přízemí Grabovy vily. 

 
6. Další termíny jednání v prvním pololetí 2019 jsou určeny takto: 27.3., 24.4., 22.5., 26.6. 

2019. 
 

7. Jednání bylo ukončeno v 17,02  hod. 
 

 
Podpis předsedajícího:     …………………. 
 
Podpis ověřovatele:          …………………. 
 
Přílohy: prezenční listina 
                
Rozdělovník:   -  členové komise – e-mailem 
                          -  pí Šindelová, OKS – e-mailem 
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