
Zápis 

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

konané ve středu 18. listopadu 2020  on – line formou videokonference 

 
 

Přítomni:  

Radomír Nepil, MgA. Petr Vilgus, Ph.D., Doc. Ing. Bohumír Garlík,  CSc., 

Michal Fišer, MBA, Jiří Vítek, Bc. Martin Jedlička, Ing. Tomáš Hřebík, Ph.D., 

Karel Ptáček, DiS, Ing. arch. Ondřej Tuček,, Ing. arch. Lukáš Vacek, Ph.D., 

Ing. Jiří Janků, Bc. Tomáš Bína, Ing. Jan Prosa 

 

Předsedající:   Radomír Nepil 

 

Ověřovatel:    Radomír Nepil 

 

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

 
 

1. Jednání bylo zahájeno v 15,03 hod., přítomno je   11 členů komise, která je 

usnášeníschopná. 

 

2. Komise hlasovala o schválení ověřovatele  Radomíra Nepila. 

   

     Výsledek hlasování:  pro     9  (včetně p. Ptáčka – dále jen P) 

                                        proti        0 

                                        zdržel se    2 

Ověřovatel byl schválen. 

 

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

   

     Výsledek hlasování:  pro        9 (včetně P) 

                                        proti        0 

                                        zdržel se   2 

Zapisovatel byl  schválen. 

 

 

4. Komise hlasovala o programu jednání. 
 

      Výsledek hlasování:  pro            11 (včetně P) 

                                        proti             0  

                                        zdržel se        0 

 

Program jednání byl schválen. 

 

 

5. Diskuse k předmětu jednání komise: 

 

 

5.1   119/2020 
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Vyjádření k podkladové studii na změnu územního plánu – Transformace zástavby 

podél ul. Prosecké, k.ú. Libeň 

Žadatel: MČ Praha 8 (doplnění vlastního podnětu) 

 

Studie byla představena komisi na jednání 23. 9. 2020, komise ji vzala na vědomí. 

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

Poté proběhla diskuse, na jejímž konci navrhl předseda komise Radomír Nepil následující 

usnesení: 

 

Komise navrhuje souhlasit s podkladovou studií. 

 
Výsledek hlasování:  pro        11 (včetně P)   

                                   proti        0 

                                   zdržel se    0    

                                 

Usnesení bylo schváleno. 

 

 

 

 

5.2       120/2020 

Vyjádření k podkladové studii na změnu územního plánu – Doplnění asanovaných 

bloků a transformace zástavby v okolí křížení ul. Prosecká a Čuprova, k.ú. Libeň 

 

Žadatel: MČ Praha 8 (doplnění vlastního podnětu) 

 

Studie byla představena komisi na jednání 23. 9. 2020, komise ji vzala na vědomí. 

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

Poté proběhla diskuse, na jejímž konci navrhl předseda komise Radomír Nepil následující 

usnesení: 

 

Komise navrhuje souhlasit s podkladovou studií. 

 
Výsledek hlasování:  pro        11 (včetně P)   

                                   proti        0 

                                   zdržel se    0    

                                 

Usnesení bylo schváleno. 

 

 

 

 

5.3     121/2020 

Vyjádření k podkladové studii na změnu územního plánu – Stabilizace lokality Labuťka 

v kontextu dostavby Městského okruhu, k.ú. Libeň 

 

Žadatel: MČ Praha 8 (doplnění vlastního podnětu) 
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Studie byla představena komisi na jednání 23. 9. 2020, komise ji vzala na vědomí. 

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

Poté proběhla diskuse, na jejímž konci navrhl předseda komise Radomír Nepil následující 

usnesení: 

 

Komise navrhuje souhlasit s podkladovou studií. 

 
Výsledek hlasování:  pro        11 (včetně P)   

                                   proti        0 

                                   zdržel se    0    

                                 

Usnesení bylo schváleno. 

 

 

 

5.4    122/2020 

Vyjádření k podkladové studii na změnu územního plánu – navýšení koeficientu využití 

kotelna Liberecká, k.ú. Libeň 

 

Žadatel: MČ Praha 8 (doplnění vlastního podnětu) 

Komise již o studii jednala se souhlasným usnesením  dne 23. 9. 2020, nyní je předkládána 

k projednání upravená verze studie. 

 

Předseda komise Radomír Nepil požádal o úvodní komentář Ing. Ivetu Zikmundovou. Poté 

proběhla diskuse, na jejímž konci navrhl předseda komise Radomír Nepil následující 

usnesení: 

 

Komise navrhuje souhlasit s podkladovou studií za podmínky, že koeficient podlažních 

ploch nepřekročí hodnotu 2,2. 

 
Výsledek hlasování:  pro        13 (včetně P)   

                                   proti        0 

                                   zdržel se    0    

                                 

Usnesení bylo  schváleno. 

 

 

 

5.5     141/2020 

Vyjádření k podkladové studii na změnu územního plánu – Pelc Tyrolka, k.ú. Libeň  

 

Žadatel: MČ Praha 8 (doplnění vlastního podnětu) 

 

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

Poté proběhla diskuse, na jejímž konci bylo nejprve hlasováno o variantách řešení. Pro 
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variantu 1 (střední objem hmoty navrženého řešení) hlasovala 9 členů, pro variantu 2 

(nejmenší hmota) hlasoval  jeden člen a pro variantu 3 (největší hmota) také jeden člen 

komise. Následně navrhl předseda komise Radomír Nepil následující usnesení: 

 

 

Komise doporučuje dopracování studie do podoby návrhu změny územního plánu ve 

variantě 1 „Clustery“ s tím, že podmínkou pro schválení studie je zapracování aktuální 

podoby návrhu městského okruhu  a dalších zvažovaných dopravních staveb a 

souvisejících změn územního plánu. Komise doporučuje zaměřit se též na dopravní 

obsluhu zvažovaného přístavu, využití a zpřístupnění volných a zbytkových ploch okolo 

staveb dopravní infrastruktury. Komise doporučuje prověření vyšší výškové hladiny pro 

dominanty ve středních clusteru v ose mostu Barikádníků.   

 
Výsledek hlasování:  pro        11   

                                   proti        0 

                                   zdržel se    2 (včetně P)    

                                 

Usnesení bylo  schváleno. 

 

 

 

5.6    130/2020 

Aktualizace vyjádření k prodeji pozemku parc.č. 792/114,  k.ú. Troja, jižně od ulice 

Písečná  

 

Žadatel: MHMP HOM 

               (primární žadatel: právnická osoba) 

Podáno: 6. 10. 2020 

 

Vyjádření odboru správy majetku: Pozemek parc. č. 792/114, v k.ú. Troja, 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. 792/114, na k.ú. Troja, v Praze 8 (při ul. Pod Písečnou). 

Vyjádření odboru dopravy: S předloženým návrhem souhlasíme, námi chráněné zájmy 

nejsou dotčeny. 

 

Předseda komise Radomír Nepil požádal o úvodní komentář Ing. Ivetu Zikmundovou. Poté 

proběhla diskuse, na jejímž konci navrhl předseda komise Radomír Nepil následující 

usnesení: 

 

Komise navrhuje podmíněně souhlasit s prodejem pozemku za podmínky, že budoucí 

zástavba nebude oplocena a dodrží parametry dle předložené objemové studie, kdy je 

navržena výstavba dvou bytových domů o třech nadzemních podlažích a zastavěné ploše 

každého z nich 375 m2. 

 
Výsledek hlasování:  pro        10  (včetně P)   

                                   proti        0 

                                   zdržel se    3    
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Usnesení bylo  schváleno. 

 

 

5.7     135/2020 

Vyjádření k prodeji pozemků parc.č. 2982/13, 2982/14, oba na  k.ú. Libeň, ul. Nad 

Kotlaskou I  

 

Žadatel: MHMP HOM 

               (primární žadatel: fyzická osoba) 

Podáno: 22. 10. 2020 

 

Vyjádření odboru dopravy: Z hlediska námi chráněných zájmů s předloženým návrhem lze 

souhlasit. Zároveň však upozorňujeme, že na pozemku č. parc. 2982/14, k. ú. Libeň se 

nachází stavba s č.ev. ve vlastnictví fyzických osob. 

 

Předseda komise Radomír Nepil požádal o úvodní komentář Ing. Ivetu Zikmundovou. Poté 

proběhla diskuse, na jejímž konci navrhl předseda komise Radomír Nepil následující 

usnesení: 

 

 

Komise navrhuje nesouhlasit s prodejem pozemků, protože jeden z nich je zastavěn 

rodinným domem č.ev. 103 je vlastnictví dvou fyzických osob, z nichž ani jedna není 

žadatelem. 

 
Výsledek hlasování:  pro        11 (včetně P)   

                                   proti        0 

                                   zdržel se    2    

                                 

Usnesení bylo schváleno. 

 

 

5.8     136/2020 

Vyjádření ke směně pozemku mimo území Městské části Praha 8 (vlastník žadatel) za 

pozemek parc.č. 767/9 na k.,ú. Libeň, při ul. Bublíkova (vlastník Hlavní město Praha)  

 

Žadatel: MHMP HOM 

               (primární žadatel: fyzická osoba) 

Podáno: 22. 10. 2020 

 

Vyjádření odboru dopravy: S předloženým návrhem směny pozemků souhlasíme. 

 

Předseda komise Radomír Nepil požádal o úvodní komentář Ing. Ivetu Zikmundovou. Poté 

proběhla diskuse, na jejímž konci navrhl předseda komise Radomír Nepil následující 

usnesení: 

 

Komise navrhuje nesouhlasit s prodejem pozemku, protože by došlo ke ztrátě možnosti 

pěší prostupnosti mezi ul. Bublíkova a S.K.Neumanna. 
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Výsledek hlasování:  pro        11 (včetně P)   

                                   proti        1 

                                   zdržel se    1    

                                 

Usnesení bylo  schváleno. 

 

 

 

5.9      143/2020 

Vyjádření k podnětu na změnu územního plánu – Zahrádky Šutka, k.ú. Troja 

 

Žadatel: MČ Praha 8 (vlastní podnět) 

 

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

Poté proběhla diskuse, na jejímž konci navrhl předseda komise Radomír Nepil následující 

usnesení: 

 

Komise doporučuje podnět za podmínky, že s vlastníky pozemků bude uzavřena 

smlouva, která zajistí,  že bude respektována předložená studie. Zejména neoplocení 

malých parcel, bude zajištěna příčná a podélná prostupnost území a propojení parku 

s přístupovou komunikací, navrženou středovou komunikací bude možné zajistit 

alespoň pěší prostupnost na východě a soukromý investor zajistí realizaci parku na 

vlastních pozemcích včetně jeho následné údržby. Podmínkou souhlasu je též zajištění 

maximálního podílu nezpevněných ploch dle studie a bude garantováno dodržení 

závazků na udržitelnost území. Zejména na udržitelné vodní hospodaření v území 

v podobě zeleno - modré infrastruktury. 

 
Výsledek hlasování:  pro        12 (včetně P)   

                                   proti        0 

                                   zdržel se    1    

                                 

Usnesení bylo  schváleno. 

 

 

5.10     142/2020 

Vyjádření k podnětu na změnu územního plánu – Zahloubení ulice V Holešovičkách, 

k.ú. Libeň 

 

Žadatel: MČ Praha 8 (vlastní podnět) 

 

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

Poté proběhla diskuse, na jejímž konci navrhl předseda komise Radomír Nepil následující 

usnesení: 

 

Komise navrhuje souhlasit s podnětem na změnu územního plánu. 
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Výsledek hlasování:  pro       10 (včetně P)   

                                   proti       0 

                                   zdržel se    3    

                                 

Usnesení bylo  schváleno. 

 

 

5.11      146/2020 

Vyjádření k projektové dokumentaci k územního řízení – Bytový dům U Měšťanských 

škol, parc.č. 557/2, 557/3, 557/4, 557/6, k.ú. Kobylisy 

 

Žadatel: komise Rady městské části Praha 8 pro obecní majetek 

 

Předseda komise Radomír Nepil požádal o úvodní komentář Ing. Ivetu Zikmundovou. Poté 

proběhla diskuse, na jejímž konci navrhl předseda komise Radomír Nepil následující 

usnesení: 

 

Komise navrhuje souhlasit s projektovou dokumentací za podmínky, že bude umožněna 

pěší prostupnost tímto areálem. 

 
Výsledek hlasování:  pro        12 (včetně P)   

                                   proti        0 

                                   zdržel se    1    

                                 

Usnesení bylo  schváleno. 

 

 

6. Pro informaci – další termín jednání komise je následující:  9. prosince 2020. 

 

7. Jednání bylo ukončeno v 16,30  hod. 

 

Podpis předsedajícího:     …………………. 

 

Podpis ověřovatele:          …………………. 

 

                

Příloha: presenční listina 

 

Rozdělovník:   -  členové komise – e-mailem 

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

 

Presenční listina on-line jednání 18. 11. 2020 komise pro územní rozvoj a památkovou 

péči MČ Praha 8 

 

 

 

Přítomni: Radomír Nepil, MgA. Petr Vilgus, Ph.D., Doc. Ing. Bohumír Garlík, CSc., 

                Michal Fišer, MBA, Jiří Vítek, Bc. Martin Jedlička, Ing. Tomáš Hřebík, Ph.D.,  

                Karel Ptáček, DiS, Ing. arch. Ondřej Tuček,, Ing. arch. Lukáš Vacek, Ph.D., 

                Ing. Jiří Janků,  Bc. Tomáš Bína, Ing. Jan Prosa 

 

 

 

 

Za správnost: Ing. Iveta Zikmundová, tajemnice komise        Iveta Zikmundová v.r. 

 

 

 

 

 


