
Zápis 

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

konané ve středu 16. října 2019   

 
 

Přítomni: dle prezenční listiny, která je přílohou tohoto zápisu 

 

Předsedající:   Radomír Nepil 

 

Ověřovatel:   Jiří Vítek 

 

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

 
 

1. Jednání bylo zahájeno v 15 hod., přítomno je 9 členů komise, která je usnášeníschopná. 

 

2. Komise hlasovala o schválení ověřovatele Jiřího Vítka. 

   

     Výsledek hlasování:  pro            9 (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           9 (včetně P) 

                                 proti           0 

                                 zdržel se     0 

Zapisovatel byl  schválen. 

 

4. Komise hlasovala o programu jednání, včetně jeho doplnění o další bod, který se týká 

prodeje pozemků. 
 

      Výsledek hlasování:  pro             9  (včetně P) 

                                        proti            0  

                                        zdržel se      0 

 

Program jednání byl  schválen. 

 

 

5. Diskuze k předmětu jednání komise: 

 

Na jednání přicházejí Ing. Jiří Janků a Ing. arch. Lukáš Vacek, Ph.D. 

 

5.1        146/2019 

Žádost o vyjádření komise a prezentace záměru „Čámovka III“, k. ú. Čimice, v blízkosti 

ul. Vánkova  

 Žadatel:   právnická osoba 
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Po prezentaci proběhla – již bez účasti prezentujících – diskuze k představenému záměru, jíž 

se zúčastnili Ing. arch. Tuček, Bc. Jedlička, p. Vítek, p. Nepil, Doc. Ing. Garlík, CSc., Ing. 

Prosa. Předseda komise p. Nepil pak navrhl usnesení. 

 

Komise bere záměr na vědomí.  

 
 

Výsledek hlasování:  pro          11 (včetně P) 

                                  proti          0 

                                   zdržel se   0 

Usnesení bylo schváleno. 

 

 

5.2   147/2019 

Žádost o vyjádřená komise a prezentace záměru při ul. K Ládví, k. ú. Čimice 

Žadatel:   právnická osoba 

 

Po prezentaci proběhla – již bez účasti prezentujících – diskuze k představenému záměru, jíž 

se zúčastnili p. Ptáček, DiS, Bc. Jedlička, Doc. Ing. Garlík, CSc., Ing. Prosa. Předseda komise 

p. Nepil pak navrhl usnesení. 

 

Komise bere záměr na vědomí.  

 

 

Výsledek hlasování:  pro          11 (včetně P) 

                                  proti           0 

                                  zdržel se     0 

Usnesení bylo schváleno. 

 

 

 

5.3 88/2019 

Vyjádření k návrhům na pořízení změn územního plánu zkráceným postupem – ÚAN 

Florenc, k.ú. Karlín a Nové Město (jedná se o dvě rozsahem rozdílné žádosti z 06/2019 a 

09/2019)  

Žadatel:   právnická osoba 

Podáno: 26. 6. a 20. 9. 2019 

Vyjádření odboru správy majetku (k žádosti 06/2019):  Na odbor správy majetku Úřadu 

Městské části Praha 8 se obrátil Odbor územního rozvoje a výstavby – oddělení architekta 

MČ Praha 8 se žádostí o interní vyjádření k podnětu na změnu územního plánu areálu ÚAN 

ČSAD Praha Florenc, parc. č. 116/1, 116/3, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 

128, 129, 130, 133/2, 133/3, 133,4, 794, 795/1, 795/2, 795/3, 795/4, 796, 863/5, 864/13, 

865/1, 876, 877, 878 a 879/2 v k.ú. Karlín a parc. č. 2537/2, 2537/8, 2537/10, 2537/135, 

2537/136 a 2539/1 v k. ú. Nové Město, obec Praha.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 

změně územního plánu areálu ÚAN ČSAD Praha Florenc, parc. č. 116/1, 116/3, 118, 119, 
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120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 133/2, 133/3, 133,4, 794, 795/1, 795/2, 

795/3, 795/4, 796, 863/5, 864/13, 865/1, 876, 877, 878, 879/2 v k.ú. Karlín a parc. č. 2537/2, 

2537/8, 2537/10, 2537/135, 2537/136 a 2539/1 v k. ú. Nové Město, obec Praha. 

Vyjádření odboru dopravy (k žádosti 06/2019):  S předloženým návrhem změny územního 

plánu areálu ÚAN ČSAD Praha Florenc, souhlasíme. 

 

Diskuze se zúčastnili Ing. arch. Tuček, p. Nepil, Ing. Prosa. Předseda komise p. Nepil pak 

navrhl usnesení. 

 

Komise navrhuje souhlasit s návrhy na pořízení změn územního plánu zkráceným 

postupem z 06/2019 a 09/2019. 

 
 

Výsledek hlasování:  pro          11  (včetně P) 

                                  proti          0 

                                   zdržel se   0 

Usnesení bylo schváleno. 

 

 

 

5.4     127/2019 

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

527/7, k.ú. Střížkov, ul. K zahradnictví, ze ZMK na SV nebo OB 

Žadatel:   fyzické osoby 

Podáno:   27. 8. 2019 

Vyjádření odboru správy majetku:  Pozemek parc. č. 527/7, v k. ú. Střížkov, není svěřen 

do správy MČ Praha 8, ale sousedí s pozemkem, který je svěřen do správy MČ Praha 8. 

Odbor správy majetku Úřadu Městské části Praha 8 upozorňuje na problém se změnou ÚPn - 

zkráceným postupem pro pozemek parc.č. 527/7, k.ú. Střížkov, při ul. K zahradnictví, na SV 

nebo OB. Důvodem je soudní spor s žadatelem ohledně vypořádání vlastnictví. 

 

Vyjádření odboru dopravy:  S předloženým návrhem změny územního plánu pro pozemek 

č. parc. 527/7, k. ú. Střížkov za účelem výstavby dvou 5-ti podlažních bytových domů 

nesouhlasíme, neboť pozemek nemá odpovídající dopravní napojení. Komunikace K 

zahradnictví má nevyhovující šířkové parametry s absencí pěších vazeb. 

 

Diskuze se zúčastnili p. Ptáček, DiS, p. Nepil, Ing. arch. Tuček, Ing. Hřebík, Ph. D. Text 

usnesení navrhl Ing. arch. Tuček. 

 

Komise vnímá předmětnou plochu jako součást širšího území, které potřebuje dohodu 

všech aktérů a proto s touto parciální změnou nesouhlasí. Komise současně upozorňuje, 

že probíhají další změny v území, které mohou být s tímto řešením v kolizi. 

 
 

Výsledek hlasování:  pro          11    /(včetně P) 

                                  proti           0 
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                                   zdržel se   0 

Usnesení bylo schváleno. 

 

Z jednání odchází Doc. Ing. Garlík, CSc. a Bc. Bína. 

 

5.5    126/2019 

Žádost o vyjádření k upřesnění studie Polyfunkčního komplexu Troja, parc.č. 1324/67, 

1324/68, 1324/69, k.ú. Troja, ul. Pomořanská 

Žadatel:   právnická osoba 

Podáno:  13. 9. 2019 

 

Diskuze se zúčastnili Ing. Prosa, p. Nepil, Ing. arch. Tuček, Ing. arch. Vacek, Ph.D. Předseda 

komise p. Nepil pak navrhl usnesení. 

 

 

Komise doporučuje prodat pozemky formou výběrového řízení s jasně definovanými 

podmínkami.  

 
 

Výsledek hlasování:  pro          9  (včetně P) 

                                  proti         0 

                                   zdržel se   0 

Usnesení bylo schváleno. 

 

Z jednání odchází p. Vítek. 

 

5.6 124/2019 

Žádost o vyjádření k prodeji pozemku parc.č. 3950/2, k.ú. Libeň,  ul. Vojenova 

Žadatel: MHMP HOM  

                (primární žadatel: právnická osoba)   

Podáno:  11. 9. 2019 

Vyjádření odboru správy majetku:  Pozemek parc. č. 3950/2, 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. 3950/2 na k.ú. Libeň v Praze 8 (při ul.Vojenova). 

Vyjádření odboru dopravy:  S předloženým návrhem prodeje pozemku č. parc. 3950/2, k. ú. 

Libeň, souhlasíme. 

 

Předseda komise p. Nepil navrhl usnesení. 

 

Komise navrhuje nesouhlasit s prodejem pozemku, protože celé území Palmovky by 

mělo být řešeno komplexně a není tedy v zájmu Hlavního města Prahy oslabovat svůj 

vliv na toto území prodejem pozemků. 
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Výsledek hlasování:  pro          7 (včetně P) 

                                  proti         0 

                                   zdržel se  1 

Usnesení nebylo schváleno. 

 

Na jednání přichází p. Vítek. 

 

5.7 131/2019 

Žádost o vyjádření k bezúplatnému převodu částí pozemků k výstavbě atletické haly, 

parc.č. 603/7, 600/35, k.ú. Bohnice, ul. Podhajská pole 

Žadatel:   MHMP HOM  

                 (primární žadatel: právnická osoba) 

Podáno:  23. 9. 2019 

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

k této žádosti vyjadřovat nebude. 

Vyjádření odboru dopravy: S předloženým záměrem souhlasíme. V případě realizace 

záměru však upozorňujeme, že příjezd na stavbu a typ stavební techniky je nezbytné plně 

přizpůsobit možnostem dopravního připojení, které je především nově zrekonstruovanou 

komunikací Pod Čimickým hájem. 

 

Předseda komise p. Nepil navrhl usnesení. 

 

Komise navrhuje nesouhlasit s bezúplatným převodem, protože nevidí žádný důvod, 

proč by se Hlavní město Praha mělo tímto způsobem zbavovat tak rozsáhlých pozemků. 

Komise navrhuje nesouhlasit ani s případným prodejem pozemků, protože chybí 

veškeré informace o konkrétních záměrech žadatele. Pro úplnost komise uvádí, že ani 

žadatel ani IPR hl.m. Prahy s Městskou částí Praha 8 o záměru vůbec nejednal. 

 

 
Výsledek hlasování:  pro          9  (včetně P) 

                                  proti         0 

                                   zdržel se  0 

Usnesení bylo schváleno. 

 

 

5.8      132/2019 

Žádost o vyjádření k prodeji pozemků parc.č. 3710/1, 3710/2, k.ú. Libeň, ul. 

Primátorská 

Žadatel:   MHMP HOM 

                 (primární žadatel: právnická osoba) 

Podáno:  23. 9.. 2019 

Vyjádření odboru správy majetku:  Pozemky parc. č. 3710/1 a 3710/2, v k. ú. Libeň, 

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. 3710/1 a 3710/2 na k.ú. Libeň v Praze 8 (při ul. 

Primátorská). 
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Vyjádření odboru dopravy: S předloženým záměrem prodeje pozemků č. parc. 3710/1 a 

3710/2, k. ú. Libeň, souhlasíme. 

 

Předseda komise p. Nepil navrhl usnesení. 

 

Komise navrhuje souhlasit s prodejem pozemků. 

 
 

Výsledek hlasování:  pro           8   (včetně P) 

                                  proti          0 

                                   zdržel se   1 

Usnesení bylo schváleno. 

 

 

 

5.9    135/2019 

Vyjádření k návrhu na pořízení změny územního plánu zkráceným postupem – 

dostavba bloku na nároží ulic Sokolovská – Ke Štvanici, k.ú. Karlín, parc.č. 165/1, 165/2, 

165/3, 194/1, 194/2, 194/3, 194/4, 787/1, 788, 790/1, 790/2  

Žadatel:   právnická osoba 

Podáno:  27. 9. 2019 

 

Předseda komise p. Nepil navrhl usnesení. 

 

Komise navrhuje souhlasit se změnou územního plánu a pro speciální kód míry využití 

4,3 požaduje podrobné prověření jeho míry podkladovou studií. Do té doby vyjadřuje ke 

kódu míry využití nesouhlas.  

 
 

Výsledek hlasování:  pro           9  (včetně P) 

                                  proti         0 

                                   zdržel se   0 

Usnesení bylo schváleno. 

 

Z jednání odchází Ing. arch. Tuček. 

 

5.10 128/2019 

Vyjádření k návrhům změn územního plánu vlny 10, č. 3085, 3086, Dlážděnka, k.ú. 

Troja  

Žadatel:   MHMP OÚR 

Podáno:  12. 9. 2019 

 

 

Předseda komise p. Nepil navrhl usnesení. 
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Komise navrhuje souhlasit s návrhy změn územního plánu č. Z 3085/10 a Z 3086/10 

pouze za podmínky, že využití čistě obytného území bude omezeno kódem míry využití 

území B (OB-B). 

 
 

Výsledek hlasování:  pro          7 

                                  proti         0 

                                   zdržel se  1 (P) 

Usnesení nebylo schváleno. 

 

 

 

5.11 115/2019 

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

704/1. k.ú. Bohnice, ul. U Drahaně, z OP na OB-C 

Žadatel:   právnická osoba 

Podáno:  31. 7. 2019 

 

Předseda komise p. Nepil navrhl usnesení. 

 

Komise navrhuje nesouhlasit s návrhem na pořízení změny územního plánu z důvodu 

existence vlastního podnětu pro stejné území. 

 
Výsledek hlasování:  pro          8 (včetně P) 

                                  proti         0 

                                   zdržel se  0 

Usnesení bylo schváleno. 

 

 

5.12 134/2019 

Žádost o vyjádření k prodeji pozemku parc.č. 13/22 a části pozemku parc.č. 13/14 (o 

výměře cca 170 m2), oba na k.ú. Libeň ( ul. Na Košince) 

Žadatel:   MHMP HOM 

                 (primární žadatel: fyzické osoby) 

Podáno:   2019 

Vyjádření odboru správy majetku: Pozemky parc. č. 13/22 a 13/14, oba v k. ú. Libeň, 

nejsou svěřeny do správy MČ Praha 8 a sousedí 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. 13/22 a části parc. č. 13/14 na k.ú. Libeň v Praze 

8 (při ul. Na Košince). 

Vyjádření odboru dopravy:S předloženým návrhem prodeje pozemků č. parc. 13/22 a části 

pozemku č. parc. 13/14, k. ú. Libeň, dle přiloženého situačního zákresu, souhlasíme. 

 

 

Předseda komise p. Nepil navrhl usnesení. 
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Komise navrhuje nesouhlasit s prodejem pozemků, protože celé území kolem ul. Na 

Košince by mělo být řešeno komplexně, je součástí podnětu Městské části Praha 8 na 

změnu územního plánu na základě podkladové studie. Není tedy žádoucí oslabovat vliv 

Hlavního města Prahy na toto území prodejem pozemků. 

 
 

Výsledek hlasování:  pro          8 (včetně P) 

                                  proti         0 

                                   zdržel se   0 

Usnesení bylo schváleno. 

 

 

 

6. Termíny dalších jednání ve druhém pololetí 2019 jsou následující: 13. listopadu a 11. 

prosince. 

 

 

7. Jednání bylo ukončeno v 17,35  hod. 

 

 
Podpis předsedajícího:     …………………. 

 

Podpis ověřovatele:          …………………. 

 

Přílohy: prezenční listina 

                

Rozdělovník:   -  členové komise – e-mailem 

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

 

 

 

 

 

 


