
Zápis 

z jednání Komise č. 1 pro rekonstrukci a dostavbu Úřadu Městské části Praha 8 
konaného dne 10.6.2008 od 10.00 hod., zasedací místnost kanceláře starosty, 

Libeňský zámeček 

Přítomni: předseda komise: Vokál Josef 
1 členové ko"9-ise: JUDr. Pevi Pavel , Mgr. Ludkgva Vladimíra , 

Mgr. Rou~ek Martin , Petr~oman , RSDr. ~a Vladimír, 
MgA. Vilgus ~r ~ 1 z řad občanů : Mgr. Braid arek, Mgr. Vaně9Ková Jana 
zapisovala : Bc. Baštová ylva L--

Jednání zahájil a řídil předseda komise Josef Vokál. V úvodu jednání seznámil členy 
se záměry na dostavbu, přestavbu a rekonstrukci budov Úřadu Městské části 
Praha 8. 
Pan Vokál otevřel diskusi: 

nutno řešit nevyhovující stav budov Úřadu MČ Praha 8 
stávající budovy nevyhovují jednak z hlediska budoucí kapacity pro úředníky a 
občany (předpokládáme přechod zajišťování administrativní agendy řidičských 
průkazů) , tak i z hlediska jejich dispozičního řešení (špatná tepelná izolace 
budovy "Bílý dům") 
budova "Bílý dům" by měla splňovat ekologické požadavky a musí být dobře 
tepelně chráněna 

prověřit získán í finančních prostředků na rekonstrukci a dostavbu Úřadu MČ 
Praha 8 z fondů EU 
v současné době je nedostačující kapacita parkovacích míst - návrh 
vybudovat podzemní garáže 

p. Vokál předal slovo jednotlivým členům komise: 

p.Bouša 
prověřit již existující projekty na rekonstrukci Úřadu z 80. let 

p. Vilgus 
návrh postavit zcela novou administrativní budovu na Rohanském ostrově 
(kombinací soukromého a státního sektoru) 

p. Braidl 
pozastavit rekonstrukci velkého sálu v "Bílém domě" 
v současné době je zde přítomna dřevokazná houba "dřevomorka" 
nutno zadat odborný posudek, v jaké míře je "dřevomorka" ve velkém sále 
přítomna , posoudit současný stav sálu , navrhnout řešení pro zlepšení 
současného stavu a zamezit dalšího postupu šíření "dřevomorky" 
nutno neodkladně zadat realizaci elektroinstalace v "Bílém domě" -
neodpovídá současným normám - předpokládané fin . náklady cca 4 mil. Kč 



p.Penk 
při přestavbě je nutno dbát na hospodárnost projektu 
zvážit možnost v budoucnosti pronajmout Grabovu vilu 

Úkoly: 
p. Braidl 

neprodleně zadat odborný posudek, v jaké míře je "dřevomorka" přítomna ve 
velkém sále "Bílého domu" 

p. Vokál + p. Braidl 
prověří existující projekty na rekonstrukci Úřadu z 80. let 

p. Braidl , p. Vokál a pí Vaněčková 
zadat vypracování studií včetně ekonomických ukazatelů 
a) na přístavbu "Bílého domu" 
b) na vybudování nové budovy 
c) na rekonstrukci objektu "konírny" 
se souhlasem ostatních členů komise se budou v průběhu měsíců červenec a 
srpen scházet v rámci operativních jednání k dané problematice 

Příští jednání komise se uskuteční v září, termín jednání bude upřesněn . 
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Zapsala : Bc. Bastová~ylvéY,24.6.2008 


