
Zápis 

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

konané ve středu 22. ledna 2020   

 
 

Přítomni: dle prezenční listiny, která je přílohou tohoto zápisu 

 

Předsedající:   Radomír Nepil 

 

Ověřovatel:    Bc. Tomáš Bína 

 

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

 
 

1. Jednání bylo zahájeno v 15,03 hod., přítomno je  10 členů komise, která je 

usnášeníschopná. 

 

2. Komise hlasovala o schválení ověřovatele Bc. Tomáše Bíny. 

   

     Výsledek hlasování:  pro    10 (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        10 (včetně P) 

                                 proti        0 

                                 zdržel se     0 

Zapisovatel byl  schválen. 

 

 

4. Komise hlasovala o programu jednání, včetně dozařazení tří bodů o prodeji pozemků. 
 

      Výsledek hlasování:  pro             10  (včetně P) 

                                        proti             0  

                                        zdržel se       0 

 

Program jednání byl schválen. 

 

 

5. Diskuse k předmětu jednání komise: 

 

 

5.1     182/2019 

Žádost o vyjádření a prezentace záměru výstavby podzemních garáží na pozemku 

parc.č. 827/88, k.ú. Bohnice, ul. Vratislavská 

Žadatel: právnická osoba   
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Předseda komise Radomír Nepil vyzval hosta k prezentaci záměru. Předseda komise Radomír 

Nepil následně otevřel diskusi, v rámci které se vyjádřili pp.Prosa, Jedlička, Vítek, Hřebík, 

Nepil. Předseda komise Radomír Nepil pak navrhl usnesení. 

 

Komise navrhuje souhlasit se záměrem výstavby parkovacího domu při ul. Vratislavská 

s tím, že komise současně doporučuje řešit vlastnictví dotčeného pozemku pouze formou 

prodeje pozemku. 

 

Výsledek hlasování:  pro         10 (včetně P) 

                                   proti        0 

                                   zdržel se   0    

                                 

Usnesení bylo schváleno. 

 

 

5.2     183/2019 

Žádost na MHMP k zahájení intenzivního jednání, které povede ke směně pozemků 

parc.č. 1285/37, 1285/38 (vlastník právnická osoba), oba na k.ú. Troja, ul. K Pazderkám 

za pozemky ve vlastnictví Hlavního města Prahy 

Žadatel: vlastní podnět   

 

Předseda komise Radomír Nepil požádal tajemnici komise Ivetu Zikmundovou o úvodní 

komentář. Předseda komise Radomír Nepil následně otevřel diskusi, ve které sám vystoupil. 

Předseda komise Radomír Nepil pak navrhl usnesení. 

 

Komise navrhuje vyzvat Hlavní město Prahu k zahájení intenzivního jednání, které 

povede ke směně pozemků parc.č. 1285/37, 1285/38 (vlastník právnická osoba), oba na 

k.ú. Troja, ul. K Pazderkám za pozemky ve vlastnictví Hlavního města Prahy. 

 

 

Výsledek hlasování: pro         10 (včetně P) 

                                  proti        0 

                                  zdržel se   0    

                                 

Usnesení bylo schváleno. 

 

 

5.3      174/2019 

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

775/4, 775/2,   k.ú. Troja, při ul. Trojská, ze ZMK na OB  

Žadatel: fyzické osoby   

Podáno:  6. 11. 2019 

 

Předseda komise Radomír Nepil požádal tajemnici komise Ivetu Zikmundovou o úvodní 

komentář. Předseda komise Radomír Nepil následně otevřel diskusi, v rámci které se vyjádřili 

pp. Nepil, Hřebík, Ptáček, Vacek. Předseda komise Radomír Nepil pak navrhl usnesení. 
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Komise navrhuje souhlasit s návrhem na pořízení změny územního plánu zkráceným 

postupem. 

 

Výsledek hlasování: pro         10 (včetně P) 

                                  proti        0 

                                  zdržel se   0    

                                 

Usnesení bylo schváleno. 

 

 

5.4      179/2019 

Žádost o vyjádření k prodeji pozemku parc.č. 1244/11, k.ú. Libeň, ul. Malý okrouhlík 

Žadatel: MHMP HOM (primární žadatel: fyzické osoby) 

Podáno:  2. 12. 2019  

Vyjádření odboru správy majetku:  Výše uvedený pozemek není svěřen do správy MČ 

Praha 8 a nesousedí s nemovitostmi, které jsou svěřeny do správy MČ Praha 8. Odbor správy 

majetku Úřadu Městské části Praha 8 nemá z majetkoprávních hledisek námitek proti prodeji 

pozemku parc. č. 1244/11 na k.ú. Libeň v Praze 8 (ul. Zenklova). 

Vyjádření odboru dopravy: Z hlediska námi chráněných zájmů musí být žadatelem všichni 

vlastníci předmětné nemovitosti, nebo je nezbytné doložit plnou moc pro zastupování. 

Vzhledem k tomu, že v tomto případě tomu tak není, nelze se z hlediska námi chráněných 

zájmů do doby doplnění výše uvedeného k žádosti odpovědným způsobem vyjádřit, či s ní 

souhlasit.  

 

Předseda komise Radomír Nepil požádal tajemnici komise Ivetu Zikmundovou o úvodní 

komentář. Předseda komise Radomír Nepil následně otevřel diskusi. Předseda komise 

Radomír Nepil pak navrhl usnesení. 

 

Komise navrhuje souhlasit s prodejem pozemku. 

 

Výsledek hlasování: pro         10 (včetně P) 

                                  proti        0 

                                  zdržel se   0    

                                 

Usnesení bylo schváleno. 

 

 

5.5        181/2019  

Žádost o vyjádření k aktualizaci směny pozemku parc.č. 757/3 (vlastník žadatel) za 

pozemky parc.č. 762/1, 762/2 (vlastník Hlavní město Praha), všechny na k.ú. Bohnice, ul. 

V Zámcích 

Žadatel: MHMP HOM (primární žadatel: fyzická osoba) 

Podáno:   11. 12. 2019 

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

Praha 8 a nesousedí s nemovitostmi, které jsou svěřeny do správy MČ Praha 8. Odbor správy 

majetku Úřadu Městské části Praha 8 nemá z majetkoprávních hledisek námitek proti směně 
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pozemků parc. č. 757/3 (ve vlastnictví žadatele) za pozemky parc. č. 762/1 a 762/2 (ve 

vlastnictví hl. m. Prahy) na k. ú. Bohnice v Praze 8 (při ul. V Zámcích). 

Vyjádření odboru dopravy:  S předloženým návrhem směny pozemků, souhlasíme. 

 

Předseda komise Radomír Nepil požádal tajemnici komise Ivetu Zikmundovou o úvodní 

komentář. Předseda komise Radomír Nepil následně otevřel diskusi. Předseda komise 

Radomír Nepil pak navrhl usnesení. 

 

 

Komise navrhuje souhlasit se směnou pozemků. 

 

Výsledek hlasování: pro         10 (včetně P) 

                                  proti        0 

                                  zdržel se   0    

                                 

Usnesení bylo schváleno. 

 

 

5.6       184/2019 

Žádost o vyjádření k pronájmu pozemků parc.č. 4000/2,  3959/4 a části pozemku parc.č. 

4005/10 (o výměře cca 2330 m2), všechny na k.ú. Libeň, ul. Boudníkova a Voctářova 

Žadatel: MHMP HOM (primární žadatel: právnická osoba) 

Podáno:   17. 12. 2019 

Vyjádření odboru správy majetku:  Pozemky parc. č. 4000/2, 4005/10 a 3959/4, vše 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 pronájmu pozemků parc. č. 4000/2, 4005/10 a 3959/4 na 

k.ú. Libeň v Praze 8 (při ul. Boudníkova a Voctářova). 

Vyjádření odboru dopravy: S předloženým záměrem pronájmu pozemků č. parc. 4000/2, 

4005/10 a 3959/4 k. ú. Libeň, vzhledem k tomu, že není znám termín realizace rekonstrukce 

Libeňského mostu a tyto pozemky by bylo možné využít pro potřeby stavby jako např. 

zařízení staveniště, nesouhlasíme. 

 

 

Předseda komise Radomír Nepil požádal tajemnici komise Ivetu Zikmundovou o úvodní 

komentář. Předseda komise Radomír Nepil následně otevřel diskusi. Předseda komise 

Radomír Nepil pak navrhl usnesení. 

 

Komise navrhuje souhlasit s pronájmem pozemků parc.č. 4000/2, 3959/4 a části 

pozemku parc.č. 4005/10, k.ú. Libeň za podmínky dočasného pronájmu do doby 

zahájení opravy Libeňského mostu. 

 

Výsledek hlasování: pro         10 (včetně P) 

                                  proti        0 

                                  zdržel se   0    

                                 

Usnesení bylo schváleno. 
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5.7   185/2019 

Žádost o vyjádření k prodeji části pozemku parc.č. 3504/1 (o výměře cca 20 m2) na k.ú. 

Libeň, ul. Sokolovská 

Žadatel: MHMP HOM (primární žadatel: fyzická osoba) 

Podáno:   30. 12. 2019 

Vyjádření odboru správy majetku:  Pozemek parc. č. 3504/1, 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 části pozemku parc. č. 3504/1, na k.ú. Libeň v Praze 8 (při ul. Sokolovská). 

Vyjádření odboru dopravy:  S předloženým návrhem prodeje části pozemku č. parc. 3504/1, 

k. ú. Libeň, z hlediska námi chráněných zájmů souhlasíme.  

 

 

Předseda komise Radomír Nepil požádal tajemnici komise Ivetu Zikmundovou o úvodní 

komentář. Předseda komise Radomír Nepil následně otevřel diskusi. Předseda komise 

Radomír Nepil pak navrhl usnesení. 

  

Komise navrhuje nesouhlasit s prodejem části pozemku z důvodu zachování možnosti 

přístupu pro obyvatele bytových domů v tomto bloku. 

 

Výsledek hlasování: pro         10 (včetně P) 

                                  proti        0 

                                  zdržel se   0    

                                 

Usnesení bylo schváleno. 

 

 

5.8     186/2019 

Žádost o vyjádření k prodeji pozemku parc.č. 1308/24, k.ú. Troja, ul. Svídnická 

Žadatel: MHMP HOM (primární žadatel: právnická osoba) 

Podáno:   23. 12. 2019 

Vyjádření odboru správy majetku: Pozemek parc. č. 1308/24, 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. 1308/24, na k.ú. Troja v Praze 8 (při ul. Lehnická). 

Vyjádření odboru dopravy:  S předloženým návrhem sjednocení vlastnictví stavby budovy 

a pozemku – pozemek č. parc. 1308/24, k. ú. Troja o výměře 407 m2, souhlasíme. 

 

 

Předseda komise Radomír Nepil požádal tajemnici komise Ivetu Zikmundovou o úvodní 

komentář. Předseda komise Radomír Nepil následně otevřel diskusi. Předseda komise 

Radomír Nepil pak navrhl usnesení. 

 

Komise navrhuje souhlasit s prodejem pozemku. 

 

Výsledek hlasování: pro         10 (včetně P) 

                                  proti        0 

                                  zdržel se   0    
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Usnesení bylo schváleno. 

 

 

 

5.9       2/2020 

Žádost o vyjádření k prodeji pozemku parc.č. 493/28, k.ú. Libeň, oblast Pelc Tyrolka 

Žadatel: MHMP HOM (primární žadatel: právnická osoba) 

Podáno:   30. 12. 2019 

Vyjádření odboru správy majetku:  Pozemek parc. č. 493/28, 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 

převodu pozemku parc. č. 493/28, na k.ú. Libeň v Praze 8 (při ul. Pátkova). 

Vyjádření odboru dopravy:  S předloženým návrhem úplatného převodu pozemku č. parc. 

493/28, k. ú. Libeň, souhlasíme. 

 

Předseda komise Radomír Nepil požádal tajemnici komise Ivetu Zikmundovou o úvodní 

komentář. Předseda komise Radomír Nepil následně otevřel diskusi. Předseda komise 

Radomír Nepil pak navrhl usnesení. 

 

 

Komise navrhuje souhlasit s prodejem pozemku. 

 

Výsledek hlasování: pro         10 (včetně P) 

                                  proti        0 

                                  zdržel se   0    

                                 

Usnesení bylo schváleno. 

 

 

5.10    113/2019 

Žádost o vyjádření k projektové dokumentaci pro společné povolení – Bytový dům 

Roudnická, parc.č. 527/8527/16, 527/50, 527/64, 527/97, 527/108, 527/142, 532/18, 532/25, 

532/29, 532/35, 532/42, všechny na k.ú. Střížkov 

 

Žadatel: právnická osoba 

Podáno:   15. 7. 2019 

 

Předseda komise Radomír Nepil požádal tajemnici komise Ivetu Zikmundovou o úvodní 

komentář. Předseda komise Radomír Nepil následně otevřel diskusi. Předseda komise 

Radomír Nepil pak navrhl usnesení. 

 

Komise navrhuje souhlasit s projektovou dokumentací pro společné povolení – Bytový 

dům Roudnická. 

 

Výsledek hlasování: pro         10 (včetně P) 

                                  proti        0 

                                  zdržel se   0    

Usnesení bylo schváleno. 
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5.11   135/2019 

Vyjádření ke studii 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 

 

Předseda komise Radomír Nepil požádal tajemnici komise Ivetu Zikmundovou a Ing.arch. 

Lukáše Vacka, Ph.D. o úvodní komentář. Předseda komise Radomír Nepil následně otevřel 

diskusi, ve které vystoupili pp. Ptáček a Vacek. Předseda komise Radomír Nepil pak navrhl 

usnesení. 

 

Komise navrhuje souhlasit se studií ke změně územního plánu dostavby bloku na nároží 

ulic Sokolovská a Ke Štvanici.  

 

Výsledek hlasování:  pro         9 

                                   proti         0 

                                   zdržel se   1 (P)    

                                 

Usnesení bylo  schváleno. 

 

 

5.12   Pro informaci 

Otevřený dopis Bohnice žijí z.s.  

 

 

 

5.13   3/2020 

Žádost o vyjádření k prodeji části pozemku parc.č. 1016/2 o výměře cca 120 m2, k.ú. 

Čimice, ul. Mlazická 

Žadatel: MHMP HOM (primární žadatel: fyzická osoba) 

Podáno:   8. 1. 2020 

Vyjádření odboru správy majetku: Pozemek parc. č. 1016/2, v k. ú. Čimice, 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. 1016/2, na k.ú. Čimice v Praze 8 (ul. Mlazická). 

Vyjádření odboru dopravy:  S navrženým záměrem v rozsahu dle předloženého situačního 

zákresu, souhlasíme. 

 

Předseda komise Radomír Nepil požádal tajemnici komise Ivetu Zikmundovou o úvodní 

komentář. Předseda komise Radomír Nepil následně otevřel diskusi, ve které vystoupil pan 

Vítek. Předseda komise Radomír Nepil pak navrhl usnesení. 

 

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

fragmentaci pozemku a protože preferuje trvalé řešení zástavby. 
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Výsledek hlasování: pro         10 (včetně P) 

                                  proti        0 

                                  zdržel se   0    

Usnesení bylo schváleno. 

 

 

 

5.14    4/2020 

Žádost o vyjádření k prodeji částí pozemku parc.č. 914/21 o výměrách cca 23 m2  a 7 m2, 

k.ú. Čimice, ul. Mikovická 

Žadatel: MHMP HOM (primární žadatel: fyzické osoby) 

Podáno:   10. 1. 2020 

Vyjádření odboru správy majetku:  Pozemek parc. č. 914/21, v k. ú. Čimice, 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 částí pozemku parc. č. 914/21 na k.ú. Čimice v Praze 8 (ul. Mikovická). 

Vyjádření odboru dopravy:  S předloženým návrhem z hlediska námi chráněných zájmů, lze 

souhlasit. 

 

Předseda komise Radomír Nepil požádal tajemnici komise Ivetu Zikmundovou o úvodní 

komentář. Předseda komise Radomír Nepil následně otevřel diskusi. Předseda komise 

Radomír Nepil pak navrhl usnesení. 

 

Komise navrhuje souhlasit s prodejem částí pozemku. 

 

Výsledek hlasování: pro         10 (včetně P) 

                                  proti        0 

                                  zdržel se   0    

Usnesení bylo schváleno. 

 

 

 

5.15   5/2020 

Žádost o vyjádření k prodeji částí pozemku parc.č. 827/200 o výměře cca 25 m2, k.ú. 

Bohnice, ul. Před ústavem 

Žadatel: MHMP HOM (primární žadatel: právnická osoba) 

Podáno:   15. 1. 2020 

Vyjádření odboru správy majetku:  Pozemek parc. č. 827/200, v k. ú. Bohnice, není svěřen 

do správy MČ Praha 8, ale 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 částí pozemku parc. č. 827/200, na k.ú. Bohnice v Praze 8 (ul. Kostřínská). 

Vyjádření odboru dopravy: do termínu jednání komise nebylo k dispozici. 

 

Předseda komise Radomír Nepil požádal tajemnici komise Ivetu Zikmundovou o úvodní 

komentář. Předseda komise Radomír Nepil následně otevřel diskusi. Předseda komise 

Radomír Nepil pak navrhl usnesení. 

 

Komise navrhuje souhlasit s prodejem částí pozemku. 
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Výsledek hlasování: pro         10 (včetně P) 

                                  proti        0 

                                  zdržel se   0    

Usnesení bylo schváleno. 

 

 

 

6. Detail projednávaných staveb v rámci komise pro územní rozvoj 

 

Předseda KUR Radomír Nepil otevřel diskuzi ohledně detailu, kterému se má 

věnovat  jednání KUR - jestli se zabývat, každou stavbou garáže, rodinného domu, přístavby 

nebo vestavby v rámci již existujících domu. Pokud by se KUR rozhodla vyjadřovat i k těmto 

stavbám bylo třeba pořádat komisi 2x měsíčně a zároveň personálně posílit o oddělení 

architekta MČ. Následně proběhla diskuse. Po ukončení diskuse se formulovalo usnesení: 

 

Komise nepožaduje předkládat k projednání drobné stavby, garáže, rodinné domy, a 

přístavby a vestavby v rámci již existujících staveb. 

 

 

7. Termín dalšího jednání je  12 února 2020. Termíny dalších jednání v prvním pololetí 

2020 jsou 1. dubna, 29. dubna, 27. května, 24. června 2020. 

 

8. Jednání bylo ukončeno v 16,30  hod. 

 

Podpis předsedajícího:     …………………. 

 

Podpis ověřovatele:          …………………. 

 

Přílohy: prezenční listina 

                

Rozdělovník:   -  členové komise – e-mailem 

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

 

 

 

 

 

 

 


