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

konané ve středu 4. prosince 2019   
 

 
Přítomni: dle prezenční listiny, která je přílohou tohoto zápisu 
 
Předsedající:   Radomír Nepil 
 
Ověřovatel:     Ing. arch. Lukáš Vacek, Ph.D. 
 
Zapisovatel:  Ing. Iveta Zikmundová, odd.architekta MČ Praha 8  
 

 
1. Jednání bylo zahájeno v 15,10 hod., přítomno je  8 členů komise, která je 

usnášeníschopná. 
 

2. Komise hlasovala o schválení ověřovatele Ing.arch. Lukáše Vacka, Ph.D. 
   

     Výsledek hlasování:  pro    8 (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        8 (včetně P) 
                                 proti        0 
                                 zdržel se     0 
Zapisovatel byl  schválen. 
 
 

4. Komise hlasovala o programu jednání, včetně dozařazení dvou bodů o směně a prodeji 
pozemku. 
 

      Výsledek hlasování:  pro             8  (včetně P) 
                                        proti            0  
                                        zdržel se       0 
 
Program jednání byl schválen. 
 
 
5. Diskuze k předmětu jednání komise: 
 
Na jednání přicházejí v 15,15 hod. Ing. Tomáš Hřebík, Ph.D. a Michal Fišer, MBA. Ing. 
Tomáš Hřebík, Ph.D. z jednání odchází v 15,45 v hod., kdy je stále otevřena diskuze k bodu 
5.1. 
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5.1     167/2019 
Žádost o vyjádření komise a prezentace 2. fáze záměru – Obchodní centrum 
Invalidovna v souvislosti s probíhající změnou územního plánu U 1113  
Žadatel: právnická osoba 
Předseda komise Radomír Nepil vyzval hosty k prezentaci záměru. Předseda komise Radomír 
Nepil následně otevřel diskuzi. Předseda komise Radomír Nepil navrhl usnesení. 
 
Komise navrhuje souhlasit se změnou územního plánu pro projednání ve Výboru pro 
územní rozvoj, územní plán a památkovou péči  za podmínky, že před jednáním 
Zastupitelstva hl.m.Prahy bude podepsáno memorandum investora a samosprávy 
Městské části Praha 8 o podobě projektu.  
 
 
Výsledek hlasování:  pro         8 
                                   proti         0 
                                   zdržel se   1 (P)    
                                 
Usnesení bylo schváleno. 
 
 
5.2      171/2019 
Žádost o vyjádření komise k umístění parkoviště na pozemku parc.č. 606/22, k.ú. 
Kobylisy, při ul. Vršní, případně směna tohoto pozemku na pozemek svěřený MČ P8 
Žadatel: právnická osoba 
 
Předseda komise Radomír Nepil požádal tajemnici komise Ivetu Zikmundovou o úvodní 
komentář. Předseda komise Radomír Nepil následně otevřel diskuzi. Předseda komise 
Radomír Nepil navrhl usnesení. 
 
Komise navrhuje zásadně nesouhlasit s výstavbou parkoviště. Komise doporučuje 
jednat o směně pozemků. 
 
Výsledek hlasování:  pro         9 (včetně P) 
                                   proti         0 
                                   zdržel se   0 
                                    
Usnesení bylo schváleno. 
. 

 
5.3     172/2019 
Žádost o vyjádření komise k záměru zástavby pozemků parc.č. 704/1, 704/7, k.ú. 
Bohnice, ul. U Drahaně 
Žadatel: právnická osoba 
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Předseda komise Radomír Nepil požádal tajemnici komise Ivetu Zikmundovou o úvodní 
komentář. Předseda komise Radomír Nepil následně otevřel diskuzi. Předseda komise 
Radomír Nepil navrhl usnesení. 
 
Komise přerušuje jednání v této věci do doby předání finální verze návrhu dle již 
proběhnutých diskuzí. 
 
 
Výsledek hlasování:  pro         9 (včetně P) 
                                   proti         0 
                                   zdržel se   0 
                                    
Usnesení bylo schváleno. 
 
 
5.4     173/2019 
Žádost o vyjádření komise k záměru kavárny a vodního světa, parc.č. 827/1, 827/347, 
k.ú. Bohnice, mezi ul. Krosenská a Lehnická 
Žadatel: fyzické osoby 
Předseda komise Radomír Nepil požádal tajemnici komise Ivetu Zikmundovou o úvodní 
komentář. Předseda komise Radomír Nepil následně otevřel diskuzi. Předseda komise 
Radomír Nepil navrhl usnesení. 
 
 
Komise navrhuje nesouhlasit se záměrem, protože preferuje navržení trvalého řešení 
v daném místě. 
 
 
Výsledek hlasování:  pro         9 (včetně P) 
                                   proti         0 
                                   zdržel se   0 
                                    
Usnesení bylo schváleno. 
 
 
5.5    136/2019 
Žádost o vyjádření k projektové dokumentaci DUR/DSP – Bytový dům Klapkova, 
parc.č. 1266/1, 1266/2, 1265/5 
Žadatel: fyzické osoby 
Podáno:   19. 9. 2019 
Vyjádření odboru správy majetku:  Pozemky parc. č. 1266/1, 1266/2 a 1265/5, vše v k. ú. 
Kobylisy, 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 projektové dokumentaci pro územní a stavební řízení – 
Novostavba bytového domu Klapkova, parc. č. 1266/1, 1266/2, 1265/5, k. ú. Kobylisy. 
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Vyjádření odboru dopravy:  S předloženým návrhem výstavby bytového domu Klapkova z 
hlediska námi chráněných zájmů, souhlasíme. 
 
Předseda komise Radomír Nepil požádal tajemnici komise Ivetu Zikmundovou o úvodní 
komentář. Předseda komise Radomír Nepil následně otevřel diskuzi. Předseda komise 
Radomír Nepil navrhl usnesení. 
 
 
Komise navrhuje souhlasit s projektovou dokumentací. 
 
 
Výsledek hlasování:  pro         9 (včetně P) 
                                   proti         0 
                                   zdržel se    0 
                                    
Usnesení bylo schváleno. 
 
5.6    168/2019 
Žádost o vyjádření k prodeji pozemků parc.č. 2566/1, 2567, 2568, 2569, k.ú. Kobylisy, ul. 
Frýdladská 
Žadatel: MHMP HOM 
               (primární žadatel: právnická osoba) 
Podáno:   13. 11. 2019 
Vyjádření odboru správy majetku:  Odbor správy majetku Úřadu Městské části Praha 8 
nesouhlasí s prodejem pozemků. Důvodem je obava z možné výstavby, jelikož sousední 
pozemky a budova (Mateřská školka) jsou svěřeny do správy MČ Praha 8. 
Vyjádření odboru dopravy:  S předloženým záměrem prodeje výše uvedených pozemků k. 
ú. Kobylisy z hlediska námi chráněných zájmů, souhlasíme. 
 
Předseda komise Radomír Nepil požádal tajemnici komise Ivetu Zikmundovou o úvodní 
komentář. Předseda komise Radomír Nepil následně otevřel diskuzi. Předseda komise 
Radomír Nepil navrhl usnesení. 
 
 
Komise navrhuje souhlasit s prodejem pozemků. 
 
 
Výsledek hlasování:  pro         9 (včetně P) 
                                   proti         0 
                                   zdržel se   0 
                                    
Usnesení bylo schváleno. 
 
5.7   140/2019 
Vyjádření k návrhu na pořízení změny územního plánu zkráceným postupem, parc.č. 
565,  k.ú. Libeň, oblast Pelc Tyrolka, ze ZVS a IZ na Zvláštní komplexy občanského 
vybavení (vysokoškolské) včetně vyjmutí ze  stavební uzávěry  
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Žadatel: fyzické osoby   
Podáno:  30. 9. 2019 
 
Předseda komise Radomír Nepil požádal tajemnici komise Ivetu Zikmundovou o úvodní 
komentář. Předseda komise Radomír Nepil následně otevřel diskuzi. Předseda komise 
Radomír Nepil navrhl usnesení. 
 
Komise navrhuje nesouhlasit s návrhem na pořízení změny územního plánu zkráceným 
postupem z důvodu existence vlastního podnětu pro stejné území a podkladové studie, 
která se zpracovává. 
 
Výsledek hlasování:  pro         9 (včetně P) 
                                   proti         0 
                                   zdržel se   0 
                                    
Usnesení bylo schváleno. 
 
 
5.8   141/2019 
Vyjádření k návrhu na pořízení změny územního plánu zkráceným postupem, parc.č. 
566/1, k.ú. Libeň, oblast Pelc Tyrolka, vyjmutí ze stavební uzávěry 
Žadatel:   fyzické osoby 
Podáno: 30. 9. 2019 
 
Předseda komise Radomír Nepil požádal tajemnici komise Ivetu Zikmundovou o úvodní 
komentář. Předseda komise Radomír Nepil následně otevřel diskuzi. Předseda komise 
Radomír Nepil navrhl usnesení. 
 
Komise navrhuje nesouhlasit s návrhem na pořízení změny územního plánu zkráceným 
postupem z důvodu existence vlastního podnětu pro stejné území a podkladové studie, 
která se zpracovává. 
 
Výsledek hlasování:  pro         9 (včetně P) 
                                   proti         0 
                                   zdržel se   0 
                                    
Usnesení bylo schváleno. 
 
 
 
5.9   142/2019 
Vyjádření k návrhu na pořízení změny územního plánu zkráceným postupem, parc.č. , 
604/1, k.ú. Libeň, oblast Pelc Tyrolka, ze ZVS, IZ a ZMK na Zvláštní komplexy 
občanského vybavení (vysokoškolské) včetně vyjmutí ze stavební uzávěry  
Žadatel:  fyzické osoby 
Podáno: 30. 9. 2019 
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Předseda komise Radomír Nepil požádal tajemnici komise Ivetu Zikmundovou o úvodní 
komentář. Předseda komise Radomír Nepil následně otevřel diskuzi. Předseda komise 
Radomír Nepil navrhl usnesení. 
 
Komise navrhuje nesouhlasit s návrhem na pořízení změny územního plánu zkráceným 
postupem z důvodu existence vlastního podnětu pro stejné území a podkladové studie, 
která se zpracovává. 
 
Výsledek hlasování:  pro         9 (včetně P) 
                                   proti         0 
                                   zdržel se   0 
                                    
Usnesení bylo schváleno. 
 
 
 
5.10 143/2019 
Vyjádření k návrhu na pořízení změny územního plánu zkráceným postupem, parc.č. 
592, k.ú. Libeň, oblast Pelc Tyrolka, ze ZVS a ZMK na Zvláštní komplexy občanského 
vybavení (vysokoškolské) včetně vyjmutí ze stavební uzávěry  
Žadatel:  fyzická osoba  
Podáno: 30. 9. 2019 
 
Předseda komise Radomír Nepil požádal tajemnici komise Ivetu Zikmundovou o úvodní 
komentář. Předseda komise Radomír Nepil následně otevřel diskuzi. Předseda komise 
Radomír Nepil navrhl usnesení. 
 
Komise navrhuje nesouhlasit s návrhem na pořízení změny územního plánu zkráceným 
postupem z důvodu existence vlastního podnětu pro stejné území a podkladové studie, 
která se zpracovává. 
 
Výsledek hlasování:  pro         9 (včetně P) 
                                   proti         0 
                                   zdržel se   0 
                                    
Usnesení bylo schváleno. 
 
 
5.11 144/2019 
Vyjádření k návrhu na pořízení změny územního plánu zkráceným postupem, parc.č. 
1117/1, k.ú. Troja, oblast Velká Skála, z OB-A na OB-B 
Žadatel:   fyzická osoba 
Podáno: 30. 9. 2019 
 
Předseda komise Radomír Nepil požádal tajemnici komise Ivetu Zikmundovou o úvodní 
komentář. Předseda komise Radomír Nepil následně otevřel diskuzi. Předseda komise 
Radomír Nepil navrhl usnesení. 
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Komise navrhuje nesouhlasit s návrhem na pořízení změny územního plánu zkráceným 
postupem z důvodu nesouladu s okolní stávající zástavbou, která je již realizována na 
pozemcích obdobné výměry a se stejným koeficientem. 
 
 
Výsledek hlasování:  pro         9 (včetně P) 
                                   proti         0 
                                   zdržel se   0 
                                    
Usnesení bylo schváleno. 
 
 
5.12 150/2019 
Vyjádření k návrhu na pořízení změny územního plánu zkráceným postupem, parc.č. 
1110/1,  k.ú. Troja, oblast Velká Skála, z NL na OB 
Žadatel:   právnická osoba 
Podáno: 30. 9. 2019 
 
Předseda komise Radomír Nepil požádal tajemnici komise Ivetu Zikmundovou o úvodní 
komentář. Předseda komise Radomír Nepil následně otevřel diskuzi. Předseda komise 
Radomír Nepil navrhl usnesení. 
 
Komise navrhuje nesouhlasit s návrhem na pořízení změny územního plánu zkráceným 
postupem z důvodu dlouhodobé snahy o zachování předmětných ploch zeleně, které 
tvoří rekreační zázemí pro obyvatele blízkého sídliště Bohnice. 
 
Výsledek hlasování:  pro         9 (včetně P) 
                                   proti         0 
                                   zdržel se   0 
                                    
Usnesení bylo schváleno. 
 
 
 
 
 
5.13 151/2019 
Vyjádření k návrhu na pořízení změny územního plánu zkráceným postupem, parc.č. 
4003/70, 4003/47, 4003/2, 4003/34, 4003/30, 4003/33, 4003/3, 4004/3, všechny na k.ú. 
Libeň, oblast libeňských ostrovů, ze SO3 a ZMK na DP a SO3 s novým závazným 
prvkem „přístavy nákladní“, úpravami hranic ÚSES, částečným zrušením ÚSES včetně 
vyjmutí z veřejně prospěšných staveb pro sport a rekreaci 
Žadatel:  právnická osoba 
Podáno: 30. 9. 2019 
 
Předseda komise Radomír Nepil požádal tajemnici komise Ivetu Zikmundovou o úvodní 
komentář. Předseda komise Radomír Nepil následně otevřel diskuzi. Předseda komise 
Radomír Nepil navrhl usnesení. 
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Komise navrhuje nesouhlasit s návrhem na pořízení změny územního plánu zkráceným 
postupem z důvodu existence vlastního podnětu pro stejné území a z důvodu 
nedostatečné dopravní infrastruktury. Jedná se o území s velkým rekreačním 
potenciálem v širším centru města, které je nutné zachovat a kde nově navržený závazný 
prvek „přístavy nákladní“ je naprosto nepřijatelný. Komise nesouhlasí rovněž s 
úpravami hranic ÚSES, částečným zrušením ÚSES včetně vyjmutí z veřejně 
prospěšných staveb pro sport a rekreaci. 
 
 
Výsledek hlasování:  pro         9 (včetně P) 
                                   proti         0 
                                   zdržel se   0 
                                    
Usnesení bylo schváleno. 
 
 
5.14 176/2019 
Žádost o vyjádření ke směně pozemků mimo území Prahy 8 (vlastník žadatel) za 
pozemek parc.č. 767/6 (vlastník Hl.m.Praha), k.ú. Libeň, při ul. Bublíkova 
 
Žadatel: MHMP HOM 
               (primární žadatel: fyzická osoba) 
Podáno:   27. 11. 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 ke směny 
pozemku parc. č.767/6 v k.ú. Libeň. 
Vyjádření odboru dopravy: S předloženým záměrem lze, z hlediska námi chráněných zájmů 
souhlasit v rozsahu, vyjma stávajících přístupových cest a za podmínky trvání a dodržení 
věcného břemene v KN uvedeného. 
 
Předseda komise Radomír Nepil požádal tajemnici komise Ivetu Zikmundovou o úvodní 
komentář. Předseda komise Radomír Nepil následně otevřel diskuzi. Předseda komise 
Radomír Nepil navrhl usnesení. 
 
Komise navrhuje nesouhlasit s prodejem pozemku, protože by to znamenalo ztrátu 
možnosti pěšího propojení mezi ulicemi Bublíkova a S.K. Neumanna. Komise 
upozorňuje, že pokud by byl prodej navržen takovým způsobem, který by pěší vazbu 
respektoval, bylo by pak možno se směnou pozemku souhlasit. 
 
Výsledek hlasování:  pro         9 (včetně P) 
                                   proti        0 
                                   zdržel se   0 
                                    
Usnesení bylo schváleno. 
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5.15 177/2019 
Žádost o vyjádření k prodeji části pozemku parc.č. 2590 o výměře 1 m2, k.ú. Libeň, 
lokaůlita Labuťka 
 
Žadatel: MHMP HOM 
               (primární žadatel: fyzické osoby) 
Podáno:   27. 11. 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 
části pozemku parc. č. 2590 na k.ú. Libeň v Praze 8 (při ul. Prosecká). 
Vyjádření odboru dopravy: S předloženým návrhem prodeje části pozemku č. parc. 2590, k. 
ú. Libeň o výměře 1m2, souhlasíme. 
 
 
Předseda komise Radomír Nepil požádal tajemnici komise Ivetu Zikmundovou o úvodní 
komentář. Předseda komise Radomír Nepil následně otevřel diskuzi. Předseda komise 
Radomír Nepil navrhl usnesení. 
 
Komise navrhuje souhlasit s prodejem části pozemku. 
Výsledek hlasování:  pro         9 (včetně P) 
                                   proti         0 
                                   zdržel se   0 
                                    
Usnesení bylo schváleno. 
 
 
5.16 Pro informaci 
Dopis vlastníka objektu na pozemku parc.č. 2364/137, k.ú. Kobylisy ve věci odkoupení 
tohoto pozemku včetně vyjádření nesouhlasu s argumentací MČ Praha 8, které 
vyjádřila k prodeji pozemku v 04/2019  
 
 
6. Termín dalšího jednání je  22. ledna 2020. Další termíny jednání jsou: 19. února, 1. 

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

7. Jednání bylo ukončeno v 16,45  hod. 
 
Podpis předsedajícího:     …………………. 
 
Podpis ověřovatele:          …………………. 
 
Přílohy: prezenční listina 
                
Rozdělovník:   -  členové komise – e-mailem 
                          -  pí Bc. A. Šibravová,  OKS – e-mailem 
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