
Zápis 

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

konané ve středu 24. dubna 2019   

 
 

Přítomni: dle prezenční listiny, která je přílohou tohoto zápisu 

 

Předsedající:   Radomír Nepil 

 

Ověřovatel:     Ing. arch. Lukáš Vacek 

 

Zapisovatel:  Ing. I. Zikmundová, odd.architekta MČ Praha 8 a strategického plánu 

 
 

1. Jednání bylo zahájeno v 16,00 hod., přítomno je 11 členů komise , která je 

usnášeníschopná. 

 

2. Komise hlasovala o schválení ověřovatele  Ing. arch. Lukáše Vacka. 

   

     Výsledek hlasování:  pro             11 

                                 proti             0  

                                 zdržel se       0  

Ověřovatel byl  schválen. 

 

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

   

     Výsledek hlasování:  pro           11 

                                 proti           0  

                                 zdržel se     0  

Zapisovatel byl  schválen. 

 

 

4. Komise hlasovala o programu jednání. 
 

      Výsledek hlasování:  pro             11 

                                        proti             0  

                                        zdržel se       0 

 

Program jednání byl  schválen. 

 

 

5. Diskuze k předmětu jednání komise: 

 

Na jednání přichází p. Michal Fišer, MBA. 

Na jednání přichází Ing. arch. Michal Chalupka, který se jednání účastní jako host a  

neúčastní se tedy hlasování. 
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4.1     43/2019 

Žádost o vyjádření ke směně částí pozemků parc.č. 4003/2, 4003/3, oba na k.ú. Libeň a 

dalších pozemků mimo Městskou část Praha 8 (vlastník žadatel) za část pozemku parc.č. 

4003/1, pozemek parc.č. 4003/4 včetně objektu  č.p. 2222 a pozemku parc.č. 4003/5, 

všechny na k.ú. Libeň a další pozemky mimo Městskou část Praha 8 (vlastník Hlavní 

město Praha), oblast Libeňského ostrova   

Žadatel:    MHMP HOM 

                 (primární žadatel:  právnická osoba) 

Podáno:  20. 3. 2019 

Vyjádření odboru správy majetku:  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 ke směně a výkupu 

nemovitostí mezi hl. m. Prahou a společností České přístavy, a.s. pozemky č. 4003/2,4004/3 

(oba ve vlastnictví společnosti České přístavy a.s.) za část pozemku parc. č. 4003/1, 4003/4, 

včetně objektu č. p. 2222 a pozemku parc. č. 4003/5 (ve vlastnictví hl. m. Prahy), vše na k.ú. 

Libeň v Praze 8 (lokalita Libeňský ostrov). 

Vyjádření odboru dopravy: Se směnou a výkupem nemovitostí mezi společností České 

přístavy, a.s. a hl. m. Prahou (oboje k. ú. Libeň) souhlasíme v tomto rozsahu: 

• Se směnou za část pozemku č. parc. 4003/1, k. ú. Libeň ve vlastnictví hl. m. Prahy, dle 

přiloženého situačního plánu – souhlasíme. 

• Se směnou pozemku č. parc. 4003/4 včetně objektu č. popisné 2222, k. ú. Libeň, ve 

vlastnictví hl. m. Prahy – souhlasíme. 

• Se směnou pozemku 4003/5, k. ú. Libeň souhlasíme za předpokladu ponechání 

možnosti přístupu a příjezdu do zadní (severní části) výběžku poloostrova. 

 

 

Komise navrhuje nesouhlasit se směnou, protože není znám záměr žadatele s využitím 

nabytých pozemků, došlo by ke ztrátě alespoň částečné majetkové kontroly tohoto území 

a mohlo by dojít ke znepřístupnění severní části poloostrova. Současně se upozorňuje, že 

objekt č.p.2222 je technologickým objektem ve správě Pražské vodohospodářské 

společnosti a.s. 

 

Výsledek hlasování:  pro          12 

                                   proti          0 

                                   zdržel se    0 

Usnesení bylo schváleno. 

 

Na jednání přicházejí MgA. Petr Vilgus, Ph.D a Bc. Martin Jedlička. 

 

 

4.2    44/2019 

Žádost o vyjádření k prodeji pozemků parc.č. 767/6, 670/53, oba na k.ú. Libeň, při ul. 

Bublíkova 

Žadatel:    MHMP HOM 

                 (primární žadatel: fyzická  osoba) 

Podáno:  27. 3. 2019 

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

Praha 8 a nesousedí s pozemky, které jsou svěřeny do správy MČ Praha 8. Odbor správy 
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majetku Úřadu Městské části Praha 8 nemá z majetkoprávních hledisek námitek proti prodeji 

pozemků parc. č. 767/6 a parc. č. 670/53, k. ú. Libeň, obec Praha. 

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

souhlasit pouze za předpokladu, že rozsah pozemků, navržených k prodeji bude upraven a 

nedojde k zásahu do pěší vazby, nacházející se při jižní straně pozemku č. parc. 767/6, k. ú. 

Libeň. 

 

Komise navrhuje nesouhlasit s prodejem, 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 s prodejem souhlasit. 

 
Výsledek hlasování:  pro          14 

                                   proti         0 

                                   zdržel se   0 

Usnesení bylo  schváleno. 

 

Na jednání přichází pí Michaela Krupičková. 

 

 

4.3   47/2019 

Žádost o vyjádření k prodeji části pozemku (o výměře cca 830 m2) parc.č. 4004/1, k.ú. 

Libeň, oblast Libeňského ostrova  

Žadatel:   MHMP HOM 

                 (primární žadatel: právnická osoba) 

Podáno:  29. 3. 2019 

Vyjádření odboru správy majetku:  Výše uvedený pozemek 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 proti prodeji 

části pozemku parc. č. 4004/1, k. ú. Libeň, obec Praha. 

Vyjádření odboru dopravy: S předloženým návrhem lze souhlasit za předpokladu, kdy 

prodejem nedojde k zásahu do stávajícího komunikačního systému dané lokality, což dle 

předložené situace nelze jednoznačně určit. 

Komise navrhuje nesouhlasit s prodejem části pozemku z důvodu nevhodné 

fragmentace vlastnictví Hlavního města Prahy. 

 

Výsledek hlasování:  pro          14 

                                   proti         0 

                                   zdržel se   1 

Usnesení bylo  schváleno. 

 

Z jednání odchází Ing. arch. Michal Chalupka. 
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4.4    48/2019 

Žádost o vyjádření ke směně pozemků mimo území Městské části Praha 8 (vlastník 

žadatel)  za pozemky parc.č. 1308/23, 1308/24, oba na k.ú. Troja, při ul. Svídnická  

Žadatel:    MHMP HOM 

                 (primární žadatel:  právnická osoba) 

Podáno:  25. 3. 2019 

Vyjádření odboru správy majetku:  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 ke směně pozemků par. Č. 

281/3, 281/188, 303 (ve vlastnictví žadatele), všechny na k. ú Zličín za pozemky parc. č. 

1308/23, 1308/24 (ve vlastnictví HMP) oba na k. ú. Troja v Praze 8 (ul. Svídnická). 

Vyjádření odboru dopravy: nebylo při jednání komise k dispozici. 

 

Komise navrhuje souhlasit se směnou pozemků. 

 

Výsledek hlasování:  pro          9 

                                   proti        0 

                                   zdržel se   6 

Usnesení bylo  schváleno. 

 

 

 

 

4.5    49/2019 

Žádost o vyjádření k prodeji pozemku parc.č. 723/3 a části pozemku (o výměře cca 900 

m2) parc.č. 833/5, oba na k.ú. Karlín, při ul. U Sluncové   

Žadatel:    MHMP HOM 

                 (primární žadatel:  právnická osoba) 

Podáno:  26. 3. 2019 

Vyjádření odboru správy majetku: Pozemek parc. č. 723/3, v k. ú. Karlín, není svěřen do 

správy MČ Praha 8 a nesousedí s pozemkem, který je svěřen do správy MČ Praha 8.Pozemek 

parc. č. 833/5, v k. ú. Karlín, 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 

nemá z majetkoprávních hledisek námitek k prodeji pozemků parc. č. 723/3, 833/5 na k. ú. 

Karlín v Praze 8 (ul. U Sluncové). 

Vyjádření odboru dopravy: S předloženým návrhem prodeje pozemku č. parc. 723/3 a části 

pozemku č. parc. 833/5, k. ú. Karlín, dle předloženého situačního zákresu, souhlasíme. 

Zároveň však upozorňujeme, v případě úplatného převodu části pozemku č. parc. 833/5, k. ú. 

Karlín, nedojde k odprodeji té části, na které se nachází zpevněná pěší vazba, vedoucí směrem 

na Žižkov (nelze z předložené situace přesně identifikovat). 

Komise navrhuje souhlasit s prodejem za podmínky, že ve vlastnictví Hlavního města 

Prahy zůstane část pozemku s pěším propojením směrem k Novému spojení. 

 

Výsledek hlasování:  pro          14 

                                   proti         0 

                                   zdržel se   1 

Usnesení bylo schváleno. 
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4.6      50/2019 

Žádost o vyjádření k prodeji pozemku parc.č. 840/456 na k.ú. Bohnice, při ul. Dolákova  

Žadatel:    MHMP HOM 

                 (primární žadatel:  fyzické osoby) 

Podáno:  1. 4. 2019 

Vyjádření odboru správy majetku:  Pozemek 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 nemá z majetkoprávních hledisek námitek k prodeji pozemku parc. č. 

840/456 na k. ú. Bohnice v Praze 8 (ul. Kusého, Dolákova). 

Vyjádření odboru dopravy:  Vzhledem k tomu, že se jedná o zpevněnou plochu dle KN se 

způsobem využití jako ostatní komunikace, s předloženým záměrem nesouhlasíme. 

 

Komise navrhuje souhlasit s prodejem pozemku fyzickým osobám – občanům Městské 

části Praha 8 za účelem vzájemného setkávání a konání akcí pro různé skupiny sousedů. 

Výsledek hlasování:  pro          10 

                                   proti          1 

                                   zdržel se    4 

Usnesení bylo  schváleno. 

 

 

4.7     54/2019 

Žádost o vyjádření ke směně pozemku parc.č. 775/3 (vlastník žadatel) za část pozemku 

(o výměře cca 133 m2) parc.č. 1708 (vlastník Hlavní město Praha), oba na k.ú. Troja, ul. 

Nad Trojou  

Žadatel:    MHMP HOM 

                 (primární žadatel:  fyzické osoby) 

Podáno:  26. 3. 2019 

Vyjádření odboru správy majetku: 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 ke směně pozemků parc. č. 

775/3 za část pozemku parc. č. 1708 na k. ú. Troja v Praze 8 (při ul. Trojská). 

Vyjádření odboru dopravy: S předloženým návrhem směny pozemků č. parc. 775/3 za část 

pozemku č. parc. 1708, oboje k. ú. Troja, dle přiloženého situačního zákresu nesouhlasíme, 

neboť není řešen přístup do objektu, který se nachází na pozemku č. parc. 814, k. ú. Troja. 

 

Komise navrhuje nesouhlasit se směnou, protože ve směňované části pozemku parc.č. 

1708, k.ú. Troja, se nachází vrata k objektu č.p. 116/2 na pozemku parc.č. 814, k.ú. 

Troja. Komise doporučuje zpracovat oddělovací geometrický plán, kde by součástí 

směny byla pouze menší část pozemku parc.č. 1708, k.ú. Troja tak, aby vjezd na 

pozemek parc.č. 814 zůstal napojen na pozemek ve vlastnictví Hlavního města Prahy. 

 

Výsledek hlasování:  pro          15 

                                   proti         0 

                                   zdržel se   0 

Usnesení bylo  schváleno. 
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4.8     55/2019 

Žádost o vyjádření k prodeji části pozemku (o výměře 1610 m2) parc.č. 599 na k.ú. 

Bohnice, při ul. Podhajská pole 

Žadatel:    MHMP HOM 

                 (primární žadatel: právnická osoba) 

Podáno:  10. 4. 2019 

Vyjádření odboru správy majetku: Pozemek 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. 599 na k.ú. Bohnice v Praze 8 (při ul. Bukolská.) 

Vyjádření odboru dopravy: Vzhledem k tomu, že se jedná o komunikační pozemek, s 

předloženým návrhem prodeje části pozemku parc. č. 599, označeného dle předloženého 

geometrického plánu nově jako pozemek parc. č. 599/2 v k.ú. Bohnice, s prodejem 

nesouhlasíme. 

 

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

pozemek. 

 

Výsledek hlasování:  pro           15 

                                   proti          0 

                                   zdržel se    0 

Usnesení bylo schváleno. 

 

 

 

4.9       56/2019 

Žádost o vyjádření k prodeji podílu id. ½ pozemku parc.č. 2185 na k.ú. Libeň, při ul. 

Budilova 

  

Žadatel:    MHMP HOM 

                 (primární žadatel: právnická osoba) 

Podáno:  10. 4. 2019 

Vyjádření odboru správy majetku: Výše uvedený pozemek parc. č. 2185 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 podílu id. ½ pozemku parc. č. 2185 na k.ú. Libeň v Praze 8 (při ul. Budilova). 

Vyjádření odboru dopravy: Prodej podílu id. ½ pozemku č. parc. 2185, k. ú. Libeň, lze 

akceptovat. Zároveň však musíme upozornit na problematiku dopravního napojení tohoto 

pozemku, neboť komunikace Budilova, vzhledem ke svým sklonovým poměrům byla 

budována jako komunikace účelová neveřejná, přístupná v rozsahu a způsobem, určeným 

vlastníky/provozovateli přilehlých objektů. Z výše uvedeného vyplývá, že pro realizaci a 

provozování jakékoliv stavby na pozemku č. parc. 2185, k. ú. Libeň, by byl nezbytný souhlas 

vlastníků komunikace Budilova, jakožto komunikace neveřejné účelové. 

 

Komise navrhuje souhlasit s prodejem podílu id.1/2 pozemku. 
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Výsledek hlasování:  pro           13 

                                   proti          0 

                                   zdržel se    2 

Usnesení bylo  schváleno. 

 

 

 

4.10     57/2019 

Žádost o vyjádření k prodeji pozemků parc.č. 1311/60 (duplicitní vlastnictví), 1311/11, 

oba na k.ú. Troja, při ul. Mazurská  

Žadatel:    MHMP HOM 

                 (primární žadatel: fyzická osoba) 

Podáno:  8. 4. 2019 

Vyjádření odboru správy majetku: Výše uvedené pozemky nejsou svěřeny 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 nesouhlasí s prodejem pozemků parc. č. 1311/60 a 

1311/11 na k. ú. Troja z důvodu zachování zeleně v dané lokalitě. 

Vyjádření odboru dopravy: S úplatným převodem pozemku č. parc. 1311/11, k. ú. Troja, 

vzhledem k tomu, že se dle KN jedná o plochu se způsobem využití jako ostatní plocha, 

ostatní komunikace, zásadně nesouhlasíme. S narovnáním duplicitního vlastnictví k pozemku 

č. parc. 1311/60, k. ú. Troja lze, z hlediska námi chráněných zájmů, souhlasit. 

 

Komise navrhuje nesouhlasit s prodejem pozemků, protože nepodporuje konverzi  

bývalých objektů technické infrastruktury na bytové domy, které vnímá jako nežádoucí 

zahušťování zástavby. 

 

Výsledek hlasování:  pro            15 

                                   proti           0 

                                   zdržel se     0 

Usnesení bylo  schváleno. 

 

 

 

4.11      58/2019 

Žádost o vyjádření ke směně části pozemku (o výměře 40 m2, nově označeno jako parc.č. 

3645/4) parc.č. 3645 a části pozemku (o výměře 203 m2, nově označeno jako 3646/8) 

parc.č. 3646/1, oba ve vlastnictví žadatele,  za část pozemku (o výměře 8 m2, nově 

označeno jako parc.č. 3636/2) parc.č. 3636, část pozemku (o výměře 99 m2, nově 

označeno jako parc.č. 3952/21) parc.č. 3952/1, část pozemku (o výměře 22 m2, nově 

označeno jako parc.č. 3952/22) parc.č. 3952/2, pozemek parc.č. 3952/4, část pozemku (o 

výměře 7 m2, nově označeno jako parc.č. 3952/23) parc.č. 3952/8, část pozemku 

parc.č.3953/4 o výměře 8 m2 a část pozemku parc.č. 3953/8 o výměře 32 m2 a část 

pozemku parc.č. 3953/7 o výměře 18 m2 (nově všechny tři sloučené jako parc.č. 3953/7 o 

výměře 58 m2), všechny ve vlastnictví Hlavního města Prahy, všechny na k.ú. Libeň, při 

ul. Vojenova, dle GP č.  4427-138/2017  

Žadatel:    MHMP HOM 

                 (primární žadatel: právnická  osoba) 
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Podáno:  8. 4. 2019 

Vyjádření odboru správy majetku: 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 ke směně částí pozemků 

parc. č. 3645, 3646/1 na k. ú. Libeň za části pozemků parc. č. 3636/2, 3952/21, 3952/22, 

3952/4, 3952/23, 3953/7(dle GP), všechny na k. ú. Libeň v Praze 8.  

Vyjádření odboru dopravy: S předloženým návrhem směny pozemků lze souhlasit pouze za 

předpokladu, že bude prokázána koordinace s případnou plánovanou rekonstrukcí Libeňského 

mostu. 

 

Komise navrhuje souhlasit se směnou pozemků. 

 

Výsledek hlasování:  pro            7 

                                   proti          8 

                                   zdržel se    0 

Usnesení  nebylo schváleno. 

 

 

4. 12     51/2019 

Žádost o vyjádření k projektové dokumentaci pro sloučené územní a stavební řízení – 

Nástavba a stavební úpravy bytového domu, parc.č. 3445, 3446, k.ú. Libeň, ul. Zenklova  

Žadatel:   fyzická osoba 

                 (primární žadatel:  fyzická osoba) 

Podáno:  11. 3. 2019 

Vyjádření odboru správy majetku: Výše uvedené pozemky parc.č. 3445 a 3446, 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 projektové dokumentaci ke společnému územnímu a stavebnímu řízení – 

Nástavba a stavební úpravy bytového domu, parc.č. 3445, 3446, k.ú. Libeň, ul. Zenklova. 

Vyjádření odboru dopravy: S předloženou projektovou dokumentací, souhlasíme. 

 

 

Komise navrhuje souhlasit s projektovou dokumentací. 

 

Výsledek hlasování:  pro           15 

                                   proti          0 

                                   zdržel se    0 

Usnesení bylo  schváleno. 

 

 

 

4.13    52/2019 

Žádost o vyjádření k návrhu na pořízení změny územního plánu, parc.č. 954, k.ú. Troja, 

ul. Pod Písečnou, z PS na OB  

Žadatel:    fyzické osoby 
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Podáno:  5. 4. 2019 

Vyjádření odboru správy majetku: Pozemek 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 návrhu na pořízení změny 

územního plánu, parc.č. 954, k.ú. Troja, ul. Pod Písečnou, z PS na OB. 

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

954, k. ú. Troja, vedený v současné době v KN jako zahrada na stavební pozemek nelze, v 

současné době do případného vyřešení možnosti dopravního napojení z hlediska námi 

chráněných zájmů souhlasit.  

 

Komise navrhuje souhlasit s návrhem na pořízení změny územního plánu. 

 

Výsledek hlasování:  pro           14 

                                   proti          0 

                                   zdržel se    1 

Usnesení bylo schváleno. 

 

 

4.14      53/2019 

Žádost o vyjádření k projektové dokumentaci pro sloučené územní a stavební řízení – 

Bytový dům Kobylisy, parc.č. 297, k.ú. Kobylisy, ul. Pod Hliništěm  

Žadatel:    fyzická osoba 

                 (primární žadatel:  fyzická osoba) 

Podáno:  29.3.2019 

Vyjádření odboru správy majetku: Pozemek parc. č. 297, v k. ú. Kobylisy, není svěřen do 

správy MČ Praha 8a 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 spojené územní a stavební řízení stavby Bytový dům Kobylisy, 

parc.č. 297, k.ú. Kobylisy, ul. Pod Hliništěm.  

Vyjádření odboru dopravy: dodal žadatel – dne 5. 2. 2019 vydáno souhlasné závazné 

stanovisko. 

 

Komise navrhuje nesouhlasit s projektovou dokumentací, protože navržené řešení svými 

parametry – zejména z hlediska hloubky objektu -  nerespektuje požadavky na zástavbu 

proluky, kdy proluka by měla být zastavěna zástavbou stejného charakteru, jaká na něj 

navazuje. Dalším důvodem nesouhlasu je využití prvního podzemního podlaží – které je 

však z pohledu uličního prostoru vnímáno jako první nadzemní podlaží – pro zajištění 

dopravy v klidu daného objektu. 

 

Výsledek hlasování:  pro          15 

                                   proti         0 

                                   zdržel se   0 

Usnesení bylo  schváleno. 
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4.15     Bod pro informaci (bez usnesení) 

Záměr na pozemcích parc.č. 4428/11, 4428/14, 4428/16, k.ú. Žižkov, při ul. Pernerova  

Komise po diskuzi doporučuje chovat se k zájmové ploše jako ke stabilizovanému 

území, kdy parametry navrženého řešení by měly odpovídat okolní stávající zástavbě. 

Městská část Praha 8 by uvítala aktivní využití parteru. K záměru nezazněly žádné 

výrazné výhrady. 

 
 

4.16     Bod pro informaci (bez usnesení) 

Revitalizace parku Dlážděnka  

Pan místostarosta Vítek informoval o realizaci první etapy řešení, jíž bylo vyčištění 

daného prostoru s tím, že další postup řešení je v tuto chvíli limitován složitými 

majetkovými poměry. 

 

6. Termín dalšího jednání komise je 22. května 2019, 16,00 – 18,00 hod. v přízemí Grabovy 

vily. 

 

7. Další termín jednání v prvním pololetí 2019 je určen takto:  26.6. 2019. 

 

8. Jednání bylo ukončeno v 17,20 hod. 

 

 
Podpis předsedajícího:     …………………. 

 

Podpis ověřovatele:          …………………. 

 

Přílohy: prezenční listina 

                

Rozdělovník:   -  členové komise – e-mailem 

                          -  pí A. Šibravová,  OKS – e-mailem 

 

 


