
Zápis 

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

konané v úterý 28. května 2019   

 
 

Přítomni: dle prezenční listiny, která je přílohou tohoto zápisu 

 

Předsedající:   Radomír Nepil 

 

Ověřovatel:     Ing. Tomáš Hřebík, Ph.D. 

 

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

 
 

1. Jednání bylo zahájeno v 15,10 hod., přítomno je 12 členů komise , která je 

usnášeníschopná. 

 

2. Komise hlasovala o schválení ověřovatele Ing. Tomáše Hřebíka, Ph.D. 

   

     Výsledek hlasování:  pro            12 

                                 proti            0 

                                 zdržel se      0 

Ověřovatel byl  schválen. 

 

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

   

     Výsledek hlasování:  pro           12 

                                 proti           0 

                                 zdržel se    0 

Zapisovatel byl  schválen. 

 

 

4. Komise hlasovala o programu jednání, včetně jeho doplnění o dalších 5 bodů, které se 

všechny týkají podnětů na změny územního plánu jiných subjektů. 
 

      Výsledek hlasování:  pro             12 

                                        proti             0  

                                        zdržel se       0 

 

Program jednání byl  přijat. 

 

 

5. Diskuze k předmětu jednání komise: 

 

5.1      64/2019 

Žádost o vyjádření k podkladové studii transformace severovýchodní části Masarykova 

nádraží pro účely pořízení změny územního plánu zkráceným postupem, parc.č. 2537/1, 

2537/162, 2537/101, 2537/171, 2537/99, 2537/102, 2537/173, 2537/84, 2537/83, 2538, k.ú. 

Nové Město 
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Žadatel:  právnická osoba 

Podáno:  18. 4. 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 na pořízení 

změny územního plánu zkráceným postupem, parc.č. 2537/1, 2537/162, 2537/101, 2537/171, 

253799, 2537/102, 2537/173, 2537/84, 2537/83, 2538, k.ú. Nové Město. 

Vyjádření odboru dopravy: Naše vyjádření se týká pouze území MČ Praha 8. S 

předloženým návrhem pořízení změny územního plánu, souhlasíme. 

 

Komise navrhuje souhlasit s podkladovou studií transformace severovýchodní části 

Masarykova nádraží pro účely pořízení změny územního plánu zkráceným postupem za 

podmínky zajištění pěšího propojení mezi Prahou 8 a Prahou 1 a za podmínky uzavření 

smlouvy o poskytnutí materiální podpory Městské části Praha 8 ve formě finančního 

plnění na rozvoj a podporu MČ Praha 8 pro rozvoj občanské vybavenosti a veřejného 

prostoru dle aktuálních potřeb MČ Praha 8 ve prospěch jejích občanů. 

 

Výsledek hlasování:  pro           10 

                                   proti           0 

                                   zdržel se    2 

Usnesení bylo přijato. 

 

 

5.2    71/2019 

Podněty Městské části Praha 8 na pořízení změn územního plánu   

 

Žadatel:  Městská část Praha 8 

Podáno:  vlastní podnět 

 

5.2.1 AN Palmovka 

Doplnění městské struktury na místě autobusového nádraží Palmovka. Cílem úpravy 

územního plánu je úprava funkčních ploch OV-F, SV-I, SV-J na plochu SV – I s 

příslušně odpovídajícím koeficientem podlažních ploch vycházejících z respektování 

současné okolní zástavby daného území. Účelem je konsolidace rozdrobených ploch s 

rozdílným způsobem využití. 

 

Komise souhlasí s podnětem na změnu územního plánu.  

Výsledek hlasování:  pro          11 

                                   proti         0 

                                   zdržel se   1 

Usnesení bylo přijato. 

 

 

5.2.2 Bílá Skála 

Dotvoření městské struktury jako zázemí lesoparku Bílá skála, změna využití: z PS na 

OB – D a ZMK. 
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Komise souhlasí s podnětem na změnu územního plánu.  

 

Výsledek hlasování:  pro          11 

                                   proti         0 

                                   zdržel se   1 

Usnesení bylo přijato. 

 

 

 

5.2.3  Bohnice 

Vytvoření krajinného zázemí města. Transformace intenzivně využívané zemědělské 

půdy za areálem léčebného ústavu Bohnice na přírodě bližší plochy LR, NL a ZMK, 

SO3. 

   

Komise souhlasí s podnětem na změnu územního plánu.  

 

Výsledek hlasování:  pro          12 

                                   proti          0 

                                   zdržel se    0 

Usnesení bylo přijato. 

 

Na jednání přichází Ing. Jiří Janků. 

 

 

5.2.4 Čimický přivaděč 

Prověření dopravního napojení Čimického přivaděče a propojení krajinné zeleně a 

přeskupení ploch. Prověření dopravního napojení Čimického přivaděče. Přeskupení 

ploch jižně od ulice Dopraváků s ohledem na skutečný stav území se záměrem rozvoje. 

Zajištění krajinného východně-západního propojení v souladu se zásadami územního 

rozvoje. Zajištění podmínek pro rozvoj Technické infrastruktury města. 

 

Komise souhlasí s podnětem na změnu územního plánu.  

 

Výsledek hlasování:  pro          13 

                                   proti         0 

                                   zdržel se   0 

Usnesení bylo přijato. 

 

 

5.2.5 K Mlýnu 

Dotvoření severní fronty ulice K Mlýnu. Obsahem změny územního plánu je změna 

funkční plochy ze ZMK na OB a změna funkční plochy OP na OB. Účelem změny je 
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hospodárné využití infrastruktury (ul. K Mlýnu) a naplnění potenciálu pro území 

krajinného rozhraní, tj. výstavba fronty domů se záhumeními zahradami a záhumení 

cestou; viz též problémový výkres ÚAP. 

 

Komise souhlasí s podnětem na změnu územního plánu.  

 

Výsledek hlasování:  pro          12 

                                   proti          0 

                                   zdržel se   1 

Usnesení bylo přijato. 

 

 

5.2.6  Maninská kosa 

Revitalizace Maninské kosy. Nahrazení plochy pro dopravní infrastrukturu (DP) 

plochou pro sport (SP). Důvodem změny je vytvoření podmínek pro vybudování 

rozsáhlého přírodního území s rekreační a ekologickou funkcí (viz ZÚR, transformační 

oblast T/2) a pro implementaci Koncepce pražských břehů, tj. využití Maninské kosy 

pro sportovní účely. 

 

Komise souhlasí s podnětem na změnu územního plánu.  

 

Výsledek hlasování:  pro          13 

                                   proti         0 

                                   zdržel se   0 

Usnesení bylo přijato. 

 

 

5.2.7 Na Košince 

Podnět k přeskupení ploch s rozdílným využitím a uvedení ÚP do souladu se skutečným 

stavem a reálným potenciálem území. 

 

Komise souhlasí s podnětem na změnu územního plánu.  

 

Výsledek hlasování:  pro          13 

                                   proti          0 

                                   zdržel se    0 

Usnesení bylo přijato. 
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5.2.8  Nad Kotlaskou 

Změna funkčního využití v oblasti zastavěné zahrádkářské osady na OB. Uvedení 

Územního plánu do souladu se skutečným stavem v území a umožnění rozvoje daného 

území. 

 

Komise souhlasí s podnětem na změnu územního plánu.  

 

Výsledek hlasování:  pro          13 

                                   proti          0 

                                   zdržel se    0 

Usnesení bylo přijato. 

 

 

5.2.9 Palmovecký kopec 

Revitalizace okolí Libeňského plynojemu a prověření dopravní napojení ulice Pod 

Plynojemem a Balabenky. Obsahem změny územního plánu je vytvoření podmínek pro 

rozvoj sportovně rekreačního zázemí čtvrti na Palmoveckém kopci a prověření 

realizovatelného řešení napojení komunikací Pod Plynojemem – Balabenka (S2). 

 

Komise souhlasí s podnětem na změnu územního plánu.  

 

Výsledek hlasování:  pro          12 

                                   proti         0 

                                   zdržel se  1 

Usnesení bylo přijato. 

 

 

5.2.10 Pelc Tyrolka 

Odstranění velkého rozvojového území Pelc – Tyrolka, nové funkční využití bude 

stanoveno na základě podkladové studie. Důvodem pro pořízení změny územního plánu 

je vytvoření podmínek pro implementaci Koncepce pražských břehů, tj. aktivaci 

iniciačního bodu Trojská brána, propojení obytných čtvrtí s Trojskou kotlinou a 

zmírnění poškození lokality infrastrukturními zásahy pomocí urbanizace anebo 

revitalizací krajiny; dále ověření rozvoje vysokoškolského areálu (viz ZÚR, SO/1). 

 

Komise souhlasí s podnětem na změnu územního plánu.  

 

Výsledek hlasování:  pro          13 

                                   proti         0 

                                   zdržel se  0 

Usnesení bylo přijato. 

 

Na jednání přícházejí pí Michaela Krupičková a MgA. Petr Vilgus, Ph.D. 
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5.2.11  Šutka 

Rozšíření celoměstského rekreačního centra Šutka. Obsahem změny územního plánu je 

vytvoření plochy pro rozvoj významně celoměstského sportovně rekreačního komplexu. 

Účelem  změny je zajištění podmínek pro pořádání akcí sportovního charakteru, 

zejména doplněním možnosti ubytování, rekreace a návazných služeb s důrazem na 

soulad přírodních a krajinných prvků s jejich rekreačním využitím ve shodě se strategií 

příměstského parku Trojské kotliny - viz ZÚR 2.1.1 c) a 2.1.3 b) 

 

Komise souhlasí s podnětem na změnu územního plánu.  

 

Výsledek hlasování:  pro          13 

                                   proti         0 

                                   zdržel se   2 

Usnesení bylo přijato. 

 

 

 

5.2.12  Šutka, zázemí 

Vytvoření rekreačního zázemí areálu Šutka a dotvoření obytné zelené krajiny. Účelem 

změny územního plánu je vytvoření rekreačního zázemí celoměstsky významného 

sportovně rekreačního areálu Šutka a nástupu do prostoru tzv. Trojské kotliny. Součástí 

komplexního řešení území je navržená plocha OB, která podporuje navržené sportovně 

rekreační využití území a dotvoří v zanedbanou zelenou krajinu charakterem okolní 

zástavby. Celé území bude propojeno veřejnou komunikací jako nástup do Trojské 

kotliny. Součástí je dopravní a uliční řešení. Cílem změny je vytvořit dále podmínky pro 

implementaci Koncepce pražských břehů, tj. Rozptýlení rekreační zátěže podél 

přístupových os Trojské kotliny (ulice Pod Havránkou) a její propojení s iniciačním a 

přístupovým bodem (centrum Šutka). 

 

Komise souhlasí s podnětem na změnu územního plánu.  

 

Výsledek hlasování:  pro          12 

                                   proti         0 

                                   zdržel se   3 

Usnesení bylo přijato. 

 

 

 

5.3    69/2019 

Žádost o vyjádření k podnětu na pořízení změny územního plánu zkráceným postupem 

pro pozemky parc.č. 3648/1, 3651/2, 3651/3, 3651/6, 3651/11, 3651/12, 3651/13, 3652/1, 

3652/2, 3652/4, 3652/5, 3654/1, vše v k.ú. Libeň, v blízkosti Libeňského mostu, ze SMJ-I, 

IZ, SV-G, ZP na SMJ-K 
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Žadatel:  právnická osoba 

Podáno:  17. 5. 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 na pořízení 

změny územního plánu zkráceným postupem, parc.č. 3648/1, 3651/2, 3651/3, 3651/6, 

3651/11, 3651/12, 3651/13, 3652/1, 3652/2, 3652/4, 3652/5, 3654/1, vše v k.ú. Libeň, v 

blízkosti Libeňského mostu. 

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

zájmů souhlasit za předpokladu, že bude dodržena bezbariérovost komunikací v dané lokalitě, 

možnost rekonstrukce/stavby Libeňského mostu a prověřena dostatečná kapacita komunikace 

Voctářova a ostatních komunikací v dané lokalitě pro možnost dalšího dopravního připojení a 

z toho plynoucí dopravní zátěže. 

 

Komise souhlasí s navrženou změnou územního plánu, doporučuje však zohlednit při 

projednání této změny  změnu územního plánu, podanou IPR hl.m.Prahy na celé území 

Palmovky. 

 
Výsledek hlasování:  pro            14 

                                   proti           0 

                                   zdržel se     1 

Usnesení bylo přijato. 

 

 

 

5.4    70/2019 

Žádost o vyjádření k podnětu na pořízení změny územního plánu zkráceným postupem 

pro pozemek parc.č.606/16, k.ú. Kobylisy, z TI na SV, ul. Vršní 

 

Žadatel:  právnická osoba 

Podáno:  20. 5. 2019 

 

Komise nesouhlasí se změnou územního plánu z důvodu absence koeficientu pro dané 

území.  
 

Výsledek hlasování:  pro            15 

                                   proti           0 

                                   zdržel se     0 

Usnesení bylo přijato. 

 

 

 

5.5   75/2019 

Žádost o vyjádření k podnětu na pořízení změny územního plánu zkráceným postupem 

pro pozemky parc.č. 3995/1, 3995/3, 3995/4, 3997/2, 3997/18, 3997/20, 3997/24, k.ú. 

Libeň, navrhované funkční využití SV, ul. U českých loděnic 

 

Žadatel:  právnická osoba 

Podáno:  23. 5. 2019 
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Komise souhlasí se změnou územního plánu.  
 

Výsledek hlasování:  pro            11 

                                   proti           2 

                                   zdržel se     2 

Usnesení bylo přijato. 

 

 

 

 

5.6   73/2019 

Žádost o vyjádření k podnětu na pořízení změny územního plánu zkráceným postupem 

pro pozemek parc.č. 1016/98, k.ú. Čimice, z OB-B na OB-E, ul. Mlazická 

 

Žadatel: právnická osoba 

Podáno:  27. 5. 2019 

 

Komise souhlasí se změnou územního plánu.  
 

Výsledek hlasování:  pro            13 

                                   proti           1 

                                   zdržel se     1 

Usnesení bylo přijato. 

 

 

5.7    74/2019 

Žádost o vyjádření k podnětu na pořízení změny územního plánu zkráceným postupem 

pro pozemky parc.č. 990/134, 990/137, k.ú. Čimice,  z SP na OB-D, ul. K Mlýnu 

 

Žadatel:  fyzická osoba 

Podáno:  27. 5. 2019 

 

Komise souhlasí se změnou územního plánu.  
 

Výsledek hlasování:  pro            15 

                                   proti           0 

                                   zdržel se    0 

Usnesení bylo přijato. 

 

 

 

6. Termín dalšího jednání komise je 26. června 2019, 16,00 – 18,00 hod. v přízemí Grabovy 

vily. 

 

 

7. Jednání bylo ukončeno v 17,25 hod. 
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Podpis předsedajícího:     …………………. 

 

Podpis ověřovatele:          …………………. 

 

Přílohy: prezenční listina 

                

Rozdělovník:   -  členové komise – e-mailem 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


