
Zápis 

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

konané ve středu 12. února 2020   

 
Přítomni: dle prezenční listiny, která je přílohou tohoto zápisu 

 

Předsedající:  Ing.arch. Lukáš Vacek, Ph.D. 

 

Ověřovatel:   Ing.arch. Ondřej Tuček 

 

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

 
 

1. Jednání bylo zahájeno v 15,08 hod., přítomno je  8 členů komise, která je 

usnášeníschopná. 

 

2. Komise hlasovala o schválení ověřovatele Ing.arch. Ondřeje Tučka. 

   

     Výsledek hlasování:  pro    8  

                                        proti      0 

                                        zdržel se   0 

Ověřovatel byl  schválen. 

 

Na jednání přichází Ing. Tomáš Hřebík, Ph.D. 

 

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

   

     Výsledek hlasování:  pro        9 

                                 proti        0 

                                 zdržel se    0 

Zapisovatel byl  schválen. 

 

Na jednání přichází Ing. Jiří Janků. 

 

4. Komise hlasovala o programu jednání, včetně dozařazení dvou bodů o prodeji, případně 

dlouhodobém pronájmu pozemků. 
 

      Výsledek hlasování:  pro             10 

                                        proti             0 

                                        zdržel se       0 

      Rozšíření programu o tyto dva  body bylo schváleno. 

 

      Komise dále hlasovala o zařazení bodu, který navrhl Ing.arch.Ondřej Tuček a který se   

      týkal přesunu zahájení budoucích jednání komise na 16,00 hod. 

 

       Výsledek hlasování:  pro             9 

                                        proti             0 

                                        zdržel se       1 

      Rozšíření programu o tento bod bylo schváleno. 
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5. Diskuse k předmětu jednání komise: 

 

 

5.1     187/2019 

Žádost o vyjádření k architektonické studii Rezidence V Zámcích, parc.č. 769, k.ú. 

Bohnice 

Žadatel: právnická osoba (primární žadatel: právnická osoba) 

Podáno:  18. 12. 2019 

Vyjádření odboru správy majetku:  Pozemek parc. č. 769, v k. ú. Bohnice, 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  ke 

studii „Rezidence V Zámcích“, parc.č. 769, k.ú. Bohnice. 

Vyjádření odboru dopravy: S předloženým návrhem architektonické studie REZIDENCE V 

ZÁMCÍCH, souhlasíme. 

 

Ing. arch. Lukáš Vacek, Ph.D. požádal tajemnici komise Ivetu Zikmundovou o úvodní 

komentář. Po proběhlé diskusi pak Ing.arch. Lukáš Vacek a ing.arch. Ondřej Tuček navrhli 

společně usnesení: 

 

Komise navrhuje souhlasit se studií, tento souhlas však nenahrazuje vyjádření 

k projektové dokumentaci k územnímu nebo společnému řízení. 

 

Výsledek hlasování:  pro         10 

                                   proti        0 

                                   zdržel se   0    

                                 

Usnesení bylo schváleno. 

 

 

5.2    14/2020 

Žádost o vyjádření k projektu Bytového domu Na Slovance a posouzení situace, parc.č. 

1815/1, 1815/2, k.ú. Libeň  

Žadatel:  fyzická osoba 

Podáno: 16. 1. 2020  

 

Ing. arch. Lukáš Vacek, Ph.D. požádal tajemnici komise Ivetu Zikmundovou o úvodní 

komentář. Po proběhlé diskusi pak Ing.arch. Lukáš Vacek navrhl usnesení: 

 

Komise přerušuje projednání a vyzývá žadatele o doplnění dokumentace do takového 

stavu, že bude možné celý záměr věcně posoudit. 

 

Výsledek hlasování:  pro         10 

                                   proti         0 

                                   zdržel se   0    
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Usnesení bylo schváleno. 

 

 

5.3     7/2020 

Žádost o vyjádření k prodeji pozemku parc.č. 3880/8, k.ú. Libeň, ul. Světova 

Žadatel:  MHMP HOM (primární žadatel: fyzická osoba) 

Podáno:  24. 1. 2020 

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 k prodeji 

pozemku 3880/8 na k.ú. Libeň v Praze 8 (při ul. Světova). 

Vyjádření odboru dopravy: S předloženým návrhem prodeje pozemku č. parc. 3880/8, k. ú. 

Libeň, za účelem majetkoprávního narovnání pozemku pod objekty žadatele, souhlasíme. 

 

Ing. arch. Lukáš Vacek, Ph.D. požádal tajemnici komise Ivetu Zikmundovou o úvodní 

komentář. Po proběhlé diskusi pak Ing.arch. Lukáš Vacek navrhl usnesení: 

 

Komise navrhuje souhlasit s prodejem pozemku. 

 

Výsledek hlasování:  pro         10 

                                   proti        0 

                                   zdržel se   0    

                                 

Usnesení bylo schváleno. 

 

 

 

5.4     8/2020 

Žádost o vyjádření k prodeji pozemku parc.č. 1896/2 a části pozemku parc.č. 1896/3 o 

výměře cca 350 m2, k.ú. Kobylisy, ul. Javorová 

Žadatel:  MHMP HOM (primární žadatel: fyzická osoba) 

Podáno:  24. 1. 2020 

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 

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

pozemků parc.č. 1896/2 a části parc.č. 1896/3 na k.ú. Kobylisy v Praze 8 (při ul. Javorová). 

Vyjádření odboru dopravy: S úplatným převodem pozemku č. parc. 1896/2, k. ú. Kobylisy 

z hlediska námi chráněných zájmů, souhlasíme. S úplatným převodem pozemku č. parc. 

1896/3 v tomto rozsahu nesouhlasíme. Považujeme za nezbytné, ponechat dostatečnou 

rezervu při komunikaci Javorová (návaznost na hranice pozemku v nároží komunikací 

Javorová x Březová) pro případnou realizaci chodníku. Zároveň upozorňujeme, že jakékoliv 

dopravní připojení na komunikaci je nezbytné povolovat v souladu s § 10/´zákona č. 13/1997 

Sb., o pozemních komunikacích (ve znění pozdějších předpisů). 

 

Ing. arch. Lukáš Vacek, Ph.D. požádal tajemnici komise Ivetu Zikmundovou o úvodní 

komentář. Po proběhlé diskusi pak Ing.arch. Lukáš Vacek navrhl usnesení: 
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Komise navrhuje nesouhlasit s prodejem, protože se jedná o součást širšího koridoru ve 

vlastnictví HMP, který by měl být zachován jako rezerva pro infrastrukturu města. 

Současně upozorňuje, že záměr výstavby rodinného domu je v rozporu s funkčním 

využitím dle platného územního plánu, který zde má plochu ZMK – zeleň městská a 

krajinná. 

 

Výsledek hlasování:  pro         10 

                                   proti         0 

                                   zdržel se   0    

                                 

Usnesení bylo schváleno. 

 

 

 

5.5     9/2020 

Žádost o vyjádření k prodeji části pozemku parc.č. 1896/3 o výměře cca 230 m2, k.ú. 

Kobylisy, ul. Javorová 

Žadatel:  MHMP HOM (primární žadatel: fyzická osoba)  

Podáno:  24. 1. 2020  

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 k prodeji 

části pozemku parc.č. 1896/3 na k.ú. Kobylisy v Praze 8 (při ul. Javorová). 

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

parc. 1896/3, k. ú. Kobylisy, souhlasíme za předpokladu ponechání dostatečné rezervy při 

komunikaci Javorová pro připadnou realizaci chodníku. 

 

Ing. arch. Lukáš Vacek, Ph.D. požádal tajemnici komise Ivetu Zikmundovou o úvodní 

komentář. Po proběhlé diskusi pak Ing.arch. Lukáš Vacek navrhl usnesení: 

 

Komise navrhuje nesouhlasit s prodejem, protože se jedná o součást širšího koridoru ve 

vlastnictví HMP, který by měl být zachován jako rezerva pro infrastrukturu města. 

Současně upozorňuje, že záměr výstavby rodinného domu je v rozporu s funkčním 

využitím dle platného územního plánu, který zde má plochu ZMK – zeleň městská a 

krajinná. 

 

Výsledek hlasování:  pro         10 

                                   proti         0 

                                   zdržel se   0    

                                 

Usnesení bylo schváleno. 

 

 

 

5.6    10/2020 

Žádost o vyjádření k vypořádání podílového spoluvlastnictví pozemku parc.č. 15/4, k.ú. 

Střížkov, ul. Ve Štěpnici 

Žadatel:  MHMP HOM (primární žadatel: právnická osoba) 

Podáno:  29. 1. 2020 
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Vyjádření odboru správy majetku:  Výše uvedený pozemek 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 vypořádání 

podílového spoluvlastnictví parc. č. 15/4 na k.ú. Střížkov v Praze 8 (při ul. Ve Štěpnici). 

Vyjádření odboru dopravy: S předloženým návrhem vypořádání podílového 

spoluvlastnictví parc. č. 15/4, k. ú. Střížkov z hlediska námi chráněných zájmů, souhlasíme. 

 

Ing. arch. Lukáš Vacek, Ph.D. požádal tajemnici komise Ivetu Zikmundovou o úvodní 

komentář. Po proběhlé diskusi pak Ing.arch. Lukáš Vacek navrhl usnesení: 

 

Komise navrhuje souhlasit s vypořádáním podílového spoluvlastnictví pozemku. 

 

Výsledek hlasování:  pro         10 

                                   proti         0 

                                   zdržel se   0    

                                 

Usnesení bylo schváleno. 

 

 

 

5.7  11/2020 

Žádost o vyjádření k prodloužení výpůjčky pozemků parc.č. 889/25, 889/28 a částí 

pozemků parc.č. 889/26 o výměře 58 m2, parc.č. 889/27 o výměře 64 m2, parc.č. 767/1 o 

výměře 11.200 m2, všechny na k.ú. Karlín, Za Karlínským přístavem, do 31. 12. 2024  

Žadatel:  MHMP HOM (primární žadatel: právnická osoba) 

Podáno:  29. 1. 2020 

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 

majetku Úřadu Městské části Praha 8 se k této žádosti vyjadřovat nebude. 

Vyjádření odboru dopravy: S předloženým návrhem prodloužení výpůjčky pozemků č. 

parc. 889/25, 889/26, 889/27, 889/28 a 767/1, k. ú. Karlín za účelem provozování volně 

přístupného živého parku, sociálně kulturního centra, kavárny a hřiště zásadně nesouhlasíme, 

neboť záměr je v přímé kolizi s povolenou staveništní komunikací, zajišťující příjezd na 

stavbu, nacházející se na pozemcích č. parc. 889/62, 889/69, 889/36, 889/43 a další, k. ú. 

Karlín. Dále s předloženým návrhem nesouhlasíme z důvodu možné kolize s připravovaným 

záměrem stavby lávky, propojující Rohanský ostrov ze Štvanicí a Holešovicemi, kdy by 

záměr mohl být v přímé kolizi s případným zařízením staveniště a příjezdem na stavbu. S 

předloženým návrhem zároveň nesouhlasíme z důvodu, že předložený návrh neřeší a ani v 

minulosti neřešil odpovídající možnost nezbytného příjezdu pro zásobování (kavárna) a 

minimálně pro odvoz odpadu. 

 

Ing. arch. Lukáš Vacek, Ph.D. požádal tajemnici komise Ivetu Zikmundovou o úvodní 

komentář. Po proběhlé diskusi pak Ing.arch. Lukáš Vacek navrhl usnesení: 

 

Komise navrhuje souhlasit s prodloužením výpůjčky pozemků do doby uzavření dohody 

mezi žadatelem a samosprávou Městské části Praha 8, která stanoví postup a termíny 

legalizace existujících staveb a zajištění zásobování, bezpečnosti a hygieny.  
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Výsledek hlasování:  pro       5 

                                   proti      5 

                                   zdržel se   0    

                                 

Usnesení nebylo schváleno. 

 

 

Ing.arch.Lukáš Vacek., Ph.D. následně navrhl usnesení: 

 

Komise navrhuje nesouhlasit s prodloužením výpůjčky pozemků do doby uzavření 

dohody mezi žadatelem a samosprávou Městské části Praha 8, která stanoví postup a 

termíny legalizace existujících staveb a zajištění zásobování, bezpečnosti a hygieny. 

Současně upozorňuje, že záměr je v přímé kolizi s povolenou staveništní komunikací, 

zajišťující příjezd na stavbu, nacházející se na pozemcích č. parc. 889/62, 889/69, 889/36, 

889/43 a další, k. ú. Karlín. 

 

Výsledek hlasování:  pro       8 

                                   proti      0 

                                   zdržel se   2    

                                 

Usnesení bylo schváleno. 

 

 

5.8    12/2020 

Žádost o vyjádření k prodeji/pronájmu částí pozemku parc.č. 585/89, k.ú. Bohnice, 

ul.Čimická 

Žadatel:  MHMP HOM (primární žadatel: neuveden) 

Podáno:  30. 1. 2020 

Vyjádření odboru správy majetku:  Výše uvedený pozemek 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 

části pozemku parc. č. 585/89 na k.ú. Bohnice v Praze 8 (při ul. Čimická). 

Vyjádření odboru dopravy:  S případným prodejem/pronájmem pozemku č. parc. 585/89, k. 

ú. Bohnice souhlasíme, námi chráněné zájmy nejsou dotčeny. 

Poznámka: žádost obsahuje pouze grafické znázornění prodávané části pozemku, číselný 

údaj chybí. 

 

Ing. arch. Lukáš Vacek, Ph.D. požádal tajemnici komise Ivetu Zikmundovou o úvodní 

komentář. Po proběhlé diskusi pak Ing.arch. Lukáš Vacek navrhl usnesení: 

 

Komise navrhuje souhlasit s prodejem nebo pronájmem částí pozemku. 

 

Výsledek hlasování:  pro        9 

                                   proti       0 

                                   zdržel se   0 

                                   nehlasoval   1    

                                 

Usnesení bylo schváleno. 



 7 

 

 

 

5.9     16/2020 

Žádost o vyjádření k zástavbě na místě autobusového nádraží, Palmovka – redukce 

hmot, parc.č. 3884/1, 3884/4 ad., k.ú. Libeň 

 

Ing. arch. Lukáš Vacek, Ph.D. okomentoval navržené řešení a po proběhlé diskusi navrhl 

usnesení: 

 

Komise navrhuje souhlasit se studií ke změně územního rozhodnutí, která slouží 

současně jako podkladová studie ke změně územního plánu. 

 

Výsledek hlasování:  pro         10 

                                   proti        0 

                                   zdržel se   0    

                                 

Usnesení bylo schváleno. 

 

 

5.10   15/2020 

Žádost o vyjádření k prodeji, případně dlouhodobému pronájmu části pozemku parc.č. 

2401/8 (o výměře cca 120 m2), k.ú. Kobylisy, ul. Střekovská 

Žadatel:  MHMP HOM (primární žadatel: fyzická osoba) 

Podáno:  3. 2. 2020 

Vyjádření odboru správy majetku:  Výše uvedený 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 proti prodeji, 

případně pronájmu části pozemku parc. č. 2401/8 na k. ú. Kobylisy. 

Vyjádření odboru dopravy:  S předloženým návrhem, vzhledem k tomu, že předložený 

záměr neobsahuje upřesnění, jakým způsobem by byl příjezd např. na stavbu objektu, návazné 

zásobování a řešení dopravy v klidu nelze, z hlediska námi chráněných zájmů souhlasit. 

Upozorňujeme, že dopravní připojení ze stávající místní komunikace Střekovská by bylo 

komplikované, neboť by znamenalo úbytek parkovacích stání na síti místních komunikací 

dané lokality. 

 

Ing. arch. Lukáš Vacek, Ph.D. požádal tajemnici komise Ivetu Zikmundovou o úvodní 

komentář. Po proběhlé diskusi pak Ing.arch. Lukáš Vacek navrhl usnesení: 

 

Komise navrhuje nesouhlasit s prodejem nebo dlouhodobým pronájmem z důvodu 

nekonkrétnosti záměru. Městská část vítá tuto iniciativu, jde však o nevhodnou podobu 

na nevhodném místě, přičemž žadatele vyzývá k zahájení jednání v této věci. 

 

Výsledek hlasování:  pro        10 

                                   proti        0 

                                   zdržel se   0    

                                 

Usnesení bylo schváleno. 
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5.11     17/2020 

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

Bohnice, ul. Bukolská 

Žadatel:  MHMP HOM (primární žadatel: právnická osoba) 

Podáno:  7. 2. 2020 

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. Podhajská pole). 

Vyjádření odboru dopravy:  Vzhledem k tomu, že se dle nám dostupných podkladů – 

pasport komunikací jedná o místní komunikaci III. tř. ve správě TSK hl. m. Prahy a.s. 

označenou jako NN 3235, s předloženým návrhem zásadně nesouhlasíme. 

 

 

Ing. arch. Lukáš Vacek, Ph.D. požádal tajemnici komise Ivetu Zikmundovou o úvodní 

komentář. Po proběhlé diskusi pak Ing.arch. Lukáš Vacek navrhl usnesení: 

 

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

komunikační pozemek - místní komunikaci III. tř. ve správě TSK hl. m. Prahy a.s. 

označenou jako NN 3235. Dalším důvodem nesouhlasu je to, že z této komunikace je 

dopravně napojen objekt Pražské teplárenské, a.s. na pozemku parc.č. 600/58, k.ú. 

Bohnice a že z části tento pozemek slouží i pro řešení dopravy v klidu obyvatel sídliště 

Bohnice. 

 

Výsledek hlasování:  pro         10 

                                   proti        0 

                                   zdržel se   0    

                                 

Usnesení bylo schváleno. 

 

5.12     Různé – Návrh Ing.arch. Ondřeje Tučka na přesun času zahájení budoucích 

jednání komise na 16,00 hod. 

 

Po diskusi navrhl Ing. arch. Lukáš Vacek, Ph.D. přerušit projednání tohoto bodu s tím, že toto 

bude znovu otevřeno na příštím jednání komise. 

 

Výsledek hlasování:  pro         10 

                                   proti        0 

                                   zdržel se   0    

                                 

Usnesení bylo schváleno. 

 

5.13  Různé – Pro informaci. 

Pan Jiří Vítek informoval členy komise o jednání se zástupci záměru Rezidence Bohnická.  
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6. Termín dalšího jednání je  11. března 2020. Termíny dalších jednání v prvním pololetí 

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

 

7. 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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


