
Zápis 

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

konané ve středu 9. září 2020   

 
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 15,34 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 

                                        proti     0 

                                        zdržel se  0 

Ověřovatel byl  schválen. 

 

 

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

   

     Výsledek hlasování:  pro        8 

                                 proti        0 

                                 zdržel se   0 

Zapisovatel byl  schválen. 

 

Na jednání přichází Bc. Martin Jedlička. 

 

4.  Komise hlasovala o programu jednání včetně stažení bodu 3 (Podkladová studie Košinka) 

a zařazení tří nových bodů.  

 
      Výsledek hlasování:  pro             9 

                                        proti            0 

                                        zdržel se       0 

      Program byl schválen. 

       

 

5. Diskuse k předmětu jednání komise: 

 

 

Na jednání přichází Ing. arch. Ondřej Tuček. 
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5.1   73/2020 

Vyjádření ke změně územního plánu Z 2933/00, z PS na OB, za účelem výstavby 

rodinného domu na pozemku parc. č. 2591/87 (část), k. ú. Kobylisy, ul. Učitelská 

 

Žadatel:  fyzické osoby 

 

Předseda komise Radomír Nepil po krátkém úvodu k projednávané problematice pozval na 

jednání zástupce žadatele, který komisi žádost o změnu územního plánu představil. Po jeho 

odchodu předseda komise Radomír Nepil otevřel diskuzi. V diskuzi vystoupili Ing. arch. 

Ondřej Tuček, Ing. arch. Lukáš Vacek, Ph.D. a Radomír Nepil, který následně navrhl 

usnesení. 

Komise doporučuje ponechat v platnosti souhlasné usnesení z roku 2013.  

 

Výsledek hlasování:  pro         10 

                                   proti         0 

                                   zdržel se   0    

                                 

Usnesení bylo schváleno. 

 

 

5.2   74/2020 

Podnět MČ Praha 8 vůči Hlavnímu městu Praze k učinění veškerých kroků k vymístění 

betonárny z Rohanského ostrova na k.ú. Karlín 

 

Žadatel: vlastní podnět  

 

Předseda komise Radomír Nepil po krátkém úvodu otevřel diskuzi. V diskuzi vystoupili Bc. 

Martin Jedlička, Ing. arch. Lukáš Vacek, Ph.D. a Radomír Nepil, který následně navrhl 

usnesení. 

 

Komise navrhuje požádat Magistrát hl. m. Prahy, aby neprodlužoval provoz betonárny 

na Rohanském ostrově a to i s ohledem na jinou žádost Městské části Praha 8, která 

požádala MHMP o rozšíření zóny zákazu vjezdu vozidel nad 6 tun na území Městské 

části Praha 8. 

 

Výsledek hlasování:  pro         10 

                                   proti         0 

                                   zdržel se   0    

                                 

Usnesení bylo schváleno. 

 

Na jednání přichází Michal Fišer, MBA. 

 

5.3  19/2020 

Žádost o vyjádření k projektové dokumentaci pro územní řízení Domov pro seniory 

Trousilova, parc.č. 1777/1, 1777/6, 2545, 2547, 2548, 2570, 2572, 2575, 2581, všechny na 

k.ú. Kobylisy 
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Žadatel: právnická osoba 

               (primární žadatel: právnická osoba) 

Podáno:   4. 2. 2020, doplněno 12. 8. 2020 

Vyjádření odboru správy majetku:  Pozemky parc. č. 2545 a 2547 v k.ú. Kobylisy jsou 

svěřeny MČ Praha 8. Pozemky parc. č.  177/1, 1777/6, 2548, 2570, 2575 a 2581  v k. ú. 

Kobylisy nejsou svěřeny do správy MČ Praha 8. Žádost o vyjádření byla projednána dne 5. 5. 

2020 v Komisi pro obecní majetek, která požaduje stanovisko Komise  pro územní rozvoj. 

Vyjádření odboru dopravy:  viz příloha 

 

Předseda komise Radomír Nepil požádal tajemnici komise Ivetu Zikmundovou o úvodní 

komentář. Předseda komise Radomír Nepil otevřel diskuzi. V diskuzi vystoupili Ing.arch. 

Ondřej Tuček, Ing. arch. Lukáš Vacek, Ph.D. a Radomír Nepil, který následně navrhl 

usnesení. 

 

Komise navrhuje nesouhlasit se záměrem s tím, že navrhuje upravit tvarové a 

materiálové řešení fasád takovým způsobem, aby budova svým výrazem odpovídala 

době svého vzniku. 

 

Výsledek hlasování:  pro         11 

                                   proti        0 

                                   zdržel se   0    

                                 

Usnesení bylo schváleno. 

 

 

5.4   95/2020 

Žádost o vyjádření k návrhu úplatného nabytí pozemků parc.č. 828/1, 828/2, k.ú. 

Čimice, v blízkosti  ulice Vánkova 

 

Žadatel: MHMP HOM 

               (primární žadatel: právnická osoba) 

Podáno:   10. 8. 2020 

Vyjádření odboru správy majetku:  Pozemek parc. č. 828/1, v k.ú. Libeň, není svěřen do 

správy MČ Praha 8 a nesousedí s pozemky, které jsou svěřeny do správy MČ Praha 

8.Pozemek parc. č. 828/2, v k.ú. Libeň, 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 nabídce předběžnému zájmu o 

úplatný převod parc. č. 828/1 a 828/2, na k.ú. Čimice v Praze 8 (severně od ul. Vánkova). 

Vyjádření odboru dopravy: S předloženým návrhem, předběžným zájmem o úplatný převod 

pozemků parc. č. 828/1 (o výměře 5698 m2) a 828/2 (o výměře 406 m2) v k.ú. Čimice, Praha 

8, za účelem scelení veřejného prostranství v dané lokalitě, souhlasíme. 

 

Předseda komise Radomír Nepil požádal tajemnici komise Ivetu Zikmundovou o úvodní 

komentář. Předseda komise Radomír Nepil otevřel diskuzi a následně navrhl usnesení. 

 

Komise navrhuje souhlasit s úplatným  nabytím pozemků. 

 

Výsledek hlasování:  pro         11 
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                                   proti        0 

                                   zdržel se   0 

                                 

Usnesení bylo schváleno. 

 

Na jednání přichází MgA. Petr Vilgus, Ph.D. 

 

5.5     96/2020 

Žádost o vyjádření ke směně pozemků mimo území MČ Praha 8 (vlastník žadatel) za id. 

160151/337500 pozemku parc.č. 1855/1 (vlastník Hlavní město Praha) na k.ú. Libeň, při 

ul. Střížkovská  

 

Žadatel: MHMP HOM 

               (primární žadatel: právnická osoba) 

Podáno:   11. 8. 2020 

Vyjádření odboru správy majetku:  Pozemek parc. č. 1855/1, 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 ke 

směně podílu pozemku parc. č. 1855/1, na k.ú. Libeň v Praze 8 (při ul. Střížkovská). 

Vyjádření odboru dopravy:  S předloženým návrhem, směnou pozemků parc. č. 533 (o 

výměře 1063 m2), 536/267 (o výměře 4809 m2) a 537/16 (o výměře 2345 m2) v k.ú. Háje za 

pozemek parc. č. 1855/1 (o výměře 15969 m2) v k.ú. Libeň, souhlasíme. 

 

Předseda komise Radomír Nepil požádal tajemnici komise Ivetu Zikmundovou o úvodní 

komentář. Předseda komise Radomír Nepil otevřel diskuzi. V diskuzi vystoupili Ing.arch. 

Ondřej Tuček a Radomír Nepil, který následně navrhl usnesení. 

 

Komise navrhuje souhlasit se směnou pozemků. 

 

Výsledek hlasování:  pro         11 

                                   proti         0 

                                   zdržel se   1    

                                 

Usnesení bylo schváleno. 

 

 

5.6 100/2020 

Žádost o vyjádření ke směně pozemků mimo území Prahy 8 (vlastník žadatel Dopravní 

podnik hl.m.Prahy) za pozemek parc.č. 2337/33 na k.ú. Nové Město (vlastník Hlavní 

město Praha), při ul. Na poříčí 

 

Žadatel: MHMP HOM 

               (primární žadatel: právnická osoba) 

Podáno:   14. 8. 2020 

Vyjádření odboru správy majetku:  Pozemek parc. č. 2337/33, v k.ú. Nové Město, 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 
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námitek ke směně pozemků na k.ú. Sedlec parc. č. 495/1, parc. č. 495/2 a parc. č. 495/8 za 

pozemek parc. č. 2337/33 na k.ú. Nové Město. 

Vyjádření odboru dopravy:  nebylo k dispozici 

 

Předseda komise Radomír Nepil požádal tajemnici komise Ivetu Zikmundovou o úvodní 

komentář. Předseda komise Radomír Nepil otevřel diskuzi. V diskuzi vystoupili MgA. Petr 

Vilgus, Ph.D. a Radomír Nepil, který následně navrhl usnesení. 

 

Komise navrhuje souhlasit se směnou pozemků. 

 

Výsledek hlasování:  pro         11 

                                   proti         1 

                                   zdržel se   0    

                                 

Usnesení bylo schváleno. 

 

 

5.7      99/2020 

Žádost o vyjádření ke směně pozemků parc.č. 26/48, 891/4 (vlastník žadatel) za pozemky 

parc.č. 914/21, 914/38 (vlastník Hlavní město Praha), všechny na k.ú. Čimice, v blízkosti 

ulic Vehlovická, Chlumínská a Mikovická 

 

Žadatel: MHMP HOM 

               (primární žadatel: fyzická osoba) 

Podáno:   17. 8. 2020 

Vyjádření odboru správy majetku:  Pozemky parc. č. 914/21, 914/38 a 891/4, vše v k.ú. 

Čimice, nejsou svěřeny do správy MČ Praha 8 a nesousedí s pozemky, které jsou svěřeny do 

správy MČ Praha 8. Pozemek parc. č. 26/48, v k.ú. Čimice, 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 ke směně pozemků 

914/21 a 914/38 za pozemky 26/48 a 891/4 na k.ú. Čimice v Praze 8 (při ul. Mikovecká a 

Vehlovická). 

Vyjádření odboru dopravy:    nebylo k dispozici                                                                              

 

Předseda komise Radomír Nepil požádal tajemnici komise Ivetu Zikmundovou o úvodní 

komentář. Předseda komise Radomír Nepil otevřel diskuzi. V diskuzi vystoupili Ing.arch. 

Ondřej Tuček, MgA. Petr Vilgus, Ph.D.  a Radomír Nepil, který následně navrhl usnesení. 

 

Komise navrhuje nesouhlasit se směnou pozemků, protože tato směna je pro Hlavní 

město Praha nevýhodná. Všechny pozemky směny sice leží mimo zastavitelné území, 

pozemky, které chce žadatel získat, však mají daleko větší potenciál. 

 

Výsledek hlasování:  pro         11 

                                   proti         0 

                                   zdržel se   1    

                                 

Usnesení bylo schváleno. 
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5.8 103/2020 

Žádost o vyjádření k prodeji spoluvlastnického podílu id. ½ pozemku parc.č. 1184/71 na 

k.ú. Libeň, ul. Rozšířená 

 

Žadatel: MHMP HOM 

               (primární žadatel: fyzické osoby) 

Podáno:   20. 8. 2020 

Vyjádření odboru správy majetku:  Pozemek parc. č. 1184/71, 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 pozemku parc.č. 1184/71, na k.ú. Libeň v Praze 8 (při ul. Rozšířená). 

Vyjádření odboru dopravy:  S předloženým záměrem souhlasíme. 

 

Předseda komise Radomír Nepil požádal tajemnici komise Ivetu Zikmundovou o úvodní 

komentář. Předseda komise Radomír Nepil otevřel diskuzi a následně navrhl usnesení. 

 

Komise navrhuje souhlasit s prodejem spoluvlastnického podílu ½ pozemku. 

 

Výsledek hlasování:  pro         11 

                                   proti         0 

                                   zdržel se   1  

                                 

Usnesení bylo schváleno. 

 

 

5.9 105/2020 

Žádost o vyjádření k prodeji pozemku parc.č. 1851/80 na k.ú. Kobylisy, při ul. Ďáblická 

 

Žadatel: MHMP HOM 

               (primární žadatel: fyzická osoba) 

Podáno:   24. 8. 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 k prodeji pozemku 

parc. 1851/80 na k.ú. Kobylisy v Praze 8 (při ul. Ďáblická). 

Vyjádření odboru dopravy:  S předloženým návrhem prodeje pozemku č. parc. 1851/80, k. 

ú. Kobylisy, souhlasíme. 

 

Předseda komise Radomír Nepil požádal tajemnici komise Ivetu Zikmundovou o úvodní 

komentář. Předseda komise Radomír Nepil otevřel diskuzi a následně navrhl usnesení. 

 

Komise navrhuje souhlasit s prodejem pozemku. 

 
Výsledek hlasování:  pro         12 

                                   proti         0 

                                   zdržel se   0    

                                 

Usnesení bylo schváleno. 
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5.10  104/2020 

Žádost o vyjádření k projektové dokumentaci k územnímu řízení – Rezidence Vršní, 

parc.č. 1019/2, 1019/9, 1019/10, 1019/11, k.ú. Kobylisy 

 

Žadatel: právnická osoba 

               (primární žadatel: právnická osoba) 

Podáno:   13. 8. 2020 

 

Předseda komise Radomír Nepil požádal tajemnici komise Ivetu Zikmundovou o úvodní 

komentář. Předseda komise Radomír Nepil otevřel diskuzi. V diskuzi vystoupili Ing.arch. 

Ondřej Tuček, Ing. arch. Lukáš Vacek, Ph.D. a Radomír Nepil, který následně navrhl 

usnesení. 

 

Komise navrhuje nesouhlasit se záměrem z důvodu jeho kolize s podnětem Městské části 

Praha 8 na změnu územního plánu. 

 

Výsledek hlasování:  pro         12 

                                   proti        0 

                                   zdržel se   0    

                                 

Usnesení bylo  schváleno. 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

 

5.11   106/2020 

Žádost o vyjádření k architektonické studii bytového domu, parc.č. 182, 183, k.ú. Libeň, 

ul. Zenklova 

 

Žadatel: právnická osoba 

               (primární žadatel: fyzické osoby) 

Podáno:  26. 8. 2020  

 

Předseda komise Radomír Nepil stáhl materiál z projednání s tím, že bude doplněn o 3D 

model a předložen na příští jednání komise dne 23. 9. 2020. 

 

 

 

5.12 110/2020 

Žádost o vyjádření ke směně pozemku parc.č. 12/2 (vlastník žadatel) za část pozemku 

parc.č. 850/1 (o výměře cca 24 m2, vlastník Hlavní město Praha), oba na k.ú. Čimice, ul. 

Lužecká 

 

Žadatel:  MHMP HOM 

                (primární žadatel: právnická osoba) 
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Podáno:   2. 9. 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 ke směně 

pozemku parc. č. 12/2 a části pozemku parc.č. 850/1 na k.ú. Čimice v Praze 8 (při ul. 

Lužecká). 

Vyjádření odboru dopravy:  S předloženým návrhem směny pozemků č. parc. 12/2 o 

výměře 63 m2 ve vlastnictví žadatele za část pozemku č. parc. 850/1 (nově označenou v 

geom. plánu jako pozemek č. parc. 850/3), k. ú. Čimice, souhlasíme. 

 

Předseda komise Radomír Nepil požádal tajemnici komise Ivetu Zikmundovou o úvodní 

komentář. Předseda komise Radomír Nepil otevřel diskuzi a následně navrhl usnesení. 

 

Komise navrhuje souhlasit s navrženou směnou. 

 

Výsledek hlasování:  pro         12 

                                   proti         0 

                                   zdržel se   0    

                                 

Usnesení bylo schváleno. 

 

Z jednání odcházejí Bc. Martin Jedlička a Bc. Tomáš Bína. 

 

 

5.13 113/2020 

Žádost o vyjádření k podkladové studii na změnu územního plánu – Zenklova / 

Primátorská 

Žadatel:  doplnění vlastního podnětu na změnu územního plánu 

 

Předseda komise Radomír Nepil požádal Ing.arch. Lukáše Vacka o úvodní komentář. 

Předseda komise Radomír Nepil otevřel diskuzi, v níž vystoupili Ing. arch. Lukáš Vacek, 

Ph.D, Ing. arch. Ondřej Tuček a Radomír Nepil, který následně navrhl usnesení. 

 

Komise navrhuje souhlasit s podkladovou studií. 

 

Výsledek hlasování:  pro          10 

                                   proti          0 

                                   zdržel se    0    

                                 

Usnesení bylo schváleno. 

 

Na jednání přichází Bc. Tomáš Bína. 

 

5.14 114/2020 

Žádost o vyjádření k záměru umístění automyčky na části  pozemku parc.č. 1016/76, 

k.ú. Čimice, ul. Čimická 
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Žadatel:  právnická osoba 

Podáno:   7. 9. 2020 

 

Předseda komise Radomír Nepil požádal tajemnici komise Ivetu Zikmundovou o úvodní 

komentář. Předseda komise Radomír Nepil otevřel diskuzi a následně navrhl usnesení. 

 

Komise navrhuje souhlasit se záměrem. 

 

Výsledek hlasování:  pro         11 

                                   proti         0 

                                   zdržel se   0    

                                 

Usnesení bylo schváleno. 

 

 

6. Pro informaci – další termíny jednání komise jsou následující:  23. září, 14. října, 18. 

listopadu, 9. prosince 2020. 

 

7. Jednání bylo ukončeno v 16,45 hod. 

 

Podpis předsedajícího:     …………………. 

 

Podpis ověřovatele:          …………………. 

 

Přílohy: prezenční listina 

               stanovisko OD k 19/2020 

                

Rozdělovník:   -  členové komise – e-mailem 

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

 

 

 

 

 

 

 


