
Zápis 

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

konané ve středu 26. června 2019   

 
 

Přítomni: dle prezenční listiny, která je přílohou tohoto zápisu 

 

Předsedající:   Radomír Nepil 

 

Ověřovatel:     Ing. Tomáš Hřebík, Ph.D. 

 

Zapisovatel:    Ing. Iveta Zikmundová  

 
 

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

usnášeníschopná. 

 

2. Na základě žádosti pí Michaely Krupičkové a p.Karla Ptáčka, DiS, bude v případě obou 

těchto členů zaznamenáváno a zveřejňováno, jak v jednotlivých hlasováních hlasovali. 

 

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

   

     Výsledek hlasování:  pro            11 (včetně pí Krupičkové  a p. Ptáčka) 

                                 proti            0 

                                 zdržel se      0 

Ověřovatel byl  schválen. 

 

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

  

     Výsledek hlasování:  pro           11 (včetně pí Krupičkové  a p. Ptáčka) 

                                       proti           0 

                                 zdržel se     0 

Zapisovatel byl  schválen. 

 

 

5. Komise hlasovala o programu jednání včetně dozařazení 3 bodů.. 
 

      Výsledek hlasování:  pro             11 (včetně pí Krupičkové  a p. Ptáčka) 

                                        proti             0 

                                        zdržel se       0 

 

Program jednání byl  přijat. 

 

Na jednání přichází Bc. Tomáš Bína. 

 

 

6. Diskuze k předmětu jednání komise: 
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6.1     67/2019 

Žádost o vyjádření ke trase Rohanského mostu  (ul. Komunardů – ul. Thámova), k.ú. 

Karlín 

Žadatel:   fyzická osoba 

Podáno:  7. 5. 2019 

Vyjádření odboru správy majetku:  Pozemky v okolí Rohanského mostu a mostu 

Komunardů 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 trase Rohanského mostu – most Komunardů – 

Thámova, k.ú. Karlín. 

Vyjádření odboru dopravy: S předloženým záměrem trasy Rohanského mostu - most 

Komunardů – Thámova v současné době zásadně z těchto důvodů nesouhlasíme: 

1. Nově vybudovaná komunikace U mlýnského kanálu (prodloužení komunikace 

Thámova) nebyla koncipována na větší intenzity dopravy a tramvajovou trať.  

2. V současné době je komunikace U mlýnského kanálu komunikací účelovou veřejně 

přístupnou, nacházející se na pozemcích v soukromém vlastnictví. 

3. Ve stávající části komunikace Thámova by bylo nezbytné vyparkování veškerých 

vozidel, což by přineslo úbytek rezidenčních parkovacích míst na síti místních komunikací 

dané lokality.  

4. Dále by bylo pravděpodobně zcela nezbytné změnit celkovou konfiguraci komunikace 

U Mlýnského kanálu (komunikace U mlýnského kanálu je konfigurována jako zklidněná 

komunikace se zpomalovacím prvkem a obousměrným provozem s jízdními pruhy cca 2 x 3 

m a stavebně upravenými četnými parkovacími zálivy). 

5. Předložená projektová dokumentace neobsahuje předpoklad hlukové zátěže, která by z 

tak razantního nárůstu dopravy vyplynula a s tím spojené dodržení nezbytných hygienických 

limitů. 

6. V rámci předloženého záměru není doložen výpočet dopadu dopravní zátěže na provoz 

na komunikaci Rohanské nábřeží a ostatní komunikace dané lokality v souvislosti s 

navrženým křížením tramvajovou tratí a nárůstem dopravy. 

Na základě výše uvedených skutečností se nám jeví ponechání „Rohanského mostu“ v trase 

uvedené územním plánem v ulicích Komunardů – U mlýnského kanálu (Thámova), vzhledem 

k tomu, že nebylo počítáno se stavbou mostu tohoto rozsahu již v době umísťování 

novostaveb na Rohanském ostrově, jako zcela nereálné.  

Z výše uvedených skutečností vyplývá, že zcela reálnější je poloha mostu Jateční – Urxova, 

neboť v dané části Rohanského ostrova ještě není zástavba a lze zde most do připravované 

zástavby koncepčně a územně zahrnout tak, aby byly dodrženy všechny požadované limity a 

normy včetně hlukové zátěže. 

 

 

Komise přerušuje jednání ve věci do vyřešení této otázky na Magistrátu hlavního města 

Prahy.  

Výsledek hlasování:  pro          12  (včetně pí Krupičkové  a p. Ptáčka) 

                                   proti         0 

                                   zdržel se   0 

Usnesení bylo přijato. 
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6.2    80/2019 

Žádost o vyjádření k pronájmu pozemku parc.č. 857/1, k.ú. Karlín, ul. Pernerova 

Žadatel:    MHMP HOM 

                 (primární žadatel: fyzická osoba) 

Podáno: fyzická osoba   

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 

pronájmu pozemku parc. č. 857/1, k. ú. Karlín, obec Praha. 

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

pozemek je dle KN se způsobem využití jako ostatní dopravní plocha, pouze za předpokladu 

souhlasu vlastníka navazujícího pozemku, kterými jsou České dráhy, a.s., Nové Město, 

nábřeží Ludvíka Svobody 12, Praha 1 a při plném respektování věcných břemen v KN pro 

tento pozemek uvedených (právo umístění vodovodní přípojky a služebnost stezky a cesty). 

 

Komise navrhuje nesouhlasit s pronájmem pozemku, protože pozemek má dle KN 

způsob využití „ostatní dopravní plocha“, je jedním z mála nezastavěných přístupů 

k železnici, chybí souhlas Českých drah a SŽDC se záměrem, leží zde vstup do krytu CO 

Thámova a na pozemku se nachází kabelové vedení vysokého napětí do blízké 

trafostanice. 

 

Výsledek hlasování:  pro          11 (včetně pí Krupičkové  a p. Ptáčka)    

                                   proti         0 

                                   zdržel se   1 

Usnesení bylo přijato. 

 

Na jednání přichází p. Michal Fišer, MBA. 

 

6.3   82/2019 

Žádost o vyjádření k prodeji spoluvlastnických podílů id. 4/5 pozemků parc.č. 671/6, 

671/14, 670/44 a pozemků parc.č. 670/4, 670/1, všechny na k.ú. Libeň 

Žadatel:    MHMP HOM 

                 (primární žadatel: právnická osoba) 

Podáno: 6. 6. 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 

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

spoluvlastnických podílů id. 4/5 pozemků parc. č. 671/6, 671/14, 670/44, 670/4 a 670/1 v k. ú. 

Libeň ve věci majetkoprávního vypořádání pozemků pod stavbami ve spoluvlastnictví fyz. 

osob a přilehlých pozemků (majetkoprávní vypořádání původního SBD S. K. Neumanna), 

obec Praha. 

Vyjádření odboru dopravy: S předloženým návrhem prodeje pozemků (spoluvlastnických 

podílů pozemků) – id. 4/5 pozemků č. parc. 671/6 o výměře 93 m2, 671/14 o výměře 34 m2, 

parc. č. 670/44 o výměře 38 m2 a pozemku č. parc. 670/4 o výměře 17 m2, parc. č. 670/1 o 

výměře 1169 m2, vše k. ú. Libeň – souhlasíme. 

 

Komise navrhuje nesouhlasit s prodejem, ale souhlasit s pronájmem za podmínky 

koncepčního řešení pro celou zájmovou oblast tohoto žadatele. 
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Výsledek hlasování:  pro          13 (včetně pí Krupičkové  a p. Ptáčka) 

                                   proti         0 

                                   zdržel se   0 

Usnesení bylo přijato. 

 

Komise doporučuje revokovat všechna předchozí usnesení (č. Usn RMC 0107/2019, Usn 

RMC 0012/2019, Usn RMC 0548/2018)  v této zájmové oblasti na nesouhlasné vyjádření 

s prodejem.  

 

Výsledek hlasování:  pro            8 

                                   proti         0 

                                   zdržel se   5 (včetně pí Krupičkové a p. Ptáčka) 

Usnesení bylo přijato. 

 

 

 

6.4    91/2019 

Žádost o vyjádření k prodeji části pozemku parc.č. 13/85 (o výměře cca 415 m2), k.ú. 

Libeň, ul. Na Košince 

Žadatel:    MHMP HOM 

                 (primární žadatel: fyzické osoby) 

Podáno: 17. 6. 2019  

 

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

území, které by mělo být řešeno koncepčně jako celek a není tedy vhodné se zbavovat 

alespoň částečné majetkové kontroly. 

 
 

Výsledek hlasování:  pro          11 

                                   proti         0 

                                   zdržel se  2 (pí Krupičková a p. Ptáček) 

Usnesení bylo přijato. 

 

 

 

6.5    90/2019 

Žádost o vyjádření k záměru bytového domu „U libeňského pivovaru“, parc.č. 2823/1, 

2824, 2826, k.ú. Libeň 

Žadatel:    právnická osoba 

Podáno: 18. 6. 2019  

 

Komise navrhuje souhlasit se záměrem za podmínky zachování komína a významných 

fragmentů objektů původního pivovaru a jejich integrace do návrhu a za podmínky 

respektování „Dopravní studie průjezdnosti s důrazem na bezpečnost chodců a cyklistů 

v části dolní Libně“. 

 

Výsledek hlasování:  pro          11 
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                                   proti         0 

                                   zdržel se  2 (pí Krupičková a p. Ptáček) 

Usnesení bylo přijato. 

 

 

6.6   87/2019 

Žádost odboru správy majetku o vyjádření komise pro územní rozvoj a památkovou 

péči MČ Praha 8 k prodeji pozemků parc.č. 1324/67, 1324/68, 1324/69, k.ú. Troja, ul. 

Pomořanská  

 

Podáno: 19. 6. 2019 

 

Komise souhlasí se záměrem za podmínky respektování výškové hladiny stávající 

zástavby, tj. navržené řešení bude mít maximálně 12 nadzemních podlaží s tím, že 

k realizaci komise doporučuje variantu A. Dalšími podmínkami pro souhlas se záměrem 

je zpracování podrobnějšího návrhu řešení ( včetně řešení dopravy v klidu), z něhož by 

již mohl vyplynout počet a struktura bytových jednotek a parkovacích stání, 

vybudovaných pro Městskou část Praha 8 a rovněž výše finanční částky, jíž by se 

stavebník podílel na investicích  do veřejné infrastruktury. 

 

 

Výsledek hlasování:  pro          11 

                                   proti         0 

                                   zdržel se  2 (pí Krupičková a p. Ptáček) 

Usnesení bylo přijato. 

 

 

7. Termín jednání komise v červenci 2019 není navržen. Další jednání komise je 

naplánováno na 14. srpna 2019, 16,00 – 18,00 hod. v přízemí Grabovy vily. V případě 

tohoto termínu budou členové komise cca týden předem osloveni mailem s dotazem, zda 

se mohou jednání zúčastnit, přičemž se očekává aktivní odpověď členů v této věci. 

Jednání komise se bude konat pouze v případě, že bude předem jasné, že se na jednání 

dostaví dostatečný počet členů tak, aby byla komise usnášeníschopná. 

 

8. Termíny dalších jednání ve druhém pololetí 2019 jsou následující: 18. září, 16. října, 13. 

listopadu a 11. prosince. 

 

9. Jednání bylo ukončeno v 17,20 hod. 

 

 
Podpis předsedajícího:     …………………. 

 

Podpis ověřovatele:          …………………. 

 

Přílohy: prezenční listina 

                

Rozdělovník:   -  členové komise – e-mailem 

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

 


