
Zápis 

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

konané v pondělí 19. října 2020 formou on – line konference  

 
 

Přítomni: Radomír Nepil, MgA. Petr Vilgus, Ph.D., Doc. Ing. Bohumír Garlík, CSc., 

                Michal Fišer, MBA, Jiří Vítek, Bc. Martin Jedlička, Ing. Tomáš Hřebík, Ph.D.,  

                Karel Ptáček, DiS, Ing. arch. Ondřej Tuček,, Ing. arch. Lukáš Vacek, Ph.D., 

                Ing. Jiří Janků  

 

Omluveni: Bc. Tomáš Bína, Ing. Jan Prosa 

 

Předsedající:   Radomír Nepil 

 

Ověřovatel:    Radomír Nepil  

 

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

 
 

1. Jednání bylo zahájeno v 13,10  hod., přítomno je  11 členů komise, která je 

usnášeníschopná. 

 

2. Komise hlasovala o schválení ověřovatele  Radomíra Nepila. 

   

     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, a to včetně následujících změn: vyřazení bodu o 

prodeji části pozemku v oblasti Libeňského ostrova, vyřazení bodu o podkladové studii na 

změnu územního plánu oblasti Pelc Tyrolka, vyřazení bodu o záměru Sportovní areál 

Bohnice a naopak dozařazení dvou bodů, týkajících se prodeje/pronájmu pozemků. 
 

      Výsledek hlasování:  pro             11 

                                        proti             0  

                                        zdržel se        0 

 

Program jednání byl i s navrženými změnami  schválen. 
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5. Diskuse k předmětu jednání komise: 

 

 

5.1      117/2020 

Vyjádření k podkladové studii pro změnu územního  plánu – Transformace pozemků 

bohnické farnosti, k.ú. Bohnice 

 

Žadatel: MČ Praha 8 (doplnění vlastního podnětu) 

 

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

Poté proběhla diskuse, na jejímž konci navrhl předseda komise Radomír Nepil následující 

usnesení: 

 

Komise navrhuje souhlasit s podkladovou studií pro změnu územního plánu – 

Transformace pozemků bohnické farnosti, k.ú. Bohnice. 

 
Výsledek hlasování:  pro        11   

                                   proti        0 

                                   zdržel se    0    

                                 

Usnesení bylo  schváleno. 

 

 

 

5.2      32/2020 

Vyjádření k podkladové studii pro změnu územního plánu – Šutka, k.ú. Troja 

 

Žadatel: MČ Praha 8 (doplnění vlastního podnětu) 

 

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

Poté proběhla diskuse, na jejímž konci navrhl předseda komise Radomír Nepil následující 

usnesení: 

 

Komise navrhuje souhlasit s podkladovou studií pro změnu územního plánu – Šutka, 

k.ú. Troja. 

 

 
Výsledek hlasování:  pro        9   

                                   proti        0 

                                   zdržel se    2    

                                 

Usnesení bylo schváleno. 
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5.3      129/2020 

Žádost o vyjádření ke směně pozemků mimo území Prahy 8 (které žadatel nevlastní, 

avšak jedná o jejich koupi) a části pozemku parc.č. 414/1 (o výměře cca 45 m2) na k.ú. 

Kobylisy (vlastník žadatel) za část pozemku parc.č. 415 (o výměře cca 1440 m2) a 

pozemek parc.č. 416/1, oba na k.ú. Kobylisy (vlastník Hlavní město Praha), mezi ulicemi 

Klapkova a Rolnická 

 

 

Žadatel: MHMP HOM 

               (primární žadatel: právnická osoba) 

Podáno: 23. 9. 2020 

Stanovisko odboru dopravy: S předloženým návrhem z hlediska námi chráněných zájmů, 

souhlasíme. 

 

Předseda komise Radomír Nepil požádal o úvodní komentář Ing. Ivetu Zikmundovou. Poté 

proběhla diskuse, na jejímž konci navrhl předseda komise Radomír Nepil následující 

usnesení: 

 

Komise navrhuje nesouhlasit se směnou pozemků z důvodu absence informací o záměru 

žadatele. 

 
Výsledek hlasování:  pro        11   

                                   proti        0 

                                   zdržel se    0    

                                 

Usnesení bylo  schváleno. 

 

 

 

5.4       128/2020 

Žádost o vyjádření k prodeji pozemků a částí pozemků parc.č. 13/83, 22/1, 22/4, 22/2, 

22/3, 18/1 o celkové výměře 1730 m2, všechny na k.ú. Libeň a o udělení oprávnění 

k výstavbě veřejného prostoru na pozemcích a částech pozemků parc.č. 10/2, 13/85, 21/2, 

13/21, 13/34, 13/86, 13/83, 22/1, 13/22, 13/14, 22/2, 23/6, 23/7, 22/3, 18/1 o celkové výměře 

9214 m2, všechny na k.ú. Libeň, oblast Košinka 

 

Žadatel: MHMP HOM 

               (primární žadatel:  právnická osoba) 

Podáno: 22. 9. 2020 

Stanovisko odboru dopravy: Se záměrem lze souhlasit za předpokladu, že nebude v kolizi s 

výhledově plánovanou stavbou „Nové Povltavské“. 

Dále upozorňujeme na skutečnost, že zpracovaná projektová dokumentace na rekonstrukci 

severní části komunikace U Meteoru nepočítá s podobným návrhem (viz. kapitola dopravní 

napojení – vybudování krátké propojky mezi ulicí Na Košince a U Meteoru). S tímto návrhem 

rovněž nebylo počítáno při rekonstrukci komunikace Zenklova. 

V případě realizace záměru by byla nezbytná úprava stávající komunikace Na Košince 

(šířkového uspořádání a doplnění pěších vazeb).  
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V případě realizace stavby tohoto rozsahu lze staveništní technikou příjezd/odjezd ze stavby 

požadujeme realizovat pouze po Povltavské, nikoliv komunikací Zenklova.  

Hlavní dopravní připojení stavby takového rozsahu lze akceptovat pouze na komunikaci 

Povltavskou. 

Pro stavby tohoto rozsahu je nezbytné dopracovat v případě akceptování záměru širší 

dopravní vazby včetně výpočtu kapacity komunikací a křižovatek. 

 

 

Předseda komise Radomír Nepil požádal o úvodní komentář Ing. Ivetu Zikmundovou. Poté 

proběhla diskuse, na jejímž konci navrhl předseda komise Radomír Nepil následující 

usnesení: 

 

 

Komise navrhuje souhlasit s prodejem pozemků a částí pozemků parc.č. 13/83, 22/1, 

22/4, 22/2, 22/3, 18/1 o celkové výměře 1730 m2, všechny na k.ú. Libeň a souhlasit s  

udělením oprávnění k výstavbě veřejného prostoru na pozemcích a částech pozemků 

parc.č. 10/2, 13/85, 21/2, 13/21, 13/34, 13/86, 13/83, 22/1, 13/22, 13/14, 22/2, 23/6, 23/7, 

22/3, 18/1 o celkové výměře 9214 m2, všechny na k.ú. Libeň, oblast Košinka, za 

podmínky dodržení podkladové studie pro změnu územního plánu Na Košince (P 

288/2019) a urbanistické studie Na Košince. 

 

 

 
Výsledek hlasování:  pro        11   

                                   proti        0 

                                   zdržel se    0    

                                 

Usnesení bylo  schváleno. 

 

 

 

 

5.5       106/2020 

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

ul. Zenklova 

 

Žadatel: fyzická osoba 

               (primární žadatel:  fyzické osoby) 

Podáno:  26. 8. 2020 

 

Předseda komise Radomír Nepil požádal o úvodní komentář Ing. Ivetu Zikmundovou. Poté 

proběhla diskuse, na jejímž konci navrhl předseda komise Radomír Nepil následující 

usnesení: 

 

Komise navrhuje souhlasit s architektonickou studií ve variantě, která má šest 

plnohodnotných nadzemních podlaží a sedmé ustupující podlaží. Souhlas se týká 

výhradně této studie, tento souhlas není souhlasem MČ P8 jako účastníka územního 

nebo společného řízení a nelze ho v těchto řízením použít. 
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Výsledek hlasování:  pro        10   

                                   proti        1 

                                   zdržel se    0    

                                 

Usnesení bylo  schváleno. 

 

 

 

5.6 131/2020 

Žádost o stanovisko k pronájmu částí pozemků parc.č. 854/64 (o výměře cca 126 m2), 

parc.č. 769/14 (o výměře cca 375 m2) a parc.č. 843/1 (o výměře cca 38 m2), všechny na 

k.ú. Karlín, mezi ulicemi Sokolovská a Rohanské nábřeží 

 

Žadatel: MHMP HOM 

               (primární žadatel: právnická osoba) 

Podáno: 6. 10. 2020 

 

Předseda komise Radomír Nepil požádal o úvodní komentář Ing. Ivetu Zikmundovou. Poté 

proběhla diskuse, na jejímž konci navrhl předseda komise Radomír Nepil následující 

usnesení: 

 

Komise navrhuje nesouhlasit s pronájmem částí pozemků parc.č. 854/64 (o výměře cca 

126 m2), parc.č. 769/14 (o výměře cca 375 m2) a parc.č. 843/1 (o výměře cca 38 m2), 

všechny na k.ú. Karlín, mezi ulicemi Sokolovská a Rohanské nábřeží, protože se jedná o 

pozemky budoucí komunikace, navazující na stávající uliční síť, navíc v ose, kde je 

navrhováno umístění mostu Karlín – Holešovice. 

 
Výsledek hlasování:  pro        11   

                                   proti        0 

                                   zdržel se     0    

                                 

Usnesení bylo  schváleno. 

 

 

 

5.7 132/2020 

Žádost o vyjádření k prodeji částí pozemků parc.č. 1227/43 a parc.č. 1227/69 (výměry 

částí pozemků  nejsou v žádosti uvedeny), oba na k.ú. Libeň, při ul. Rozšířená 

 

Žadatel: MHMP HOM 

               (primární žadatel: právnická osoba) 

Podáno: 5. 10. 2020 

 

Předseda komise Radomír Nepil požádal o úvodní komentář Ing. Ivetu Zikmundovou. Poté 

proběhla diskuse, na jejímž konci navrhl předseda komise Radomír Nepil následující 

usnesení: 
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Komise navrhuje souhlasit s prodejem částí pozemků parc.č. 1227/43 a parc.č. 1227/69 

(výměry částí pozemků nejsou v žádosti uvedeny), oba na k.ú. Libeň, při ul. Rozšířená v 

rozsahu dle grafické přílohy, která byla součástí žádosti MHMP HOM. 

 
Výsledek hlasování:  pro        10   

                                   proti        0 

                                   zdržel se    1    

                                 

Usnesení bylo  schváleno. 

 

 

 

 

6. Pro informaci – další termíny jednání komise jsou následující:  18. listopadu, 9. 

prosince 2020. Vzhledem k nastalé pandemické situaci je možné, že dojde k posunům 

těchto termínů a rovněž je možné, že další jednání proběhne opět on-line formou.  

 

7. Jednání bylo ukončeno v 14,10  hod. 

 

Podpis předsedajícího:    Radomír Nepil v.r. 

 

Podpis ověřovatele:         Radomír Nepil v.r. 

 

Příloha: prezenční listina 

                

Rozdělovník:   -  členové komise – e-mailem 

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

 

Presenční listina on-line jednání 19. 10. 2020 komise pro územní rozvoj a památkovou 

péči MČ Praha 8 

 

 

 

Přítomni: Radomír Nepil, MgA. Petr Vilgus, Ph.D., Doc. Ing. Bohumír Garlík, CSc., 

                Michal Fišer, MBA, Jiří Vítek, Bc. Martin Jedlička, Ing. Tomáš Hřebík, Ph.D.,  

                Karel Ptáček, DiS, Ing. arch. Ondřej Tuček,, Ing. arch. Lukáš Vacek, Ph.D., 

                Ing. Jiří Janků  

 

 

Omluveni: Bc. Tomáš Bína, Ing. Jan Prosa 

 

 

 

 

Za správnost: Ing. Iveta Zikmundová, tajemnice komise        Iveta Zikmundová v.r. 

 

 

 

 

 

 

 

 


