
Zápis 

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

konané ve středu 22. května 2019   

 
 

Přítomni: dle prezenční listiny, která je přílohou tohoto zápisu 

 

Předsedající:   Radomír Nepil 

 

Ověřovatel:     Ing. Tomáš Hřebík Ph.D. 

 

Zapisovatel:  Alena Jiřinská, odd.architekta MČ Praha 8  

 
 

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

 

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

   

     Výsledek hlasování:  pro            10 

                                 proti            0 

                                 zdržel se     0 

Ověřovatel byl  schválen. 

 

3. Komise hlasovala o schválení zapisovatele Aleny Jiřinské. 

   

     Výsledek hlasování:  pro           10 

                                 proti           0 

                                 zdržel se    0 

Zapisovatel byl  schválen. 

 

Na jednání přichází p. MgA. Petr Vilgus Ph.D. Přítomen od 16,05 h. 

 

4. Komise hlasovala o programu jednání, včetně jeho doplnění o další tři body, které se 

všechny týkají prodeje pozemků. 
 

      Výsledek hlasování:  pro             10 

                                        proti            0  

                                        zdržel se      1 

 

Program jednání byl  přijat 

 

 

5. Diskuze k předmětu jednání komise: 

 

 

 

5.1     59/2019 

Žádost o vyjádření ke směně pozemků a zřízení služebností a předkupních práv ve 

prospěch žadatele – směna pozemků parc.č. 1306/66, 130749, 1307/13, 1307/50 a části 
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pozemku parc.č. 1306/23 (o výměře 620 m2, dle GP č.2383-50/2017 nově označeno jako 

parc.č. 1306/70), (vlastník žadatel) za pozemky parc.č. 1306/64, 1306/63, 1306/62, 1306/6, 

1308/50 a části pozemku parc.č. 1306/9 (o výměře 16 m2, dle GP č.2275-72/2015 nově 

označeno jako parc.č. 1306/69), (vlastník Hlavní město Praha), dále nové zatížení 

pozemků Hlavního města Prahy (získaných směnou a i dalších)  zřízením služebnosti a 

předkupních práv  ve prospěch žadatele pro část pozemku parc.č. 1306/23 (nově 

označeno jako parc.č. 1306/70) a pro pozemky parc.č. 1306/65, 1321/31, 1306/66, 

1307/47, 1307/48, 1307/13, vše na k.ú. Troja, při ul. Hnězdenská 

Žadatel:    MHMP HOM 

                 (primární žadatel: právnická osoba ) 

Podáno:  25. 4. 2019 

Vyjádření odboru správy majetku:  Výše uvedené pozemky nejsou svěřeny do správy MČ 

Praha 8. Pozemky parc. č. 1307/13 a 1307/50 sousedí 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 pozemků vč. zřízení služebnosti a zřízení 

předkupního práva ve prospěch žadatele  a to pozemky parc. č. 1306/66 (parkoviště ), parc. č. 

1307/49 (chodník na severní straně Centra Krakov ), 1307/13 (chodník na severní straně 

Centra Krakov) , 1307/50 (chodník na severní straně Centra Krakov) a parc. č. 1306/23 – část 

(nově parc. č. 1306/70 o výměře 620 m2, dle GP č. 2383-50/2017 z 28.3. 2017, jedná se o 

parkoviště), vše ve vlastnictví žadatele na  k.ú. Troja v Praze 8 za pozemky ve vlastnictví hl. 

m. Prahy parc. č. 1306/64, 1306/63, 1306/62, 1306/,61 a parc. č. 1306/9, jedná se o 

zásobovací dvůr  (část nově parc. č. 1306/69 o výměře 16 m2 dle GP č. 2275-72/2015 z 17.6. 

2015) a 1308/50 , vše na k.ú Troja v Praze 8 (při ul. Hnězdenská a Olštýnská). 

Vyjádření odboru dopravy: S předloženým návrhem směny pozemků č. parc. 1306/64, 

1306/63, 1306/62, 1306/61, část pozemku č. parc. 1306/9, nově označeného jako pozemek č. 

parc. 1306/69 a pozemek č. parc. 1308/50, vše k. ú. Troja, souhlasíme. Se zřízením práva 

služebnosti ve prospěch centra Krakov na části pozemku č. parc. 1306/23, nesouhlasíme. Lze 

pouze souhlasit se zřízením služebnosti na části pozemku č. parc. 1306/23 a 1306/65, k. ú. 

Troja v rozsahu, bezprostředně navazujícím na vjezd do hromadných podzemních garáží 

centra Krakov.  

  

Komise navrhuje souhlasit se směnou pozemků vč. zřízení služebností a předkupních 

práv ve prospěch Centra Krakov a.s. za podmínky, že tato a.s. zajistí na zásobovacím 

dvoře zřízení klecového zařízení pro uskladnění veškerého dodávaného zboží. 

 

Výsledek hlasování:  pro          11 

                                   proti         0 

                                   zdržel se   0 

Usnesení bylo přijato. 

 

Na jednání přichází p. Ing. Jiří Janků. Přítomen od 16,12 h. 

 

 

5.2    60/2019 

Žádost o vyjádření k pronájmu pozemků parc.č. 914/37, 914/21, 914/38, 1018/1, 1058/10, 

všechny na k.ú. Čimice ( při ul. Chlumínská, Pešinova, Na Průhonu) a parc.č. 523/22, 

807/1, oba na k.ú. Bohnice (při ul. Pekařova a v blízkosti Draháňské rokle) 

Žadatel:    MHMP HOM 
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                 (primární žadatel:  právnická osoba) 

Podáno:  25. 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. Pozemek parc. 

č. 1018/1 v k. ú. Čimice 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 

pronájmu pozemků parc. č. 914/37, 914/21, 914/38 (při ul. Mikovická), 1018/1 (při ul. Na 

Průhonu), 1058/10 (při ul. Pěšinova), vše na k.ú. Čimice v Praze 8 a pozemky parc. č. 

523/22(při ul. Pekařova) a 807/1 na k.ú. Bohnice v Praze 8. 

Vyjádření odboru dopravy: S předloženým návrhem pronájmu pozemků č. parc. 914/37, 

1018/1, 1058/10, 914/21 a 914/38, k. ú. Čimice a pozemků č. parc. 523/22 a 807/1, k. ú. 

Bohnice z hlediska námi chráněných zájmů souhlasíme.  

 

Komise navrhuje souhlasit s pronájmem pozemků parc.č. 914/37, 914/21, 914/38, 1018/1, 

1058/10, všechny na k.ú. Čimice ( při ul. Chlumínská, Pešinova, Na Průhonu) a parc.č.  

807/1 na k.ú. Bohnice (v blízkosti Draháňské rokle). 

Komise navrhuje nesouhlasit s pronájmem pozemku parc.č. 523/22 na k.ú. Bohnice (v 

blízkosti ul. Pekařova), protože se jedná o zastavitelnou plochu s funkčním využitím OB. 

 
 

Výsledek hlasování:  pro          12 

                                   proti         0 

                                   zdržel se  0 

Usnesení bylo přijato 

 

 

5.3   62/2019 

Žádost o vyjádření k prodeji pozemků parc.č. 415, 416/1, k.ú. Kobylisy, ul. Klapkova 

Žadatel:    MHMP HOM 

                 (primární žadatel:  fyzická osoba) 

Podáno:  3. 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 proti prodeji 

pozemků parc. č. 415 a parc. č. 416/1 na k.ú. Kobylisy, obec Praha. 

Vyjádření odboru dopravy: S předloženým záměrem souhlasíme. Zároveň upozorňujeme, 

že pozemek č. parc. 415, k. ú. Kobylisy nelze dopravně připojit na komunikaci Klapkova, 

neboť při komunikaci Klapkova se nachází pozemek č. parc. 414/1, k. ú. Kobylisy. Pozemek 

č. parc. 415, k. ú. Kobylisy je z těchto důvodů dopravně připojitelný pouze na komunikaci 

Rolnická.  

 

Komise navrhuje souhlasit s prodejem pozemků za podmínky, že žadatel vybuduje na 

prodávaných pozemcích na své náklady veřejnou komunikaci pro průchod a průjezd 

mezi ul. Klapkova a Rolnická. Navržené hmotové řešení nepovažuje komise za 

optimální, očekává proto, že v této věci budou probíhat další jednání. 

Komise doporučuje zpracovat studii na širší vztahy. 
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Výsledek hlasování:  pro          12 

                                   proti         0 

                                   zdržel se   0 

Usnesení bylo přijato. 

 

 

 

 

5.4    63/2019 

Žádost o vyjádření k návrhu na pořízení změny územního plánu zkráceným postupem, 

parc.č. 1034/3, 1034/4, 1034/9, 1034/10, 1034/11, 1034/12, všechny na k.ú. Čimice, ul 

K Ládví, ze ZMK (zeleň městská a krajinná) na TI (technická infrastruktura) 

Žadatel:    právnická osoba 

Podáno:  29. 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. 1034/3, 1034/4, 1034/9, 1034/10, 

1034/11, 1034/12, k.ú. Čimice, ul. K Ládví. 

Vyjádření odboru dopravy: S předloženým návrhem změny územního plánu, pozemky č. 

parc. 1034/3, 1034/4, 1034/9, 1034/10, 1034/11 a 1034/12, vše k. ú. Čimice, souhlasíme.  

 

Komise zásadně nesouhlasí s návrhem na pořízení změny územního plánu a nesouhlasí 

ani s použitím zkráceného postupu  při pořizování této změny územního plánu. Komise 

požaduje zpracování zadání, jehož součástí bude řešení dopravy  v dané lokalitě. Jedná 

se o území s nedořešeným dopravním propojením oblasti Čimic na ul. Ústeckou. 

V platném územním plánu je navrženo propojení ulicí Dopraváků, které však fyzicky 

neexistuje, není ani ze strany Hlavního města Prahy připravováno, přičemž část 

dotčených pozemků je navíc ve vlastnictví fyzických osob. Veřejně prospěšná stavba 

Rozvodny Sever je navržena tak, že ruší jediné v tuto chvíli fyzicky existující propojení 

Čimic (i budoucího Čimického přivaděče) na ulici Ústeckou, tj. ul. K Ládví. Jestliže 

žadatel u této změny argumentuje tím, že „skutečné využití ploch mnoho let neodpovídá 

označení“, pak stejný argument lze použít pro komunikaci K Ládví. Proto považujeme 

řešení dopravy za mimořádně důležité. Po splnění výše uvedeného je možno očekávat 

přehodnocení negativního vyjádření Městské části Praha 8 k navržené změně. 

 

 

Výsledek hlasování:  pro          12 

                                   proti         0 

                                   zdržel se   0 

Usnesení bylo přijato. 

 

 

 

 

5.5    61/2019 

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

pro pozemky parc.č. 738/2, 738/3, oba na k.ú. Troja, ul. Na Dlážděnce, z OB-B na OB-D 
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Žadatel:    fyzická osoba 

Podáno:  16. 4. 2019 

Vyjádření odboru správy majetku:  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  na pořízení změny 

územního plánu zkráceným postupem, pozemky parc.č. 738/2, 738/3, k.ú. Troja, ul. Na 

Dlážděnce, z OB – B na OB – D. 

Vyjádření odboru dopravy: S předloženým  návrhem změny územního plánu, pozemek č. 

parc. 738/2 a 738/3, k. ú. Troja, souhlasíme. 

 

Komise navrhuje nesouhlasit s návrhem na pořízení změny územního plánu, protože dle 

platných pravidel lze stávající koeficient B navýšit beze změny územního plánu na C, 

takže maximální HPP vycházejí na 225 m2, což je dle komise pro rodinný dům 

dostatečná podlahová plocha.  

 

 

Výsledek hlasování:  pro           12 

                                   proti          0 

                                   zdržel se   0 

Usnesení bylo přijato. 

 

 

5.6      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 

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: ………………….. 

 

Protinávrh p. MgA. Petra Vilguse Ph.D. odložit hlasování bodu č. 5.6 do příští Komise t. 

j. 28. května 2019. 

 

Výsledek hlasování: pro           4 

           proti          0 

           zdržel se   8 

 

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. 
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Výsledek hlasování:  pro           8 

                                   proti         0 

                                   zdržel se   4 

Usnesení nebylo přijato. 

 

 

5.7    65/2019 

Žádost o vyjádření (aktualizaci stanoviska) k prodeji pozemků v lokalitě Kotlaska, k.ú. 

Libeň, parc.č. 2983/1, 2983/3, 2983/4, 2983/5, 2983/6, 2983/7, 2983/9, 2983/13, 2983/14, 

2983/15, 2583/16, 2983/17, 2983/18, 2983/21, 2983/24, 2983/28, 2983/29, 2983/32, 2983/33, 

2983/34, 2983/35, 2983/36, 2983/37, 2983/38, 2983/41, 2983/42, 2983/45, 2983/48, 2983/49, 

2983/53, 2983/54, 2983/55, 2982/34, 2982/35, 2982/36 

 

Žadatel:  MHMP HOM 

                (primární žadatel: právnická osoba) 

Podáno:  10. 5. 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 k prodeji 

výše uvedených pozemků na k. ú. Libeň v lokalitě Kotlaska. 

Vyjádření odboru dopravy: S předloženým záměrem prodeje pozemků v lokalitě 

„Kotlaska“ souhlasíme za předpokladu respektování již zpracované dopravní studie pro danou 

lokalitu. Záměr případného prodeje pozemků musí být s již zpracovanou projektovou 

dokumentací plně zkoordinován. 

 

Komise navrhuje souhlasit s prodejem pozemků za podmínky, že se žadatel zaváže 

k zachování veřejné propustnosti území a  k realizaci dopravního řešení  dle varianty B 

Studie dopravního řešení, autor NOZA s.r.o., č.zak. 2017087P, datum 08/2017. 

 

 

Výsledek hlasování:  pro          12 

                                   proti          0 

                                   zdržel se   0 

Usnesení bylo přijato. 

 

 

5.8    66/2019 

Žádost o vyjádření k prodeji pozemku parc.č. 2983/49, k.ú. Libeň, lokalita Kotlaska 

 

Žadatel:  MHMP HOM 

                 (primární žadatel: fyzická osoba) 

Podáno:  7. 5. 2019 

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 parc. č. 2983/49 na k.ú. Libeň v Praze 8 (lokalita Kotlaska). 
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Vyjádření odboru dopravy:  S předloženým návrhem souhlasíme, zároveň však 

upozorňujeme, že nemovitost na tomto pozemku se nacházející nemá, vzhledem ke 

konfiguraci lokality v současné době možnost dopravního připojení. 

 

Komise navrhuje nesouhlasit s prodejem pozemku, protože se jedná o nesystémovou 

fragmentaci vlastnictví Hlavního města Prahy, která by neprospěla řešení dopravy 

v daném místě. 

 

 

Výsledek hlasování:  pro            12 

                                   proti           0 

                                   zdržel se    0 

Usnesení bylo přijato. 

 

17,25 h odchází p. Ing. Tomáš Hřebík Ph.D. 

 

 

 

5.9      68/2019 

Žádost o vyjádření k prodeji pozemků parc.č. 835/3, 835/4, k.ú. Karlín a parc.č. 3947/4, 

3947/5, k.ú. Libeň, oblast Krejcárek 

 

Žadatel:  MHMP HOM  

                (primární žadatel: fyzická osoba) 

Podáno:  15. 5. 2019 

Vyjádření odboru správy majetku:  ………………….. 

Vyjádření odboru dopravy: S předloženým návrhem prodeje pozemků č. parc. 835/3, 835/4 

k. ú. Karlín a pozemků č. parc. 3947/4 a 3947/5, k. ú. Libeň dle přiloženého sit. zákresu lze 

souhlasit v rozsahu mimo zpevněné plochy komunikací a po dohodě s DP hl. m. Prahy, a.s. v 

případě pozemků, nacházejících se pod tramvajovým mostem a za předpokladu dodržení 

příslušných ochranných pásem.  

 

 

Komise navrhuje nesouhlasit s prodejem pozemků, protože v žádosti postrádáme 

podrobné konkrétní údaje o záměru žadatele. 

 

Výsledek hlasování:  pro            11 

                                   proti           0 

                                   zdržel se    0 

Usnesení bylo přijato. 

 

 

 

 

6. Termín mimořádné Komise je 28. května 2019 v 15 hod. v přízemí Grabovy vily. 

 

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

vily. 
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8. Jednání bylo ukončeno v 17,30 hod. 

 

 
Podpis předsedajícího:     …………………. 

 

Podpis ověřovatele:          …………………. 

 

Přílohy: prezenční listina 

                

Rozdělovník:   -  členové komise – e-mailem 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


