
Zápis 

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

konané ve středu 27. března 2019   

 
 

Přítomni: dle prezenční listiny, která je přílohou tohoto zápisu 

 

Předsedající:   Radomír Nepil 

 

Ověřovatel:     Jiří Vítek 

 

Zapisovatel:  Ing. I. Zikmundová, odd.architekta MČ Praha 8 a strategického plánu 

 
 

1. Jednání bylo zahájeno v 16,00hod., přítomno je 12 členů komise , která je 

usnášeníschopná. 

 

2. Komise hlasovala o schválení ověřovatele  Jiřího Vítka. 

   

     Výsledek hlasování:  pro             12 

                                 proti             0  

                                 zdržel se      0  

Ověřovatel byl  schválen. 

 

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

   

     Výsledek hlasování:  pro           12 

                                 proti           0  

                                 zdržel se     0  

Zapisovatel byl schválen. 

 

 

4. Komise hlasovala o programu jednání, a to včetně dozařazení bodu č. 4.16 (směna 

pozemků mezi HMP/MČ P8 a Hatari s.r.o.) a včetně toho, že vyjádření k Bytovému domu 

Stejskalova bude zařazeno jako první bod. 
 

      Výsledek hlasování:  pro            12 

                                        proti            0  

                                        zdržel se     0 

 

Program jednání byl  schválen. 

 

Na jednání přichází p. Ing. Jiří Janků. 

 

5. Diskuze k předmětu jednání komise: 

 

 

4.1     39/2019 

Vyjádření  ke stavbě „Bytový dům Stejskalova“, parc.č. 2709, 3869/3, k.ú. Libeň  
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Žadatel:   vlastní podnět 

Poznámka: je vydáno Rozhodnutí o zamítnutí žádosti o dodatečné povolení stavby, proti 

kterému se stavebníci odvolali 

 

Komise hlasovala o žádosti stavebníků této stavby (dvou fyzických osob) vystoupit na jednání 

komise.  Stavebníci měli zájem přestavit svůj záměr komisi osobně. 

Výsledek hlasování:  pro          13 

                                   proti          0 

                                   zdržel se   0 

Komise vyslovila souhlas s možností představit komisi záměr. 

 

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

 

Následně – již bez účasti stavebníků – komise o věci jednala. 

 

Komise navrhuje se k této stavbě nevyjadřovat, protože jde o záležitost státní správy, do 

které samospráva nemůže vstupovat. Prezentaci komise bere na vědomí. 

 

Výsledek hlasování:  pro          14 

                                   proti         0 

                                   zdržel se   0 

Usnesení bylo přijato. 

 

 

4.2    12/2019 

Návrh na pořízení změny územního plánu, parc.č. 606/16, k.ú. Kobylisy, ul. Vršní, z TI 

(zařízení pro přenos informací) na SV (všeobecně smíšené) 

Žadatel:   právnická osoba 

                 (primární žadatel: právnická osoba) 

Podáno:  18. 1. 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 návrhu na 

pořízení změny územního plánu, pozemek parc.č. 606/16, k.ú. Kobylisy, z TI na SV, ul. 

Vršní. 

Vyjádření odboru dopravy: Se změnou územního plánu, dle předložené dokumentace, 

souhlasíme. 

Komise navrhuje nesouhlasit se změnou územního plánu, protože nemá žádné 

informace o budoucích záměrech žadatele. 

 

Výsledek hlasování:  pro          14 

                                   proti          0 

                                   zdržel se    0 

Usnesení bylo  přijato. 
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4.3   23/2019 

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

pozemek parc.č. 4003/20, k.ú. Libeň (vlastník Hlavní město Praha), při ul. Menclova 

Žadatel:   MHMP HOM 

                 (primární žadatel: fyzická osoba) 

Podáno:  15. 2. 2019 

Vyjádření odboru správy majetku: Výše uvedený  pozemek parc. č. 4003/20,  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 pozemků mimo MČ Praha 8 (vlastník žadatel) za  

pozemek parc. č. 4003/20 na k.ú. Libeň v Praze 8, při ul. Libeňský ostrov (ve vlastnictví Hl. 

m. Prahy). 

Vyjádření odboru dopravy: S předloženým návrhem směny pozemku č. parc. 4003/20, k. ú. 

Libeň z hlediska námi chráněných zájmů souhlasíme. 

 

Komise navrhuje nesouhlasit se směnou pozemku parc.č. 4003/20, k.ú. Libeň, protože se 

jedná o nevhodnou fragmentaci pozemků ve vlastnictví Hlavního města Prahy ve velmi 

citlivém území, kde by si Hlavní město Praha mělo ponechat co největší majetkovou 

kontrolu. Dalším důvodem nesouhlasu je to, že v roce 2018 přijala Rada Městské části 

Praha 8 na základě jiné žádosti MHMP usnesení  č. Usn RMC 0253/2018 (viz příloha) 

k témuž pozemku a MČ Praha 8 nemá žádné informace o tom, jak byla tato věc 

ukončena. 

 

Výsledek hlasování:  pro          14 

                                   proti          0 

                                   zdržel se   0 

Usnesení bylo  přijato. 

 

 

 

4.4    24/2019 

Žádost o vyjádření k prodeji pozemku parc.č. 2364/137, k.ú. Kobylisy, při ul. Opálkova 

Žadatel:   MHMP HOM 

                 (primární žadatel:fyzické osoby ) 

Podáno:  18. 2. 2019 

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 pozemku parc. č. 

2364/137 na k.ú. Kobylisy v Praze 8 (při ul. Kyselova). 

Vyjádření odboru dopravy: S předloženým záměrem souhlasíme, námi chráněné zájmy 

nejsou dotčeny. 

 

Komise navrhuje zásadně nesouhlasit s prodejem pozemku, protože na sídlišti Ďáblice 

by si Hlavní město Praha mělo ponechat maximální možnou majetkovou kontrolu, 

mimo jiné i proto, aby vlastníci objektu neměli možnost zvětšit hmotu jimi vlastněných 

objektů nad stávající stav. 

 

Výsledek hlasování:  pro          13 
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                                   proti         0 

                                   zdržel se   1 

Usnesení bylo přijato. 

 

 

4.5    25/2019 

Žádost o aktualizaci vyjádření k prodeji části pozemku parc.č. 1660/2 (o výměře 24 m2) 

na k.ú. Troja, při ul. Trojská 

Žadatel:  MHMP HOM  

                 (primární žadatel: fyzická osoba) 

Podáno:  20. 2. 2019 

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. 1660/2 (o výměře 24 m2) na k.ú. Troja v Praze 8 (při ul. Trojská). 

Vyjádření odboru dopravy: Na základě návazného jednání a upravené projektové 

dokumentace s úplatným převodem 24 m2 pozemku č. parc. 1660/2, k. ú. Troja, za účelem 

výstavby nového vjezdu s předloženým záměrem souhlasíme. 

 

Komise navrhuje souhlasit s prodejem části pozemku. 

 

Výsledek hlasování:  pro         11 

                                   proti        0 

                                   zdržel se   3 

Usnesení bylo  přijato. 

 

Odchází Ing. Jan Prosa. 

 

 

4.6      27/2019 

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

ul. Klapkova 

Žadatel:   MHMP HOM 

                 (primární žadatel: fyzická osoba) 

Podáno:  27. 2. 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 k prodeji pozemků parc. č. 

415 a parc. č. 416/1 (při ul. Klapkova) v Praze 8 na k.ú. Kobylisy. 

Vyjádření odboru dopravy: S předloženým záměrem souhlasíme, námi chráněné zájmy 

nejsou dotčeny.  

 

Komise navrhuje nesouhlasit s prodejem pozemků, protože tyto pozemky jsou důležité 

pro zajištění prostupnosti území a protože chybí jakákoliv informace o záměru jejich 

budoucího využití. 

Výsledek hlasování:  pro          13 

                                   proti         0 

                                   zdržel se   0 
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Usnesení bylo  přijato. 

 

Přichází Ing. Jan Prosa. 

 

4.7     28/2019 

Žádost o vyjádření k prodeji pozemku parc.č. 2364/136, k.ú. Kobylisy, při ul. Kyselova 

Žadatel:   MHMP HOM 

                 (primární žadatel: fyzické osoby + právnická osoba) 

Podáno:   28. 2. 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 proti prodeji 

pozemku, parc. č. 2364/136, k. ú. Kobylisy, obec Praha. 

Vyjádření odboru dopravy: S předloženým návrhem prodeje pozemku č. parc. 2364/136, k. 

ú. Kobylisy, který se nachází pod stavbou žadatelů, souhlasíme. 

 

Komise navrhuje zásadně nesouhlasit s prodejem pozemku, protože na sídlišti Ďáblice 

by si Hlavní město Praha mělo ponechat maximální možnou majetkovou kontrolu, 

mimo jiné i proto, aby vlastníci objektu neměli možnost zvětšit hmotu jimi vlastněných 

objektů nad stávající stav. 

 

Výsledek hlasování:  pro          11 

                                   proti         0 

                                   zdržel se   3 

Usnesení bylo  přijato. 

 

 

4.8     33/2019 

Žádost o vyjádření k pronájmu části pozemku parc.č. 767/1 o výměře cca 200 m2, k.ú. 

Karlín (v blízkosti betonárky) 

Žadatel:   MHMP HOM 

                 (primární žadatel: fyzická osoba) 

Podáno:  8. 3. 2018 

Vyjádření odboru správy majetku: Výše uvedený pozemek není svěřen do správy MČ 

Praha 8 a 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 pronájmu 

části pozemku parc. č. 767/1 na k.ú. Karlín v Praze 8 (lokalita Maniny). 

Vyjádření odboru dopravy: Bez návrhu dopravního napojení předmětné části pozemku č. 

parc. 767/1, k. ú. Karlín, vzhledem k udávanému záměru využití pro parkování malých 

nákladních kontejnerových vozidel a kontejnerů, s předloženým záměrem nesouhlasíme. 

 

Komise navrhuje nesouhlasit s pronájmem části pozemku, protože dané území je 

součástí projektu na snížení nivelity a z celé této oblasti by technologické provozy včetně 

betonárky měly být vymístěny, nikoli nově umísťovány. Území by mělo být řešeno 

koncepčně, aktivitu s umístěním kontejnerů lze považovat v centru města obecně za 

krajně nevhodnou a v záplavovém území i nebezpečnou. Dalším důvodem nesouhlasu je 

zvýšení dopravní zátěže. 

 



 6 

Výsledek hlasování:  pro           14 

                                   proti           0 

                                   zdržel se     0 

Usnesení bylo  přijato. 

 

 

 

4.9    34/2019 

Žádost o aktualizaci vyjádření k prodeji části pozemku parc.č. 3868/4 o výměře cca 90 

m2, k.ú. Libeň, ul. U Rokytky 

Žadatel:   MHMP HOM 

                 (primární žadatel:fyzická osoba ) 

Podáno:  8. 3. 2019 

Vyjádření odboru správy majetku: Výše uvedený pozemek není svěřen do správy MČ 

Praha 8 a 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 části 

pozemku parc. č. 3868/4, k.ú. Libeň, obec Praha. 

Vyjádření odboru dopravy: S předloženým záměrem prodeje části pozemku parc.č. 3868/4, 

k.ú. Libeň, nesouhlasíme, protože z přiloženého situačního zákresu nelze jednoznačně určit, 

zda by nedošlo i k prodeji části pozemku, na kterém se již nachází zpevněná část nově 

zrekonstruované komunikace a znemožnění příjezdu na vybudovaná a dopravně připojená 

parkovací místa.   

 

Komise navrhuje souhlasit s prodejem části pozemku za podmínky, že součástí prodeje 

nebude část pozemku pod zpevněnou částí komunikace a že bude prověřena případná 

kolize s protipovodňovými opatřeními. 

 

Výsledek hlasování:  pro           12 

                                   proti          0 

                                   zdržel se    2 

Usnesení bylo  přijato. 

 

 

 

4.10     35/2019 

Žádost o vyjádření k pronájmu části pozemku parc.č. 840/1 o výměře cca 20 m2, k.ú. 

Bohnice, ul. Feřtekova 

Žadatel:   MHMP HOM 

                 (primární žadatel: fyzická osoba ) 

Podáno:  13. 3. 2019 

Vyjádření odboru správy majetku: 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 k pronájmu části pozemku 

parc. č. 840/1 na k.ú. Bohnice v Praze 8 (při ul. Zhořelecká). 

Vyjádření odboru dopravy: S předloženým návrhem pronájmu části pozemku č. parc. 

840/1, k. ú. Bohnice, dle předloženého situačního zákresu, vzhledem k tomu, že se jedná o 

zpevněnou pochozí plochu u konečné zastávky autobusů, nesouhlasíme. 
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Komise navrhuje nesouhlasit s pronájmem části pozemku, protože se jedná o nevhodné 

využití veřejného prostoru. 

 

Výsledek hlasování:  pro           14 

                                   proti          0 

                                   zdržel se    0 

Usnesení bylo  přijato. 

 

 

 

4.11      36/2019 

Žádost  o vyjádření k pronájmu části pozemku parc.č. 2621/52 o výměře cca 10 m2, k.ú. 

Kobylisy, ul. Žernosecká 

Žadatel:   MHMP HOM 

                 (primární žadatel: právnická osoba) 

Podáno:  14. 3. 2019 

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 pronájmu části pozemku 

parc. č. 2621/52 na k.ú. Kobylisy v Praze 8 (při ul. Šimůnkova). 

Vyjádření odboru dopravy: S předloženým záměrem pronájmu části pozemku (10 m2) č. 

parc. 2621/52, k. ú. Kobylisy dle předloženého situačního zákresu, za účelem zřízení boxu na 

nákupní vozíky, souhlasíme. 

 

Komise navrhuje souhlasit s pronájmem části pozemku za podmínky, že po vybudování 

boxu na nákupní vozíky zde zůstane minimálně 3,5 m šíře volného průchodu. Současně 

komise upozorňuje, že druhé straně chodníku se již v této chvíli nachází kontejner na 

textil a odstavy na kola. 

 

Výsledek hlasování:  pro          11 

                                   proti         3 

                                   zdržel se  0 

Usnesení bylo  přijato. 

 

 

 

4. 12     37/2019 

Žádost o vyjádření k prodeji části pozemku parc.č. 678/2 o výměře 20 m2 (dle 

geometrického plánu č. 1631-343/2018 ze dne 22. 11. 2018 nově označeného jako parc.č. 

678/7), k.ú. Karlín, ul. Na Špitálsku 

 

Žadatel:   MHMP HOM 

                 (primární žadatel:  fyzická osoba) 

Podáno:  14. 3. 2019 
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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 pozemku parc. č. 

678/7, dle geometrického plánu č. 1631-343/2018, na k.ú. Karlín v Praze 8 (při ul. Na 

Špitálsku). 

Vyjádření odboru dopravy: S předloženým návrhem prodeje části pozemku, nově 

označeného dle předloženého geom. plánu jako pozemek č. parc. 678/7, k. ú. Karlín, který je 

zastavěný stavbou garáže ve vlastnictví žadatelky, souhlasíme. 

 

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

fragmentaci vlastnictví Hlavního města Prahy. Komise doporučuje Hlavnímu městu 

Praha jednat naopak o výkupu objektu garáže. 

 

Výsledek hlasování:  pro           14 

                                   proti          0 

                                   zdržel se    0 

Usnesení bylo  přijato. 

 

Odchází Ing.Tomáš Hřebík, Ph.D. 

 

4.13   38/2019 

Žádost o vyjádření ke koncepční studii části území Invalidovna – Karlín, parc.č. 693/51, 

693/132, 693/136, 693/138, 693/197, 693/199, 693/200, 693/237, 693/180, 693/237, k.ú. 

Karlín, ul. U Sluncové 

Žadatel:   fyzická osoba 

                 (primární žadatel: právnické osoby) 

Podáno: 7. 3. 2019  

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

Praha 8 a 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 koncepční 

studii části území Invalidovna – Karlín, parc.č. 693/51, 693/132, 693/136, 693/138, 693/197, 

693/199, 693/200, 693/237, k.ú. Karlín. 

Vyjádření odboru dopravy: S předloženým návrhem lze souhlasit za předpokladu, že 

nedojde k úbytku veřejně přístupných parkovacích míst na síti místních komunikací dané 

lokality. Z tohoto důvodu upozorňujeme, že v současné době je v části východní strany 

komunikace Nekvasilova a západní strany komunikace U Sluncové povoleno kolmé 

parkování. V předloženém návrhu v těchto úsecích není kolmé parkování zakresleno, z čehož 

vyplývá, že by došlo k úbytku parkovacích míst na síti místních komunikací dané lokality. 

Zároveň je nutné upozornit na plánovanou rekonstrukci komunikace U Sluncové, kdy by v 

případě takto rozsáhlé stavby a nových povrchů komunikace mohlo dojít k jejich poškození.  

Na nově navržených komunikacích tak, jako je tomu v okolní zástavbě požadujeme dopravní 

režim „zóna 30“ a zařazení do zón parkovacího stání tak, jak je tomu na okolních 

komunikacích.  

 

Komise navrhuje souhlasit s  Koncepční studii části území Invalidovna – Karlín, parc.č. 

693/51, 693/132, 693/136, 693/138, 693/197, 693/199, 693/200, 693/237, 693/180, 693/237, 

k.ú. Karlín, ul. U Sluncové. 

 

Výsledek hlasování:  pro          12 
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                                   proti        1 

                                   zdržel se   0 

Usnesení bylo  přijato. 

 

 

4.14      40/2019 

Informace o aktuálním stavu - Návrh územní studie Sídliště Ďáblice 

Žadatel:   vlastní podnět 

     

Komise doporučuje Radě MČ požadovat zpracování územní studie dle schváleného 

zadání. Komise doporučuje Radě MČ stávající návrh Územní studie v předložené verzi 

odmítnout a požadovat její přepracování. KÚR doporučuje zaslat pořizovateli (UZR 

MHMP) a IPR následující připomínky: 

 1. MČ požaduje, aby územní studie formálně i obsahově bezezbytku naplnila Zadání, 

zejména 

1.1. Pojmenovala a jasně určila hodnoty urbanisticky významného celku - sídliště 

1.2. a) stanovila koncepci veřejných prostranství včetně parků s ohledem na cíle územní   

studie (viz 2) 

       b) stanovila koncepci stavebních struktur a jejich doplnění s ohledem na cíle územní 

studie (viz 2) takovým způsobem, aby určené hodnoty urbanisticky významného celku byly 

posíleny 

       c) navrhla podrobné řešení infrastruktury s ohledem na cíle územní studie (viz 2), 

zejména však infrastruktury dopravní a zlepšení obslužnosti (viz bod 5.2 Zadání) 

Odůvodnění: V současné podobě je územní studie předložena bez jasné struktury a 

dostatečného odůvodnění zejména ve vztahu k hodnotám území (viz bod 1.1), Dále není 

zřejmé, které části územní studie slouží k naplnění svého účelu (viz bod 2). 

2. MČ požaduje, aby Územní studie naplnila účel územní studie, tedy zejména jasně 

formálně i obsahově stanovila  

a) podklad pro rozhodování v území v souladu s platným územním plánem 

b) podklad pro zpracování Plánu revitalizace 

 pro stanovený účel MČ požaduje řádné odůvodnění obou zásadních částí 

Odůvodnění: V současné podobě je územní studie předložena bez dostatečného odůvodnění a 

bez jasně stanovených podkladů pro splnění svého účelu. 

 3. MČ požaduje, aby územní studie respektovala vymezené území (rozsah řešeného 

území) dle Zadání a další podněty v rámci širších vazeb řešeného území oddělila do zvláštní 

přílohy 

Odůvodnění: územní studie obsahuje podstatné návrhy řešení i pro území, které není součástí 

Zadání. 

4. MČ požaduje, aby celková koncepce byly vypracována v souladu se Zadáním (bod 5.2 

Zadání) a navrhla dotvoření území bez porušení původní urbanistické koncepce 

Odůvodnění: Urbanistický návrh lze považovat za porušení hlavní koncepce původního 

řešení, tj. nedodržující základní urbanistické zásady sídliště, spočívající v kontrastu 

vysokopodlažních bytových domů a nízkopodlažních objekty občanské vybavenosti. Snaha o 
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propojení modernistické zástavby sídliště a jakoby blokové zástavby v okolí zejména ulice 

Střelničná, přitom srovnání s Rohanským nábřežím v Karlíně pouze prokazuje nevhodnost 

přístupu; kontext širších vztahu v uvedeném příkladu navazuje na blokovou zástavbu, 

propisuje se zde rastr ulic. V případě řešeného území naopak navržené stavby při ulici působí 

pouze jako hradba zakrývající podstatu kvalit prostředí modernistické zástavby.  

 MČ rovněž konstatuje, že předložená studie obsahuje návrh hmotově naddimenzované 

a  necitlivé řešení nové zástavby, s níž nemůže souhlasit. 

 5. MČ požaduje, aby studie naplnila další požadavky Zadání z bodu 5.10 ve vztahu k 

plánu revitalizace. 

Odůvodnění: V současné podobě je územní studie předložena bez jasného stanovení podkladu 

pro plán revitalizace 

6.  MČ v souladu se Zadáním požaduje, aby územní studie stanovila jasnou a 

odůvodněnou koncepci využití jednotlivých objektů 

 Odůvodnění: Územní studie neobsahuje jasnou a odůvodněnou koncepci využití  

 7. MČ v souladu se Zadáním požaduje, aby územní studie obsahovala řešení dopravní 

infrastruktury, zejména realistické řešení veřejné dopravy a dopravy v klidu. 

Odůvodnění:  Územní studie neobsahuje jasnou a odůvodněnou koncepci dopravní 

infrastruktury, zejména dopravy v klidu a dopravy veřejné. Studie současně předkládá 

nerealistická řešení. Celkově lze konstatovat, že studie není obsahově z hlediska dopravního 

řešení dopracovaná a to i přesto, že se jedná o klíčové téma území. 

8. MČ v souladu se Zadáním požaduje, aby územní studie navrhla řešení zelené a modré 

infrastruktury, i celkové krajinářské koncepce, a to způsobem zajišťujícím retenci 

srážkových vod a přírodní funkce zeleně.  

Odůvodnění: Územní studie měla za cíl podrobněji zpracovat koncepci zeleně a krajiny jako 

hlavní součásti hodnot území. Současně měla přinést moderní krajinářské přístupy a řešit 

výzvy spojené s adaptací na změnu klimatu a hospodaření s vodou. Bohužel navržené řešení 

není z těchto aspektů dostačující. 

 

Výsledek hlasování:  pro          12 

                                   proti         0 

                                   zdržel se   1 

Usnesení bylo  přijato. 

 

 

4.15     41/2019 

Žádost o vyjádření k prodeji části pozemku parc.č. 726/1 o výměře cca 215 m2, k.ú. 

Bohnice, ul. V Zámcích 

Žadatel: MHMP HOM   

                 (primární žadatel: fyzická osoba) 

Podáno:  19. 3. 2019 

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. 726/1 (o výměře 215 m2) na k.ú. Bohnice v Praze 8 ( při ul. V Zámcích). 
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Vyjádření odboru dopravy:  S prodejem části pozemku č. parc. 726/1, k. ú. Bohnice (215 

m2 ) za účelem vytvoření jednoho funkčního celku s pozemkem č. parc. 742, k.ú. Bohnice, ve 

vlastnictví žadatele, souhlasíme, námi chráněné zájmy nejsou dotčeny.  

 
Komise navrhuje souhlasit s prodejem části pozemku. 

 

Výsledek hlasování:  pro          13 

                                   proti         0 

                                   zdržel se   0 

Usnesení bylo  přijato. 

 

 

 

 

 

4.16     42/2019 

Směna pozemků mezi MHMP/P8  a Hatari s.r.o. (vlastník pozemku parc.č. 606/22, k.ú. 

Kobylisy, při ul. Vršní) 

Podáno:  vlastní podnět 

 

Komise doporučuje jednat o směně pozemku.  

 

Výsledek hlasování:  pro          13 

                                   proti         0 

                                   zdržel se   0 

Usnesení bylo  přijato. 

 

 

6. Termín dalšího jednání komise je 24. dubna 2019, 16,00 – 18,00 hod. v přízemí Grabovy 

vily. 

 

7. Další termíny jednání v prvním pololetí 2019 jsou určeny takto:  22.5., 26.6. 2019. 

 

8. Jednání bylo ukončeno v 18,00 hod. 

 

 
Podpis předsedajícího:     …………………. 

 

Podpis ověřovatele:          …………………. 

 

Přílohy: prezenční listina 

                

Rozdělovník:   -  členové komise – e-mailem 

                          -  pí Šindelová, OKS – e-mailem 

 

 


