
Zápis 

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

konané ve středu 31. března 2021  on – line formou videokonference 

 
 

Přítomni:  

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

Jiří Vítek, Bc. Martin Jedlička, Ing. Tomáš Hřebík, Ph.D.,Karel Ptáček, DiS,  

Ing. arch. Lukáš Vacek, Ph.D.,Ing. Jiří Janků, Bc. Tomáš Bína, Ing. Jan Prosa, 

Michal Fišer, MBA, Ing.arch. Ondřej Tuček 

 

Host: MVDr. Bc. Vladislava Vojtíšková 

 

 

Předsedající:   Radomír Nepil 

 

Ověřovatel:    Radomír Nepil 

 

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

 
 

1. Jednání bylo zahájeno v 15,09 hod., přítomno je 11 členů komise, která je 

usnášeníschopná. 

 

2. Komise hlasovala o schválení ověřovatele  Radomíra Nepila. 

   

     Výsledek hlasování:  pro    11 (včetně p. Ptáčka – dále jen P) 

                                        proti      0 

                                        zdržel se   0 

Ověřovatel byl schválen. 

 

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

   

      Výsledek hlasování:  pro   11 (včetně P) 

                                        proti      0 

                                        zdržel se   0 

      Zapisovatel byl schválen. 

 

 

4. Komise hlasovala o programu jednání, doplněném o čtyři body. 

 
     Výsledek hlasování:  pro   11  (včetně P) 

                                        proti      0 

                                        zdržel se   0 

 

Program jednání byl včetně doplnění schválen. 
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5. Diskuse k předmětu jednání komise: 

 

 

5.1   35/2021 

Vyjádření k Územní studii Palmovka, k.ú. Libeň a Karlín 

Žadatel: MČ Praha 8 

 

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 souhlasí s předloženou Územní studií Palmovka, k.ú. Libeň a Karlín. 

 

 
Výsledek hlasování:  pro        12     

                                   proti       0 

                                   zdržel se   1  (P)    

                                 

Usnesení bylo schváleno. 

 

 

 

5.2       36/2021 

Vyjádření k podkladové studii na změnu územního plánu – Palmovecký kopec, k.ú. 

Libeň a Karlín 

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 souhlasí s předloženou podkladovou studií na změnu ÚPn Palmovecký kopec, 

k.ú. Libeň a Karlín. 

 

 
Výsledek hlasování:  pro       12    (včetně P) 

                                   proti      1 

                                   zdržel se   0 

                                 

Usnesení bylo schváleno. 
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5.3     37/2021 

Vyjádření k podkladové studii Čimický přivaděč, k.ú. Bohnice, Čimice a Kobylisy 

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 souhlasí s předloženou podkladovou studií na změnu ÚPn Čimický přivaděč, 

k.ú. Bohnice, Čimice a Kobylisy 

 

 
Výsledek hlasování:  pro        10    

                                   proti        1 

                                   zdržel se   1   (P) 

                                 

Usnesení bylo schváleno. 

 

 

 

5.4     

 

Analýza  potenciálu rozvoje Praha - Florenc 

Žadatel: MČ Praha 8  

 

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 bere na vědomí analýzu potenciálu rozvoje Praha – Florenc  a doporučuje ji 

RMČ ke schválení. 

 

 
Výsledek hlasování:  pro        13    (včetně P) 

                                   proti       0 

                                   zdržel se   0    

                                 

Usnesení bylo schváleno. 
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5.5      

Studie Náměstí Bohumila Hrabala  

 

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 bere na vědomí studii náměstí Bohumila Hrabala a souhlasí s předloženou 

koncepcí. 

 

 
Výsledek hlasování:  pro       12    (včetně P) 

                                   proti      0 

                                   zdržel se   0    

                                 

Usnesení bylo schváleno. 

 

 

 

5.6     

Vize sídliště Ďáblice (upravená verze) 

 

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 souhlasí s předloženou studií sídliště Ďáblice a doporučuje ji RMČ ke schválení. 

 

 
Výsledek hlasování:  pro        12    (včetně P) 

                                   proti       0 

                                   zdržel se   0    

                                 

Usnesení bylo schváleno. 

 

 

 

5.7     23/2021 

Vyjádření ke studii nástavby a přístavby bytového domu Zenklova 99,  parc.č. 173, 174, 

k.ú. Libeň 

 

Žadatel: fyzická osoba 

               (primární žadatel:  právnická osoba) 

Podáno:   5. 3. 2021 

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 studii 

nástavby a přístavby bytového domu Zenklova 99, parc.č. 173, 174, k.ú. Libeň. 
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Vyjádření odboru dopravy: Upozorňujeme, že se stavba nachází ve stavební uzávěře pro 

nadřazenou komunikační síť (libeňská spojka). Pro dopravní připojení je v tomto případě 

kompetentním úřadem odbor pozemních komunikací a drah MHMP. S předloženým návrhem, 

lze za předpokladu vyřešení výjimky ze stavební uzávěry a souhlasu s dopravním připojením, 

souhlasit. 

 

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 souhlasí se studií nástavby a přístavby bytového domu. 

 

 
Výsledek hlasování:  pro        13    (včetně P) 

                                   proti       0 

                                   zdržel se   0    

                                 

Usnesení bylo schváleno. 

 

 
5.8      21 /2021 

Vyjádření k pronájmu části pozemku parc.č. 2364/507 (o výměře cca 5 m2) na k.ú. 

Kobylisy, ul.Opálkova 

 

Žadatel: MHMP HOM 

               (primární žadatel:  právnická osoba) 

Podáno:   16. 2. 2021 

 

Vyjádření odboru správy majetku: pozemek parc. č. 2364/507 v k.ú. Kobylisy, 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. 2364/507 v k .ú. Kobylisy (ul. Opálkova). 

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

2364/507, k. ú. Kobylisy, za účelem umístění Alza boxu, 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 souhlasí za podmínky uzavření smlouvy s krátkou výpovědní lhůtou z důvodu 

potencionálního rozvoje a revitalizace území. 

 

 
Výsledek hlasování:  pro        12    (včetně P) 

                                   proti       0 

                                   zdržel se   0    

                                 

Usnesení bylo schváleno. 
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Z jednání odchází Michal Fišer, MBA. 

 

5.9      22/2021 

Vyjádření k prodeji části pozemku parc.č. 2617/4 (o výměře 14 m2 ) na k.ú. Kobylisy, ul. 

K Ovčínu 

 

Žadatel: MHMP HOM 

               (primární žadatel:  fyzická osoba) 

Podáno:   17. 2. 2021 

Vyjádření odboru správy majetku: Pozemek parc. č. 2617/4 v k.ú. Kobylisy, 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. 2617/4 v k .ú. Kobylisy (K Ovčínu). 

Vyjádření odboru dopravy:   S předloženým návrhem, vzhledem k tomu, že předmětná část 

pozemku bezprostředně navazuje na pozemek žadatele, 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 souhlasí s prodejem části pozemku. 

 

 

 
Výsledek hlasování:  pro        12   (včetně P) 

                                   proti       0 

                                   zdržel se   0    

                                 

Usnesení bylo schváleno. 

 

Z jednání odchází Ing. arch. Ondřej Tuček. 

 

 

5.10    26/2021 

Vyjádření k pronájmu části pozemku parc.č. 2386/3 (o výměře cca 220 m2) na k.ú. 

Libeň, ul. Františka Kadlece 

 

Žadatel: MHMP HOM 

               (primární žadatel:  právnická osoba) 

Podáno:   24. 2. 2021 

 

Vyjádření  odboru správy majetku:    Pozemek parc. č. 2386/3 v k.ú. Libeň, není svěřen do 

správy MČ Praha 8 a nesousedí s pozemky, které jsou svěřeny do správy MČ Praha 8.Odbor 
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správy majetku Úřadu Městské části Praha 8 nemá z majetkoprávních hledisek námitek k 

pronájmu části pozemku parc. č. 2386/3 v k .ú. Libeň (při ul. Fr. Kadlece). 

Vyjádření odboru dopravy:   S předloženým pronájmem pozemku za účelem zřízení 

stavebního dvora pro přilehlou výstavbu Bytového bloku Červená báň, 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 nesouhlasí s pronájmem z důvodu absence aktuálních informací o záměrech 

žadatele. 

 

 
Výsledek hlasování:  pro       9    (včetně P) 

                                   proti      0 

                                   zdržel se   2    

                                 

Usnesení bylo schváleno. 

 

 

 

5.11     28/2021 

Aktualizace vyjádření k částem pozemků parc.č. 3800/1 (o výměře cca 315 m2), parc.č. 

1795/1 (o výměře cca 34 m2) a parc.č. 1803 (o výměře cca 75 m2), všechny na k.ú. Libeň, 

lokalita Nad Mazankou, na kterých má být realizován převod pozemků formou zřízení 

práva stavby  

 

Žadatel: MHMP HOM 

               (primární žadatel:  právnická  osoba) 

Podáno:   25. 2. 2021 

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 

pozemků parc.č. 3800/1,1795/1 a 1803 na k.ú. Libeň v Praze 8  (ul. Nad Mazankou). 

Vyjádření odboru dopravy: S předloženým návrhem prodeje části pozemků č. parc. 3800/1, 

1795/1 a 1803, k. ú. Libeň, dle přiloženého situačního zákresu ze účelem umístění nové 

budovy, 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 souhlasí s realizací převodu pozemků formou zřízení práva stavby. 

 

Výsledek hlasování:  pro        11   (včetně P) 

                                   proti        0 

                                   zdržel se   0    

Usnesení bylo schváleno. 



 8 

5.12       32/2021 

Vyjádření k prodeji pozemku parc.č. 2982/8, 2982/9, části pozemku parc.č. 2982/1 (o 

výměře cca 327 m2), pozemku parc.č. 2982/7, 2982/17, 2982/18, části pozemku parc.č. 

2982/1 (o výměře cca 289 m2), pozemku parc.č. 2982/10, části pozemku parc.č. 2982/1 (o 

výměře cca 33 m2), pozemku parc.č. 2982/14, 2982/13, 2982/15, 2982/20 a části pozemku 

parc.č. 2982/1 (o výměře cca 232 m2), všechny na k.ú. Libeň, lokalita Kotlaska  

 

Žadatel: MHMP HOM 

               (primární žadatel:  fyzické osoby) 

Podáno:  2. 3. 2021 

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 

pozemků parc.č. 2982/8-9,2982/1,2982/7,2982/17-18,2982/10,2982/13-15,2982/20 na k.ú. 

Libeň (při (ul. Nad Kotlaskou). 

Vyjádření odboru dopravy:  Souhlasíme s předloženým návrhem prodeje pozemků, 

nacházejících se pod objekty žadatelů, popř. pozemků, nacházejících se uvnitř nemovitostí – 

oplocené dvory. Jedná se především o tyto pozemky: 2982/8, 2982/9, 2982/7, 2982/17, 

2982/18, 2982/10, 2982/14, 2982/13, 2982/20, vše k. ú. Libeň. Zásadně nesouhlasíme s 

úplatným převodem pozemku č. parc. 2982/1 a 2982/15, k. ú. Libeň, neboť není specifikován 

bližší rozsah a jedná se o pozemky, na kterých se nachází zpevněná plocha komunikací. 

 

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 nesouhlasí s prodejem, protože v této lokalitě preferuje komplexní řešení 

vypořádání pozemků, které budou v budoucnu sloužit privátním subjektům a které 

zůstanou veřejné. Stávající komunikace v oblasti Kotlaska jsou v nevyhovujícím stavu 

(nedostatečné šířky, nadměrné sklony, chybějící chodníky).  

 
Výsledek hlasování:  pro        9    (včetně P) 

                                   proti      0 

                                   zdržel se   0    

                                 

Usnesení bylo schváleno. 

 

 

5.13   31/2021 

Vyjádření ke směně pozemků parc.č. 567, 593, 595, 597, 3780, všechny na k.ú. Libeň, 

oblast Pelc - Tyrolka (ve vlastnictví Dopravního podniku hl.m.Prahy) za pozemky mimo 

území Městské části Praha 8 (ve vlastnictví Hlavního města Prahy) 

 

Žadatel: MHMP HOM 

               (primární žadatel:  právnická osoba) 

Podáno:   25. 2. 2021 

Vyjádření odboru správy majetku:   Pozemky parc. č. 567, 595 a 597, vše v  k.ú. Libeň, 

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

MČ Praha 8.  Pozemky parc. č. 593 a 3750, oba v k.ú. Libeň, nejsou svěřeny do správy MČ 
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Praha 8, ale 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 mezi hl.m. Prahou a DPP a.s., parc. č. 567, 593, 595, 597 a 3750 (ve vlastnictví 

Dopravního podniku hl.m. Prahy), na. k.ú. Libeň (lokalita Kindlovka) za pozemek 1660/25 

(ve vlastnictví HMP), na k.ú Troja (při ul. Povltavská), oba na Praze 8 a další pozemky mimo 

naše katastrální území. 

Vyjádření odboru dopravy: S předloženým návrhem směny pozemků souhlasíme. 

Upozorňujeme, že pozemek č. parc. 1660/25, k. ú. Troja, při komunikaci Povltavská se 

nenachází na území MČ Praha 8, ale na území MČ Praha – Troja. 

 

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 souhlasí se směnou pozemků. 

 

Výsledek hlasování:  pro       9    (včetně P) 

                                   proti      0 

                                   zdržel se   0    

                                 

Usnesení bylo schváleno. 

 

 

5.14        155/2020 

Vyjádření k výpůjčce části pozemku parc.č. 1018/1 (o výměře cca 18 782 m2) na k.ú. 

Čimice ( při ulici Na Průhonu)  

 

Žadatel: MHMP HOM 

               (primární žadatel: právnická osoba) 

Podáno:   9. 12 2020 

Vyjádření odboru správy majetku: Pozemek parc. č. 1018/1, 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 k 

výpůjčce části pozemku 1018/1, na k.ú. Čimice, v Praze 8 (při ul. U  Průhonu). 

Vyjádření 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 souhlasí s výpůjčkou části pozemku. 

 

Výsledek hlasování:  pro        8    (včetně P) 

                                   proti       0 

                                   zdržel se   0    

                                 

Usnesení bylo schváleno. 
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5.15        40/2021 

Vyjádření k prodeji dvou částí pozemku parc.č. 2982/1 o výměře cca 58 m2 a  cca 400 – 

500 m2  na k.ú. Libeň, lokalita Kotlaska 

Žadatel: MHMP HOM 

               (primární žadatel: právnická osoba) 

Podáno:   16. 3 2021 

Vyjádření odboru správy majetku: Pozemek parc.č. 2982/1 na k. ú. Karlín, 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. 2982/1 na k.ú. Libeň v Praze 8. 

Vyjádření odboru dopravy: není k dispozici 

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 nesouhlasí s prodejem, protože v této lokalitě preferuje komplexní řešení 

vypořádání pozemků, které budou v budoucnu sloužit privátním subjektům a které 

zůstanou veřejné. Stávající komunikace v oblasti Kotlaska jsou v nevyhovujícím stavu 

(nedostatečné šířky, nadměrné sklony, chybějící chodníky). 

 

Výsledek hlasování:  pro        8    (včetně P) 

                                   proti        0 

                                   zdržel se    0    

                                 

Usnesení bylo schváleno. 

 

 

5.16      42/2021 

Vyjádření ke zřízení práva stavby na pozemcích parc.č. 2566/1, 2567, 2568, 2569, 

všechny na k.ú. Kobylisy, ul. Frýdlantská 

 

Žadatel: MHMP HOM 

               (primární žadatel: právnická osoba) 

Podáno:   23. 3 2021 

Vyjádření odboru správy majetku: není k dispozici 

Vyjádření odboru dopravy: není k dispozici 

 

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 souhlasí s realizací převodu pozemků formou zřízení práva stavby. 

Výsledek hlasování:  pro        9    (včetně P) 

                                   proti       0 

                                   zdržel se   0    

Usnesení bylo schváleno. 
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Z jednání odchází Bc. Martin Jedlička. 

 

5.17         43/2021 

Vyjádření k prodeji částí pozemků parc.č. 669/10 o výměře cca 143 m2 a parc.č. 680 o 

výměře cca 30 m2, oba na k.ú. Libeň, ul. Na úbočí a Nad Rokoskou 

 

Žadatel: MHMP HOM 

               (primární žadatel: právnická osoba) 

Podáno:   23. 3 2021 

Vyjádření odboru správy majetku: není k dispozici 

Vyjádření odboru dopravy: není k dispozici 

 

 

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

proběhla diskuse, na jejímž konci navrhl předseda komise Radomír Nepil přerušit jednání 

o tomto bodu s tím, že jednání bude pokračovat na nejbližším dalším jednání komise. 
. 

 

 

5.18        45/2021 

Vyjádření k zachování dočasné účelové komunikace v k.ú. Karlín 

 

Žadatel: MHMP HOM 

               (primární žadatel: neznámý) 

Podáno:   23. 3 2021 

Vyjádření odboru správy majetku: není k dispozici 

Vyjádření odboru dopravy: není k dispozici 

 

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 zásadně nesouhlasí se zachováním dočasné účelové komunikace, protože je 

napojena přes příjezdovou cestu k betonárce, o jejíž odstranění Městská část Praha 8 

dlouhodobě usiluje. Tato  komunikace vznikla pouze jako provizorní staveništní 

komunikace za účelem výstavby budovy 07 na Rohanském ostrově, tento účel nyní 

pomíjí.  

 

Výsledek hlasování:  pro        8    (včetně P) 

                                   proti       0 

                                   zdržel se   0    

                                 

Usnesení bylo schváleno. 

 

 

5.19      46/2021 

Vyjádření k zamýšlenému výběrovému řízení na pronájem pozemku parc.č. 857/1 na 

k.,ú. Karlín, ul. Pernerova 
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Žadatel: MHMP HOM 

               (primární žadatel: neznámý – má být výběrové řízení) 

Podáno:   23. 3 2021 

Vyjádření odboru správy majetku: není k dispozici 

Vyjádření odboru dopravy: není k dispozici 

 

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 nesouhlasí se zamýšleným výběrovým řízením na pronájem pozemku, žádá 

MHMP o zajištění pořádku na pozemku a o zahájení diskuze o jeho revitalizaci.  

 

 
Výsledek hlasování:  pro        8 

                                   proti         0 

                                   zdržel se      1 (P)    

                                 

Usnesení bylo schváleno. 

 

 

6. Jednání bylo ukončeno v 18,05  hod. 

 

Podpis předsedajícího:     Nepil v.r. 

 

Podpis ověřovatele:          Nepil v.r. 

 

                

Příloha: presenční listina 

 

Rozdělovník:   -  členové komise – e-mailem 

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

 

Presenční listina on-line jednání 31. 3. 2021 komise pro územní rozvoj a památkovou 

péči MČ Praha 8 

 

 

 

Přítomni:  

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

Jiří Vítek, Bc. Martin Jedlička, Ing. Tomáš Hřebík, Ph.D.,Karel Ptáček, DiS,  

Ing. arch. Lukáš Vacek, Ph.D.,Ing. Jiří Janků, Bc. Tomáš Bína, Ing. Jan Prosa, 

Michal Fišer, MBA, Ing.arch. Ondřej Tuček 

 

 

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

 

 

 

 


