
zápis 

z jednání Komise č. 2 pro rekonstrukci a dostavbu Úřadu Městské části Praha 8 
konaného dne 3.2.2009 od 15.00 hod., kancelář zástupce starosty J. Vokála, 

Libeňský zámeček 

Přitom ni: předseda komise: 
členové komise: 

garant: 
z řad občanů: 
omluveni: 
zapisovala: 

Vokál Josef 
Mgr. Ludková Vladimíra, Mgr. Roubíček Martin, 
RSDr. Bouša Vladimír, MgA. Vilgus Petr, Ph. O. 
Mgr. Vaněčková Jana 
Mgr. Braidl Marek 
JUDr. Penk Pavel, Petrus Roman 
Bc. Baštová Sylva 

Jednání zahájil a řídil předseda komise Josef Vokál. V úvodu jednání seznámil členy 
s aktuálním stavem přestaveb budov tzv. "Konírny", dále jen "K", v zadní části 
Libeňského zámečku Úřadu Městské části Praha 8 a Bílého domu. 

J. Vokál konstatoval následující body: 
- zkomplikována situace ohledně rekonstrukce a dostavby Bílého domu, a to 

z důvodu stavební uzávěry. V této souvislosti Odbor výstavby MČ Praha 8 pod 
č.j. MCP8 111563/2009 požádal ředitele útvaru rozvoje hl.m. Prahy Ing. 
Votavu o stanovisko týkající se dostavby a rozšíření Bílého domu; v dopise 
pod. č.j. 08942/2008 útvar rozvoje hl.m. Prahy uvažovanou dostavbu objektu 
nedoporučuje a dále uvádí, že pro lokalitu mezi stávající budou MČ Praha 8 a 
budoucím Městským okruhem je potřebné hledat nové dopravní napojení. 
pan Vokál oslovil firmu SATRA spol. s r.o., která v současné době zpracovává 
dopravní obslužnost Bílého domu 
na projekt "K" byly vyčleněny finanční prostředky v zatím neschváleném 
rozpočtu (2.500.000,- Kč), v této souvislosti se p. Vokál a Mgr. Braidl seznámili 
s předchozími projekty (první z roku 1997) 
návrh přízemí "K" využít multifunkčně - např. galerie, sál pro konference, 
návrh v budoucnu tyto prostory pronajímat ... 
Mgr. Braidl oslovil společnost RUA Praha 1 (ing. arch. Hlaváček), která 
připraví technické podklady soutěže na výběr architekta vestavby 
návrh budovu "K" využít v budoucnu jako sídlo vedení radnice - starosta, 
radní, úřad tajemníka apod. 
při budoucím projektu a rekonstrukci je nutné jednotlivé kroky konzultovat s 
památkáři 

p. Vokál předal slovo jednotlivým členům komise a tím otevřel diskusi: 

Mgr. Braidl 
nepřiklání se k návrhu pro sídlo vedení radnice (pouze po dobu vestavby), 
vedení ponechat do budoucna na zámečku, navrhuje v budově "K" vybudovat 
standardní kanceláře pro úředníky s recepcí, výtahy apod. - s tímto 
příspěvkem souhlasili ostatní členové komise 

- do budovy "K" umístit ty odbory, které úzce spolupracují s vedením radnice -
např. oddělení architekta, personální odbor, odbor kultury 



v tomto roce po schválení rozpočtu bude zpracována projektová dokumentace 
na budovu "K" 
bylo prověřeno, že ve velkém sále Bílého domu není přítomna dřevomorka 
(viz úkol z minulého jednání komise) 

Mgr. Roubíček 
souhlasí s multifunkčním využitím spodní části budovy "K" 
upozornil na koordinaci s památkáři při vestavbě "K" 
do budovy "K" umístit ty odbory, které úzce spolupracují s vedením radnice -
např. architekti, personální odbor, odbor kultury 
nedoporučuje dlouhodobý pronájem "K" 
zmínil absenci promítacího plátna v zasedací místnosti v Bílém domě a 
požádal tajemnici Mgr. Vaněčkovou o prověření této technické záležitosti 

Mgr. Ludková 
multifunkční prostor "K" není do budoucna dlouhodobě pronajatelný (max. 1,
Kč za rok) 
MČ Praha 8 chybí galerijní prostory 

RSDr. Bouša 
podporuje multifunkční využití budovy "K" 

Dne 6.2.2009 v 8.00 hod. proběhne jednání za účasti p. Vokála a Mgr. Braidla se 
společností SATRA spol. s r.o., kde bude řešena detailnější budoucí obslužnost 
Bílého domu. 


