
Zápis 

z jednání Komise pro územní rozvoj a památkovou péči MČ Praha 8, 
konané ve středu 19. ledna 2022  on – line formou videokonference 

 
Přítomni:  

Radomír Nepil, Jiří Vítek, Bc. Martin Jedlička, Ing. Tomáš Hřebík, Ph.D. ,Karel Ptáček, DiS,  
Ing. arch. Lukáš Vacek, Ph.D. ,Ing. Jiří Janků,  Ing. Jan Prosa, MgA. Petr Vilgus, Ph.D., Doc. 
Ing. Bohumír Garlík, CSc., DBA.  

 
Omluven: Bc. Tomáš Bína 

 
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 15,40  hod., přítomno je 9 členů komise, která je 
usnášeníschopná. 

 
2. Komise hlasovala o schválení ověřovatele  Radomíra Nepila. 

   
     Výsledek hlasování:  pro  7  (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   7  (včetně P) 
                                        proti     0 

                                        zdržel se   0 
      Zapisovatel byl schválen. 

 

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

4. Komise hlasovala o programu jednání, doplněném o čtyři body (prodloužení termínu 
dočasné stavby, vyjmutí pozemků ze směny pozemků, prodej nebo pronájem části 
pozemku, připomínky z veřejného projednání ÚS Palmovka) a naopak o vyjmutí jednoho 

bodu (Promenáda Rokytka). 

 
     Výsledek hlasování:  pro  10  (včetně P) 
                                        proti    0 

                                        zdržel se   0 
 



 2 

Program jednání byl včetně změn a doplnění schválen. 

 
 

 
5. Diskuse k předmětu jednání komise: 
 

 
5.1   161/2021 

Studie Nástavba ČÚZK, parc.č. 605/12, k.ú. Kobylisy, ul. Pod Sídlištěm 

 

Žadatel:  právnická osoba (primární žadatel:  právnická osoba) 

Podáno:  15. 11. 2021 
Stanovisko odboru správy majetku: Pozemek parc.č. 605/12 na 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 ke 
studii Nástavba ČÚZK, pozemek parc.č. 605/12 na k.ú. Kobylisy v Praze 8. 

Stanovisko odboru dopravy: Upozorňujeme na nutnost řešení dopravy v klidu nejpozději v 
dokumentaci pro územní (sloučené územní a stavební řízení). Kapacita parkovacích stání na 

síti místních komunikací dané lokality je již zcela vyčerpána. Se záměrem lze souhlasit pouze 
v případě řešení dopravy v klidu v souladu s Pražskými stavebními předpisy. 

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 s upozorněním, že tento souhlas se týká pouze této studie a 

nenahrazuje tedy souhlas Městské části Praha 8 s projektem pro územní řízení, případně  

pro společné řízení. 

Výsledek hlasování:  pro     9 (včetně P)        
                                   proti       0 

                                   zdržel se    0 
                                 
Usnesení bylo schváleno. 

 
 

5.2     158/2021 

Studie Bytového domu U Měšťanských škol, parc.č. 557/6, k.ú. Kobylisy 

 

Žadatel: právnická osoba 
Podáno: 15. 11. 2021  

Stanovisko odboru správy majetku: Pozemek parc. č. 557/6, v k.ú. Kobylisy, 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 ke 

studii Bytový dům U Měšťanských škol, parc. č. 557/6, k.ú. Kobylisy. 
Stanovisko odboru dopravy: Upozorňujeme, že na stávající komunikaci U Měšťanských škol 

(při východní straně) jsou zřízeny zóny parkovacího stání (fialové zóny). Nelze v žádném 
případě akceptovat jakékoliv řešení dopravy v klidu na síti stávajících komunikací „10 
parkovacích stání je na terénu podél západní hranice pozemku ve slepé ulici U měšťanských 

škol“. Doprava v klidu pro novostavbu musí být řešena na vlastním pozemku. 
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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 s upozorněním, že tento souhlas se týká pouze této studie a 

nenahrazuje tedy souhlas Městské části Praha 8 s projektem pro územní řízení, případně  

pro společné řízení. 

Výsledek hlasování:  pro     9 (včetně P)        

                                   proti       0 
                                   zdržel se   1 
Usnesení bylo schváleno. 

 
 

5.3       156/2021 

Dokumentace pro územní řízení Vydrovka Office Park, parc.č. 213, k.ú. Karlín, ul. 

Pobřežní 

 

Žadatel:   právnická osoba 

Podáno:  8. 11. 2021 
Stanovisko odboru správy majetku: Pozemek parc. č. 213, v 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 
projektové dokumentaci pro územní řízení Vydrovka office park, Pobřežní ul., parc.č. 213, v 

k.ú. Karlín. 
Stanovisko odboru dopravy: Předložený návrh lze akceptovat. Upozorňujeme na nutnost 
dodržení dopravního režimu pro příjezd na stavbu s přihlédnutím na stávající šířkové parametry 

komunikační sítě. Tomu je nutné přizpůsobit staveništní techniku a technologii stavby, a to i v 
případě odvozu vykopaného materiálu ze stavby. 

Předseda komise Radomír Nepil požádal o úvodní komentář Ing. Ivetu Zikmundovou. Poté 
proběhla diskuse, na jejímž konci předseda komise Radomír Nepil navrhl přerušit jednání 

v této věci. 

 

 

5.4        125/2021 

Dokumentace ke společnému řízení Bytového domu Labuťka, parc.č. 2622, 3862, k.ú. 

Libeň, ul. Pod Labuťkou 

 

Žadatel:   právnická osoba (primární žadatel:  právnická osoba) 

Podáno:  20. 7. 2021 
Stanovisko odboru správy majetku: Pozemky parc.č. 2622 a parc.č. 3862, oba k. ú. Libeň 
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 projektové dokumentaci pro společné řízení – Bytový dům Labuťka na pozemcích 

parc.č. 2622 a parc.č. 3862, oba k.ú. Libeň v Praze 8. 
Stanovisko odboru dopravy: S předloženým záměrem, s výstavbou bytového domu 
„Labuťka“ na pozemku parc.č. 2622 při místní komunikaci III.tř. Pod Labuťkou, na pozemku 

parc.č. 3862, oba v k.ú. Libeň, souhlasíme. 
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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 dokumentací ke společnému řízení. 

Výsledek hlasování:  pro     9  (včetně P)        

                                   proti       0 
                                   zdržel se    0 

Usnesení bylo schváleno. 
 

 

 

5.5    5/2022 

Zpětvzetí odvolání proti rozhodnutí o společném povolení a o odstranění stavby objektu 

předávací teplovodní stanice Vršní 799/19 „Kobylisy – bytový dům“, ul. Pod Sídlištěm na 

pozemcích parc.č. 606/14, 606/19, 606/21, 606/29, 606/30, 606/31, 606/42, 606/48, 1778/7, 

1778/11, 2345/1, 2345/2, všechny na k.ú. Kobylisy 

 

Žadatel:   vlastní podnět 
 

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 zpětvzetím odvolání 

 
Výsledek hlasování:  pro     6        

                                   proti       2  (včetně P) 
                                   zdržel se   3 

Usnesení nebylo přijato. 

 

 

 
5.6   177/2021 

Pronájem části pozemku parc.č. 3636 o výměře cca 6 m2 na k.ú. Libeň (ul. Zenklova) 

 

Žadatel:   MHMP HOM (primární žadatel:  fyzická osoba) 

Podáno:  16. 12. 2021 
Stanovisko odboru správy majetku: Pozemek parc. č. 3636, 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 k 
pronájmu části pozemku parc. č. 3636, na k.ú. Libeň, v Praze 8 (při ul. Libeňský Most a 

Zenklova). 
Stanovisko odboru dopravy: S předloženým záměrem, pronájmem části pozemku parc. č. 

3636 (o výměře cca 6 m2) za účelem umožnění užívání přístupového chodníku v návaznosti na 
pronajatý suterén v přilehlém objektu čp. 30/11 na pozemku parc. č. 3638 v k.ú. Libeň, 
souhlasíme. 
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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 části pozemku z důvodu snížení hodnoty zastavitelného 

pozemku parc.č. 3636, k.ú. Libeň.  

 

Výsledek hlasování:  pro    9        
                                   proti       0 

                                   zdržel se     1 (P) 
Usnesení bylo schváleno. 
 

 

5.7    176/2021 

Prodej části pozemku parc.č. 13/14 o výměře cca 470 m2 na k.ú. Libeň (ul. Na Košince) 

 

Žadatel:  MHMP HOM  (primární žadatel:  právnická osoba) 

Podáno:  17. 12. 2021 
Stanovisko odboru správy majetku: Pozemek parc. č. 13/14 na k.ú. Libeň 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 nedoporučuje prodej části pozemku parc. č. 13/14 
na k.ú. Libeň, v Praze 8 (ul. Na Košince). 

Stanovisko odboru dopravy: s předloženým záměrem 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 prodejem části pozemku, protože je v rozporu s návrhem Městské 

části Praha 8 na změnu územního plánu – Soulad se skutečným stavem, přeskupení ploch 

Na Košince a s podkladovou studií, která byla pro tento návrh změny územního plánu 

zpracována. Celé území kolem ulice Na Košince by mělo být řešeno komplexně, proto je 

vysoce nežádoucí připustit fragmentaci vlastnictví Hlavního města Prahy prodejem 

pozemků nebo částí pozemků, byť zastavěných nebo částečně zastavěných. Hlavní město 

Praha by si nad tímto územím mělo ponechat co možná největší majetkovou kontrolu. 

 

Výsledek hlasování:  pro     10  (včetně P)        
                                   proti      0 
                                   zdržel se    0 

Usnesení bylo schváleno. 
 

 
 
 

5.8    175/2021 

Směna pozemků parc.č. 2572, 2573 na k.ú. Libeň, při ul  Prosecká (ve vlastnictví  

Hl.m.Prahy) za pozemek parc.č. 1118/99 na k.ú. Troja, v oblasti Velké Skály (ve 

vlastnictví žadatele) 
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Žadatel:   MHMP HOM   (primární žadatel: právnická osoba) 
Podáno:  17. 12. 2021 

Stanovisko odboru správy majetku: Pozemky parc. č. 1118/99, v k.ú. Troja a pozemky parc. 
č. 2572 a 2573, ba v k.ú. Libeň, 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 směně pozemků parc. č. 1118/99, v k.ú. Troja, za 
parc. 2572 a 2573, oba v k.ú. Libeň, v Praze 8 (ul. Prosecká). 

Stanovisko odboru dopravy: S předloženým záměrem, se směnou pozemku parc. č. 1118/99 
(o výměře 370 m2) v k.ú. Troja za pozemek parc. č. 2572 (o výměře 820 m2) a 2573 (o výměře 
708 m2) vše v k.ú. Libeň (při ulici Prosecká) v rámci sjednocení vlastnických práv hl. m. Prahy, 

souhlasíme. 

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

proběhla diskuse, na jejímž konci navrhl předseda komise Radomír Nepil v návaznosti na 
sdělení Bc. Martina Jedličky o významu pěšího propojení  následující usnesení: 
 

Komise souhlasí  se směnou pozemků. 

 

Výsledek hlasování:  pro     6        
                                   proti       2 
                                   zdržel se    2 (včetně P) 

Usnesení nebylo přijato. 

 

Z jednání odchází MgA. Petr Vilgus, Ph.D. 
 
5.9    174/2021 

Pronájem části pozemku parc.č. 323/3 o výměře cca 15 m2 na k.ú. Libeň (v oblasti 

Bulovky) 

 

Žadatel:   MHMP HOM (primární žadatel:  právnická osoba) 
Podáno:  20. 12. 2021 

Stanovisko odboru správy majetku: Pozemek parc. č. 323/3, v k.ú. Libeň, není svěřen do 
správy MČ Praha 8 a nesousedí s pozemky, které jsou svěřeny do správy MČ Praha 8. Odbor 

správy majetku Úřadu Městské části Praha 8 nemá z majetkoprávních hledisek námitek k 
pronájmu části pozemku parc. č. 323/3, na k.ú. Libeň, v Praze 8 (ul. Chlumčanského). 
Stanovisko odboru dopravy: S předloženým záměrem, pronájmem části pozemku parc. č. 

323/3 (o výměře cca 15 m2) v k.ú. Libeň předběžně nesouhlasíme, neboť není přiložen zákres 
přesného umístění odběrového kontejneru pro testování na koronavirus. Zároveň 

upozorňujeme, že se jedná o velice frekventované místo i “zdravých“ pacientů a mj. se testuje 
i v areálu FN Bulovka. 

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

proběhla diskuse, na jejímž konci navrhl předseda komise Radomír Nepil na základě 
doporučení pana místostarosty Jiřího Vítka následující usnesení: 

 

Komise souhlasí s pronájmem části pozemku za podmínky pronájmu na dobu určitou na 

šest měsíců s možností nové žádosti dle aktuální situace. 
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Výsledek hlasování:  pro    9 (včetně P)        

                                   proti       0 
                                   zdržel se    0 

Usnesení bylo schváleno. 
 

 

 

5.10   169/2021 

Prodej pozemku parc.č. 523/22 na k.ú. Bohnice (v blízkosti ul. Pekařova) 

 

Žadatel:   MHMP HOM  (primární žadatel:  právnická osoba) 

Podáno:  7. 12. 2021 
Stanovisko odboru dopravy: Za předpokladu zachování přístupu na parkovou zeleň 

s odpočinkovými lavičkami podél plánovaného chodníku včetně, s navrženým záměrem 
žadatele, týkající se prodeje pozemku parc.č. 523/22 v k.ú. Bohnice, souhlasíme. 

 

Předseda komise Radomír Nepil požádal o úvodní komentář Ing. Ivetu Zikmundovou. Poté 
proběhla diskuse, na jejímž konci se předseda komise Radomír Nepil navrhl následujíc í 

usnesení: 
 

Komise nesouhlasí s prodejem pozemku, protože ze strany žadatele postrádá podrobné  

informace o jeho záměru na tomto pozemku včetně informace o využití koeficientu 

podlažních ploch. Pro úplnost se konstatuje, že žadatelem zmiňovaná smlouva o 

spolupráci s Městskou částí Praha 8 se týká jiných záměrů žadatele v lokalitě. 

Výsledek hlasování:  pro     9  (včetně P)        
                                   proti      0 

                                   zdržel se    0 
Usnesení bylo schváleno. 

 

Na jednání se vrací MgA. Petr Vilgus, Ph.D. 
 

 

5.11    3/2022 

Vyjmutí pozemků parc.č. 567, 595, 597, všechny na k.ú. Libeň (oblast Pelc Tyrolka) ze 

směny pozemků mezi Hlavním městem Praha, které se mělo stát vlastníkem těchto 

pozemků, a žadatelem, který je jejich vlastníkem a který nyní navrhuje je ze směny 

pozemků vyjmout 

 

Žadatel:   MHMP HOM (primární žadatel:  právnická osoba) 
Podáno: 4. 1. 2022 
 

Předseda komise Radomír Nepil požádal o úvodní komentář Ing. Ivetu Zikmundovou. Poté 
proběhla diskuse, na jejímž konci navrhl předseda komise Radomír Nepil na základě 

doporučení pana radního Ing. Tomáše Hřebíka, Ph.D.. následující usnesení: 
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Komise nesouhlasí s vyjmutím pozemků ze směny mezi Hlavním Městem Praha a 

žadatelem, protože se jedná o strategickou oblast s  velkým potenciálem, kde je žádoucí 

získat pro Hlavní město Praha co možná největší majetkovou kontrolu.   

 

Výsledek hlasování:  pro     8 (včetně P)       

                                   proti       0 
                                   zdržel se    1 

Usnesení bylo schváleno. 
 
 

 
5.12   6 /2022 

Pronájem nebo prodej tří částí pozemku parc.č. 2364/176 (o výměře cca 14 a 14 a 22 m2) 

na k.ú. Kobylisy, ul. Šiškova 

 

Žadatel:   MHMP HOM (primární žadatel:  právnická osoba) 
Podáno:  6. 1. 2022 

 

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 pronájmem pouze jedné části pozemku, označené v žádost jako B, 

protože na tomto místě se nenachází veřejné kontejnery na tříděný odpad. V případě  

dalších dvou požadovaných částí  pozemku, označených A a C, nelze s pronájmem 

souhlasit, protože se jedná o veřejná stanoviště  tříděného odpadu (číslo 0008/179 Šiškova 

1232/17 a číslo 0008/110 Šiškova 1227/7), takže k nim musí zůstat veřejný přístup. Komise 

nesouhlasí s prodejem tří částí pozemku, protože se jedná o součástí veřejného prostoru, 

který by měl zůstat ve vlastnictví Hlavního města Prahy. 

Výsledek hlasování:  pro     9  (včetně P)     
                                   proti       0 

                                   zdržel se    0 
 

Usnesení bylo schváleno. 
 
 

 
 

 

5.13     7 /2022 

 

Prodloužení doby užívání do 31. 12. 2022 dočasné stavby „Ubytovna Bílá Skála“ na 

pozemku parc.č. 411/6, k.ú. Libeň 

 

 

Žadatel:   fyzická osoba (primární žadatel: fyzická osoba) 
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Podáno:  29. 12. 2021 

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

proběhla diskuse, na jejímž konci se předseda komise Radomír Nepil ztotožnil s návrhem pana 
místostarosty Jiřího Vítka  na  následující usnesení: 
 

Komise souhlasí s prodloužením doby užívaní dočasné stavby do konce roku 2022 

s upozorněním, že se jedná o dočasnou stavbu, kterou je možno podpořit pouze v krátkém 

časovém horizontu, protože je v kolizi s připravovanou významnou dopravní stavbou 

další části Městského okruhu, kterou Městská část Praha 8 podporuje a kterou vnímá 

jako výrazně nadřazenou a celoměstsky významnou. 

Výsledek hlasování:  pro    9  (včetně P)        
                                   proti       0 

                                   zdržel se    0 
Usnesení bylo schváleno. 
 

Z jednání odchází MVDr. Bc. Vladislava Vojtíšková. 
 

5.14 

 

Připomínky z veřejného projednání Územní studie Palmovka. 

 

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

Poté proběhla diskuse, na jejímž konci předseda komise Radomír Nepil navrhl následujíc í 
usnesení: 
 

Komise souhlasí s připomínkami z veřejného projednání Územní studie Palmovka: 

1. Šířka ulice Libeňský most / uliční profily významných ulic (04 předpolí, 05 pěší 

zóna) 

Požadujeme úpravu šířky ulice Libeňského mostu před blokem B02_10, respektive 

úpravu uličních profilů významných ulic – uliční profil 04 předpolí a 05 pěší zóna.  

Severní a jižní předpolí Libeňského mostu je navrženo v profilu chodníků jako zcela 

symetrické, což nebere v úvahu skutečnost, že severní předpolí je již částečně zastavěné a 

je třeba zde uchovat a integrovat do budoucí zástavby historický komín a vytvořit nový 

veřejný prostor bez automobilů v rámci bloku B02_10b ve výškové úrovni Libeňského 

mostu bezprostředně za první linii zástavby tohoto předpolí. Tento prostor musí být 

dostatečně prostupný z chodníku podél Libeňského mostu, zprostředkovat přístup do 

ulice Voctářovy a propojit se s již existujícím veřejným prostorem B02_10a. 

Je to patrné z výkresu ÚS - PLM koncepce – Řezy územím – Podélný řez ulicí mezi Bloky 

B03_02 a B03_03. Zde bohužel tento již v minulosti předpokládaný prostor severně za 

zástavbou podél Libeňského mostu ve výkresu chybí a je třeba jej doplnit jako podklad 

pro další rozhodování v území. Nicméně i tak je zřejmé, že zachování komínu i odstupu 

od stávajícího objektu PP IV. Vytváří stísněný prostor pro další rozvoj, předpokládaná 

zástavba má pro univerzální typologii velmi omezenou hloubku bez rezerv v odstupech 

objektů. Naopak pro jižní předpolí Libeňského mostu je možné nastavit uliční čáru mírně  

posunutou do rozsáhlého nezastavěného území a navrhnout chodník širší, není žádný 
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důvod, aby zde chodník v souladu s textovou částí Územní studie měl už v profilu 04 

předpolí – šířku minimálně pět metrů a více. 

Je tedy třeba rozšířit v Územní studii záběr v řezu C, podélný řez ulicí mezi Bloky B03_02 

a Bloky B03_03 o předpokládaný veřejný prostor B02 dále na sever až k objektu PP IV. 

Ve výkresu „Uliční profily významných ulic – Libeňský most - 04 předpolí a 05 pěší “ 

požadujeme drobně upravit šířky chodníků s mírnou asymetrií danou různou situací 

podél obou předpolí. Šířka chodníku podél severního předpolí požadujeme redukovat ze 

současných 4,75 m na 3,5 m, neboť veřejný prostor posilující pěší relace je posílený 

paralelně za prvním objektem předpolí. Šířka chodníku podél jižního předpolí by naopak 

měla být rozšířena z 4,75 na minimálně 5 m. 

 

2. Maximální podíl jedné funkce v blocích se smíšeným využitím 

V textové části v kapitole „03.1/ Požadavky na využití území“ je pro kategorii „Smíšené“ 

uvedeno, že maximální podíl HPP administrativy v bloku nebo vymezené části bloku je 

70%. Obdobné limity jsou analogicky uvedeny i pro funkci bydlení (max. 80%) a obchodu 

(max. 60%). Požadujeme, aby se tento podíl počítal z celého bloku a nikoliv z jeho 

vymezené části. Konkrétně blok B02_10 je rozdělen na tři části B02_10a, B02_10b, 

B02_10c, přičemž části „b“ a „c“ jsou zatím nezastavěné plochy a každá odpovídá svou 

rozlohou přibližně velikosti jedné budovy. Požadavek splnit podíl funkcí v rámci 

vymezené části bloku by představoval nepřiměřeně tvrdý regulativ, který by de facto 

vyžadoval, aby bylo předepsaného mixu funkcí dosaženo v rámci jedné budovy. To 

neodpovídá obvyklé stavební typologii. Až na několik málo výjimek (městské paláce v 

centru Prahy) mají budovy standardně jednu hlavní funkci a odlišné využití případně jen 

v přízemí. Polyfunkčnost území vzniká teprve kombinací více budov s rozdílnými 

funkcemi v jedné lokalitě. Proto je nutné, aby se předepsaný limit vztahoval vysloveně na 

celý blok. 

 

 

Výsledek hlasování:  pro    8  (včetně P)        
                                   proti       0 
                                   zdržel se    0 

Usnesení bylo schváleno. 
 

 
6. Jednání bylo ukončeno v 17,50 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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Presenční listina on-line jednání 19. 1. 2022 komise pro územní rozvoj a památkovou péči 

MČ Praha 8 

 
Přítomni:  

Radomír Nepil, Jiří Vítek, Bc. Martin Jedlička, Ing. Tomáš Hřebík, Ph.D. ,Karel Ptáček, DiS,  
Ing. arch. Lukáš Vacek, Ph.D. ,Ing. Jiří Janků,  Ing. Jan Prosa, MgA. Petr Vilgus, Ph.D., Doc. 
Ing. Bohumír Garlík, CSc., DBA.  

 
Omluven: Bc. Tomáš Bína 

 
Host: MVDr. Bc. Vladislava Vojtíšková 
 

 
 

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

 
                                                                           


