
Zápis 

z jednání Komise pro územní rozvoj a památkovou péči MČ Praha 8, 
konané ve středu  18. května 2022  on – line formou videokonference 

 
Přítomni:  

 
Radomír Nepil, Jiří Vítek, Bc. Martin Jedlička, Ing. Tomáš Hřebík, Ph.D.,   
Ing. arch. Lukáš Vacek, Ph.D., Ing. Jiří Janků, MgA. Petr Vilgus, Ph.D., Michal Fišer, MBA.,  

Bc. Tomáš Bína, Ing. arch. Tomáš Musil 
 

Omluven: Ing. Jan Prosa, Karel Ptáček, DiS, Doc. Ing. Bohumír Garlík, CSc., DBA 
 
Hosté: Václav Stránský, Tomáš Hnyk 

  
 

Předsedající:   Radomír Nepil 
 
Ověřovatel:    Radomír Nepil 

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

 
 

1. Jednání bylo zahájeno v 15,08  hod., přítomno je 8 členů komise, která je 

usnášeníschopná. 
 

2. Komise hlasovala o schválení ověřovatele  Radomíra Nepila. 
   

     Výsledek hlasování:  pro  7 

                                        proti   0 
                                        zdržel se  0 

      Ověřovatel byl schválen. 
 

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

   
      Výsledek hlasování:  pro   7 

                                        proti    0 
                                        zdržel se   0 
      Zapisovatel byl schválen. 

 
 

4. Komise hlasovala o programu jednání, doplněném o pět bodů (tři studie, jeden záměr a 
jeden pozemek) a s vynecháním původně zařazeného bodu č.1 (z důvodu nevyhovujíc ího 
termínu ze strany IPR hl.m.Prahy). 

 
     Výsledek hlasování:  pro  8 

                                        proti    1 
                                        zdržel se   0 

 

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

 

 

5.1 

 

Požadavky a podmínky MČ P8 na investora v rámci změny územního plánu 1113/04  

 
Předseda komise Radomír Nepil představil podkladovou studii k výše uvedené změně zároveň 
zdůraznil, že se nejedná o schválení projektu jako takového, ale pouze změny UP. O konečné 

podobě projektu včetně navržených podmínek se ještě dále povede diskuze s investorem. Poté 
proběhla diskuse, na jejímž konci navrhl člen komise MgA. Petr Vilgus, Ph.D.  

 
přerušit tento bod do dalšího jednání komise. 

 

Výsledek hlasování:  pro    2        
                                   proti     0 

                                   zdržel se   8 
 
Usnesení nebylo schváleno. 

 

Následně předseda komise Radomír Nepil navrhl následující usnesení: 

 

KUR souhlasí se změnou územního plánu 1113/04 za podmínky: 

- Zachování prostupnosti území v úrovni parteru 

- Vytvoření bezbariérový přístupu do metra 

- zachování stávajících plastik a uměleckých děl 

- zachování stávající veřejných parkovacích ploch 

- zachování prodejny smíšeného zboží s orientací směrem do sídliště  

- že bude dále probíhat participace o konečné podobě projektu 

 
Výsledek hlasování:  pro   8  

                                   proti     0 
                                   zdržel se   2 
Usnesení bylo schváleno. 

 
 

 

5.2 

 

Infrastrukturní požadavky MČ P8 na investora v rámci změny územního plánu 

Z 3207/14 

 
Předseda komise Radomír Nepil představil infrastrukturní požadavky k výše uvedené změně 
s tím, že se nejedná o schválení samotné změny územního plánu, jelikož diskuze ke konečné 

podobě urbanismu není ještě uzavřena.  Poté proběhla diskuse, na jejímž konci se předseda 
komise Radomír Nepil navrhl  
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přerušit tento bod do dalšího jednání komise. 

 

 

 
 
5.3 

 

Požadavky a podmínky MČ P8 na investora v rámci změny územního plánu Z 3785/29  

 
Předseda komise Radomír Nepil představil hmotovou studii k výše uvedené změně a zároveň 
zdůraznil, že se nejedná o schválení projektu jako takového, ale pouze změny UP. Na konečnou 

podobu projektu bude investorem uspořádána soutěž. Poté proběhla diskuse, na jejímž konci se 
předseda komise Radomír Nepil navrhl následující usnesení: 

 

KUR souhlasí se změnou územního plánu za podmínky: 

- uspořádání participace na konečné podobě projektu s veřejností a MČP8 

- uspořádání výběru finální podoby projektu za účasti zástupce MČP8 a veřejnosti 

- vytvoření aktivního parteru s veřejně přístupným retailem v přízemí. 

 
 
Výsledek hlasování:  pro    9        

                                   proti     0 
                                   zdržel se   0 

Usnesení bylo schváleno. 
 

 

5.4 

Vyjádření k záměru FN Bulovka na vybudování objektu pro předškolní péči – dětskou 

skupinu 

 

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 předloženým záměrem. 

 

Výsledek hlasování:  pro    10        
                                   proti     0 

                                   zdržel se   0 
Usnesení bylo schváleno. 
 

 

5.5.      62/2022 

 

Vyjádření k prodeji, případně dlouhodobému pronájmu části pozemku parc.č. 2381 o 

výměře cca 300 m2, k.ú. Kobylisy, ul. Balabánova 

 

Žadatel: MHMP HOM  (primární žadatel: právnická osoba) 

Podáno:  10. 5. 2022 
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Stanovisko 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 k prodeji části pozemku parc. 

č. 2381 na k.ú. Kobylisy v Praze 8 (při ul. Balabánova). 
Stanovisko odboru dopravy: není k dispozici. 
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 ani s dlouhodobým pronájmem části pozemku. 

 

Výsledek hlasování:  pro    8        
                                   proti     0 

                                   zdržel se   0 
Usnesení bylo schváleno. 
 

 

5.6     41/2022 

 

Vyjádření k rozšíření komunikace vedené po části pozemku parc.č. 2987/1, k.ú. Libeň, ul. 

Bryknarova 

 

Žadatel: MHMP HOM (primární žadatel: fyzické osoby) 

Podáno:  22. 3. 2022 
Stanovisko odboru správy majetku: Pozemek parc. č. 2987/1, na 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 
rozšíření komunikace vedené po části pozemku parc. č. 2987/1, na k.ú, Libeň, v Praze 8 (při ul. 

Bryknarova). 
Stanovisko odboru dopravy: S předloženým návrhem souhlasíme za předpokladu, že bude 
zkoordinován s první etapou a bude na ní navazovat. 

Poznámka: komise pro územní rozvoj a památkovou péči o věci jednala dne 13. 4. 2022, 
jednání bylo přerušeno s tím, že jednání bude pokračovat po projednání v komisi pro dopravu. 

Usnesení komise pro dopravu ze dne 25. 4. 2022: Komise pro dopravu nesouhlasí s 
rozšířením a přesunem komunikace v ulici Bryknarova z důvodu nedostatku informací o 
záměru, a z důvodu možné kolize s probíhajícím prodejem části pozemků, které se v dané 

lokalitě připravují. 
 

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

Komise nesouhlasí s rozšířením a přesunem komunikace v ulici Bryknarova z důvodu 

nedostatku informací o záměru, a z důvodu možné kolize s probíhajícím prodejem části 

pozemků, které se v dané lokalitě připravují. 

 

Výsledek hlasování:  pro    8        

                                   proti     0 
                                   zdržel se   1 

Usnesení bylo schváleno. 
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5.7    59/2022 

 

Vyjádření ke zpětvzetí odvolání proti rozhodnutí, kterým byl schválen stavební záměr 

Novostavba bytového domu, parc.č. 325, k.ú. Karlín, ul. Křižíkova  

 

Žadatel: vlastní podnět 
 

 

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

 
Komise souhlasí se zpětvzetím odvolání. 

 

Výsledek hlasování:  pro   10        
                                   proti     0 

                                   zdržel se   0 
Usnesení bylo schváleno. 
 

 
 

5.8    15/2022 

 

Vyjádření k projektové dokumentaci ke společnému řízení – Bytový dům Zenklova, 

parc.č. 182, 183, k.ú. Libeň 

 

Žadatel: právnická osoba (primární žadatel: fyzické osoby) 
Podáno:  14. 1. 2022 
Stanovisko odboru správy majetku: Pozemky parc.č. 182 a parc.č. 183, oba na k. ú. Libeň, 

nejsou svěřeny do správy MČ 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 k projektové dokumentaci ke společnému řízení – Bytový dům Zenklova na 
pozemcích parc.č. 182 a parc.č. 183, oba na k.ú. Libeň v Praze 8. 
Stanovisko odboru dopravy: Upozorňujeme, že stavba se nachází ve stavební uzávěře pro 

nadřazenou komunikační síť “Libeňská spojka“. Pro dopravní připojení novostavby (na místní 
komunikaci Zenklova) je v tomto případě kompetentním úřadem odbor pozemních komunik ac í 

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 předseda komise Radomír Nepil navrhl následující usnesení: 

 
Komise souhlasí s projektovou dokumentací ke společnému řízení. 
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Výsledek hlasování:  pro    8        

                                   proti     0 
                                   zdržel se   1 

Usnesení bylo schváleno. 
 
5.9        46/2022 

 

Vyjádření ke studii novostavby bytového Zenklova 344/107, parc.č. 179, k.ú. Libeň 

 

Žadatel: fyzická osoba 
Stanovisko odboru správy majetku: Pozemek parc.č. 179 na 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 

studii novostavby bytového domu Zenklova 344/107 na pozemku    parc.č. 179 na k.ú. Libeň v 
Praze 8. 
Stanovisko odboru dopravy:  

• Upozorňujeme, že stavba se nachází ve stavební uzávěře pro nadřazenou komunikační 
síť “Libeňská spojka“. 

• Pro dopravní připojení novostavby (na místní komunikaci Zenklova) je v tomto případě 
kompetentním úřadem odbor pozemních komunikací a drah MHMP. 
• Žádost neobsahuje dostatečné podklady pro posouzení z hlediska dopravy, neboť chybí 

okótované výkresy se zákresem vlečných křivek a rozhledových trojúhelníků, jak pro 
novostavbu, tak pro staveništní dopravu. 

• Dále je nutné prověřit dle PSP umístění pouhých 6-ti parkovacích stání pro 23 
samostatných bytových jednotek na pozemku investora v prostoru 1.NP (doložit výpočet). 
- Upozorňujeme, že veškerá parkovací stání (tzn. vázaná pro rezidenty a návštěvnická) 

musí být umístěna výhradně na pozemku investora stavby. 
- Návštěvnická stání musí být řešena jako veřejně přístupná, bez jakéhokoli omezení. 

- Novostavba musí být dle platné legislativy napojena na přilehlou místní komunikac i 
Zenklova dvoupruhovým vjezdem s chodníkovým přejezdem se sklopenou obrubou. 
 

S předloženou studií stavebního záměru, lze za předpokladu vyřešení výjimky ze stavební 
uzávěry, zajištění veškerých parkovacích stání na pozemku investora stavby a po projednání a 

odsouhlasení dopravním inspektorátem Policie ČR týkající se dopravního připojení, souhlasit. 
 
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 do doby doplnění řešení dopravy v klidu. 

 

 

 
5.10     37/2022 

 

Vyjádření k projektové dokumentaci ke společnému řízení – Bytový dům Nad Rokoskou, 

parc.č. 1132, 1133/1, 1133/2, k.ú. Libeň 

 

Žadatel: právnická osoba 
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Stanovisko odboru správy majetku: Pozemky parc.č. 1132, parc.č. 1133/1, parc.č. 1133/2, 

vše 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 ke společnému řízení – Bytový 
dům Nad Rokoskou, parc.č. 1132, 133/1, 1133/2, k.ú. Libeň. 
Stanovisko odboru dopravy: S předloženým stavebním záměrem na pozemku parc. č. 1132, 

1133/1 a 1133/2 v k.ú. Libeň z hlediska dopravy, souhlasíme. 
 

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

Komise souhlasí s projektovou dokumentací ke společnému řízení. 

 

Výsledek hlasování:  pro    5        
                                   proti     1 
                                   zdržel se   1 

Usnesení nebylo schváleno. 

 

 

5.11       13/2022 

 

Vyjádření k projektové dokumentaci k územnímu řízení – Novostavba bytového domu 

Residence Vinopalnická, parc.č. 1317, 1318, k.ú. Libeň 

 

Žadatel: právnická osoba (primární žadatel: právnická osoba) 
Podáno:  11. 1. 2022 

Stanovisko odboru správy majetku: Vzhledem k tomu, že uvedené pozemky nejsou svěřeny 
do správy MČ Praha 8 a nesousedí s pozemky, které jsou svěřeny do správy MČ Praha 8 nebude 

se Odbor správy majetku Úřadu Městské části Praha 8 k projektové dokumentaci vyjadřovat. 
Stanovisko odboru dopravy: Návrh záměru se jeví jako poměrně problematický, neboť 
dopravní připojení pozemku pro tak rozsáhlou stavbu ve slepém konci komunikace III. tř. 

Vinopalnická, s ohledem na šířkové parametry a konstrukční řešení stávající vozovky, je nutné 
důkladně prověřit obalovými křivkami zejména pro staveništní dopravu.  

• Staveništní a zásobovací technika stavby musí být přizpůsobena místním komunikac ím 
dané lokality. 
• U komunikace Vinopalnická upozorňujeme na absenci rozptylových ploch pro pěší 

(chodníku). 
• Výjezd staveništní techniky na místní komunikaci Davídkova musí být zajištěn pomocí 

proškolené osoby. 
• Vše je nutné projednat i s dopravním inspektorátem Policie ČR a s HZS hl. m. Prahy. 
 

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

 

Komise doporučuje zvážit zapracování komínu do návrhu řešení. 

 

Výsledek hlasování:  pro    9        
                                   proti     0 
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                                   zdržel se   0 

Usnesení bylo schváleno. 
 

 

5.12      60/2022 

 

Vyjádření k územnímu souhlasu pro Závorový systém komunikací Smrčkova a 

Boudníkova na pozemcích parc.č. 3997/67, 3997/44, 3997/71, 3997/72, 4005/40, 4005/4, 

4005/22, 4005/23, k.ú. Libeň 

 

Žadatel: vlastní podnět 

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

proběhla diskuse, na jejímž konci předseda komise Radomír Nepil navrhl následující usnesení: 
 

Komise navrhuje podat žádost o přezkum vydaného územního souhlasu a současně podat 

i správní žalobu včetně žádosti o odkladný účinek. 

 

Výsledek hlasování:  pro    8        
                                   proti     0 
                                   zdržel se   0 

Usnesení bylo schváleno. 
 

 
 
5.13      61/2022 

 

Vyjádření k návrhu opatření obecné povahy, které vymezí část vodní cesty Vltava pro 

provozování malých plavidel - e-foilů (ř.km 48,10 až 48,50) 

 

Žadatel: vlastní podnět 

 

 

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

Komise nesouhlasí s vymezením části vodní cesty Vltava pro provozování malých plavide l 

- e-foilů (ř.km 48,10 až 48,50) z důvodu absence veškerých konkrétních informací o 

záměru. 

 
Výsledek hlasování:  pro    7        

                                   proti     0 
                                   zdržel se   1 

Usnesení bylo schváleno. 
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5.14       54/2022 

 

Vyjádření k výpůjčce části pozemku parc.č. 585/74 o výměře cca 15 m2, k.ú. Bohnice, při 

ul. Lodžská  

 

Žadatel: MHMP HOM (primární žadatel: právnická osoba) 

Podáno:  28. 4. 2022 
Stanovisko odboru správy majetku: Pozemek parc. č. 585/74, v k.ú. Bohnice, 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 parc. č. 585/74, na k.ú. Bohnice, v Praze 8 (při ul. Lodžská). 

Stanovisko odboru dopravy: S předloženým návrhem souhlasíme. 
 

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

Komise souhlasí s výpůjčkou části pozemku. 

 

Výsledek hlasování:  pro    9        
                                   proti     0 
                                   zdržel se   0 

Usnesení bylo schváleno. 
 

 
5.15     57/2022 

 

Vyjádření k prodeji pozemku parc.č. 2556/1, k.ú. Libeň., při ul. Prosecká 

 

Žadatel: MHMP HOM  (primární žadatel: fyzické osoby) 
Podáno:  27. 4. 2022 
Stanovisko 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. 2556/1 na k.ú. Libeň v Praze 8 (při ul. Prosecká). 
Stanovisko odboru dopravy: S předloženým návrhem odkupu pozemku souhlasíme. 
 

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

 

Komise nesouhlasí s prodejem, protože žadateli nic nebrání zřídit si dopravní připojení 

ze svého pozemku, protože pozemek je zastavitelný a navazuje na další zastavitelné  

pozemky ve vlastnictví Hlavního města Prahy a protože záměr je v rozporu s podnětem 

MČ P8 na změnu územního plánu. 

 
Výsledek hlasování:  pro    9        
                                   proti     0 

                                   zdržel se   0 
Usnesení bylo schváleno. 
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5.16        58/2022 

 

Vyjádření k doplnění již vyřízené žádosti k pronájmu pozemků parc.č. 600/141, 856/3 o 

pozemek parc.č. 856/2, všechny na k.ú. Bohnice, při ul. Čimická 

 

Žadatel: MHMP HOM (primární žadatel: právnická osoba ) 

Podáno:  4. 5. 2022 
Stanovisko odboru správy majetku: Pozemky parc.č. 600/141, parc.č. 856/2 a parc.č. 856/3, 
vše k. ú. Bohnice, nejsou svěřeny do správy MČ 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 k pronájmu pozemků parc.č. 600/141, parc.č. 856/2 a parc.č. 

856/3, vše k.ú. Bohnice v Praze 8. 
Stanovisko odboru dopravy: S předloženým návrhem souhlasíme. 
 

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

 

Komise souhlasí s pronájmem pozemku parc.č. 856/2, k.ú. Bohnice. 

 

Výsledek hlasování:  pro    8        
                                   proti     0 

                                   zdržel se   0 
Usnesení bylo schváleno. 
 

 
 

5.17        56/2022 

 

Vyjádření k projektové dokumentaci pro územní řízení – Palmovka Park V a VI, parc.č. 

3648/1, 3648/3, 3654/1 a další, k.ú. Libeň 

 

Žadatel: právnická osoba  (primární žadatel: právnická osoba) 
Podáno:  13. 4. 2022 
Stanovisko odboru správy majetku ke studii: Pozemky parc. č. 3648/1, 3648/3 a 3654/1, vše 

v k.ú. Libeň, nejsou svěřeny do správy MČ Praha 8, a nesousedí s pozemkey, které jsou svěřeny 
do správy MČ Praha 8. Odbor správy majetku Úřadu Městské části Praha 8 nemá z 

majetkoprávních hledisek námitek ke studii Palmovka park V a VI, k.ú. Libeň, parc. č. 3648/1, 
3648/3, 3654/1 aj., u Libeňského mostu. 
Stanovisko odboru dopravy ke studii:  

- S případnou změnou územního plánu souhlasíme. 
- V rámci návrhu musí být respektována případná rekonstrukce Libeňského mostu. 

- Bude ponechán dostatečný prostor pro případné zařízení staveniště pro rekonstrukci 
Libeňského mostu. 
 

Předseda komise Radomír Nepil požádal o úvodní komentář Ing. Ivetu Zikmundovou. Poté 
proběhla diskuse, na jejímž konci předseda komise Radomír Nepil navrhl následující usnesení: 
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Komise souhlasí s projektovou dokumentací k územnímu řízení. 

 
Výsledek hlasování:  pro   8        

                                   proti     0 
                                   zdržel se   1 
Usnesení bylo schváleno. 

 
 

 
5.18 

 

Objemová studie volnočasového areálu Šutka (podklad ke změně ÚP Z3521 Šutka – 

volnočasový areál a podnětu na změnu ÚP P283/2019 Šutka – zázemí) 

 

Žadatel: vlastní podnět 
 

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 objemovou studií. 

 
Výsledek hlasování:  pro    6        

                                   proti     0 
                                   zdržel se   1 
Usnesení nebylo schváleno. 

 

 

 
5.19        39/2021 

 

Vyjádření k projektové dokumentaci pro územní řízení - Villa Nuova Residence Troja, 

parc.č. 820/1, 820/2, 820/4, k.ú. Troja, ul. Trojská 

 

Žadatel:  fyzická osoba (primární žadatel: právnická osoba) 
Podáno:   16. 3. 2021 

Stanovisko odboru správy majetku ke studii: Pozemky parc. č. 820/1, 820/2 a 820/4, vše v  
k.ú. Troja, 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 záměru novostavby objektu Villa Nuova Residence Troja, 
parc.č. 820/1, 820/2, 820/4, k.ú. Troja, ul. Trojská. 

Stanovisko odboru dopravy ke studii: S předloženým návrhem souhlasíme. Upozorňujeme 
však, že staveništní doprava a z toho plynoucí technologie výstavby musí být přizpůsobena 

komunikační síti dané lokality. 
Poznámka: o záměru bylo již jednáno dne 8. 12. 2021, jednání bylo přerušeno. O záměru bylo 
znovu jednáno 13. 4. 2022, jednání bylo přerušeno s tím, že bude pokračovat po předání DUR 

a stanoviska UZR MHMP. 
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Předseda komise Radomír Nepil požádal o úvodní komentář Ing. Ivetu Zikmundovou. Poté 

proběhla diskuse, na jejímž konci předseda komise Radomír Nepil navrhl následující usnesení: 
 

Komise nesouhlasí s projektovou dokumentací pro územní řízení. 

 
Výsledek hlasování:  pro   5        

                                   proti     0 
                                   zdržel se   1 

Usnesení nebylo schváleno. 

 
 

6.   Jednání bylo ukončeno v 18,33  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 
 
 

 
 

Presenční listina on-line jednání 18. 5. 2022 komise pro územní rozvoj a památkovou péči 

MČ Praha 8 

 

Přítomni:  
 

Radomír Nepil, Jiří Vítek, Bc. Martin Jedlička, Ing. Tomáš Hřebík, Ph.D.,   
Ing. arch. Lukáš Vacek, Ph.D., Ing. Jiří Janků, MgA. Petr Vilgus, Ph.D., Michal Fišer, MBA.,  
Bc. Tomáš Bína, Ing. arch. Tomáš Musil 

 
Omluven: Ing. Jan Prosa, Karel Ptáček, DiS, Doc. Ing. Bohumír Garlík, CSc., DBA 

 
Host: Václav Stránský, Tomáš, Hnyk 
  

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

 


