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Zápis
z 5. jednání

Výboru pro územní rozvoj
Zastupitelstva městské části Praha 3
konaného dne 16. dubna 2015
I.
II.

Fond obnovy a rozvoje

Územní plánování, stavební řád a životní prostředí
III.

Vlastní programy a záměry městské části

Přítomni:
Přítomno:

(viz přiložená prezenční listina)
průběžně 6 – 7 – 6 - 5 členů výboru:
Zdeněk Zábojník – předseda výboru
Pavel Ambrož
David Gregor (příchod 16:53, odchod 18:06 během bodu I.9)
Mojmír Mikuláš
Michal Papež
Miloslav Procházka
Ondřej Rut (odchod 19:45 při bodu II.4)

Omluveni:
Neomluveni:

Alexander Bellu, Martin Dlouhý

Tajemník:
Zdeněk Fikar
Přizváni, zápis: OÚR – Tomáš Slepička
OD – Martin Vančura, OTSMI – Ing. Martin Kadlec,
OV – Václav Tětek, OŽP – Otokar Karásek,
Omluveni:
Hosté:
paní starostka Vladislava Hujová
ZS Lucie Vítkovská
Jednání bylo zahájeno v 16:32 hod. a ukončeno v 20:42 hod. Jednání řídil předseda výboru
Zdeněk Zábojník. Rozpravy se zúčastnili všichni (aktuálně) přítomní. Hlasování k usnesením
jsou uvedena u jednotlivých bodů jednání.
Kontrola plnění úkolů a zápisu z jednání výboru dne 19. března 2015:
„Úkoly z předchozího jednání jsou splněny, nebo probíhá jejich průběžné plnění.“
„Přítomní členové výboru souhlasí se zněním zápisu ze dne 19. března 2015.“
„Hlasování: 6 pro, 0 proti, 0 se zdrželo.“
„Přítomní členové výboru ne / souhlasí s navrženým programem celého jednání dle oddílů I. +
II. + III., včetně předřazení bodů II.1 a bodu II.2 na začátek jednání.“
„Hlasování: 6 pro, 0 proti, 0 se zdrželo.“
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I. Fond obnovy a rozvoje
Schválený program:
1. Žádost Bytového družstva Zelenky Hajského 9, Praha 3, o vratnou finanční částku z Fondu
obnovy a rozvoje ZMČ P3 ve výši 499.000 Kč na výměnu špaletových oken bytového domu
ve vlastnictví družstva Zelenky Hajského 1799/9, 130 00, Praha 3.
2. Žádost Bytového družstva Zelenky Hajského 9, Praha 3, o dar z Fondu obnovy a rozvoje
ZMČ P3 ve výši 499.000 Kč na výměnu špaletových oken bytového domu ve vlastnictví
družstva Zelenky Hajského 1799/9, 130 00, Praha 3.
3. Žádost Bytového družstva Pod Jarovem 2034, 2035 a 2036, Praha 3, o dar z Fondu obnovy a
rozvoje ZMČ P3 ve výši 499.000 Kč na výměnu 3 ks výtahů v jednotlivých vchodech
bytových domů Bytového družstva Pod Jarovem 2034, 2035 a 2036, 130 00, Praha 3.
4. Žádost Bytového družstva Na Vrcholu 7 a 9, Praha 3, o vratnou finanční částku z Fondu
obnovy a rozvoje ZMČ P3 ve výši 499.000 Kč na opravu fasády budovy č. p. 2586 a 2587,
Na Vrcholu 7 a 9, 130 00, Praha 3.
5. Žádost Bytového družstva Na Vrcholu 7 a 9, Praha 3, o dar z Fondu obnovy a rozvoje ZMČ
P3 ve výši 499.000 Kč na opravu fasády budovy č. p. 2586 a 2587, Na Vrcholu 7 a 9,
130 00, Praha 3.
6. Žádost SVJ Koněvova 1741, Praha 3, o dar z Fondu obnovy a rozvoje ZMČ P3 ve výši
494.590 Kč na opravu fasády domu Koněvova 183/1741, 130 00, Praha 3.
7. Žádost Bytového družstva Křížkovského 1585/16, Praha 3, o dar z Fondu obnovy a rozvoje
ZMČ P3 ve výši 83.350 Kč na opravy špaletových oken bytového domu Křížkovského
1585/16, 130 00, Praha 3.
I. Různé
8. Povinnost formálně opravit žádosti Fondu obnovy a rozvoje pro rok 2015 podle novely
zákona č. 250/2000 Sb., účinné od 20. února 2015.
9. Návrhy aktualizace zásad pro poskytování vratných finančních částek a darů z Fondu obnovy
a rozvoje ZMČ P3 na podnět člena výboru Mojmíra Mikuláše.
Jednání:
Dle návrhu rozpočtu MČ Praha 3 na rok 2015 byla navržena maximální celková výše půjček
k poskytnutí z Fondu obnovy a rozvoje 19.000.000 Kč. Rozpočet byl schválen Zastupitelstvem
MČ Praha 3 dne 17. března 2015. Disponibilní zůstatek 2.142.818 Kč.
1. Žádost Bytového družstva Zelenky Hajského 9, Praha 3, o vratnou finanční částku z Fondu
obnovy a rozvoje ZMČ P3 ve výši 499.000 Kč na výměnu špaletových oken bytového domu
ve vlastnictví družstva Zelenky Hajského 1799/9, 130 00, Praha 3.
(UMCP3 029638/2015, OÚR 153)
Bytové družstvo Zelenky Hajského 9

130 00 Praha 3
K žádosti byly doloženy tyto doklady:
a) Výpis z katastru nemovitostí
b) Výpis z obchodního rejstříku
c) Výkaz zisku a ztráty
d) Doklad o zaplacení daně z nemovitosti
e) Čestné prohlášení – nejsou finanční závazky vůči MČ Praha 3 po lhůtě splatnosti
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f) Čestné prohlášení – v budově není umístěna herna a velkoplošná reklama
g) Místopřísežné prohlášení majitelů domu, že je 60 % nájemníků trvale hlášeno na Praze 3
h) Potvrzení o bezdlužnosti od FÚ pro Prahu 3
i) Číslo účtu a kontaktní údaje
j) Kalkulace od firmy Janošík
k) Zápis z členské schůze
l) Fotodokumentace stávajícího stavu
m) Závazné stanovisko OPP
„Výbor pro územní rozvoj doporučuje ZMČ Praha 3 schválit poskytnutí vratné finanční
částky z Fondu obnovy a rozvoje ZMČ P3 v ponížené výši 499.000 Kč na výměnu špaletových
oken bytového domu ve vlastnictví družstva Zelenky Hajského 1799/9, 130 00, Praha 3.“
„Hlasování: 7 pro, 0 proti, 0 se zdrželo.“
2. Žádost Bytového družstva Zelenky Hajského 9, Praha 3, o dar z Fondu obnovy a rozvoje
ZMČ P3 ve výši 499.000 Kč na výměnu špaletových oken bytového domu ve vlastnictví
družstva Zelenky Hajského 1799/9, 130 00, Praha 3. (UMCP3 029630/2015, OÚR 154)
Bytové družstvo Zelenky Hajského 9

130 00 Praha 3
K žádosti byly doloženy tyto doklady:
a) Výpis z katastru nemovitostí
b) Výpis z obchodního rejstříku
c) Výkaz zisku a ztráty
d) Doklad o zaplacení daně z nemovitosti
e) Čestné prohlášení – nejsou finanční závazky vůči MČ Praha 3 po lhůtě splatnosti
f) Čestné prohlášení – v budově není umístěna herna a velkoplošná reklama
g) Místopřísežné prohlášení majitelů domu, že je 60 % nájemníků trvale hlášeno na Praze 3
h) Potvrzení o bezdlužnosti od FÚ pro Prahu 3
i) Číslo účtu a kontaktní údaje
j) Kalkulace od firmy Janošík
k) Zápis z členské schůze
l) Fotodokumentace stávajícího stavu
m) Závazné stanovisko OPP
„Výbor pro územní rozvoj doporučuje ZMČ Praha 3 schválit poskytnutí daru z Fondu obnovy
a rozvoje ZMČ P3 v ponížené výši 400.000 Kč na výměnu špaletových oken bytového domu
ve vlastnictví družstva Zelenky Hajského 1799/9, 130 00, Praha 3.“
„Hlasování: 7 pro, 0 proti, 0 se zdrželo.“
3. Žádost Bytového družstva Pod Jarovem 2034, 2035 a 2036, Praha 3, o dar z Fondu obnovy a
rozvoje ZMČ P3 ve výši 499.000 Kč na výměnu 3 ks výtahů v jednotlivých vchodech
bytových domů Bytového družstva Pod Jarovem 2034, 2035 a 2036, 130 00, Praha 3.
(UMCP3 031548/2015, OÚR 161)
Bytové družstvo Pod Jarovem 2034, 2035 a 2036
130 00 Praha 3
K žádosti byly doloženy tyto doklady:
a) Výpis z katastru nemovitostí
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b) Výpis z obchodního rejstříku
c) Výkaz zisku a ztráty
d) Doklad o zaplacení daně z nemovitosti
e) Čestné prohlášení – nejsou finanční závazky vůči MČ Praha 3 po lhůtě splatnosti
f) Čestné prohlášení – v budově není umístěna herna ani velkoplošná reklama
g) Místopřísežné prohlášení majitelů domu, že je 60% nájemců trvale hlášeno na Praze 3
h) Potvrzení o bezdlužnosti od FÚ pro Prahu 3
i) Číslo účtu a kontaktní údaje
j) Nabídka na dodávku a montáž výtahu Bříza Výtahy s. r. o.
k) Fotodokumentace stávajícího stavu
„Výbor pro územní rozvoj doporučuje ZMČ Praha 3 schválit poskytnutí daru z Fondu obnovy
a rozvoje ZMČ P3 v ponížené výši 200.000 Kč na výměnu 3 ks výtahů v jednotlivých
vchodech bytových domů Bytového družstva Pod Jarovem 2034, 2035 a 2036, 130 00,
Praha 3.“
„Hlasování: 6 pro, 0 proti, 1 se zdržel (Mikuláš).“
4. Žádost Bytového družstva Na Vrcholu 7 a 9, Praha 3, o vratnou finanční částku z Fondu
obnovy a rozvoje ZMČ P3 ve výši 499.000 Kč na opravu fasády budovy č. p. 2586 a 2587,
Na Vrcholu 7 a 9, 130 00, Praha 3.
(UMCP3 031073/2015, OÚR 162)
Bytové družstvo Na Vrcholu 7 a 9
13000 Praha3
K žádosti byly doloženy tyto doklady:
a) Výpis z katastru nemovitostí
b) Výpis z rejstříku evidovaných právnických osob na MK
c) Výkaz zisku a ztráty, Rozvaha
d) Doklad o zaplacení daně z nemovitosti
e) Čestné prohlášení – nejsou finanční závazky vůči MČ Praha 3 po lhůtě splatnosti
f) Čestné prohlášení – v budově není umístěna herna ani velkoplošná reklama
g) Místopřísežné prohlášení, že 75% nájemců domu je trvale hlášeno na Praze 3
h) Potvrzení o bezdlužnosti od FÚ pro Prahu 3
i) Číslo účtu a kontaktní údaje na žádosti
j) Položkový rozpočet na fasádu
k) Fotodokumentace stávajícího stavu
l) Stavební povolení na zateplení a výměnu oken a dveří
m) Projekt energeticky úsporných opatření
„Výbor pro územní rozvoj doporučuje ZMČ Praha 3 schválit poskytnutí vratné finanční
částky z Fondu obnovy a rozvoje ZMČ P3 v ponížené výši 499.000 Kč na opravu fasády
budovy č. p. 2586 a 2587, Na Vrcholu 7 a 9, 130 00, Praha 3.“
„Hlasování: 7 pro, 0 proti, 0 se zdrželo.“
5. Žádost Bytového družstva Na Vrcholu 7 a 9, Praha 3, o dar z Fondu obnovy a rozvoje ZMČ
P3 ve výši 499.000 Kč na opravu fasády budovy č. p. 2586 a 2587, Na Vrcholu 7 a 9,
130 00, Praha 3.
(UMCP3 031074/2015, OÚR 163)
Bytové družstvo Na Vrcholu 7 a 9
13000 Praha3
K žádosti byly doloženy tyto doklady:
a) Výpis z katastru nemovitostí
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b) Výpis z rejstříku evidovaných právnických osob na MK
c) Výkaz zisku a ztráty, Rozvaha
d) Doklad o zaplacení daně z nemovitosti
e) Čestné prohlášení – nejsou finanční závazky vůči MČ Praha 3 po lhůtě splatnosti
f) Čestné prohlášení – v budově není umístěna herna ani velkoplošná reklama
g) Místopřísežné prohlášení, že 60 % nájemců domu je trvale hlášeno na Praze 3
h) Potvrzení o bezdlužnosti od FÚ pro Prahu 3
i) Číslo účtu a kontaktní údaje na žádosti
j) Položkový rozpočet na fasádu
k) Fotodokumentace stávajícího stavu
l) Stavební povolení na zateplení a výměnu oken a dveří
m) Projekt energeticky úsporných opatření
„Výbor pro územní rozvoj doporučuje ZMČ Praha 3 schválit poskytnutí daru z Fondu obnovy
a rozvoje ZMČ P3 v ponížené výši 400.000 Kč na opravu fasády budovy č. p. 2586 a 2587, Na
Vrcholu 7 a 9, 130 00, Praha 3.“
„Hlasování: 7 pro, 0 proti, 0 se zdrželo.“
6. Žádost SVJ Koněvova 1741, Praha 3, o dar z Fondu obnovy a rozvoje ZMČ P3 ve výši
494.590 Kč na opravu fasády domu Koněvova 183/1741, 130 00, Praha 3.
(UMCP3 031996/2015, OÚR 164)
SVJ Koněvova 1714
130 00 Praha 3
K žádosti byly doloženy tyto doklady:
a) Výpis z katastru nemovitostí
b) Výpis z rejstříku evidovaných právnických osob na MK
c) Rozvaha
d) Prohlášení o tom, že daň z nemovitosti si platí každý sám
e) Čestné prohlášení – nejsou finanční závazky vůči MČ Praha 3 po lhůtě splatnosti
f) Čestné prohlášení – v budově není umístěna herna ani velkoplošná reklama
g) Místopřísežné prohlášení, že 60 % nájemců domu je trvale hlášeno na Praze 3
h) Potvrzení o bezdlužnosti od FÚ pro Prahu 3
i) Číslo účtu
j) Kontaktní údaje na žádosti
k) Rozpočet na fasádu
k) Fotodokumentace stávajícího stavu
l) Smlouva o dílo
„Výbor pro územní rozvoj doporučuje ZMČ Praha 3 schválit poskytnutí daru z Fondu obnovy
a rozvoje ZMČ P3 v ponížené výši 400.000 Kč na opravu fasády domu Koněvova 183/1714,
130 00, Praha 3.“
„Hlasování: 7 pro, 0 proti, 0 se zdrželo.“
7. Žádost Bytového družstva Křížkovského 1585/16, Praha 3, o dar z Fondu obnovy a rozvoje
ZMČ P3 ve výši 83.350 Kč na opravy špaletových oken bytového domu Křížkovského
1585/16, 130 00, Praha 3.
(UMCP3 031999/2015, OÚR 170)
Bytové družstvo 158516

130 00 Praha 3
K žádosti byly doloženy tyto doklady:
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a) Výpis z katastru nemovitostí
b) Výpis z obchodního rejstříku
c) Výkaz zisku a ztráty
d) Doklad o zaplacení daně z nemovitosti
e) Čestné prohlášení – nejsou finanční závazky vůči MČ Praha 3 po lhůtě splatnosti
f) Čestné prohlášení – v budově není umístěna herna a velkoplošná reklama
g) Místopřísežné prohlášení majitelů domu, že je 60 % nájemníků trvale hlášeno na Praze 3
h) Potvrzení o bezdlužnosti od FÚ pro Prahu 3
i) Číslo účtu a kontaktní údaje
j) Kalkulace
k) Fotodokumentace stávajícího stavu
l) Závazné stanovisko OPP
„Výbor pro územní rozvoj doporučuje ZMČ Praha 3 schválit poskytnutí daru z Fondu obnovy
a rozvoje ZMČ P3 ve výši 83.350 Kč na opravy špaletových oken bytového domu
Křížkovského 1585/16, 130 00, Praha 3.“
„Hlasování: 7 pro, 0 proti, 0 se zdrželo.“
I. Různé
8. Povinnost formálně opravit žádosti Fondu obnovy a rozvoje pro rok 2015 podle novely
zákona č. 250/2000 Sb., účinné od 20. února 2015
8.1 Úkol z porady paní starostky ze dne 7. 4. 2015
„Do doby aktualizace pravidel pro poskytování všech forem darů a vratných finančních částek
v souladu se změnou zákonných předpisů zajistit informaci členů výborů ZMČ a komisí RMČ
o nepřípustnosti projednávání těchto forem finančních dotací.“
8.2 Pokyn OE (Ing. Sajfrtová) ze dne 9.4.2015
„Vážení kolegové, na zasedání Zastupitelstva městské části Praha 3 dne 17. 3. 2015
(a některých jednáních Rady městské části) byla schválena poskytnutí darů, grantů a půjček na
základě Vámi zpracovaných usnesení. S ohledem na legislativní změny nelze i přes tuto
skutečnost nyní přistoupit k uzavření příslušných smluv o poskytnutí těchto finančních
prostředků.
Uvedený postup je vyvolán novelou zákona č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech
územních rozpočtů, která mimo jiné stanoví závazné podmínky pro poskytování finančních
částek z rozpočtů městských částí. Novela uvedeného zákona zásadně mění a nastavuje nový
systém poskytování dotací a návratných finančních výpomocí z rozpočtů stanovených
veřejných subjektů.
S ohledem na tyto změny je nezbytně nutné před samotným poskytnutím schválených
finančních plnění schválit nové vzorové texty veřejnoprávních smluv, na základě kterých bude
možné finanční částky z veřejných rozpočtů dle předmětné novely poskytnout. Za tímto účelem
bude muset dojít na dalším zasedání ZMČ ke schválení aktualizovaných dokumentů
k poskytnutí finančních částek z veřejných rozpočtů podle novelizovaných ustanovení zákona o
rozpočtových pravidlech územních rozpočtů. Do té doby je nutné, pro zajištění souladu
poskytování těchto finančních částek se zákonem, poskytování dotací z rozpočtu městské části
pozastavit. V příloze Vám k této problematice zasílám stanovisko AK Veselý.
Příští týden bude na poradě starostky odsouhlasen konečný text dopisu, který bude nezbytné
rozeslat všem odsouhlaseným žadatelům. Budou v něm informováni o celé situaci a dalším
postupu. Jakmile bude znění tohoto dopisu odsouhlaseno, zašlu Vám jej k jeho distribuci.“
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8.3 Podklady vypracované právní kanceláří AK Veselý k opravám dosavadních žádostí ze dne
13.4.2015.
„Výbor pro územní rozvoj ZMČ Praha 3 se seznámil s povinností formálně opravit smlouvy
Fondu obnovy a rozvoje pro rok 2015 podle novely zákona č. 250/2000 Sb., účinné od
20. února 2015.“
9. Návrhy aktualizace zásad pro poskytování vratných finančních částek a darů z Fondu obnovy
a rozvoje ZMČ P3 na podnět člena výboru Mojmíra Mikuláše.
Předkládá: Mojmír Mikuláš
Návrh Mojmíra Mikuláše:
a)Z celkového objemu poskytovaných částek by dary neměly přesahovat 50%
b)Z kategorie dary bych vyřadil:
-……a komínových těles
-opravy základů budov (odvlhčení zdiva, izolace, omítky apod.)
-opravy a rekonstrukce veřejně přístupných vnitrobloků
( A samozřejmě „vyřazení výtahů“ jsme odsouhlasili již minule )
c)Požadované přílohy k žádosti bych doplnil o:
-Informaci o existenci fondu oprav, uvést výši příspěvku do tohoto fondu a aktuální stav k
podání žádost
-Prohlášení, zda byl příspěvek z fondu obnovy a rozvoje již čerpán, uvést případně v jaké výši a
na jaký účel
Návrh změn zásad fondu obnovy a rozvoje od Pavla Ambrože

Na základě předpokládané budoucí finanční nedostatečnosti rozpočtů městské části, viz na březnovém
zasedání zastupitelstva projednávaný finanční výhled, hledáme řešení, jak udržet fungování fondu pro
uspokojení všech oprávněných žádostí o poskytnutí vratných částek i darů. Navrhuji se vrátit
k omezenému určení darů, jak byl záměr při zakládání tohoto fondu, tedy na zachování historického
vzhledu a výzdoby domů.

Čl. IV. bod 1. … „Dar se poskytuje maximálně do výše 50 % celkových nákladů na opravy a
rekonstrukce blíže specifikované v dalším odstavci a zároveň do výše 499.000 Kč.“
Čl. IV. bod 2. … „Dary jsou poskytovány na části oprav a rekonstrukcí budov vedoucích k zachování
stavebních prvků historického a architektonického významu a výzdoby, např. štukové výzdoby, fresky,
reliéfy, malby, sochy, fasádní prvky a truhlářské, zámečnické, sklenářské a pasířské práce). Dary jsou
poskytovány i na opravu uměleckých děl trvale umístěných ve veřejném prostoru.“

Tento fond jsme v devadesátých letech v Praze 3 založili z důvodu potřeby pomoci majitelům
nemovitostí nacházejících se na území městské části k opravě společných částí domů, především plášťů
budov, tak, aby se zlepšil celkový vzhled Prahy 3. Proto je třeba chápat, že účel podpory jde za
nemovitostí, která městskou část neopustí. Některé nemovitosti by nás v nejhorším případě mohly
naopak opustit postupnou destrukcí, kdyby zůstaly dlouhodobě neopraveny, protože by jejich majitelé
nedosáhly na podporu z fondu např. z důvodu trvalého bydliště mimo území naší městské části.
Čl. IV. bod 3. … vypustit
Čl. VI. bod 2. písm. h) … vypustit

Čl. IX. bod 2. … doplnit větu: „Toto vyjádření bude písemnou přílohou důvodové zprávy návrhu
usnesení o poskytnutí daru, které bude předkládáno ke schválení Zastupitelstvu MČ Praha 3.“

Uvážit možnost vypuštění bodu 4. v Čl. I. Zkušenost z povodně v roce 2002 byla, že postižené pražské
městské části potřebovaly mnohem vyšší finanční prostředky, než jsme mohli z fondu nabídnout, ale
naopak účinná byla okamžitá pomoc postiženým poskytnutím náhradního ubytování.

V současném znění zásad není uvedena doba splatnosti (vrácení) poskytnutých finančních částek. Stále
se ale ve smlouvách používá cyklus 4 roků. Uvažme o možnosti nabídnutí doby splacení až na 10 roků a
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zda to i doplnit do zásad např. do bodu 3. v Čl. I. Určitě by to oslovilo majitele menších nemovitostí bez
pronajímaných nebytových prostor.

Navrhuji jednoduchou úpravu spočívající v úplném odstranění darů. Půjčky by zůstávaly beze změny.
S pozdravem Zdeněk Zábojník

„Výbor pro územní rozvoj konstatuje povinnost formálně opravit smlouvy Fondu obnovy a
rozvoje pro rok 2015 podle novely zákona č. 250/2000 Sb., účinné od 20. února 2015 a
doporučuje RMČ P3 zadat opravy příslušných smluv. Dále výbor doporučuje RMČ P3, aby
ke všem, do dnešního dne včetně, doporučeným darům a vratným finančním částkám z Fondu
obnovy a rozvoje rozhodla o ukončení přijímání dalších žádostí, u kterých již bude překročen
původně schválený objem 19 mil. Kč, a dále buďto:
a) provedla k původně schválenému objemu 19 mil. Kč poměrné krácení částek, nebo
b) vydala pokyn k navýšení rozpočtu tak, aby bylo všem doporučením vyhověno (jedná se
o částku cca 350.000 Kč).“
„Hlasování: 7 pro, 0 proti, 0 se zdrželo.“
„Výbor pro územní rozvoj dále pověřuje OÚR, aby dle požadavků přizpůsobení novele
zákona č. 250/2000 Sb. účinné od 20. února 2015 a podle dnes prodiskutovaných návrhů
připravil návrh nového znění pravidel poskytování darů a vratných finančních částek z Fondu
obnovy a rozvoje ZMČ P3 a do 7. května 2015 je rozeslal všem členům. Z prodiskutovaných
návrhů bylo většinově doporučeno (pracovně zjednodušeno):
- Pro každý rok alokační výzva zvlášť pro dary a zvlášť pro vratné finanční částky s tím, že
dary nesmějí překročit 50% celkového objemu (návrhy Mikuláš + Ambrož + Rut).
- Časově omezit podávání žádostí (specifikovat v alokaci) každoročně datem 31.3.
- Do alokace doplnit podmínku „do vyčerpání“ (návrh všichni).
- Z darů vyloučit výtahy (návrh všichni).
- Z darů vyloučit opravy základů (návrh Mikuláš).
- Dary na dvorky řešit variantně (návrh Hujová).
- Požadovat informaci, zda již subjekt z fondu čerpal, na jaký účel, kdy a kolik (návrh
Mikuláš).
- Požadovat stav fondu oprav k 31.12. předchozího roku, včetně údaje o výši příspěvku na
m2 (návrh Mikuláš).
- Stanovisko pracovní skupiny pro regeneraci doplnit jako přílohu projednání žádostí
v ZMČ (návrh Ambrož).“
„Hlasování: 6 pro, 0 proti, 0 se zdrželo.“

II. Územní plánování, stavební řád a životní prostředí
Schválený program:
1. Představení koncepční studie Vinohradské ulice.
2. Žádost Tělocvičné jednoty Sokol Žižkov I., Koněvova 929/19, Žižkov, 130 00, Praha 3, o
stanovisko MČ Praha 3 k záměru.
3. Územní plán.
3.a Zaslání oznámení o zahájení řízení o vydání změny Z-1563/07 ÚP SÚ HMP (k. ú. Zličín).
3.b Pozvánka na informativní seminář o postupu prací na MPP (čtvrtek 16.4.2015) a následně
na individuální informační schůzku (termín dle dohody s MČ).
3.c Žádost o zapojení do diskuse k PSP.
4. Nákladové nádraží Žižkov.
4.a Konverze Nákladového nádraží Praha – Žižkov na kulturně vzdělávací centrum – Master
Management Plan.
4.b Potvrzení závazného stanoviska MHMP, odboru kultury, památkové péče a cestovního
ruchu a změna závazného stanoviska MHMP, odboru památkové péče.
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4.c Zaslání podkladů ve věci řízení o umístění stavby „Revitalizace Nákladového nádraží
Žižkov“.
5. Žádost o vydání stanoviska k dokumentaci pro územní řízení na stavbu „Nástavba a
přístavba objektů Olšanská 54/3 a 55/5, na č. parc. 4268/2, 4268/23, 4268/27, 4268/21,
4268/22, 4268/19, 4268/20, 4268/3, 4268/25, 4268/26, 4268/24 a nová přípojka silnoproudu
k objektu Olšanská 55 na pozemcích č. parc. 4267/10, 4267/12, 4268/4, 4268/5, k. ú.
Žižkov, Praha 3.
6. Žádost o prodloužení termínu nájmu dočasné stavby prodejního stánku „Ovoce – zelenina“
v části podchodu domu Táboritská 24, č. parc. 1696/2, k. ú. Žižkov, Praha 3, do
31. 12. 2015.
7. Žádost o prodloužení termínu nájmu dočasné stavby prodejního stánku s květinami na
č. parc. 1713/4, k. ú. Žižkov, Praha 3, před domem Táboritská 22, do 31. 12. 2015.
8. Žádost o posouzení projektové dokumentace na stavbu „Přístavba výtahu ke dvorní fasádě
bytového domu Bořivojova 773/58, Praha 3, k. ú. Žižkov“.
9. Koncepční vyjádření k záměru na veřejném prostranství „Oprava komunikace Malešická II,
Praha 3“.
10. Koncepční vyjádření k záměru na veřejném prostranství k projektové dokumentaci pro
územní řízení na akci „FTTH Praha – lokalita PH01 Pod Pražačkou, k. ú. Žižkov“.
11. Koncepční vyjádření k záměru na veřejném prostranství k projektové dokumentaci pro
územní řízení na akci „FTTH Praha – lokalita PH02 Kostnické náměstí, k. ú. Žižkov“.
12. Oznámení ve věci návrhu na zrušení části celostátní dráhy v úseku Praha Malešice – NNŽ.
13. Žádost o stanovisko k funkčnímu využití pozemku č. parc. 512, k. ú. Žižkov.
II. Různé
14. Úkol k žádosti o vyjádření k projektu pro spojené územní a stavební řízení „Přestavba
rodinného domu v P3, k. ú. Žižkov, Na Hlídce 1328/20“.
Jednání:
1. Představení koncepční studie Vinohradské ulice, zpracované IPR Praha.
Ing. arch. Radek Novotný, Ing. arch. Zuzana Kuldová
Pracovníci Kanceláře veřejného prostoru IPR Praha seznámili výbor se stavem rozpracovanosti
koncepční studie, včetně předložení pracovních výkresů s variantami možností úprav parteru
v plném rozsahu projektu, tedy od křižovatky u Národního muzea až po křižovatku s Jana
Želivského. Tyto návrhy mají být obdobně představeny veřejnosti obou městských částí,
konkrétně v infocentru na náměstí JZP od 30. 5. do 6. 6. 2015.
„Výbor pro územní rozvoj ZMČ Praha 3 se seznámil s dosavadními pracemi (vychází
z investice Dopravního podniku HMP na opravu tramvajové trati, proběhlo několik akcí pro
obyvatele přímo v řešeném území, průběžně se vyhodnocuje dotazníková anketa apod.).
Členům výboru byly představeny nové variantní výkresy a jejich výtisky budou dále
k nahlédnutí na odboru územního rozvoje. Eventuální další připomínky a sdělení mohou
členové výboru zasílat zástupkyni starostky Lucii Vítkovské, která se účastní koordinačních
jednání se zpracovatelským týmem.“
2. Žádost Tělocvičné jednoty Sokol Žižkov I., Koněvova 929/19, Žižkov, 130 00, Praha 3, o
stanovisko MČ Praha 3 k záměru.
Na podnět Mojmíra Mikuláše z předchozích
jednání výboru se osobně dostavil zástupce Sport Vítkov
(UMCP3 099018/2014, OÚR 480)
Sport Vítkov, s.r.o., Tomáš Lylo
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Koněvova 929/19, 130 00 Praha 3
Dle dosavadních pracovních jednání OÚR se jedná o tyto problémy:
- Výstavbu nového venkovního hřiště, úpravy komunikací ani nové dětské hřiště
samospráva nezpochybňuje, pakliže budou koordinovány s koordinátorem parku.
- Realizaci nafukovací haly na zimní období samospráva namůže nikterak ovlivnit, protože
na ni není třeba územní řízení a stavebník má kladná stanoviska HMP i památkářů,
přestože se jeví v dané pozici jako nevhodná.
- Rozšíření a rekonstrukci stávajících šaten není možno povolit jako stavbu dočasnou, ale
pouze jako stavbu trvalou (k šatnám je kolaudační rozhodnutí z roku 1984, z kterého není
jasné, zda jde o stavbu dočasnou či trvalou; stavba ale není zapsána v katastru a nemá
číslo popisné).
- Stavebník (nájemce pozemku) nabízí smluvní ujednání, dle kterého se v případě souhlasu
MČ P3 se stavbou trvalou zaváže k jejímu odstranění a výmazu z katastru po ukončení
doby nájmu (10 let nájmu + 10 let opce = 20 let).
„Výbor pro územní rozvoj doporučil
1) paní starostce Hujové pozvat k jednání zástupce TJ Sokol Žižkov I (Koněvova 929/19),
vyspecifikovat s nimi požadavky, vyjednat přijatelné možnosti a připravit návrh dohody
při zachování funkčnosti ploch dle územního plánu; požadovat poskytnout městské části
předkupní právo na pozemky na Vítkově,
2) odboru OÚR nastudovat původní studie Vítkova, požádat MHMP o jeho aktuální
podklady, rozeslat je členům výboru a do jednání výboru připravit nový bod, který bude
mít za úkol, otevřít s MHMP další pokračování koncepční přípravy.“
„Hlasování: 7 pro, 0 proti, 0 se zdrželo.“
3. Územní plán.
3.a Zaslání oznámení o zahájení řízení o vydání změny Z-1563/07 ÚP SÚ HMP (k. ú. Zličín).
(UMCP3 027518/2015, OÚR 150)
„Netýká se území MČ P3. Veřejné projednání se bude konat 6. 5. 2015 od 9.00 hodin ve
velkém zasedacím sále MHMP, Mariánské náměstí 2, Praha 1.“
3.b Pozvánka na informativní seminář o postupu prací na MPP (čtvrtek 16.4.2015) a následně
na individuální informační schůzku dne 24.4.2015 od 9:00 , týkající se upřesnění rozvahy o
rozvoji MČ. Druhé ze schůzek se zúčastní paní starostka Hujová, předseda výboru
Zábojník a Fikar za OÚR.
(UMCP3 029495/2015, OÚR 157)
„Za MČ Praha 3 se semináře dne 16.4. z důvodu konání VÚR ve stejném čase nikdo
nezúčastnil.“
3.c Žádost o zapojení do diskuse k PSP.

(UMCP3 032394/2015, OÚR 176)
Sdružení nezávislých občanů Prahy
JUDr. Ing. Petr Kučera

Výbor V4/15 ze dne 19. 3. 2015:
Městská část Praha 3 (dle doporučení výboru ze dne 26.2.2015 a dle usnesení RMČ P3 č. 130
ze dne 2.3.2015) k technické novele PSP odeslala následující vyjádření:
Pořizování a projednávání Pražských stavebních předpisů považuje MČ P3 jednoznačně za
správnou cestu ke zlepšení stavebně technických předpisů pro hl. město Prahu, ale
pravděpodobně i pro obdobnou novelizaci na celorepublikové úrovni. Ale nastalá situace, kdy
fragmenty nového předpisu a fragmenty předpisů původních mají mít časově krátkou omezenou
platnost, velice komplikují činnost stavebních úřadů a zvláště při případných sporech
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zesložiťují procesy v řízeních, vedených dle stavebního zákona. Potenciálně tak vytvářejí
konfliktní a zdravému stavebnímu rozvoji nepřátelské prostředí. Nedoporučujeme proto
přijmout předloženou částečnou technickou novelu, ale nejprve PSP projednat a upravit
v kompletním rozsahu a do té doby ponechat v platnosti předchozí (pražské nebo celostátní)
stavebně technické předpisy.“ „Výbor pro územní rozvoj doporučil RMČ P3 paní starostce
Vladislavě Hujové, odeslat schválené vyjádření jménem městské části všem žadatelům.“
„Výbor pro územní rozvoj ZMČ P3 bere na vědomí materiál pro seznámení se s odborným
vyjádřením ČKAIT ze dne 24. 2. 2015.“
4. Nákladové nádraží Žižkov.
4.a Konverze Nákladového nádraží Praha – Žižkov na kulturně vzdělávací centrum – Master
Management Plan.
(OÚR 148)
4.b Závazné stanovisko Ministerstva kultury, kterým se potvrzuje závazné stanovisko MHMP,
odboru kultury, památkové péče a cestovního ruchu a změna závazného stanoviska MHMP,
odboru památkové péče.
(UMCP3 026671/2015, OÚR 149)
„Městská část Praha 3 bere na vědomí závazné stanovisko MK ČR.“
4.c Zaslání podkladů ve věci řízení o umístění stavby „Revitalizace Nákladového nádraží
Žižkov“ a žádost o vyjádření, zda má Advokátní kancelář činit další kroky v této věci (zda
připravit a „podat repliku“).
(UMCP3 021677/2015, OÚR 175)
Advokátní kancelář Šikola&Partneři

U S N E S E N Í č. 203 ze dne 25.03.2015
Návrh společnosti CCZ a.s. na nevyčerpání kapacity dle územního
rozhodnutí v prostoru Nákladového nádraží Žižkov
Rada městské části
I. b e r e n a v ě d o m í
1. návrh společnosti CCZ a.s. dle přílohy tohoto usnesení a doporučení výboru pro
územní rozvoj ze dne 19. března 2015 dle citace v důvodové zprávě
II. u k l á d á
1. Ing. Vladislavě Hujové, starostce městské části
1.1. požádat na dobu 3 měsíců odbor stavební a územního plánu MHMP o
pozastavení zahájeného řízení o obnově řízení (pod č. j. MHMP 106193/2015)
z důvodů jednání s investorem
2. vedoucímu odboru územního rozvoje
2.1. připravit pro jednání s investorem technické podklady k návrhům
na redukování projektu

„Výbor pro územní rozvoj vzal na vědomí informace paní starostky Hujové o včerejším
jednání s MD ČR a ČD a.s., dle kterého údajně prozatím není možné budovu s pozemky
převést na SŽDC s.o. Paní starostka bude nadále prosazovat využití hlavní budovy ve veřejném
zájmu. O navržené možnosti „podání repliky“ právní kanceláře Šikola&Partneři se poradí
s právníky Becker a Poliakoff s.r.o., kteří v této věci přebrali agendu. V souvislosti s budoucím
využitím památkové budovy zadal OÚR vypracování doplnění dopravního posouzení hlavně
z hlediska generované dopravy ve dvou variantách, jednak pro využití celého objektu pro
kulturní účely, druhak s využitím jižního křídla pro využití s nerušící výrobou. Na podnět pana
Ruta bude členům výboru rozesláno zadání doplňku dopravního posouzení.“
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5. Žádost o vydání stanoviska k dokumentaci pro územní řízení na stavbu „Nástavba a
přístavba objektů Olšanská 54/3 a 55/5, na č. parc. 4268/2, 4268/23, 4268/27, 4268/21,
4268/22, 4268/19, 4268/20, 4268/3, 4268/25, 4268/26, 4268/24 a nová přípojka silnoproudu
k objektu Olšanská 55 na pozemcích č. parc. 4267/10, 4267/12, 4268/4, 4268/5, k. ú.
Žižkov, Praha 3“.
(UMCP3 028293/2015, OÚR 152)
Ing. Jiří Hrouda, Poradenství & inženýring
P.O. BOX 128, 118 00 Praha1
Výbor V5/14 ze dne 19.8.2014:
33. Rozhodnutí o zrušení rozhodnutí o umístění stavby „Nástavba a přístavba objektů Praha 3,
Žižkov, č. p. 54 a 55, Olšanská 3 a 5“.
(OÚR 358) Odbor stavební a územního plánu
MHMP, Jungmannova 29, 111 21 Praha 1
Výbor V08/2013 ze dne 26. 12. 2013:
„Městská část Praha 3 s realizací stavby „Nástavba a přístavba objektů Olšanská 54/3 a 55/5,
Praha 3, k. ú. Žižkov“ podle předložené dokumentace nesouhlasí. Z hlediska územního plánu
se jedná o stabilizované území, a proto by neměla být navyšována míra využití území.
Konkrétně jde o navýšení koeficientů KPP a KZ, které nebylo nikým vyhodnoceno a posouzeno.
Například žádáme o stanovisko Institutu plánování a rozvoje.“
„Hlasování: 5 pro.“
Dne 22. 1.2014 dopoledne se arch. Fikar zúčastnil pokračování ústního jednání (Ing.
Součková, OV) k uvedenému záměru. Městská část se případně po vydání ÚR může proti němu
odvolat.
Výbor V 1/14 ze dne 22. 1. 2014:
„Výbor pro územní rozvoj doporučuje RMČ P3 vydat pokyn ZS Rutovi, aby v případě vydání
ÚR uvedené stavby, jménem MČ P3 proti ní podal písemné odvolání dle níže uvedeného znění
dříve podaných námitek, případně zdůvodnění zpřesnil a rozšířil:
„Městská část Praha 3 s realizací stavby „Nástavba a přístavba objektů Olšanská 54/3 a
Olšanská 55/5, Praha 3, k. ú. Žižkov“ dle předložené dokumentace pro územní řízení
nesouhlasí. Z hlediska územního plánu se jedná o stabilizované území, a proto zde nesmí být
navyšována míra využití území. Konkrétně jde o navýšení koeficientů KPP a KZ, které nebylo
nikým vyhodnoceno ani posouzeno. Žádáme k tomuto ale i k ostatním parametrům a dopadům
záměru o stanovisko Institutu plánování a rozvoje.
„Hlasování: 5 pro.“
Výbor V 1/14 ze dne 22. 1. 2014:
„Výbor pro územní rozvoj ZMČ P3 se seznámil s rozhodnutím MHMP, Odboru stavebního a
územního plánu, ve věci odvolání „Nástavba a přístavba objektů Praha 3, Žižkov, č. p. 54 a 55,
Olšanská 3 a 5“, a bere na vědomí zrušením rozhodnutí ÚMČ P3, OV a jeho vrácení k novému
projednání. K tomu doporučuje zástupci starosty pro územní rozvoj, aby nové řízení dále
sledoval a hájil původní požadavky MČ P3.“
„Hlasování: 4 pro, 0 proti, 0 se zdržel.“
„Výbor pro územní rozvoj doporučil RMČ P3 odsouhlasit toto vyjádření a pověřil paní
starostku Vladislavu Hujovou odesláním vyjádření jménem městské části:
„Městská část Praha 3 s realizací stavby „Nástavba a přístavba objektů Olšanská 54/3 a 55/5,
na č. parc. 4268/2, 4268/23, 4268/27, 4268/21, 4268/22, 4268/19, 4268/20, 4268/3, 4268/25,
4268/26, 4268/24 a nová přípojka silnoproudu k objektu Olšanská 55 na pozemcích č. parc.
4267/10, 4267/12, 4268/4, 4268/5, k. ú. Žižkov, Praha 3“ podle předložené dokumentace pro
územní řízení nesouhlasí. Důvodem nesouhlasu jsou námitky uplatněné již v odvolání MČ P3
(potvrzeno usnesením č. 63 RMČ P3 ze dne 29.1.2014 a odesláno dopisem ZS Ruta ze dne
30.1.2014) a dále navýšení hladiny hluku v Olšanské ulici vlivem odrazů od rozměrných
skleněných ploch projektu.“
„Hlasování: 3 pro, 0 proti, 2 se zdrželi (Mikuláš, Papež).“
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6. Žádost o prodloužení termínu nájmu dočasné stavby prodejního stánku „Ovoce – zelenina“
v části podchodu domu Táboritská 24, č. parc. 1696/2, k. ú. Žižkov, Praha 3, do
31. 12. 2015.
(UMCP3 029737/2015, OÚR 159)

Výbor V1/15 ze dne 15. 12. 2014:
„Městská část Praha 3 s prodloužením termínu užívání prodejního stánku „Ovoce – zelenina“
v části podchodu domu č. p. 16, Táboritská 24, č. parc. 1696/2, k. ú. Žižkov, Praha 3, souhlasí
ale pouze do 30. 6. 2015. Důvodem je plánovaná rekonstrukce fasád a průchodů v domě včetně
změn v parteru objektu a v jeho okolí.“
„Hlasování: 7 pro, 0 proti, 0 se zdrželo.“
„Výbor pro územní rozvoj doporučil RMČ P3 odsouhlasit toto vyjádření a pověřil paní
starostku Vladislavu Hujovou odesláním vyjádření jménem městské části:
„Městská část Praha 3 souhlasí s prodloužením termínu nájmu dočasné stavby prodejního
stánku „Ovoce – zelenina“ v části podchodu domu Táboritská 24, č. parc. 1696/2, k. ú. Žižkov,
Praha 3, do 31. 12. 2015.“
„Hlasování: 4 pro, 0 proti, 1 se zdržel (Ambrož).“
„Výrok je neplatný pro nedostatečný počet hlasů.“
7. Žádost o prodloužení termínu nájmu dočasné stavby prodejního stánku s květinami na
č. parc. 1713/4, k. ú. Žižkov, Praha 3, před domem Táboritská 22, do 31. 12. 2015.
(UMCP3 029738/2015, OÚR 160)

Výbor V1/15 ze dne 15. 12. 2014:
„Městská část Praha 3 s prodloužením termínu užívání prodejního s květinami na pozemku
č. parc. 1713/4, k. ú. Žižkov, Praha 3, před domem č. p. 15, Táboritská 22, souhlasí ale pouze
do 30. 6. 2015. Důvodem je plánovaná rekonstrukce fasád a průchodů v domě včetně změn
v parteru objektu a v jeho okolí.“
„Hlasování: 7 pro, 0 proti, 0 se zdrželo.“
„Výbor pro územní rozvoj doporučil RMČ P3 odsouhlasit toto vyjádření a pověřil paní
starostku Vladislavu Hujovou odesláním vyjádření jménem městské části:
„Městská část Praha 3 souhlasí s prodloužením termínu nájmu dočasné stavby prodejního
stánku s květinami na č. parc. 1713/4, k. ú. Žižkov, Praha 3, před domem Táboritská 22, do
31. 12. 2015.“
„Hlasování: 4 pro, 0 proti, 1 se zdržel (Ambrož).“
„Výrok je neplatný pro nedostatečný počet hlasů.“
8. Žádost o posouzení projektové dokumentace na stavbu „Přístavba výtahu ke dvorní fasádě
bytového domu Bořivojova 773/58, Praha 3, k. ú. Žižkov“.(UMCP 030511/2015, OÚR 169)
Ing. Róbert Rak, Vestecká 65
252 41 Zlatníky – Hodkovice
„Výbor pro územní rozvoj doporučil RMČ P3 odsouhlasit toto vyjádření a pověřil paní
starostku Vladislavu Hujovou odesláním vyjádření jménem městské části:
„Městská část Praha 3 s realizací stavby „Přístavba výtahu ke dvorní fasádě bytového domu
Bořivojova 773/58, Praha 3, k. ú. Žižkov“ podle předložené projektové dokumentace
souhlasí.“
„Hlasování: 5 pro, 0 proti, 0 se zdrželo.“
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9. Koncepční vyjádření k záměru na veřejném prostranství „Oprava komunikace Malešická II,
Praha 3“.
(UMCP3 025910/2015, OÚR 143)
IPR Praha, p. o.
„IPR s předloženým záměrem souhlasí a má tato doporučení:
1. Minimalizovat vložené investice do tohoto úseku s ohledem na budoucí vývoj ulice.
2. Při realizaci nových sítí technické infrastruktury je umístit tak, aby byly v souladu
s podkladovou studií a nemusely být následně překládány.“
„Výbor pro územní rozvoj ZMČ P3 bere na vědomí koncepční vyjádření IPR a doporučuje
ZS Vítkovské, aby přípravu rekonstrukce Malešické dále koordinovala, případně
spolupracovala se ZS Bellu na doporučovaných majetkových výměnách v oblasti.“
10. Koncepční vyjádření k záměru na veřejném prostranství k projektové dokumentaci pro
územní řízení na akci „FTTH Praha – lokalita PH01 Pod Pražačkou, k. ú. Žižkov“.
(UMCP3 032325/2015, OÚR 172)
IPR Praha, p. o.
„IPR s předloženým záměrem nesouhlasí z těchto důvodů:
1. Záměr zasáhne všechny chodníky v dotčeném území. Akce by měla být součástí celkové
rekonstrukce uličního profilu, aby do budoucna nedocházelo k dílčím zásahům, které mají
vliv na kvalitu povrchů.
2. Nesouhlasí s umístěním kabelů FTTH do okrajů chodníků, z důvodu znemožnění budoucího
umístění stromořadí v dosud neosazených ulicích.
3. Nesouhlasí s umístěním sloupkových rozvaděčů do prostoru chodníku. Zařízení požadují
začlenit do přilehlých objektů, sdružit s jinými zařízeními nebo umístit pod zem.
4. Záměr není nijak etapizován ani systematizován s ohledem na zajištění minimálního vlivu
prací na okolí.
„Výbor pro územní rozvoj ZMČ P3 bere na vědomí nesouhlasné koncepční vyjádření IPR ke
způsobu pokládky této optické internetové sítě, včetně informace OÚR o jednání se zástupcem
stavebníka, na kterém mu společně s IPR bylo doporučeno přepracovat projektové
dokumentace tak, aby rozvodné skříně byly umístěny do domů, nikoliv do chodníků a aby bylo
zlepšeno i vedení kabelů vůči potenciální možnosti, doplnit v některých ulicích stromořadí.“
11. Koncepční vyjádření k záměru na veřejném prostranství k projektové dokumentaci pro
územní řízení na akci „FTTH Praha – lokalita PH02 Kostnické náměstí, k. ú. Žižkov“.
(UMCP3 032328/2015, OÚR 173)
IPR Praha, p. o.
„IPR s předloženým záměrem nesouhlasí z těchto důvodů:
1. Záměr zasáhne všechny chodníky v dotčeném území. Akce by měla být součástí celkové
rekonstrukce uličního profilu, aby do budoucna nedocházelo k dílčím zásahům, které mají
vliv na kvalitu povrchů.
2. Nesouhlasí s umístěním kabelů FTTH do okrajů chodníků, z důvodu znemožnění budoucího
umístění stromořadí v dosud neosazených ulicích.
3. Nesouhlasí s umístěním sloupkových rozvaděčů do prostoru chodníku. Zařízení požadují
začlenit do přilehlých objektů, sdružit s jinými zařízeními nebo umístit pod zem.
4. Záměr není nijak etapizován ani systematizován s ohledem na zajištění minimálního vlivu
prací na okolí.
„Výbor pro územní rozvoj ZMČ P3 bere na vědomí nesouhlasné koncepční vyjádření IPR ke
způsobu pokládky této optické internetové sítě, včetně informace OÚR o jednání se zástupcem
stavebníka, na kterém mu společně s IPR bylo doporučeno přepracovat projektové
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dokumentace tak, aby rozvodné skříně byly umístěny do domů, nikoliv do chodníků a aby bylo
zlepšeno i vedení kabelů vůči potenciální možnosti, doplnit v některých ulicích stromořadí.“
12. Oznámení ve věci návrhu na zrušení části celostátní dráhy v úseku Praha Malešice – NNŽ.
(UMCP3 032907/2015, OÚR 179)
Ministerstvo dopravy, odbor drah, železniční a kombinované dopravy
nábřeží Ludvíka Svobody 12, P. O. BOX 9, 110 15 Praha 1
„Výbor pro územní rozvoj ZMČ P3 bere na vědomí oznámení MD ČR, týkající se zrušení
části celostátní dráhy v úseku „Praha – Malešice – nákladové nádraží Žižkov.“
13. Žádost o stanovisko k funkčnímu využití pozemku č. parc. 512, k. ú. Žižkov.
(UMCP3 034104/2015, OÚR 180)
Vitkovia Centrum Praha 3, s.r.o.
Prokopova 148/15, 130 00 Praha 3
Pozemek č. parc. 512 v k. ú. Žižkov má 4 soukromé spoluvlastníky, dále HMP vlastní 15/75 a
MČ P3 na něm má také svěřený podíl 15/75.
„Výbor pro územní rozvoj doporučil RMČ P3 odsouhlasit toto vyjádření a pověřil paní
starostku Vladislavu Hujovou odesláním vyjádření jménem městské části:
„Městská část Praha 3 chápe pozemek č. parc. 512 v k. ú. Žižkov jako volný nezastavěný pás
mezi cyklostezkou a novostavbou domu, plánovanou na pozemcích č. parc. 503 a 504.
V případě, že by měl být případně majetkově sjednocen (např. i odprodáním podílu městské
části), je pro samosprávu důležité, aby následně nebylo znemožněno používání šikmého
chodníku, vedoucího v budoucnu na cyklostezku (námi připravované stavby na pozemku č.
parc. 4435/20). Volný pás mezi rampou a Vaším domem by měl být tvořen převážně zelení
(včetně vhodně velikých stromů), případně by na něm mohly být částečně zbudovány pobytové
plochy jako předzahrádky nebytových prostor, orientovaných k cyklostezce. Případné oplocení
tohoto pozemku by nemělo vzniknout jako vysoká plná stěna, nýbrž jako nízké průhledné
oplocení předzahrádky.“
„Hlasování: 5 pro, 0 proti, 0 se zdrželo.“
II. Různé
14. Úkol k žádosti o vyjádření k projektu pro spojené územní a stavební řízení „Přestavba
rodinného domu v P3, k. ú. Žižkov, Na Hlídce 1328/20“. (UMCP3 021924/2015, OÚR 118)

V 04 ze dne 19.3.2015:
„Výbor pro územní rozvoj doporučil RMČ P3 požádat pracovní skupinu regenerace
památkové zóny o její stanovisko a o doporučení, jak postupovat, případně navrhnout postup
zřízení ochrany lokality původních hrázděných domků. Dále odsouhlasit toto vyjádření a
pověřil paní starostku Vladislavu Hujovou odesláním vyjádření jménem městské části:
„Městská část Praha3 se k realizaci stavby „Přestavba rodinného domu v Praze 3, k. ú. Žižkov,
Na Hlídce 1328/20“ podle předložené dokumentace pro spojené územní a stavební řízení
vyjádří až po obdržení doporučení svého externího poradního orgánu k možnostem zřízení
ochrany lokality původních hrázděných domků.“
„Hlasování: 6 pro, 0 proti, 0 se
zdrželo.“
U S N E S E N Í č. 221 ze dne 08.04.2015
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Doporučení výboru pro územní rozvoj ze dne 19. března 2015
Rada městské části
I. b e r e n a v ě d o m í
1. doporučení výboru pro územní rozvoj ze dne 19. března 2015 dle zápisu v příloze tohoto
usnesení - vyjma části I. Fond obnovy a rozvoje, kterou RMČ schválila usnesením č. 204 ze
dne 25. března 2015 - vyjma bodu II. 18. Dopis s nabídkou společnosti CCZ a.s., který RMČ
schválila usnesením č. 203 ze dne 25. března 2015
II. u k l á d á 1. Ing. Vladislavě Hujové, starostce městské části 1.1. odeslat veškerá
doporučená stanoviska a zahájit jménem městské části doporučené činnosti, které přináležejí
jí svěřeným kompetencím
• - se změnou doporučení výboru k bodu
II.7 Nová žádost o stanovisko k doplněné dokumentaci pro spojené územní a stavební řízení
pro stavbu „Půdní vestavba a nástavba a přístavba výtahu objektu Koněvova 902/71, Praha 3,
k.ú. Žižkov“ na „souhlasí“
• - se změnou doporučení výboru k bodu II.8 Nová žádost o stanovisko k doplněné
dokumentaci pro rozhodnutí o umístění stavby „Stavební úpravy, přestavba, přístavba a
nástavba objektu Kališnická 970/4, 6, P3, k. ú. Žižkov“ na „souhlasí“
• - se změnou doporučení výboru k bodu II.9 Žádost o vyjádření k projektu pro spojené územní
a stavební řízení „Přestavba rodinného domu v Praze 3, k. ú. Žižkov, Na Hlídce 1328/20“ na
„nesouhlasí“

„Výbor pro územní rozvoj ZMČ bere na vědomí změnu doporučení dle usnesení RMČ P3 č.
221 ze dne 8.4.2015 s tím, že požadované stanovisko poradního orgánu není třeba. Současně
však žádá OÚR o sledování úřední desky a v případě vydání spojeného územního a stavebního
rozhodnutí k dotyčnému záměru žádá paní starostku Hujovou o okamžité podání odvolání
s příslušným udáním důvodu.“
„Hlasování: 3 pro, 0 proti, 2 se zdrželi (Mikuláš, Papež).“
„Výrok je neplatný pro nedostatečný počet hlasů.“
15. Žádost o stanovisko k projektové dokumentaci a vydání souhlasu pro územní řízení na
stavbu „Přemístění STL RS č. 063 z ulice Dalimilova – park Kostnické náměstí na č. parc.
256, 630/1, 611, 587/1, 587/3, k. ú. Žižkov“.
(UMCP3 034962/2015, OÚR 187)
Pražská plynárenská Servis distribuce, a.s.
František Švácha, U Plynárny 1450/2a
140 00 Praha 4
„Městská část Praha 3 s realizací stavby „Přemístění STL RS č. 063 z ulice Dalimilova – park
Kostnické náměstí na č. parc. 256, 630/1, 611, 587/1, 587/3, k. ú. Žižkov“ podle předložené
dokumentace pro územní řízení souhlasí s podmínkou, že projekt bude koordinován
s rekonstrukcí náměstí podle rozhodnutí a dle dokumentace odboru OTSMI ÍMČ P3 .
O zábor dotčených komunikací musí investor požádat na Odboru dopravy ÚMČ P3
(Seifertova 51) a v případě dotčení zeleně dále vést jednání s odborem OTSMI, Havlíčkovo
nám. 9. K rozhodnutí o odstranění stromoví je kompetentní OŽP ÚMČ P3. Překopy
komunikací požadujeme uvést do původního stavu s důrazem na kvalitu provedení, aby
dlouhodobě nedošlo k propadnutí rýhy. Kolaudujícímu orgánu doporučujeme, aby u
dodavatelských firem vyžadoval závazek záruky kvality provedení a oprav překopů a jejich
reálnou vymahatelnost.“
„Hlasování: 5 pro, 0 proti, 0 se zdrželo.“
16. Žádost o stanovisko k zastavovací studii „Na Viktorce – bydlení pro seniory“ na č. parc.
3534, 3521/1, 3521/2, k. ú. Žižkov.
(UMCP3 035683/2015, OÚR 188)
Ing. Vojtěch Haluza
Čiklova 1706/13a, 120 00 Praha 2
Výbor V- 6/2013 ze dne 16.7.2013:
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2. Žádost o stanovisko pro oznámení změny stavby „Hotel Populus I, Praha 3, k. ú. Žižkov, č.
parc. 3537/2, 3536/2, 3535/2, Na Viktorce 2824“.
(UMCP3 036632/2013, OÚR 110)
Projektová kancelář Atlas, s.r.o., Ing. arch. Zuzana Janovská
Severozápadní III 343/12, 141 00 Praha 4
V 14/2002:
„Městská část Praha 3 předběžně se záměrem na novostavbu hotelu Populus II, souhlasí,
nicméně v další fázi Vaší přípravy očekává předložení architektonicky dopracované, regulérní
dokumentace pro územní řízení.“
V2/2003:
a)Oznámení o zahájení stavebního řízení "Novostavba hotelu POPULUS II, Praha 3, U Staré
cihelny - Malešická, pozemky 3515, 3516, 3517, 3518, 3519, 3520, 3521, 3537/1, 3538, 3539/1,
3060/1, k. ú. Žižkov." Předkládá: MČP3 – OV
l)Rozhodnutí o vydání stavebního povolení "Novostavba hotelu POPULUS II, Praha 3, U Staré
cihelny - Malešická". Předkládá: MČP3 - OV
V5/2013:
„Výbor pro územní rozvoj ZMČ P3 se k žádosti o stanovisko ke změně dočasné stavby „Hotel
Populus I, Praha 3, k. ú. Žižkov, č. parc. 3537/2, 3536/2, 3535/2, Na Viktorce 2824“ na stavbu
trvalou podle předložené dokumentace pro oznámení změny vyjádří v příštím jednání, za
podmínky doplnění podrobného vysvětlení a popisu realizace stavby.“
Žadatel doplnil podrobné vysvětlení doplňujícím dopisem (v podkladech). OÚR rovněž
záležitost konzultoval s OV, který nevidí změnu stavby na trvalou za problematickou.
„Městská část Praha 3 se změnou stavby „Hotel Populus I, Praha 3, k. ú. Žižkov, č. parc.
3537/2, 3536/2, 3535/2, Na Viktorce 2824“ na stavbu trvalou souhlasí.“
Hlasování: 4 pro, 1 proti (Pecha)
„Městská část Praha 3 s realizací stavby „Na Viktorce – bydlení pro seniory“ na č. parc. 3534,
3521/1, 3521/2, k. ú. Žižkov podle předložené zastavovací studie předběžně souhlasí.“
„Hlasování: 5 pro, 0 proti, 0 se zdrželo.“
Na vědomí:
a) Rozhodnutí – rozhodnutí o umístění stavby „Půdní nástavba a vestavba bytů, oprava dvorní
fasády a vestavba výtahu v bytovém domě v ul. Řehořova 25, č. p. 931 na č. parc. 372
v k. ú. Žižkov, Praha 3“.
Předkládá: OV ÚMČ P3 (OÚR 127)
b) Oznámení o zahájení územního řízení, rozhodnutí o umístění stavby „Stavební úpravy
panelových domů Praha 3, k. ú. Žižkov – Roháčova č. p. 297/č. o. 34 a č. p. 265/č. o. 36 a č.
p. 266/č. o. 38 a č. p. 273/č. o. 40 a č. p. 301/č. o. 42 a č. p. 299/č. o. 44, Praha 3 – Žižkov“.
Předkládá: MHMP OŽP (OÚR 141)
c) Usnesení o přerušení územního řízení pro stavbu „Půdní nástavba a přístavba výtahu k domu
č. p. 798, Krásova 12 + vodovodní přípojka na pozemku č. parc. 1233, Praha 3, Žižkov“.
Předkládá: OV ÚMČ P3 (OÚR 145)
d) Rozhodnutí o umístění stavby „Propojení optických sítí PRAGONET A3RAD“, v Praze 3.
Předkládá: OV ÚMČ P3 (OÚR 146)
e) Rozhodnutí Odboru ŽP MHMP o udělení souhlasu k provozování zařízení ke sběru odpadů
pro provozovnu „Sběrný dvůr odpadů Vackov, č. parc. 3505/1, k. ú. Žižkov“.
Předkládá: MHMP OŽP (OÚR 147)
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f) Usnesení opatrovníka u společného územního a stavebního řízení pro stavbu „Stavební
úpravy spojené s přístavbou osobního trakčního lanového výtahu FREE-VOTOlift 450/10 a
prosklené výtahové šachty přisazené k dvorní fasádě bytového domu č. p. 2230, Písecká 8,
Praha 3, na č. parc. 3627, k. ú. Vinohrady“.
Předkládá: OV ÚMČ P3 (OÚR 158)
g) Rozhodnutí o umístění stavby „Prokopova x Rokycanova změna dopravního režimu a
dispozice křižovatky Praha 3, č. akce 999657“.
Předkládá: OV ÚMČ P3 (OÚR 174)
h) Rozhodnutí o vydání stavebního povolení pro stavbu „Půdní vestavba – 9 nových bytů,
vestavba osobního výtahu, stavební úpravy společných prostor domu, č. p. 1732, v k. ú.
Žižkov, Biskupcova 33, Praha 3“.
Předkládá: OV ÚMČ P3 (OÚR 166)
i) Veřejná vyhláška – oznámení o zahájení společného územního a stavebního řízení ve věci
změny stavby „Stavební úpravy spojené s přístavbou osobního trakčního výtahu fy EURO
VÝTAHY a prosklené výtahové šachty přisazené k jihozápadní dvorní fasádě v místě
domovního schodiště bytového domu č. p. 2728, Ševčíkova 7, Praha 3, na č. parc. 1281/1,
k. ú. Žižkov“.
Předkládá: OV ÚMČ P3 (OÚR 177)
j) Veřejná vyhláška – rozhodnutí, vydání rozhodnutí o umístění dočasné stavby „Zařízení
staveniště pro obytný soubor Červený dvůr, k. ú. Strašnice“.
Předkládá: OV ÚMČ P3 (OÚR 178)
k) Sdělení k doplnění požadovaných podkladů pro územní řízení pro stavbu „Úpravy
Komenského náměstí, k. ú. Žižkov, Praha 3“ – důvod přerušení územního řízení stále trvá.
Předkládá: OV ÚMČ P3 (OÚR 181)
l) Veřejná vyhláška – Rozhodnutí o povolení změny stavby před jejím dokončením pro stavbu
„Přestavba domu, půdní vestavba v 6. a 7. NP a vestavba výtahu v domě č. p. 1190,
Slavíkova 18, Praha 3, k. ú. Žižkov“.
Předkládá: OV ÚMČ P3 (OÚR 184)
m) Rozhodnutí o vydání stavebního povolení pro stavbu „Stavební úpravy související
s přístavbou osobního výtahu k domu č. p. 1048, na č. parc. 1069, k. ú. Žižkov, Praha 3,
Bořivojova 55“.
Předkládá: OV ÚMČ P3 (OÚR 185)
n) Oznámení o pokračování společného územního a stavebního řízení na stavbu „Nové veřejné
schodiště, veřejné osvětlení a plynová přípojka v ulici Jeronýmově na pozemcích č. parc.
4435/20, 4350, 528, k. ú. Žižkov, Praha 3“.
Předkládá: OV ÚMČ P3 (OÚR 189)

III. Vlastní programy a záměry městské části
Schválený program:
1. Studie úprav dispozice pro provoz stomatologických ordinací Lupáčova 805/10, Praha 3,
k. ú. Žižkov.
2. Předání dokumentace pro společné územní a stavební řízení na stavbu „Nové veřejné
schodiště, veřejné osvětlení a plynová přípojka v ulici Jeronýmově“.
3. Předání dokumentace pro územní řízení na stavbu „Objekt občerstvení a veřejného WC na
vrchu sv. Kříže, č. parc. 1780/1, k. ú. Žižkov, Praha 3“.
3.a Oznámení o zahájení řízení o povolení výjimky z čl. 10 odst. 3 vyhl. č. 26/1999 Sb. HMP o
obecných technických požadavcích na výstavbu v HMP (OTPP) pro umístění stavby
„Objekt občerstvení a veřejného WC, vodovodní přípojky, přípojky elektro NN, drobné
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terénní úpravy a úpravy zpevněných ploch na vrchu sv. Kříže, č. parc. 1780/1, k. ú. Žižkov,
Praha 3“.
4. Poptávka na podání nabídky k vypracování variantní strategické architektonické, technické,
majetkové a dopravní studie pro zlepšení průchodnosti ve styku ulic Táboritské,
Chelčického a Lipanské.
5. Poptávka na vypracování variantní architektonické, technické, majetkové a dopravní studie
pro založení nové rekreační promenády podél severní hrany Olšanských hřbitovů.
III. Různé
6. Žádost o sdělení, zda stále trvá zájem o přeložení kabelů a náhradu TS „S-135865, Praha 3 –
Vinohrady, Slezská 3003/3, náhrada TS 4736, přeložka kVN, kNN“.
Jednání:
1. Studie úprav dispozice pro provoz stomatologických ordinací Lupáčova 805/10, Praha 3,
k. ú. Žižkov.
(UMCP3 029703/2015, OÚR 156)
Omega Project s.r.o., Milady Horákové 66, 160 00 Praha 6
„Výbor pro územní rozvoj ZMČ P3 bere na vědomí pořízení studie, která souvisí s nutností
přemístění pronajaté stomatologické ordinace z domu v Blahoslavově ulici, který bude
přestavěn v rámci oprav a zateplování panelových domů.“
2. Předání dokumentace pro společné územní a stavební řízení na stavbu „Nové veřejné
schodiště, veřejné osvětlení a plynová přípojka v ulici Jeronýmově“.
(UMCP3 029736/2015, OÚR 155)
Prostor 008, s.r.o., Štefánikova 6/57, 150 00 Praha 5
„Výbor pro územní rozvoj ZMČ P3 bere na vědomí dokončení dokumentace nového
veřejného schodiště v Jeronýmově ulici, která musela být přepracována z důvodu požadavků v
odvolání jednoho z účastníků předchozího zahájeného řízení.“
3. Předání dokumentace pro územní řízení na stavbu „Objekt občerstvení a veřejného WC na
vrchu sv. Kříže, č. parc. 1780/1, k. ú. Žižkov, Praha 3“.
(OÚR 183)
re: architekti, Milady Horákové 24, 170 00 Praha 7
3.a Oznámení o zahájení řízení o povolení výjimky z čl. 10 odst. 3 vyhl. č. 26/1999 Sb. HMP o
obecných technických požadavcích na výstavbu v HMP (OTPP) pro umístění stavby
„Objekt občerstvení a veřejného WC, vodovodní přípojky, přípojky elektro NN, drobné
terénní úpravy a úpravy zpevněných ploch na vrchu sv. Kříže, č. parc. 1780/1, k. ú. Žižkov,
Praha 3“.
(OÚR 182)
„Výbor pro územní rozvoj ZMČ P3 bere na vědomí dokončení dokumentace pro územní
řízení nového objektu občerstvení na vrchu sv. Kříže, která se aktuálně projednává.“
4. Poptávka na podání nabídky k vypracování variantní strategické architektonické, technické,
majetkové a dopravní studie pro zlepšení průchodnosti ve styku ulic Táboritské,
Chelčického a Lipanské.
„Výbor pro územní rozvoj ZMČ P3 se seznámil se záměrem pořídit variantní dokumentaci pro
územní řízení podle předloženého zadání OÚR. Důvěryhodné prověření doporučených variant
z hlediska reálnosti dotčení (pravděpodobně i přeložek) podzemních i sloupových sítí je možné
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právě pouze projednáním v režimu územního řízení. Důležité je také získání přesného odhadu o
investičních nákladech variant záměru.“
5. Poptávka na vypracování variantní architektonické, technické, majetkové a dopravní studie
pro založení nové rekreační promenády podél severní hrany Olšanských hřbitovů.
„Výbor pro územní rozvoj ZMČ P3 bere na vědomí záměr pořízení variantní architektonické,
technické, majetkové a dopravní studie pro založení nové rekreační promenády podél severní
hrany Olšanských hřbitovů.“
III. Různé
6. Žádost o sdělení, zda stále trvá zájem o přeložení kabelů a náhradu TS „S-135865, Praha 3 –
Vinohrady, Slezská 3003/3, náhrada TS 4736, přeložka kVN, kNN“.
(UMCP3 030561/2015, OÚR 186)
PREdistribuce, a.s., Ing. Milan Válek
Svornosti 3199/19a, 150 00 Praha 5
Výbor V4-2010 ze dne 13.4.2010:
Výbor ukládá OÚR zadat studii, která se pokusí nalézt nové řešení, například nalezení jiného
místa pro umístění trafostanice, umístění pod zem, nebo podobné, které by zlepšilo podmínky
užívání pozemku MŠ. Součástí studie má být i vyvolání jednání s PRE distribuce a.s.
(Ing. Jaroslav Novák, Mgr. Zdeněk Zlatohlávek, Mgr. Petr Dražil, středisko Na Hroudě, P 10)
s přizváním OMA a jednání o přemístění a nájemním vztahu.“
V 08 / 2011 ze dne 6.9.2011:
Výbor pro územní rozvoj ZMČ P3 se seznámil s upravenou variantou E studie oplocení
zahrady MŠ Libická, včetně přemístění stávající trafostanice. Ze dvou materiálových návrhů
doporučuje k realizaci variantu s dřevěnou konstrukcí. Výbor dále doporučuje ZMČ P3 přijetí
záměru dle studie Atelieru dům a město ze srpna 2011 včetně oddělení a odprodeje nově
oddělené části o výměře cca 17,7m2 z původního pozemku č. parc. 3003/2 v k. ú. Vinohrady
společnosti PREdistribuce a.s.
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Úkol – plnění probíhá: OÚR + OMA zaslalo část studie technikům PREdistribuce a. s., včetně
návrhu dalšího postupu a postupné realizace. Technici společnosti vyčíslí náklady na přeložku
připojení trafostanice a dle předběžných jednání navrhnou, aby se MČ P3 na této vyvolané
investici podílela.“
Úkol trvá: OMA dle studie a dle výsledků pracovní schůzky pořídí geometrický oddělovací plán
a připraví veškeré podklady pro prodej nově oddělené části pozemku PREdistribuce a.s. Záměr
s návrhem smlouvy na prodej oddělené části pozemku předloží RMČ/ZMČ.“
Úkol: OÚR ve spolupráci s OTSMI a OMA pro výbor připraví odhad nákladů jednotlivých fází
přípravy a realizace záměru.
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Návrh podmínek a finanční spoluúčasti na přeložce TS 4736, kVN a NN v ul. Slezská. V rámci přeložky
bude přeložena distribuční TS 4736, kabely 22 kV a kabely 1 kV. Investorem výstavby uvedeného
energetického zařízení bude dle § 47 zákona č. 458/2000 Sb. a prováděcích vyhlášek PREdi. Dle výše
uvedeného zákona se vlastnictví rozvodného zařízení po provedení přeložky nemění - zůstane v
majetku PREdi. Ve smyslu uvedeného zákona hradí veškeré náklady spojené s přeložkou rozvodného
energetického zařízení ten, kdo přeložku vyvolal.
Vzhledem k tomu, že TS 4736 byla zprovozněna v roce 1989, uhradí PREdi technologii nové DTS včetně
stavební části - cca1,2 mil. Kč.
MČ Praha 3 bude hradit přeložku kabelů VN, NN a zbourání kiosku stávající TS včetně demontáže
technologie - cca 1 mil. Kč.
Pozemek pod novou TS odkoupí PREdi za cca 10 tis. za cca 12-15 m2.
Odhad nákladů zbudování přístřešku a oplocení podle varianty E byl cca 5 mil. včetně DPH.

„Výbor pro územní rozvoj doporučuje ZS Maternovi a ZS Bellu ve spolupráci s OÚR a OMA
seznámili s podklady a zvážili, zda záměr trvá, má být obnoven, nebo a jak má být ukončen.
Souběžně s tím se nutno vyjasnit dopisem PRE distribuce a.s. poptávanou rezervaci příkonu.“
„Jedná se o dopis, přijatý dne 31. 3. 2015 a o dotaz, zdali stále trvá zájem o náhradu TS 4736 a
s tím související přeložení kabelů NN a VN – Smlouva o zajištění přeložky č.
99/S24/ZD/1320712 a s tím související zachování „rezervace příkonu“.
Věc zůstala na konci roku 2012 nedořešena právě ze smluvních důvodů, kdy uvedená smlouva
není jedinou skutečností, kterou je nutno připravit a oboustranně potvrdit. V té době
Mgr. Zlatohlávek neodpověděl na dotazy ÚMČ P3, kdo má být a ve které věci „stavebníkem“,
jak budou připravena vyplývající věcná břemena, kdo a jak uhradí které vyvolané investice,
kdo zajistí demolici stávajícího objektu a jeho „výmaz“ z katastru nemovitostí, geometrický
oddělovací plán a převod čísti pozemku k odprodeji na PREdi a podobné. Problematika se týká
pracovníků odborů OÚR, OTSMI a OMA na straně PREdistibuce paní Marcely Manhartové.
S úctou Zdeněk Fikar, tajemník výboru
Obdrží:
všichni členové výboru:
Zdeněk Zábojník
Ondřej Rut
rut.ondrej@praha3.cz
Pavel Ambrož
ambroz.pavel@praha3.cz;
Mojmír Mikuláš
mikulas.mojmir@praha3.cz
David Gregor
gregor.david@praha3.cz
Alexander Bellu
bellu.alexander@praha3.cz
Michal Papež
papez.michal@praha3.cz
Martin Dlouhý
dlouhy.martin@praha3.cz
Miloslav Procházka
asistentka p. starostky – Marcela Kosová (e-mail)
asistentka p. starostky – Dagmar Kropáčková (e-mail)
zástupce starosty MČ P3 – (e-mail)
zástupce starosty MČ P3 – (e-mail)
zástupce starosty MČ P3 – (e-mail)
tajemník ÚMČ Praha 3 – Petr Fišer (e-mail)
asistentka p. tajemníka – Lenka Linhartová (e-mail)
OŽP ÚMČ Praha 3
– Otokar Karásek (e-mail)
OŽP ÚMČ Praha 3
– Jarmila Vališová (e-mail)
OV ÚMČ Praha 3
– Václav Tětek (e-mail)
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OD ÚMČ Praha 3
OOS ÚMČ Praha 3
OK ÚMČ Praha 3
OE ÚMČ Praha 3
OTSMI ÚMČ Praha 3
OMA ÚMČ Praha 3

– Martin Vančura (e-mail)
– Hana Bursíková
– Sněžana Pellarová (e-mail)
– Michaela Trojanová (e-mail)
– Martin Kadlec (e-mail)
– Iveta Vlasáková (e-mail)

Termín příštího jednání je naplánován na čtvrtek 21. května 2015 od 16:30 hodin.
S materiály, zařazenými do programu příštího jednání se členové výboru vždy můžete seznámit
s předstihem na pracovišti odboru územního rozvoje v 5. podlaží budovy Lipanská 9.
Informace o termínu jednání výboru bude zveřejněna i na webových stránkách ÚMČ Praha 3
Zapsali a připravili: Tomáš Slepička, Martina Brzobohatá, Zdeněk Fikar
Odsouhlasil:

Zdeněk Zábojník, předseda výboru

Zápis z 5. jednání Výboru pro územní rozvoj ZMČ Praha 3 ze dne 16. dubna 2015

