Městská část Praha 3
Úřad městské části
Výbor pro územní rozvoj ZMČ Praha 3

Zápisu jednání výboru pro územní rozvoj č. 01
Datum jednání:
Místo jednání:
Začátek jednání:
Konec jednání:
Jednání řídil:

12. ledna 2021
distanční jednání prostřednictvím MS Teams
16:37 hodin
18:55 hodin
Matěj Michalk Žaloudek

Počet připojených členů:

průběžně 6 až 7 členů, výbor je usnášeníschopný

Připojeni (podle spojovatele):

Alexander Bellu
Pavel Křeček
Matěj Michalk Žaloudek
Jiří Svrček

Omluveni:

Miloslav Procházka, David Tacl

Ondřej Elfmark
Michal Papež (od 17:03)
Antonín Svoboda

Prezenční listina není součástí tohoto zápisu (záznam jednání MS Teams ve formátu MS Excel).
Připojení pracovníci úřadu:

Václav Tětek – OV, Václav Sedlák – OD

Omluveni:

Jana Caldrová – OOŽP, Michael Šrámek – OTSMI

Připojení hosté:

Tomáš Mikeska, Jan Kasl, Pavel Šourek, Mojmír Mikuláš,

Počet stran:
Tajemník:
Ověřovatel zápisu:

17
Zdeněk Fikar - OÚR
Ondřej Elfmark

Program jednání:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

Zahájení
Schválení programu
Územní plán
Nákladové nádraží Žižkov
Koncepční vyjádření IPR Praha
Informace o přípravě záměrů „Rezidence Ohrada“ a „FINEP Malešická“.
Žádost o vyjádření ke studii stavby „Studie úprav křižovatky ul. Koldínova a Žerotínova, před MŠ
a ZŠ Žerotínova, Praha 3“.
Oznámení o zahájení společného řízení „Rekonstrukce ulice Jana Želivského – Basilejské
náměstí“.
Žádost o informace, zda a kde je možné na fasádách domů na území MČ Praha, umístit reklamní
poloprůhledný LED displej s vysokou viditelností.
Nesouhlas s výstavbou výtahu ve vnitrobloku, na pozemku č. parc. 2631/2, k.ú. Vinohrady, Praha 3.
Zahájení společného územního a stavebního řízení pro stavbu „Stavební úpravy 1. PP, přístavba
s terasou na střeše, přístavba 6 balkónů a přístavba výtahu ke dvorní fasádě domu čp. 983, na
č. parc. 986, k.ú. Žižkov, Rokycanova 8, Praha 3“.
Informace o řešení MŠ Jeseniova.
Na vědomí
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14. Oznámení o zahájení územního řízení „Sportovní centrum se zázemím – krytá sportoviště,
tělocvičny, studia, masážní a rehabilitační centrum, služební byt, ubytovací zařízení o kapacitě 14
lůžek, obchodní jednotka, Na Balkáně, Praha 3
15. Různé

1. Zahájení jednání výboru pro územní rozvoj ZMČ Praha 3 č. 01
Usnesení

„Přítomní členové výboru se seznámili a souhlasí se zněním zápisu z jednání výboru pro
územní rozvoj ZMČ Praha 3 číslo 08 ze dne 8. prosince 2020.“
„Hlasování:

6 pro,

0 proti,

0 se zdrželo - schváleno.“

2. Schválení programu
Usnesení

„Přítomní členové výboru pro územní rozvoj ZMČ Praha 3 se seznámili a souhlasí
s navrženým programem jednání i s navrženým časovým harmonogramem jednání tak, že
bude v 17:30 vložen bod 4.c Jarovská třída, ke kterému se s prezentací připojí přizvaní hosté,
konkrétně Jan Kasl a Pavel Šourek za kancelář Satra.“
„Hlasování:

6 pro,

0 proti,

0 se zdrželo - schváleno.“

3. Územní plán
3.a Opakované oznámení o zahájení řízení o vydání části změn vlny 24 ÚP SÚ HMP
Veřejné projednání se bude konat 20.1.2021 prostřednictvím videokonference. Projednání včetně
výkladu je možné shlédnout na odkazu https://vimeo.com/488924559/2c4342e3c7 Uvedené změny ÚP
SÚ HMP se netýkají území Prahy 3.
(UMCP3 586253/2020, OUR 418)
MHMP OUR, Ing. Nixbauerová
3.b Opakované oznámení o zahájení řízení o vydání změn vlny 12 ÚP SÚ HMP
Veřejné projednání se bude konat 20.1.2021 prostřednictvím videokonference. Projednání včetně
výkladu je možné shlédnout na odkazu https://vimeo.com/488922725/4ac3ee23e6 Uvedené změny ÚP
SÚ HMP se netýkají, mimo Z 3137/12 (změna funkčního využití ploch - rozšíření MŠ Fibichova),
území Prahy 3.
(UMCP3 585794/2020, OUR 416)
MHMP OUR, Ing. Šafaříková
3.c Oznámení o zahájení řízení o vydání změn vlny 11 ÚP SÚ HMP.
Veřejné projednání se bude konat 11.2.2021 od 9.00 hodin prostřednictvím videokonference.
Projednání včetně výkladu je možné shlédnout na odkazu https://vimeo.com/488951761/46cb29c9fd
Uvedené změny Z 3114/11, Z 3115/11, Z 3116/11 ÚP SÚ HMP se netýkají, území Prahy 3.
(UMCP3 004783/2021, OUR 004)
MHMP OUR, Ing. Šraitová
3.d Oznámení o zahájení řízení o vydání změn vlny 09 ÚP SÚ HMP.
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Veřejné projednání se bude konat 11.2.2021 od 14.00 hodin prostřednictvím videokonference.
Projednání včetně výkladu je možné shlédnout na odkazu https://vimeo.com/488948379/a5b04f4848
Uvedené změny ÚP SÚ HMP se netýkají, území Prahy 3.
(UMCP3 004824/2021, OUR 005)
MHMP OUR, Ing. Janošková
3.e Oznámení o zahájení řízení o vydání změn Z 3340/19, Z 3354/19, Z 3357/19 vlny 19 ÚP SÚ HMP
– opakované veřejné projednání.
Veřejné projednání se bude konat 11.2.2021 od 13.30 hodin prostřednictvím videokonference.
Projednání včetně výkladu je možné shlédnout na odkazu https://vimeo.com/488951330/024e76748c
Uvedené změny ÚP SÚ HMP se netýkají, území Prahy 3.
(UMCP3 004822/2021, OUR 006)
MHMP OUR, Ing. Janošková
3.f Oznámení o zahájení řízení o vydání změn vlny 10 ÚP SÚ HMP.
Veřejné projednání se bude konat 11.2.2021 od 10.00 hodin prostřednictvím videokonference.
Projednání včetně výkladu je možné shlédnout na odkazu https://vimeo.com/488949618/8d3f632d9f
Uvedené změny ÚP SÚ HMP se netýkají, území Prahy 3.
(UMCP3 005509/2021, OUR 007)
MHMP OUR, Ing. arch. Ugrinová
3.g Oznámení o zahájení řízení o vydání změny vlny 10 Z 3061/10 ÚP SÚ HMP.
Veřejné projednání se bude konat 11.2.2021 od 11.00 hodin prostřednictvím videokonference.
Projednání včetně výkladu je možné shlédnout na odkazu https://vimeo.com/491166175/5e92377baa
Uvedené změny ÚP SÚ HMP se netýkají, území Prahy 3.
(UMCP3 005361/2021, OUR 008)
MHMP OUR, Ing. arch. Ugrinová
3.h Oznámení o zahájení řízení o vydání změny Z 3431/00 ÚP SÚ HMP.
Veřejné projednání se bude konat 11.2.2021 od 13.00 hodin prostřednictvím videokonference.
Projednání včetně výkladu je možné shlédnout na odkazu https://vimeo.com/488950510/9880dcff9f
Uvedené změny ÚP SÚ HMP se netýkají, území Prahy 3.
(UMCP3 006932/2021, OUR 011)
MHMP OUR, Ing. Jašková
3.i Cenová mapa stavebních pozemků HMP pro rok 2021.
Analogovou podobu mapových listů lze pro potřeby úřadu objednat u Ing. Ivany Fouskové, telefon:
236 003 120, email: Ivana.fouskova@praha.eu . Pro informace je cenová mapa také k nahlédnutí na
www.praha.eu .
(UMCP3 010542/2021, OUR 012)
MHMP OHM, Ing. Fousková
Usnesení

„Výbor pro územní rozvoj ZMČ Praha 3 bere na vědomí všechny aktuální informace, týkající
se projednávání platného územního plánu.

4. Nákladové nádraží Žižkov
4.a Odpověď na dopis týkající se budoucího využití NNŽ a zařazení této plochy do připravované
změny ÚP Z 2600/00.
(UMCP3 608470/2020, OUR 434)
doc. Ing. arch. P. Hlaváček, náměstek primátora HMP pro oblast územ. rozvoje a ÚP, Mariánské nám. 2,
110 01, Praha 1
Usnesení
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„Výbor pro územní rozvoj ZMČ Praha 3 bere na vědomí odpověď na dopis týkající se
budoucího využití NNŽ a zařazení této plochy do připravované změny ÚP Z 2600/00, včetně
informace Matěje Žaloudka, dle které podle telefonického rozhovoru Ing. Čemus OÚR MHMP
do konce ledna pošle vypořádání předchozích připomínek samosprávy MČ P3 z července
2020. Připomínky z předchozího jednání výboru Matěj Žaloudek připraví k předložení
na jednání ZMČ Praha 3 v únoru nebo v březnu 2021.“
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4.b Oznámení o zahájení společného územního a stavebního řízení „Revitalizace nákladového
nádraží Žižkov – sever, Praha 3“.
Předkládá: ÚMČ P3 OV (OÚR 415)

R M Č P 3 U S N E S E N Í č. 406 ze dne 15.06.2020
Vyjádření ke 2 žádostem pro realizaci staveb podle projektových dokumentací společnosti Central
Group, a.s.
Rada městské části I. b e r e n a v ě d o m í 1. doporučení komise dopravní ze dne 18.5.2020 dle
důvodové zprávy 2. doporučení výboru pro územní rozvoj ze dne 12.5.2020 dle důvodové zprávy 3.
doporučení komise pro životní prostředí ze dne 19.5.2020 dle důvodové zprávy
II. s c h v a l u j e 1. podmínečný souhlas s realizací stavby „Revitalizace Nákladového nádraží Žižkov sever, Praha 3 - přeložky sdělovacích kabelů, VO a úprava povrchu chodníku na č. parc. 4150/10, k. ú.
Žižkov, ve svěřené správě MČ Praha 3“, podle předložené PD pro společné územní a stavební řízení
souhlasí za následujících podmínek: 1.1. stavba musí splňovat akustické limity tramvajové trati vedené
v alternativě podél budovy nákladového nádraží stanovené v akustické studii Greif – akustika s.r.o. číslo
dokumentu Z180757-03; výsledky studie budou zapracovány do dokumentace k územnímu
a stavebnímu řízení 1.2. v příštích etapách budou prostory v přízemí do ulice naproti památkově
chráněné budově Nákladového nádraží navrženy na maximální využití s aktivním parterem 1.3. bude
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zajištěno, aby odstavná parkovací plocha před památkově chráněnou budovou nepředstavovala bariéru
pro pěší prostupnost územím 1.4. pakliže by se to z hlediska dopravních norem a stanovisek DOSS
ukázalo jako reálné, severojižní ulice v území budou navrženy v režimu obytné zóny
Usnesení

„Výbor pro územní rozvoj ZMČ Praha 3 bere na vědomí oznámení s tím, že věc vypořádání
požadavků dle usn. č. 406 RMČ P3 ze dne 15.6.2020 „Vyjádření ke 2 žádostem pro realizaci
staveb podle projektových dokumentací společnosti Central Group, a.s.“ je v kompetenci
zástupce starosty Tomáše Mikesky, včetně případného využití námitek a připomínek do
zahájeného řízení.“
„Hlasování:

4 pro (Svrček+Žaloudek+Křeček+Elfmark),
0 proti,
2 se zdrželi (Svoboda + Bellu) - NEschváleno.“

4.c Představení analýz k rozpracované studii dopravního napojení budoucího segmentu
Městského okruhu v oblasti Spojovací pomocí Jarovské třídy
Ing. arch. Jan Kasl za společnost SATRA, zpracovatele studie

„Výbor pro územní rozvoj ZMČ Praha 3 bere na vědomí informace o zpracování analýz
a zahájení pracovní fáze zpracování dopravní studie Jarovské třídy od zástupců zpracovatele,
společnosti Satra, pánů Jana Kasla a Pavla Šourka. Ti zodpověděli i položené dotazy členů
a hostů jednání. Další postup zpracování lze očekávat cca v březnu tohoto roku.“

5. Koncepční vyjádření IPR Praha
5.a Vyjádření k dokumentaci pro územní rozhodnutí „FTTH Želivského – Koněvova UR“.
(UMCP3 608652/2020, OUR 427)
IPR Praha, Ing. Jeřábková
IPR Praha s dokumentací pro UR „FTTH Želivského – Koněvova“, při splnění uvedených podmínek
souhlasí.
5.b Vyjádření k úplatnému převodu pozemků v k.ú. Žižkov, parc. č. 2931/343 a 2930/54.
(zeleň u chodníku Buková ulice)
(UMCP3 552339/2020, OUR 426)
IPR Praha, Ing. Romanov
IPR Praha s úplatným převodem pozemků v k.ú. Žižkov, parc. č. 2931/343 a 2930/54 nesouhlasí.
5.c Vyjádření k dokumentaci pro územní rozhodnutí „Optické připojení THP Telehouse,
Vinohradská 2405/190, Praha 2, na síť NIX.CZ“.
(UMCP3 608648/2020, OUR 425)
IPR Praha, Ing. Romanov
IPR Praha s předloženým záměrem „Optické připojení THP Telehouse, Vinohradská 2405/190,
Praha 2, na síť NIX.CZ“, při splnění uvedené podmínky souhlasí.
5.d Objemová studie „Zástavba v Pernerově ulici s lávkou na Vítkov“.
(UMCP3 608657/2020, OUR 428)
IPR Praha, Ing. Jitka Romanov
IPR Praha vypracoval variantní objemovou studii „Zástavba v Pernerově ulici s lávkou na Vítkov“.
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Praha
3 I Mo ž n é

z pů s o b y z á s t a v b y

- v a r ia n t a i

Situace

Pohled z Peckový ulice

Usnesení

„Členové výboru pro územní rozvoj ZMČ Praha 3 se seznámili s předloženými koncepčními
vyjádřeními Institutu plánování a rozvoje HMP.“

6. Informace o přípravě záměrů „Rezidence Ohrada“.

Prezentaci předkládá / zajistil Matěj Žaloudek, předseda výboru

v
II

V
■

Výbor V10/19, ze dne 5.11. 2019:
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Praha
3.a Vyjádření k dokumentaci pro územní rozhodnutí „Rezidence Ohrada“.
(UMCP3 469763/2019, OÚR 448), IPR Praha, Ing. Jeřábková
„IPR Praha s předloženým záměrem podmíněně souhlasí.“
Výbor V4/18, ze dne 29.5. 2018:
Žádost o předběžné stanovisko ke studii projektu „Residence Ohrada“ při ulici Pod Krejcárkem
a Koněvova.
(UMCP3 034859/2018, OÚR 135)
MS architekti s.r.o., Blanka Součková, U Nikolajky 15, 150 00 Praha 5
Osobní prezentace architekty návrhu.
„Městská část Praha 3 s přípravou další podrobnější projektové dokumentace záměru „Residence
Ohrada“ při ulici Pod Krejcárkem a Koněvova podle předložené studie předběžně souhlasí. K návrhu
vyslovil výbor pro územní rozvoj tato doporučení:
- podrobně posoudit dopravní zatížení vlivem záměru na okolní komunikace,
- snížení hmot obytných domů v sousedství s parkem a naopak možné dílčí zvýšení hmot objektů
ke Koněvově ulici,
- ke zvážení pokus o získání prostoru dnešního parkoviště od HMP a případné zúžení uliční čáry
ke Koněvově ulici, případně kultivování tohoto městského prostoru.“
„Hlasování:
7 pro,
0 proti,
1 se zdržel (Ambrož).“
„Výbor pro územní rozvoj ZMČ Praha 3 doporučuje RMČ Praha 3 odsouhlasit toto vyjádření a pověřit
pana místostarostu Tomáše Mikesku odesláním vyjádření jménem městské části:

„Výbor pro územní rozvoj ZMČ P3 se seznámil se zapracováním požadavků MČ Praha 3
i požadavků HMP do dokumentace a s realizací záměru Rezidence „Ohrada“ podle
předložené části dokumentace pro územní řízení, bere ji na vědomí s tím, že doporučení na
vyjádření samosprávy projedná v příštím jednání.“

7. Žádost o vyjádření ke studii stavby „Studie úprav křižovatky ul. Koldínova
a Žerotínova, před MŠ a ZŠ Žerotínova, Praha 3“. (UMCP3 608940/2020, OUR 429)
CR Project, s.r.o., Bc. Jana Tuzarová, Pod Borkem 319, 293 01 Mladá Boleslav
1984

| ostatní plocha

1965

LEGENDA PLOCH. ZNAKŮ A ČAR
1985

náměstí Barikád

KOrtXKACE PRO PÉŠi S KRYTEM Z KAMENNÉ OlAŽBY ŘEZANÉ. BARVA
(XAŽBY ŠEDÁ A BÍLÁ - fvERCOVÝ VZOR

1965
1986

1966/1

1988
1987

1994

1965

2002
2004

2008
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a

Usnesení
„Výbor pro územní rozvoj ZMČ Praha 3 po doplnění vyjádření dopravní komise doporučuje RMČ
Praha 3 odsouhlasit tuto část vyjádření a pověřit pana místostarostu Ondřeje Ruta odesláním vyjádření
jménem městské části:

„Městská část Praha 3 s realizací stavby „Studie úprav křižovatky ul. Koldínova a Žerotínova,
před MŠ a ZŠ Žerotínova, Praha 3“, dle předložené studie souhlasí za podmínky vyhovění
požadavkům dopravní komise a OOŽP ÚMČ Praha 3.
„Hlasování:

7 pro,

0 se zdrželo – schváleno.“

0 proti,

8. Oznámení o zahájení společného řízení „Rekonstrukce ulice Jana Želivského
– Basilejské náměstí“.
(UMCP3 609261/2020, OUR 431)
HMP, Odb. pozem. komunikací a drah, Odd. spec. stav. úřadu, Jungmannova 35/29, 110 00 Praha 1

U S N E S E N Í č. 406 ze dne 15.06.2020 Vyjádření ke 2 žádostem pro realizaci staveb podle
projektových dokumentací společnosti Central Group, a.s.
Rada městské části I. b e r e n a v ě d o m í 1. doporučení komise dopravní ze dne 18.5.2020 dle
důvodové zprávy 2. doporučení výboru pro územní rozvoj ze dne 12.5.2020 dle důvodové zprávy 3.
doporučení komise pro životní prostředí ze dne 19.5.2020 dle důvodové zprávy
II. s c h v a l u j e 2. podmínečný souhlas s realizací stavby „Rekonstrukce ulice Jana Želivského Basilejské náměstí, Praha 3 - kácení a provedení náhradní výsadby na pozemcích č. parc. 4152 a 4393,
k.ú. Žižkov, Praha 3“ podle předložené PD pro společné územní a stavební řízení za následujících
podmínek: 2.1. ve stupni DPS (dokumentace pro provedení stavby) bude zpracován plán následné péče
o zeleň pro období pěti let po dokončení stavby 2.2. bude nalezeno vhodnější místo pro umístění
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podzemních kontejnerů než je stanoviště SO 900 na severní straně Malešické ulice 2.3. dokumentace
by měla nezpochybnitelně počítat s bezpečným průjezdem cyklistů po celoměstské páteřní cyklotrase
A 42 ulicí Jana Želivského v rekonstruovaném úseku (mezi Olšanskou a Malešickou) 2.4. pakliže by to
bylo z technického hlediska možné, v ulici Želivského a v prostoru Basilejského náměstí bude do
budoucna preferován provoz autobusů po tramvajovém tělese
Usnesení

„Výbor pro územní rozvoj ZMČ Praha 3 bere na vědomí oznámení s tím, že věc vypořádání
požadavků dle usn. č. 406 RMČ P3 ze dne 15.6.2020 „Vyjádření ke 2 žádostem pro realizaci
staveb podle projektových dokumentací společnosti Central Group, a.s.“ je v kompetenci
zástupce starosty Tomáše Mikesky, včetně případného využití námitek a připomínek do
zahájeného řízení.“
„Hlasování:

4 pro (Svrček+Žaloudek+Křeček+Elfmark),
0 proti,
2 se zdrželi (Svoboda + Bellu) - NEschváleno.“

9. Žádost o informace, zda a kde je možné na fasádách domů na území MČ
Praha 3 umístit reklamní poloprůhledný LED displej s vysokou svítivostí.
(UMCP3 608371/2020, OUR 435)

„Výbor pro územní rozvoj ZMČ Praha 3 doporučuje RMČ Praha 3 odsouhlasit toto vyjádření a pověřit
pana místostarostu Tomáše Mikesku odesláním vyjádření jménem městské části:

„Městská část Praha 3 dlouhodobě nepodporuje a neumožňuje instalaci ani provozování
reklamních LED obrazovek na objektech na území Praha 3.“
„Hlasování:

7 pro,

0 proti,

0 se zdrželo - schváleno.“

10. Nesouhlas s výstavbou výtahu ve vnitrobloku, na pozemku č. parc. 2631/2,
k.ú. Vinohrady, Praha 3
(OUR 436)
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budovy v zrcadle schodiště. Byla bych ráda, kdyby výše uvedené skutečnosti vzala Rada městské části
Praha 3 při svém rozhodování v úvahu. Děkuji. S pozdravem
a někteří další vlastníci
Výbor 06/20 ze dne 8. září 2020:
OMA: ve věci žádosti SVJ pro dům Praha 3, Slezská 103 a 105 o povolení výstavby výtahu ve
vnitrobloku u domu Slezská 1738/103, na části pozemku č. parc. 2631/2, k.ú. Vinohrady, Vám sděluji:
pokud všechny Vámi oslovené odbory žádost schválí a stavba bude splňovat všechny technické
a dopravně-bezpečnostní parametry, což je v kompetenci jiných odborů, může OMA s SVJ zahájit
jednání ve věci prodeje pouze té části pozemku č. parc. 2631/2, k.ú. Vinohrady, které se dotkne stavba
výtahu. Následně bude žádost předložena ke schválení orgánům MČ P3.
S pozdravem Gabriela Gallová, referent odboru majetku
„Městská část Praha 3 s realizací stavby „Přístavba osobního výtahu, Slezská 1738/103, Praha 3, k.ú.
Vinohrady“ podle předložené dokumentace pro územní a stavební řízení souhlasí s podmínkou
koordinace s Odborem ochrany životního prostředí a Odborem majetku ÚMČ Praha 3.“
„Hlasování:
5 pro,
proti,
se zdrželo - schváleno.“
Vyjádření odboru majetku - aktuálně:
K zařazovanému bodu ohledně výtahu Slezská 103 sděluji, že dne 25.11.2020 doporučil Výbor pro
majetek ZMČ Praha 3, na základě výroku výboru OÚR, aby RMČ mimo jiné schválila vydání souhlasu
se stavebním záměrem ve smyslu stavebního zákona, a to k výstavbě výtahu na části pozemku
parc.č.2631/2 v k.ú. Vinohrady, pro Společenství vlastníků pro dům Praha 3, Slezská 103 a 105.
Před samotným zařazením materiálu ke schválení v RMČ Praha 3 bude OMA od SVJ požadovat, a to
vzhledem k podnětům, které jsme v mezidobí obdrželi, zápis ze schůze shromáždění, ze kterého bude
patrné schválení výstavby výtahů potřebným počtem členů SVJ, tak také sdělení předpokládaného
termínu zahájení prací.
Vzhledem ke skutečnosti, že se v podnětu uvádí možnost výstavby výtahu přímo v budově, je na místě
tuto skutečnost prověřit, jelikož může mít na rozhodování RMČ Praha 3 zásadní vliv.
Možná by nebylo od věci, přizvat žadatele na společné jednání, které by se uskutečnilo na OMA, kde
by se celá problematika vysvětlila. I přítomnost OÚR by byla na místě.
Bc. Růžena Navrátilová, vedoucí oddělení nakládání s nemovitým majetkem, 2021-01-06
Usnesení

„Členové výboru pro územní rozvoj ZMČ Praha 3 se seznámili s dopisem „Nesouhlas
s výstavbou výtahu ve vnitrobloku, na pozemku parc. č. 2631/2, k.ú. Vinohrady, Praha 3
a doporučili místostarostům Maternovi a Mikeskovi, aby ve spolupráci s OMA a OÚR ověřili
možnost vybudování výtahu uvnitř domu, ověřili platné pokyny SVJ dle jejich platných zápisů
z jednání a dále vyhodnotili původní žádost.“
„Hlasování:

7 pro,

0 proti,

0 se zdrželo - schváleno.“

11. Zahájení společného územního a stavebního řízení pro stavbu „Stavební
úpravy 1. PP, přístavba s terasou na střeše, přístavba 6 balkónů a přístavba
výtahu ke dvorní fasádě domu čp. 983, na č. parc. 986, k.ú. Žižkov,
Rokycanova 8, Praha 3“ - pro informaci.
Usnesení

„Členové výboru pro územní rozvoj ZMČ Praha 3 se seznámili s předloženou částí PD
„Stavební úpravy 1. PP, přístavba s terasou na střeše, přístavba 6 balkónů a přístavba výtahu
ke dvorní fasádě domu čp. 983, na č. parc. 986, k.ú. Žižkov, Rokycanova 8, Praha 3, a berou
na vědomí vydání rozhodnutí k její realizaci. Součástí stavby je záměr na vybudování malého
muzea Jaroslava Ježka v suterénu objektu se samostatným vchodem.“
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12. Informace o řešení MŠ Jeseniova

Předkládá Matěj Žaloudek + OÚR

Nabídka na zpracování prováděcí projektové dokumentace statického zajištění a kompletní
rekonstrukce stávající MŠ v ceně 1.120.000 Kč bez DPH (bez autorských dozorů hodinově á 1.000 Kč)
od Doc. Dr. Ing. Luboše Podolky (Kloknerův ústav ČVUT) dorazila v pondělí večer 7. prosince 2020.
Rozhodnutí o záměru vybudovat MŠ v Jeseniově jako novostavbu po demolici stávající budovy bylo
učiněno v poradě starosty téhož dne, avšak v dopoledních hodinách.
V zápise porady je úkol veden pod číslem úkolu 2020/37/01 jako „Připravit podklady pro sanaci
a výstavbu, projektové dokumentace – školka Jeseniova“, zajistí „Štrébl Štěpán, Vronský Michal,
Materna Jan“, spolupráce „Němečková Iveta, OŠ, Šrámek Michael, OTSMI, Fikar Zdeněk, OÚR“,
odpovídá „ --- „, termín „01.02.2021“.
V rozpočtu na rok 2021 je na úkol vyčleněno v rámci Mateřské školy, Praha 3, Jeseniova 98/2593
4 000,0 tis. Kč na zpracování projektové dokumentace na její demolici a případné započetí demolice.
V současnosti odbory OÚR, OŠ a OTSMI pracují na znění zadání architektonické studie nové školky,
která by měla vzejít z veřejné architektonické soutěže, nebo z poptávkového či výběrového řízení.
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Praha
Nejdůležitějšími vstupy pro formulaci zadání jsou požadovaný počet tříd nové MŠ, velikost a kapacita
požadované kuchyně, požadovaný způsob stravování dětí, požadavky na propojení tříd se šatnami a se
zahradou, požadavky na rozsah zázemí, požadavek na byt či dílny školníka a další.
Do úvahy je přitom nutné vzít kapacity a termíny vzniku okolních školek, připravovaných developery
a zakotvených ve smlouvách s MČ Praha 3.
Rovněž je třeba do zadání správně zapracovat požadavek na zachování co největšího rozsahu stávající
zahrady. Při volném zadání by některé studie mohly na úkor zahrady navrhnout pavilonový systém.
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Na webových stránkách samosprávy ve složce školství je uvedena následující informace:
Praha 17.12.2020 Vážení rodiče a přátelé MŠ Jeseniova 98, Městská část Praha 3 dlouhodobě
monitoruje statiku budovy školky Jeseniova 98, která byla postavena před 60 lety na nestabilním
podloží. Zřejmě v důsledku srážkové činnosti, kolísání výšky spodní vody či v kombinaci dalších faktorů
došlo k urychlení statických změn probíhajících v budově, načež bylo nezbytné jedno z křídel budovy
uzavřít. Městská část následně nechala budovu důkladně zkontrolovat dvěma nezávislými statiky. Oba
potvrdili, že druhé křídlo je stabilní a bezpečné a mohou jej navštěvovat děti. Vyvstala však otázka, jak
dále s budovou, která je již na konci své životnosti, naložit. Městská část stála před rozhodnutím, zda
investovat do oprav, statického zajištění a pokusu o prodloužení životnosti, nebo do demolice
a postavení školky nové. Budova postavená v šedesátých letech je bohužel poplatná své době.
Vzhledem k výše zmíněným konstrukčním vadám se jeví investice do případných oprav a zajištění jako
značně riziková. Dle několika oslovených projektantů by velmi pravděpodobně ani nevedla ke splnění
jejího účelu, tedy zastavení chátrání a prodloužení životnosti. Přestože řešení stavebním zajištěním byla
pro Městskou část z finančních důvodů variantou preferovanou, nezbylo než rozhodnout o demolici
budovy a postavení nové moderní školky, jejíž konstrukce bude splňovat dnešní normy a bude
dlouhodobě stabilní. I v případě stavebního zajištění budovy by v každém případě bylo nezbytné školku
na několik let uzavřít. Od školního roku 2021/2022 tedy bude školka muset být uzavřena, protože
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v budově začnou probíhat přípravné práce. Z toho logicky plyne, že po dobu nejméně tří let, kdy bude
probíhat výstavba budovy nové, nebude MŠ Jeseniova 98 moci fungovat. Pro děti i personál bude třeba
najít umístění v ostatních školkách, jejichž kapacita bude přechodně posílena. Tento vývoj nás velmi
mrzí. Snad jediným pozitivem je, že městská část ve střednědobém horizontu získá novou moderní
budovu školky, která bude technologicky odpovídat dnešní době. Chtěli bychom pro Vás před Vánoci
mít lepší zprávy. Je pro nás však důležité být v našem postupu transparentní a s co největším
předstihem informovat i o věcech, které nás netěší, abyste měli dostatek času se zařídit a případně
zvážit přesun do jiné školky. Do konce školního roku 2020/2021 bude provoz mateřské školy ve stejné
podobě, v jaké funguje již nyní. Děti, které chodí do budovy Jeseniova 98 a využívají bezpečnou část
budovy, zde budou pokračovat až do června 2021. Stejně tak děti, které se se svou třídou přestěhovaly
do prostor MŠ Seifertova a MŠ Waldorfská, budou do těchto škol chodit do konce června 2021. V dalším
školním roce však již bude budova Jeseniova 98 uzavřena celá a budou se tam odehrávat stavební
práce. Pro všechny děti najdeme místo v jiné školce na Praze 3. MŠ Jeseniova 98 společně s MČ Praha
3 Vám předloží konkrétní nabídku pro umístění v jiných zařízeních. Z tohoto důvodu prosím řešte
umístění do nové školky až v průběhu února, a to i když budete umístění jinde na Praze 3 řešit
individuálně. Pokud budete s umístěním Vašeho dítěte potřebovat pomoc, obraťte se prosím na Odbor
školství Městské části Praha 3, Mgr. Alenu Strosserovou, tel.: +420 222 116 344, mobil:775 857 886,
email: strosserova.alena@praha3.cz S pozdravem Štěpán Štrébl, MPhil., místostarosta Mgr. Iva
Sovová, ředitelka školky
Usnesení

„Členové výboru pro územní rozvoj ZMČ Praha 3 se seznámili s informacemi o řešení MŠ
Jeseniova.“

13. Na vědomí:
a)

Rozhodnutí o vydání dodatečného povolení stavby „ Stavební úpravy objektu (dílny) bez čp./če.
Ve dvoře domu čp. 1816, na pozemku parc. č. 4162, k.ú. Žižkov, Jana Želivského 25, Praha 3, za
účelem změny užívání na sklad“.
Předkládá: ÚMČ P3 OV (OÚR 419)

b)

Oznámení o zahájení řízení o odstranění stavby „Ocelová konstrukce s kovovým zábradlím
a dřevěným povrchem umístěna na pultové střeše domu čp. 1190 nad jednotkou č. 1190/609
a ocelové točité schodiště se zábradlím umístěné na terase při jednotce č. 1190/609 a propojující
terasu s ocelovou konstrukcí umístěnou na střeše domu čp. 1190, v k.ú. Žižkov, Slavíkova 18“.
Předkládá: ÚMČ P3 OV (OÚR 413)

c)

Rozhodnutí o vydání společného povolení a schválení stavebního záměru pro stavbu dočasnou
s dobou trvání do 31.12.2025, pro stavbu „Mycí centrum – samoobslužná myčka pro osobní vozidla
v ulici Malešická, Praha 3“.
Předkládá: ÚMČ P3 OV (OÚR 410)

d)

Veřejná vyhláška - oznámení o zahájení územního řízení pro stavbu „Bytový dům S12, Praha 3“.
Předkládá: ÚMČ P3 OV (OÚR 409)

e)

Rozhodnutí o vydání společného povolení na stavbu „Přístavba ke dvorní fasádě a stavební úpravy
bytového domu čp. 1496 na pozemku č. parc. 2565/1, k.ú. Vinohrady, Lucemburská 8, Praha 3, za
účelem vybudování výtahové šachty včetně instalace osobního výtahu“.
Předkládá: ÚMČ P3 OV (OÚR 407)

f)

Oznámení, zahájení územního řízení o vydání územního rozhodnutí o umístění stavby „Negrelliho
viadukt – přeložka kVN a kNN, Praha, Karlín, Holešovice“.Předkládá: ÚMČ P8 OUR a V (OÚR 408)

g)

Oznámení o zahájení územního řízení o vydání rozhodnutí o umístění stavby „Optické sítě –
797275, v ulicích Koněvova, Jeseniova, Hájkova, Roháčova, Praha 3“.
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Předkládá: ÚMČ P3 OV (OÚR 411)
h)

Oznámení o zahájení společného územního a stavebního řízení o vydání společného povolení ve
věci stavby „Přístavba výtahu k dvorní fasádě, nástavba pultových vikýřů, stavební úpravy
stávajícího domu a vestavba 2 byt. jednotek do podkroví domu čp. 713, na pozemku parc. č. 748,
k.ú. Žižkov, Chlumova 20, Praha 3“.
Předkládá: ÚMČ P3 OV (OÚR 412)

i)

Oznámení o zahájení společného územního a stavebního řízení o vydání společného povolení pro
stavbu „Přístavba 4 balkónů ke dvorní fasádě domu čp. 145, k.ú. Žižkov, Roháčova 14, Praha 3“.
Předkládá: ÚMČ P3 OV (OÚR 414)

j)

Rozhodnutí, rozhodnutí o umístění stavby „Optická síť Dial Telecom, a.s., 789827 Praha 3,
Olšanská 38/9 – Olšanská 1951/4“.
Předkládá: ÚMČ P3 OV (OÚR 423)

k)

Rozhodnutí, vydání stavebního povolení pro stavbu: „Stavební úpravy bytového domu čp. 569, na
pozemku č. parc. 207/1, k.ú. Žižkov, Husinecká 9, Praha 3, spočívající v přestavbě na bezbariérové
byty včetně půdní nástavby, přístavby výtahové šachty ke dvorní fasádě, rozšíření venkovního
schodiště a novostavbě skladových kójí na místě stávajících dvorních přístavků na pozemcích
č. parc. 207/1 a 207/2, k.ú. Žižkov“.
Předkládá: ÚMČ P3 OV (OÚR 430)

l)

Rozhodnutí o umístění stavby „Revitalizace a rozšíření funkčních ploch areálu VŠE Jarov“.
Předkládá: ÚMČ P3 OV (OÚR 424)

m) Rozhodnutí, vydání územního rozhodnutí o umístění stavby „Půdní nástavba bytového domu
a přístavba výtahu k dvorní fasádě domu čp. 1033, na pozemku parc. č. 338/1, vše v k.ú. Žižkov,
Příběnická 14, Praha 3“.
Předkládá: ÚMČ P3 OV (OÚR 421)
n)

Rozhodnutí, vydání společného povolení ve věci stavebního záměru „Přístavba výtahu k dvorní
fasádě domu čp. 896, k.ú. Vinohrady, Praha 3, U Vodárny 14“.
Předkládá: ÚMČ P3 OV (OÚR 420)

o)

Vyrozumění účastníků řízení o doplnění podkladů pro vydání společného rozhodnutí pro stavbu
„Přístavba obytné části v 1. NP směrem do dvora a přístavba bočního schodiště do 2. NP
k rodinnému domu čp. 1470, stavba samostatného skladu nářadí při hranici s pozemky parc. č.
3737/1 a 3733 a stavba zděného oplocení podél pozemku parc. č. 3737/1, ul. Jeseniova 182,
Praha 3“.
Předkládá: ÚMČ P3 OV (OÚR 433)

p)

Rozhodnutí, kterým byly místní komunikace zařazeny mezi místní komunikace I. třídy, se ruší a věc
se vrací k novému projednání.
(UMCP3 610690/2020, OÚR 432)
MD – Odbor poz. komunikací, Ing. V. Krumphanzl, nábřeží L. Svobody 1222/12, 110 15 Praha 1

q)

Oznámení o zahájení řízení o změně v užívání stavby „Změna v užívání dočasné stavby
základnové stanice veřejné radiotelefonní sítě GSM EuroTel zn. P3HAV/21464 v části půdního
prostoru 5. NP budovy čp. 700, Praha 3, Havlíčkovo náměstí 9, k. ú. Žižkov na dobu dočasnou do
31. 08. 2021“.
Předkládá: ÚMČ P3 OV (OÚR 003)

r)

Oznámení o zahájení stavebního řízení stavby „Stavební úpravy, které budou prováděny
za účelem vybudování fotovoltaické elektrárny na střeše objektu čp. 2716 k.ú. Žižkov,
Za Žižkovskou vozovnou 19, Praha 3 včetně statického zajištění střešní konstrukce objektu
s dobou trvání do 31.12.2050“.
Předkládá: ÚMČ P3 OV (OÚR 001)

s)

Oznámení o zahájení společného územního a stavebního řízení ve věci stavby „Nástavba
Gymnázia Na Pražačce, Nad Ohradou 2825/23, Praha 3, Žižkov“.
Předkládá: ÚMČ P3 OV (OÚR 009)
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t)

Rozhodnutí o změně ÚR pro stavbu „Obytný soubor Žižkov Na Vackově, Praha 3“ s novým názvem
„Obytný soubor Na Vackově zóna A2/etapa 08“.
Předkládá: ÚMČ P3 OV (OÚR 010)

u)

Oznámení o zahájení řízení o povolení odstranění stavby „Odstranění rodinného domu na č. parc.
3496, k.ú. Žižkov, garáže na pozemku č. parc. 3496, k.ú. Žižkov a oplocení na pozemku č. parc.
3497, k.ú. Žižkov, Na Rovnosti 8, Na Mokřině 7, Praha 3“.
Předkládá: ÚMČ P3 OV (OÚR 013)

v)

Oznámení o doplnění podkladů k odvolacímu řízení proti rozhodnutí „Připojení objektů A3VZC,
A3HUS, A3VLK – Viktoria Žižkov, optické kabely, Praha 3“.
Předkládá: ÚMČ P3 OV (OÚR 014)

14. Oznámení o zahájení územního řízení „Sportovní centrum se zázemím – krytá
sportoviště, tělocvičny, studia, masážní a rehabilitační centrum, služební byt,
ubytovací zařízení o kapacitě 14 lůžek, obchodní jednotka , Na Balkáně,
Praha 3“ na pozemcích parc.č. 1919/10, 1919/21, 1919/22, 2011/1, 2011/2 v k.ú.
Vysočany a dále parc. č. 2579 v k.ú. Žižkov v ulicích Na Balkáně, Pod Vrcholem.

(UMCP3 006070/2021, OÚR 402)
(doručeno 5.1.2021, 15 dnů na doručení námitek a připomínek = 20. ledna 2021)
Dana Podešvová – OV, č.j. UMCP3 005105/2021
Výbor 04/20 ze dne 16.6.2020:
„Městská část Praha 3 s realizací stavby „Cvičební a relaxační centrum Na Balkáně, Praha 3“ podle
předložené dokumentace pro územní řízení souhlasí.“
„Hlasování:
1 pro (Žaloudek),
0 proti,
7 se zdrželo – neschváleno.“

„Výbor pro územní rozvoj ZMČ Praha 3 doporučuje RMČ Praha 3 odsouhlasit toto vyjádření a pověřit
pana místostarostu Tomáše Mikesku odesláním vyjádření jménem městské části:

„Městská část Praha 3 s realizací stavby dle uvedeného oznámení nesouhlasí a má
k zahájenému řízení i následující námitky a připomínky, ke kterým zvažuje následně uplatnit
i své právo účastníka na podání odvolání. Navržená stavba vyčerpává zcela možnost další
výstavby v dané funkční ploše SP na úkor ostatních vlastníků zbývajících ploch. Dle jednání
s dalšími subjekty nám jsou známy i jiné připravované záměry v tomto území. Jde o záměry
na výstavbu pro veřejnost žádoucích nových sportovních objektů, které ale budou v důsledku
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umístění posuzovaného sportovního centra zcela zablokovány. Což samosprávě MČ Praha 3
přijde z hlediska úkolů územního plánování jako chybné a ve výsledku dokonce poškozující
rozvoj celého sportovního komplexu Na Balkáně.“
„Hlasování:

7 pro,

0 proti,

0 se zdrželo - schváleno .“

15. Různé
Výbor V05 ze dne 4. srpna 2020:
9.a Žádost o stanovisko k dokumentaci pro územní řízení stavby „Dům Radost, Praha 3, náměstí
Winstona Churchilla 1800/2, Praha 3“ na č. parc. 169, 170, 171, 172, 173, 174, 168, 175/1, 175/2,
4336/1, 4342, k. ú. Žižkov.
(UMCP3 220651/2020, OUR 181)
URBIA, spol. s r.o., Ing. Jitka Brabencová, Králodvorská 16, 111 21 Praha 1
„Městská část Praha 3 s realizací stavby „Dům Radost, Praha 3, náměstí Winstona Churchilla 1800/2,
Praha 3“ na č. parc. 169, 170, 171, 172, 173, 174, 168, 175/1, 175/2, 4336/1, 4342, k. ú. Žižkov, podle
předložené dokumentace pro územní řízení souhlasí. Investora žádáme, aby zahájil jednání s panem
místostarostou Tomášem Mikeskou o příspěvku na veřejnou vybavenost, technickou infrastrukturu
nebo veřejné prostory na území MČ Praha 3.“
„Hlasování:
9 pro,
0 proti,
0 se zdrželo – schváleno.“

„Po upozornění komise pro urbanismus, veřejný prostor a regeneraci městské památkové
zóny z listopadu 2020 a po obdržení dalších upozornění odborníků i veřejnosti na nesoulad
záměru investora se zájmy ochrany zapsaného památkově chráněného objektu pan Křeček
opatřil odborná vyjádření a inicioval přehodnocení srpnového vyjádření. Má k tomu dojít ve
středu 13. ledna 2021 formou usnesení RMČ P3.“

Zapsal

Zdeněk Fikar tajemník výboru

Ověřil

Ondřej Elfmark ověřovatel

Schválil

Matěj Michalk Žaloudek předseda výboru
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