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Zápis z jednání výboru pro územní rozvoj č. 1 
 

Datum jednání: 18. ledna 2022 
Místo jednání: MS Teams 
Začátek jednání:  16:33 hodin 
Konec jednání:  18:26 hodin 
Jednání řídil: Matěj Michalk Žaloudek 

Počet přítomných členů: průběžně 7 – 9 - 7 členů, výbor je usnášeníschopný 

Přítomni (podle spojovatele): Alexander Bellu  Ondřej Elfmark (přip.16:38) 
 Tomáš Mikeska   Michal Papež  
 Miloslav Procházka Antonín Svoboda 
 Jiří Svrček   Matěj Michalk Žaloudek 
 David Tacl (přip. 17:12, odp. 18:06) 
Omluveni: 
 

Prezenční listina není součástí tohoto zápisu (záznam jednání MS Teams ve formátu MS Excel). 
 
Seznam zúčastněných členů výboru bude neprodleně zaslán paní Štěpánce Šulcové, OO, odd. 
organizační 
 

Připojení pracovníci úřadu:        Jana Caldrová – OOŽP, Tomáš Slepička – OÚR, 
 Václav Tětek – OV, 

Omluveni:   

Připojení hosté:  Pavel Dobeš, Pavel Křeček, Jan Bartko,   

 Margita Brychtová, David Wittássek, Tomáš Kašpar, Vít 
Vala (3 za Dům Radost), Pavlína Dolejská (NPÚ Praha), 

     

  

Počet stran: 8 

Tajemník: Zdeněk Fikar, OUR 

Ověřovatel zápisu: Ondřej Elfmark 

 

 

Program jednání: 

1. Zahájení. 
2. Schválení programu. 

3. Územní plán. 

4. Nákladové nádraží Žižkov. 

5. Koncepční vyjádření IPR Praha. 

6. Žádost o vyjádření k dokumentaci pro stavební povolení pro stavbu „Připojení zahrádek ČZS č. 66 
Na Balkáně, Praha 3, ke stávající distribuční síti“. 

7. 17:00 Prezentace aktuálního návrhu „Dům Radost“. 
8. Žádost o povolení změny užívání nebytového prostoru v „1. PP a 1. NP, Roháčova 266/38, 

Praha 3“. 
9. Na vědomí. 
10. Různé. 
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1. Zahájení jednání výboru pro územní rozvoj ZMČ Praha 3 č. 1 

Usnesení 
„Přítomní členové výboru pro územní rozvoj ZMČ Praha 3 se seznámili a souhlasí se zněním 
zápisu z jednání výboru pro územní rozvoj ZMČ Praha 3 číslo 10 ze dne 21. prosince 2021.“ 

„Hlasování:     7 pro, 0 proti,  0 se zdržel - 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.“ 

„Hlasování:         7 pro,            0 proti,     0 se zdrželo - schváleno.“ 

3. Územní plán 

3.1 Oznámení o veřejném jednání nad zpracovanou územní studií Palmovka – změna webového 
odkazu.              (UMCP3 467871/2021, OUR 500) 

         MHMP OUR, Ing. Pecháček 

Projednání včetně výkladu je možné shlédnout na odkazu: https://vimeo.com/654544236 

Změna se netýká území Prahy 3. 
 

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

4. Nákladové nádraží Žižkov 

Místostarosta pro územní rozvoj Pavel Dobeš seznámil členy výboru s aktuálními kroky 
přípravy spoluúčasti investorů a uzavírání smluv o spolupráci s nimi (kontribuce). Materiál 
MHMP byl projednán  v RHMP dne 17. ledna a v ZHMP má být projednán 27. ledna 2022. 
Souběžně připravované materiály MČ P3 (pro rozvojové plochy, kde nejsou nezbytné změny 
ÚPn) na projednání HMP bezprostředně navážou. Náměstci primátora Vyhnánek, Chabr a 
Hlaváček dále samostatně připravují záměr na odkoupení části historické budovy hlavním 
městem (příprava usnesení na březen 2022). 
Je k tomu svoláno samostatné mimořádné jednání výboru na úterý 1. února od 16:30 hodin. 
Tým pana místostarosty průběžně připomínkuje „podkladovou studii“ s kanceláří náměstka 
primátora Hlaváčka a s pracovníky IPR Praha. Vzešly zde požadavky  na doplnění studie  
v případě požadavků na pořízení urbanistických soutěží na větší ze základních škol a na parter 
centrálních území, se studií spojených. Dále na požadavky na infrastrukturu, veřejné vybavení, 
projednání výstupů z dopravní studie (Ing. Zděradička IPR Praha), požadavky na zakotvení 
etapizace výstavby (zasmluvnění) s podmínkami nejnižších požadavků na parkování dle PDP, 
limitem dostavby Jarovské třídy, výstavbou tramvaje, výstavbou SV segmentu Městského 
okruhu. Požadovaná doplnění k etapizaci spočívají v zapracování limitů výstavby v % 
celkového (dílčích) území. 
Místostarosta ve spolupráci s OTSMI, OMA a OKÚ souběžně zahájil jednání s developery o 
konkrétní podobě jejich úkolů ve výstavbě veřejného vybavení. Nejdále je jednání pracovní 
skupiny se společností Finep nad projektem 5ti třídní mateřské školky. 
 

https://vimeo.com/654544236
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Usnesení 
„Výbor pro územní rozvoj ZMČ Praha bere na vědomí informace místostarosty pro územní 
rozvoj o projednávání Podkladové studii pro Změnu Z2600/00 i o přípravě  metodiky a smluv 
s investory („kontribuce“) ze strany HMP ale i obdobných materiálů městské části.“  
 
  

5. Koncepční vyjádření IPR Praha 
5.a Vyjádření k dokumentaci pro územní rozhodnutí pro stavbu „Rezidenční areál Malešická“.
    (UMCP3 000043/2022, OUR 001) 
    IPR Praha, Ing. Romanov 

IPR Praha s předloženým záměrem „Rezidenční areál Malešická“ souhlasí. 
 

Usnesení 
„Členové výboru pro územní rozvoj ZMČ Praha 3 se seznámili s předloženým koncepčním 
vyjádřením Institutu plánování a rozvoje HMP.“ 
 
 

6. Žádost o vyjádření k dokumentaci pro stavební povolení pro stavbu 
„Připojení zahrádek ČZS č. 66 Na Balkáně, Praha 3, ke stávající distribuční 
síti“.              (UMCP3 008293/2022, OUR 010) 

 Zákl. organizace ČZS č. 66 Na Balkáně Praha 3, Slévačská 902/11, 198 00 Praha - Hloubětín 

 
Výbor V8-2021 ze dne 2. listopadu 2021: 
„Městská část Praha 3 s realizací stavby „Připojení 14 zahrádek Českého zahrádkářského svazu č. 66 
Na Balkáně, Praha 3, ke stávající distribuční síti“ podle předložené dokumentace pro stavební povolení 
souhlasí.“ 

„Hlasování:           3 pro,             0 proti,           3 se zdrželi (Žaloudek+Elfmark+Svrček) - schváleno.“ 
„Nebylo přijato žádné usnesení.“ 

Usnesení 
Výbor pro územní rozvoj ZMČ Praha 3 doporučuje RMČ Praha 3 odsouhlasit toto vyjádření a pověřit 
pana místostarostu Mgr. Pavla Dobeše odesláním stanoviska jménem městské části: 
 

„Městská část Praha 3 s realizací stavby „Připojení zahrádek ČZS č. 66 Na Balkáně, Praha 3, 
ke stávající distribuční síti“ podle předložené dokumentace pro stavební povolení souhlasí.“ 

  „Hlasování:               6 pro,             0 proti,             0 se zdržel - schváleno.“ 
„(Svoboda dočasně nepřítomen)“ 

 

7. Prezentace aktuálního návrhu „Dům Radost“. 

Výbor V5 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 

 

Výbor V1 ze dne 12. ledna 2021 

„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.“ 
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„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.“ 
 
Výbor V3 ze dne 23. března 2021 

Dopis dědice autorských práv spoluautora architekta Karla Honzíka k návrhu rekonstrukce paláce 
Všeobecného penzijního ústavu (nyní tzv. Domu Radost).  Předkládá: Pavel Křeček 

Dopis napsán 5.3.2021, úřad obdržel 17.3.2011, žádá o předání nesouhlasného stanoviska k návrhu 
přestavby objektu investorovi plánované rekonstrukce. 
Usnesení 
„Výbor pro územní rozvoj ZMČ Praha 3 doporučuje RMČ Praha 3 pověřit pana místostarostu Pavla 
Křečka odesláním kopie nesouhlasného stanoviska dědice autorských práv spoluautora původního 
návrhu paláce Všeobecného penzijního ústavu (nyní tzv. Domu Radost) investorovi návrhu jeho 
rekonstrukce a OPP MHMP.“ 
 
Komise pro urbanismus, veřejný prostor a regeneraci městské památkové zóny ze dne 8. 12. 2021: 

Představení upravené DÚR záměru rekonstrukce a dostaveb areálu Radost (ÚRO) zástupcem 
investora a architekty kanceláře Qarta Dokumentaci pro územní řízení představili zástupci Domu Radost 
Helena Kosková, Vít Vala, PhDr. Holeček, Tomáš Kašpar a architekt David Wittássek (Qarta)  
Příloha zápisu z jednání komise pro UVPaRMPZ č. 5 dne 18. 11. 2020  
Dům Radost /Všeobecný penzijní ústav/  
Komise nedoporučuje RMČ schválit realizaci předloženého návrhu na revitalizaci a dostavbu Domu 
Radost, požaduje hledání citlivějšího přístupu k rekonstrukci významné kulturní památky a jejího nového 
programu tak, aby zůstal zachován její původní architektonický koncept, detail a kontext městské 
památkové zóny. Doporučuje, aby RMČ revokovala Usnesení RMČ č. 576 zde dne 12.08.2020.  
přílohy/ viz posudek NPÚ  
viz odůvodnění Petra Vorlíka  
 

U S N E S E N Í RMČ P3 č. 22 ze dne13.01.2021  
Změna stanoviska RMČ Praha 3 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 na podkladě upozornění poradního orgánu RMČ  
Rada městské části  
I. b e r e n a v ě d o m í  
1. doporučení Komise pro urbanismus, veřejný prostor a regeneraci městské památkové zóny, dle 
přílohy č. 1 tohoto usnesení  
II.s o u h l a s í  
1. s provedením změny předchozího stanoviska k stávající 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., nepodložené rozhodnutím OPP Magistrátu hl. m. Prahy na 
nesouhlasné 2. s opětovným projednáním dokumentace a vydáním stanoviska RMČ, a to na základě 
rozhodnutí OPP Magistrátu hl. m. Prahy  

III.u k l á d á  
1. Pavlu Křečkovi, neuvolněnému členu rady1.1. informovat investora a dotčené orgány státní správy 
o předmětném usnesení  
 

Paní architektka Dolejská vysvětlila názory NPÚ Praha, popsané v odborném vyjádření ústavu. Obsáhlé 
závazné stanovisko OPP MHMP k projektu však z velké části názor odborné organizace vyvrací 
a vydává pro fázi ÚR souhlas. V diskuzi se k projektu vyjádřilo všech 8 členů komise i někteří přítomní 
hosté 

 

Usnesení:  



Praha
„Komise pro urbanismus, veřejný prostor a regeneraci městské památkové zóny se seznámila
s aktualizovanou dokumentací pro územní řízení přestavby a dostaveb Domu Radost včetně vysvětlení
architekta projektu a zástupců investora.
Komise se následně shodla na následujících doporučeních vůči výboru pro územní rozvoj, RMČ P3,
místostarostovi pro územní rozvoj ale i vůči investorovi a architektům záměru.
- Komise souzní s názory NPÚ Praha a doporučuje zapracovat další korektury projektu tak, aby nedošlo
ke změně vnějšího obrysu dle požadavku NPÚ, a aby byla v co největším rozsahu zachována
autenticita vybraných částí interiéru, přičemž jejich výběr by měl vzejít z jednání s NPÚ Praha. Což
znamená požadavek na změnu projektu před zahájením územního řízení.“

(výrok byl finalizován předsedou komise) „Hlasování: 8 pro, 0 proti, 0 se zdrželo - schváleno.“
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PŮVODNÍ ŘEŠENÍ UPRAVENÉ ŘEŠENÍ

Členové výboru dostali v podkladech jednání kopii závazného stanoviska OPP HMMP ze
dne 1.10.2021 i kopii odborného vyjádření NPÚ Praha ze dne 4.8.2021 k dané dokumentaci
pro územní řízení (a dalším dodaným podkladům).

Za Dům Radost aktuální podobu představili pánové Tomáš kašpar a architekt David
Wittássek. K projektu DÚR již dispozicí cca 60 souhlasnými stanovisky a vyjádřeními (mezi
nimi OOP MHMP a IPR Praha). Žádost o vydání ÚR byla podána 10. ledna 2022, ale řízení
zatím zahájeno nebylo, protože předpokládá podrobné prověření stavebním úřadem.

Odborné vyjádření vysvětlila a na dotazy odpovídala architektka Pavlína Dolejská za NPÚ
Praha.

Usnesení
Výbor pro územní rozvoj ZMČ Praha 3 doporučuje RMČ Praha 3 odsouhlasit toto vyjádření a pověřit
pana místostarostu Mgr. Pavla Dobeše odesláním stanoviska jménem městské části:

Městská část Praha 3 s realizací stavby podle předložené aktualizované podoby projektu DÚR
„Domu Radost“ souhlasí.“

„Hlasování: 6 pro, 2 proti (Elfmark+Svrček), 1 se zdržel (Žaloudek) - schváleno.“

Městská část Praha 3 podatelna@praha3.cz, www.praha3.cz 5/8
Úřad městské části IČ: 00063517
Výbor pro územní rozvoj Bankovní spojení: Česká spořitelna, a. s.,
Havlíčkovo nám. 700/9, 130 00 Praha 3 Číslo účtu: 27-2000781379/0800
+420 222 116 111 Datová schránka: eqkbt8g

Praha

9 I 98

í
p 
p 
d

PŮVODNÍ ŘEŠENÍ UPRAVENÉ ŘEŠENÍ

 

Městská část Praha 3 podatelna@praha3.cz, www.praha3.cz 
Úřad městské části IČ: 00063517 
Výbor pro územní rozvoj Bankovní spojení: Česká spořitelna, a. s., 
Havlíčkovo nám. 700/9, 130 00  Praha 3 Číslo účtu: 27-2000781379/0800 
+420 222 116 111 Datová schránka: eqkbt8g 

5/8 

„Komise pro urbanismus, veřejný prostor a regeneraci městské památkové zóny se seznámila 

s aktualizovanou dokumentací pro územní řízení přestavby a dostaveb Domu Radost včetně vysvětlení 
architekta projektu a zástupců investora.  
Komise se následně shodla na následujících doporučeních vůči výboru pro územní rozvoj, RMČ P3, 
místostarostovi pro územní rozvoj ale i vůči investorovi a architektům záměru.  
- Komise souzní s názory NPÚ Praha a doporučuje zapracovat další korektury projektu tak, aby nedošlo 

ke změně vnějšího obrysu dle požadavku NPÚ, a aby byla v co největším rozsahu zachována 
autenticita vybraných částí interiéru, přičemž jejich výběr by měl vzejít z jednání s NPÚ Praha. Což 
znamená požadavek na změnu projektu před zahájením územního řízení.“  

(výrok byl finalizován předsedou komise)                „Hlasování: 8 pro, 0 proti, 0 se zdrželo - schváleno.“ 

 
Členové výboru dostali v podkladech jednání kopii závazného stanoviska OPP HMMP ze 
dne 1.10.2021 i kopii odborného vyjádření NPÚ Praha ze dne 4.8.2021 k dané dokumentaci 
pro územní řízení (a dalším dodaným podkladům). 
 
Za Dům Radost aktuální podobu představili pánové Tomáš kašpar a architekt David 
Wittássek. K projektu DÚR již dispozicí cca 60 souhlasnými stanovisky a vyjádřeními (mezi 
nimi OOP MHMP a IPR Praha). Žádost o vydání ÚR byla podána 10. ledna 2022, ale řízení 
zatím zahájeno nebylo, protože předpokládá podrobné prověření stavebním úřadem. 
 
Odborné vyjádření vysvětlila a na dotazy odpovídala architektka Pavlína Dolejská za NPÚ 
Praha. 
 
Usnesení 
Výbor pro územní rozvoj ZMČ Praha 3 doporučuje RMČ Praha 3 odsouhlasit toto vyjádření a pověřit 
pana místostarostu Mgr. Pavla Dobeše odesláním stanoviska jménem městské části: 
 

Městská část Praha 3 s realizací stavby podle předložené aktualizované podoby projektu DÚR 
„Domu Radost“ souhlasí.“ 

 

„Hlasování:            6 pro,          2 proti (Elfmark+Svrček),        1 se zdržel (Žaloudek) - schváleno.“ 
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8. Žádost o povolení změny užívání nebytového prostoru v „1. PP a 1. NP, 
Roháčova 266/38, Praha 3“.           (UMCP3 /2022, OUR 014) 

      Mgr. Jekatěrina Mézlová, statutární zástupce „Amélie, centrum pro zdravou rodinu“,   
      z.ú. Roháčova 266/38, Praha 3 

Usnesení 
Výbor pro územní rozvoj ZMČ Praha 3 doporučuje RMČ Praha 3 odsouhlasit toto vyjádření 
a pověřit pana místostarostu Mgr. Pavla Dobeše odesláním stanoviska jménem městské části: 
 

„Městská část Praha s rekonstrukcí prostoru „1. PP a 1. NP, Roháčova 266/38, Praha 3“ 
a povolením změny užívání nebytového prostoru podle předložené dokumentace 
souhlasí. 

„Hlasování:               7 pro,             0 proti,             0 se zdrželo - schváleno.“ 

9. Na vědomí: 

a) Oznámení o zahájení spol. územního a stavebního řízení: „Nástavba a stavební úpravy bytových 
domů čp. 2030, 2031 a 2032 na pozemcích č. parc. 3099/4, 3099/8, 3099/3 a 2930/23, k.ú. Žižkov, 
Pod Jarovem 18, 20 a 22, Praha 3, za účelem vybudování tří nových výtahů uvnitř budov“.                                      
      Předkládá: ÚMČ P3 OV (OÚR 509) 

 

b) Žádost o poskytnutí informace – vyřízení poskytnutím zveřejněné informace „Využití objektu Dům 
Radost“.           Předkládá: NPÚ (UMCP3 474287/2021, OÚR 506) 

 

c) Písemné vyjádření NPÚ k žádosti o poskytnutí informace „Využití objektu Dům Radost“.  
    Předkládá: NPÚ (UMCP3 474287/2021, OÚR 506) 

 

d) Osvědčení o vydání kolaudačního souhlasu pro stavbu „Žižkovské pavlače“ objektů: SO 01 – 

Žižkovské pavlače, novostavby objektů A, B, D, nástavby objektů C a E, SO 02 – Přístupový chodník 
(rampa), ke schodišti A a B, SO 03 – Retenční nádrž, SO 04 – Schodiště A a B, opěrná stěna C. 

Předkládá: ÚMČ P3 OV (OÚR 501) 
 

e) Veřejná vyhláška - vyrozumění účastníků řízení o podaném odvolání proti dodatečnému povolení 
stavby „Novostavba bytového domu na pozemku č. parc. 642/2, k.ú. Žižkov, a retenční nádrže na 

č. parc. 661, k.ú. Žižkov, ve dvoře domu čp. 381, k.ú. Žižkov, Cimburkova 7, Praha 3“. 
    Předkládá: ÚMČ P3 OV (OÚR 510) 

 

f) Veřejná vyhláška - oznámení o pokračování řízení o dodatečném povolení stavby „Stavební úpravy 
objektů č.p. 2158, na č. parc. 2794/1, v k.ú. Žižkov, V Okruží 10, za účelem změny užívání prostoru 
s možností počítačové a mechanické diagnostiky automobilů a dvěma kancelářemi; a čp. 2159, na 
č. parc. 2791/1, v k.ú. Žižkov, V Okruží 12, Praha 3, za účelem změny užívání na ubytovací zařízení“. 

Předkládá: ÚMČ P3 OV (OÚR 507) 
 

g) Rozhodnutí ve věci odvolání se proti vydání stavebního povolení na stavbu „Stavební úpravy v domě 
čp. 1899 k.ú. Žižkov, Baranova 6, Praha 3, které budou prováděny za účelem výměny osobního 
výtahu, včetně vybudování nové výtahové šachty v zrcadle domovního schodiště“. Odvolání se 
zamítá.       Předkládá: MHMP, OSŘ, Odd. právní, (UMCP3 480442/2021/442/D, OÚR 508) 

 

h) Osvědčení o vydání kolaudačního souhlasu „Revitalizace cyklostezky Pod Vítkovem - Smart Cities, 

Praha 3“, objektu SO 03 – veřejné osvětlení cyklostezky Pod Vítkovem.  
Předkládá: ÚMČ P3 OV (OÚR 504) 

 

i) Veřejná vyhláška - oznámení zahájení řízení o prodloužení platnosti stavebního povolení stavby 
„Obnova Tachovského náměstí, Praha 3 – Žižkov“.      Předkládá: ÚMČ P3 OV (OÚR 503) 
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j) Osvědčení - vydání kolaudačního souhlasu dokončených ucelených částí stavby „VIKTORIA 
ŽIŽKOV CENTER, ul. Seifertova a Krásova, Praha 3“, objektů IO.06.01 Přeložka NN – 1 kV 

a IO.06.02 Napojení na distribuční síť NN.        Předkládá: ÚMČ P3 OV (OÚR 499)      
 

k) Pozvánka k závěrečné kontrolní prohlídce stavby „Stavební úpravy jednotky č. 16/93 v 1. NP domu 

čp. 16, k.ú. Žižkov, Praha 3, Táboritská 24, související se změnou užívání lékárny na prodejnu“. 
Předkládá: ÚMČ P3 OV (OÚR 497) 

 

l) Vyrozumění o podaném odvolání pro stavbu nazvanou: „Nástavba, přístavba, stavební úpravy 
rodinného domu čp. 1403, stavby opěrných zdí, oplocení, akumulační jímky a vsakovacího objektu 
na č. parc. 3755 a 3756, k.ú. Žižkov, Praha 3, Za Žižkovskou vozovnou 3“.  
    Předkládá: ÚMČ P3 OV (OÚR 498) 

 

m) Oznámení o zahájení řízení o změně stavby před jejím dokončením „Nástavba tří bytových jednotek 
a přístavba osobního výtahu ke dvorní fasádě domu čp. 1487, Praha 3, Slezská 70, pozemek č. parc. 

2792, k.ú. Vinohrady“.         Předkládá: ÚMČ P3 OV (OÚR 505) 
MČ prostřednictvím VÚR na svém jednání (V8/21), dne 2.11.2021 se stavbou dle 
předložené PD souhlasila 

 

n) Oznámení zahájení řízení o povolení změny stavby před jejím dokončením „Nástavba 6. NP směrem 

do dvora a průběžného vikýře v 7.NP za účelem vybudování dvou mezonetových bytů, přístavba 
výtahu a balkónů ve 3.NP až 6.NP ke dvorní fasádě, stavební úpravy domu čp. 643, k.ú. Žižkov, 
Křišťanova 9, Praha 3, včetně navýšení komínového tělesa na domě čp. 644, k.ú. Žižkov“.  
    Předkládá: ÚMČ P3 OV (OÚR 502) 

 

o) Žádost o finanční podporu výstavy „100 let výročí velké Prahy – Sjednocení a zrození“.  
 Předkládá: Ing. Petr Ivanov, ARCHITECTUREWEEK; UMCP3 455500/2021/393/D, (OUR 496) 

 

p) Rozhodnutí o vydání společného povolení pro stavbu „Stavební úpravy, půdní nástavba, přístavba 
výtahu“, Seifertova 497/38.          Předkládá: ÚMČ P3 OV (OÚR 511) 

 

q) Rozhodnutí o vydání společného povolení pro stavbu „Půdní vestavba 3 bytů“ Pospíšilova 1426/5, 

Praha 3.            Předkládá: ÚMČ P3 OV (OÚR 512) 

 

r) Veřejná vyhláška - vyrozumění účastníků řízení o podaném odvolání na dodatečné povolení stavby 
„Novostavba bytového domu na pozemku č. parc. 642/2, k.ú. Žižkov a retenční nádrže na pozemku 
č. parc. 661, k.ú. Žižkov, ve dvoře domu čp. 381, k.ú. Žižkov, Cimburkova 7, Praha 3“.  

         Předkládá: ÚMČ P3 OV (OÚR 013) 

 

s) Rozhodnutí o vydání rozhodnutí o změně využití území, žadatele ČD, a.s. „Pozemek č. parc. 

4439/20, k.ú. Žižkov, jako ostatní plocha – ostatní komunikace; pozemek č. parc. 4439/23, k.ú. 
Žižkov, jako ostatní plocha – ostatní komunikace“.       Předkládá: ÚMČ P3 OV (OÚR 006) 

 

t) Osvědčení o vydání kolaudačního souhlasu, povolení užívání stavby „Stavební úpravy jednotky 

č. 16/93 v 1. NP domu čp. 16, k.ú. Žižkov, Praha 3, Táboritská 24, související se změnou užívání 
lékárny na prodejnu“.          Předkládá: ÚMČ P3 OV (OÚR 003) 

 

u) Oznámení o zahájení řízení o prodloužení platnosti společného povolení „Výstavba podzemních 

kontejnerů na území MČ Praha 3, lokalita Luční – V Okruží, pozemek č. parc. 2824, k.ú. Žižkov“.  
         Předkládá: ÚMČ P3 OV (OÚR 008) 

 

v) Oznámení o zahájení řízení o prodloužení platnosti společného povolení „Výstavba podzemních 
kontejnerů na území MČ Praha 3, lokalita Přemyslovská - Sudoměřská, pozemek č. parc. 1540/2, 
k.ú. Žižkov“.            Předkládá: ÚMČ P3 OV (OÚR 005) 
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w) Usnesení o zastavení územního řízení ve věci stavby „Prodloužení kanalizační stoky – Pitterova 

ulice, Praha 3“.           Předkládá: ÚMČ P3 OV (OÚR  009) 

 

x) Cenová mapa stavebních pozemků hl. m. Prahy pro rok 2022. 
Předkládá: MHMP, OHM Odd. využití a správy pozemků ÚMČ (OÚR 002) 

 

y) Rozhodnutí o vydání povolení změny stavby před dokončením „Nástavba podlaží, nástavba podkroví 
s vikýři, přístavba balkonů, retenční nádrž ve dvoře a stavební úpravy bytového domu čp. 542, na č. 
parc. 231, k.ú. Žižkov, Krásova 35, Praha 3, které budou prováděny za účelem vybudování 8 bytů 
a nového osobního výtahu“.          Předkládá: ÚMČ P3 OV (OÚR 462) 

 

z) Oznámení o zahájení řízení o změně stavby před jejím dokončením „Dvoupodlažní parkovací stání 
na č. parc. 3737 a 3738 u bytového domu čp. 2314, Praha 3, Soběslavská 15, k.ú. Vinohrady“. 
             Předkládá: ÚMČ P3 OV (OÚR 015) 

 

aa) Veřejná vyhláška, vyrozumění účastníků řízení o podaném odvolání ve věci stavby s názvem: „ 
      Rezidenční projekt Jeseniova 38 – výstavba bytových domů Jeseniova 38 Praha 3 – Žižkov“.  

                                                                                                          Předkládá:  ÚMČ P3 OV (OÚR 16) 
 

10.  Různé 

 

Příští mimořádné jednání výboru je naplánováno na  

úterý 1. února 2021 od 16:30 hodin  
(v sále zastupitelstva prezenčně,  

nebo podle covidové situace distančně v MS Teams) 

 

Příští řádné jednání výboru je naplánováno na  

úterý 22. února 2021 od 16:30 hodin (MS Teams) 

 

 

Zapsal Zdeněk Fikar tajemník výboru  

Ověřil Ondřej Elfmark ověřovatel  

Schválil Matěj Michalk Žaloudek předseda výboru  


