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Zápis z jednání výboru pro územní rozvoj č. 8 

 
Datum jednání: úterý 6. září 2022 
Místo jednání: on-line prostřednictvím platformy MS Teams 

Začátek jednání:  16:06 hodin 
Konec jednání:  18:20 hodin 
Jednání řídil: Matěj Michalk Žaloudek 
Počet přítomných členů: průběžně 6-7-6-7 členů, výbor je usnášeníschopný 
 
Přítomni: Alexander Bellu (přip.17:26),  Ondřej Elfmark,  
 Tomáš Mikeska,    Michal Papež, 
 Antonín Svoboda,   Jiří Svrček,  
 Matěj Michalk Žaloudek 
 
Omluveni: Miloslav Procházka,   David Tacl 
 

Prezenční listina není součástí tohoto zápisu. 
Seznam zúčastněných členů výboru bude zaslán paní Štěpánce Šulcové, OOR, odd. organizační 
 

Pracovníci úřadu:         Tomáš Slepička – OKÚ, Lada Kolaříková – OKÚ,  

  Václav Tětek – OV  

Omluveni:         Jana Caldrová - OOŽP 

Hosté: Barbora Šumberová (Finep CZ), Pavel Dobeš,  
       

  

Počet stran: 13 

Tajemník: Zdeněk Fikar, OUR 

Ověřovatel zápisu: ověřovatel Ondřej Elfmark 

 

 

Program jednání: 
1. Zahájení. 
2. Schválení programu. 

3. Územní plán. 

4. Nákladové nádraží Žižkov. 

5. Koncepční vyjádření IPR Praha. 

6. Žádost o stanovisko k projektové dokumentaci pro vydání změny rozhodnutí o umístění stavby 
„Obnova parku na Vítkově - I. etapa, na č. parc. 408/7, 409, k.ú. Žižkov“. 

7. Žádost o stanovisko ke změně užívání staveb AUTO Jarov, a.s., spočívající v jejich prodloužení do 
31.12.2027. Jedná se o tyto stavby: 
a) dočasná stavba autosalonu Volkswagen (osobní vozy) 
b) dočasná stavba autosalonu Volkswagen (užitkové vozy) 
c) dočasná stavba autosalonu Audi včetně mechanické dílny 

d) dočasná stavba autosalonu Škoda a neveřejného parkovacího objektu 

e) dočasné stavby kanceláře prodejny zánovních vozidel. 
8. Žádost o vyjádření k projektu pro stavební povolení na akci „BBP 60367 Jeseniova u NN5271, 

Praha 3“. 
9. (17:00) Žádost o vyjádření ke studii MŠ v rámci záměru společnosti FINEP CZ při Malešické ulici. 
10. Informace o jednání zástupců MČ Praha 3 se zástupci GEOSAN DEVELOPMENT s.r.o 

o koncepčním ověření umístění MŠ v rámci připravovaného investičního záměru na území NNŽ. 
11. Na vědomí. 
12. Různé. 



1. Zahájení jednání výboru pro územní rozvoj ZMČ Praha 3 č. 8

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 7 ze dne 23. srpna 2022.“

„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 předřazením prezentace bodu č. 9. na 17:00
hodin (MŠ společnosti Finep CZ, paní Šumberová).“

„Hlasování: 6 pro, 0 proti, 0 se zdrželo - schváleno.“

3. Územní plán

3.1 Oznámení o zahájení řízení o vydání změn vlny V celoměstsky významných změn ÚP SÚ HMP.
(UMCP3 323142/2022, OUR 281)
OUR MHMP, Bc. Svatek

Veřejné projednání se bude konat 22.9.2022 od 12.00 hodin v CAMP – amfiteátr, Vyšehradská 51,
Praha 2 a současně formou videokonference a je možné ho shlédnout na odkazu:
https://vimeo.com/731334240/4c5c1cef80 Stanoviska, připomínky a námitky mohou být podány
písemně do 29.9.2022 včetně. Nejedná se o území MČ Praha 3.

3.2 Oznámení o zahájení řízení o vydání změny Z 3820 ÚP SÚ HMP a o veřejném projednání
vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území. (OUR 282), OUR MHMP

Veřejné projednání se bude konat 22.9.2022 od 11.00 hodin v CAMP – amfiteátr, Vyšehradská 51,
Praha 2 a současně formou videokonference a je možné ho shlédnout na odkazu:
https://vimeo.com/731333954/3c135ae01d Stanoviska, připomínky a námitky mohou být podány
písemně do 29.9.2022 včetně. Jedná se o celé území HMP – upřesnění pravidel pro plovoucí značky.

3.3 Oznámení o zahájení řízení o vydání změny vlny 14 – opakované veřejné projednání změny
Z 3194/14 ÚP SÚ HMP. (UMCP3 314094/2022, OUR 283)

OUR MHMP, Ing. arch. Frančeová
Opakované veřejné projednání se bude konat 22.9.2022 od 9.30 hodin v CAMP – amfiteátr,
Vyšehradská 51, Praha 2. a současně formou videokonference a je možné ho shlédnout na odkazu:
https://vimeo.com/731332705/233b071879 Stanoviska, připomínky a námitky mohou být podány
písemně do 29.9.2022 včetně. Jedná se o záměr „Centrum nového Žižkova“ (Cetin – bývalá telefonní
ústředna v Olšanské ulici) na území MČ Praha 3.

V5/2022, ze dne 17.5. 2022:
„Výbor pro územní rozvoj ZMČ Praha 3 se seznámil s aktuální verzí studie pro změnu územního plánu
Z 3194/14 společnosti Koncern Central Group, a.s, v prostoru bývalé tel. ústředny CETIN při
ulici Olšanská a ulici Jana Želivského. Předložená studie je ve stavu rozpracovanosti, v budoucnu je
očekáváno předložení výkresu objemové regulace, který bude navržen shodně s nástroji Urbanistické
studie s regulačními prvky změny Z 2600/00 pro Nákladové nádraží Žižkov a poslouží jako podklad pro
vydání změny územního plánu Z3194/14. Návrh obsahuje cca 1450 převážně menších bytů. Demolice
stávajícího objektu ústředny je plánována na rok 2023. Výbor byl rovněž seznámen s předchozími
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jednáními a výstupy z nich, která se týkala projednávání předchozí verze studie a jednak uzavření
smlouvy o spolupráci investora s MČ P3.
Výbor k předloženému pracovnímu návrhu doporučil RMČ P3 požadovat po investorovi následující
úpravy návrhu (převzata část doporučení Komise pro UVPaRMPZ):

1) Předložení výkresu regulace, který by se mohl stát přílohou dodatku smlouvy (předložený návrh
nelze považovat za dostatečný a nebyl doposud upokojivě projednán). Výkres regulace bude
v souladu s regulačními nástroji, využívanými v Urbanistické studii s regulačními prvky změny
Z26000/00 pro Nákladové nádraží Žižkov a musí obsahovat objemovou regulaci, vymezení
veřejných prostranství a regulaci směru a charakteru prostupů.

2) Doplnění členění prostorů mezi domy na veřejné / polo-veřejné / polo-soukromé / soukromé.
3) Aby byl návrh upraven vzhledem ke koordinaci se studií Olšanské třídy (kancelář UNIT architekti

pro IPR Praha) a s ohledem na zvolené dopravní řešení.
4) Konkrétně je třeba uspokojivě vyřešit nutnost zachování odbočování do ulice Ke Kapslovně,

protože neexistuje jiné obslužné napojení lokality západně od Basilejského náměstí; nutno řešit
s ohledem na možnou kolizi způsobu odbočování s pozicí tramvajové zastávky.“

„Hlasování: 8 pro, 0 proti, 0 se zdrželo - schváleno.“

3.4 Oznámení o zahájení řízení o vydání změny Z 3810/00 ÚP SÚ HMP a o veřejném projednání
vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území. (OUR 291), OUR MHMP

Veřejné projednání se bude konat 22.9.2022 od 9.00 hodin v CAMP – amfiteátr, Vyšehradská 51,
Praha 2 a současně formou videokonference a je možné ho shlédnout na odkazu:
https://vimeo.com/731333634/3d41db64b7 Stanoviska, připomínky a námitky mohou být podány
písemně do 29.9.2022 včetně. Nejedná se o území MČ Praha 3.

3.5 Oznámení o společném jednání o návrhu změny Z 3125/00 ÚP SÚ HMP a vyhodnocení vlivů změn
na udržitelný rozvoj území. (OUR 295), OUR MHMP

Společné jednání se bude konat 13.9.2022 od 9.00 hodin v CAMP – amfiteátr, Vyšehradská 51, Praha 2
a současně formou videokonference a je možné ho shlédnout na odkazu:
https://vimeo.com/739561678/cc3b89b08c Stanoviska, připomínky a námitky mohou být podány
písemně do 12.10.2022 včetně. Jedná se také o území MČ Praha 3 – severovýchodní část Městského
okruhu.

3.6 Návrh novely PSP, jejichž předmětem jsou věcné změny a doplnění PSP, zejména ve věcech
stromořadí a sítí, klimatických adaptačních opatření a dalších dílčích úprav.

(UMCP3 295777/2022, OUR 279)
HMP, doc. Ing. arch. Hlaváček, náměstek primátora

Témata k diskuzi – předložená novelizace
Ad § 1(nový odstavec 6)
Požadavek na vypuštění požadavku „znehodnocení potenciálu rozvoje“, protože k tomuto
parametru není připojen odkaz na vyšší nadřazený předpis ani zde není specifikováno, co
konkrétně znamená. Při uplatnění takového nespecifikovaného parametru hrozí nebezpečí
jeho zneužívání, kdy by jakýkoliv (předpisům neodpovídající) záměr mohl být obhájen
„znehodnocením potenciálu rozvoje“.

Ad § 16 Standard veřejných prostranství
(5) Novela musí stanovit, jakým způsobem bude posuzováno znemožnění umístění
výsadbového pásu a tím pádem odchýlení od požadavků na jeho umístění

Ad § 24 Prvky před stavební čarou
(1) d) Vykonzolované části vyšších podlaží mohou v součtu tvořit nejvýše 3/5 plochy fasády
přilehlé k příslušné uliční čáře. Jedná se o zvýšení z 1/3 na 3/5, tedy na dvojnásobek
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Ad § 50 Hygienická zařízení
(1) Požadavek na vypuštění umožněním vstupovat do hygienických zařízení z jakékoli

místnosti, jehož přijetím by mohlo v praxi docházet ke snížení standardu u nově
budovaných bytů.

Ad § 52 Ochrana proti hluku a vibracím
Zrušení bodu (2) - Zrušení §52 odstavce 2 PSP lze chápat spíš jako zpřísnění. Dle dnešních PSP je
možné překročení limitu hluku, pokud alespoň jedna obytná místnost ústí do venkovního prostoru, kde
hlukový limit překračován není. Zrušením tohoto odstavce tato možnost nebude a bude nutné dodržet
hlukový limit (dle nařízení vlády) všude)

Témata k diskuzi – z jiných částí PSP, novelizací neřešená
Ad § 23 Nezastavitelná část stavebního bloku
Požadavek na odstavec (2), kde předkládáme požadavek na:

a) Vypuštění možnosti umísťovat v nezastavitelné části stavebního bloku podzemní stavby,
nebo na:

b) Rozšíření možnosti umísťovat v nezastavitelné části stavebního bloku podzemní stavby o
procentuální regulativ, který ochrání alespoň část rostlého terénu před hydrologicky, staticky a
ekologicky nevhodným budováním předimenzovaných podzemních částí budov. Regulativ by
se měl samozřejmě nastavit pro odlišné struktury zástavby, pro blokovou zástavbu např.50%,
pro hybridní strukturu např.70%, pro funkcionalistickou zástavbu např. 85% apod.

Podklady do jednání RMČ P3 budou připraveny v koordinaci s OOŽP.“

Usnesení
„Místostarosta pro územní rozvoj Pavel Dobeš ve své kompetenci doporučí znění připomínek
samosprávy MČ P3 k novelizaci PSP a odsouhlasenou verzi odešle do 19. září 2022
pořizovateli novely. Výbor pro územní rozvoj ZMČ Praha 3 bere na vědomí možnost zasílat
v mezidobí návrhy členů výboru panu místostarostovi Dobešovi nebo na OÚR OKÚ do 13. září
2022.“

4. Nákladové nádraží Žižkov

Místostarosta Pavel Dobeš nadále intenzivně pracuje (připomínky MČ P3 byly vypořádány a
Urbanistické studie s prvky regulačního plánu byla upravena) na upřesňování třístranných
smluv o spolupráci mezi jednotlivými investory, HMP a městskou částí. Dle dohody mezi HMP
a MČ P3 (na úrovni pana náměstka Vyhnánka a místostarosty Dobeše) bude připravena
dvoustranná smlouva mezi HMP a městskou částí o kompenzacích ve prospěch MČ pro
případy, kdyby HMP nevybudovalo a) tramvajovou trať Olšanská – Habrová nejpozději do
roku 2029, b) novou komunikaci Jarovské třídy nejpozději do konce roku 2032.

Prozatím jsou projednány / navrženy principy tak, že kompenzace by byla sjednána pevnou
roční částkou (bez valorizace), která by měla odpovídat kompenzaci za problémy způsobené
neexistencí tramvajové trati v území a tím zajištění dopravní obslužnosti veřejnou tramvajovou
dopravou. Aktuálně jsou připravovány principy kompenzací, které budou po odsouhlasení
zapracovány do návrhu smlouvy. Smlouva o kompenzacích musí být schvalována a
podepisována v jednom „balíčku“ souběžně se smlouvami s investory.

Bylo přislíbeno, že RHMP do 30.11.2022 rozhodne o způsobu založení společného podniku
pro hlavní budovu NNŽ. Následně do konce března 2023 má být připraveno faktické založení
společného podniku. Bez popsaných kroků by MČ P3 neměla přistoupit k podepsání
připravených 3-stranných smluv s investory a HMP o spolupráci.
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Usnesení
„Výbor pro územní rozvoj ZMČ Praha 3 bere na vědomí informace pana místostarosty Mgr.
Pavla Dobeše o aktuálních výstupech a následujících krocích přípravy přestavby NNŽ.“

5. Koncepční vyjádření IPR Praha

5.1 Koncepční vyjádření ke studii „Integrované nemotorové dopravy v ulici Pod Krejcárkem,
Praha 3“. (UMCP3 328701/2022, OUR 293)

IPR Praha, Ing. arch. Horníková
IPR Praha s předloženým záměrem souhlasí a má k němu tyto připomínky:
- z předložených variant doporučuje variantu č. 2 zkombinovanou s dílčími prvky varianty č. 1

a současně s úpravou režimu S chodníku na stezku pro chodce s povoleným vjezdem cyklistů
- v úseku km 0,0 – 0,2 doporučujeme variantu č. 2 obohatit o prvky varianty č. 1 – ve směru od

Ohrady doporučuje ve směrově rozděleném úseku přidat vyhrazený pruh pro cyklisty
- kde to prostorové poměry dovolí rozšířit pruh pro cyklisty ve stoupání na šířku 1,75 m
- vyhrazený pruh doporučuje udržet alespoň v šíři 4,25 m s rozšířením v oblouku

5.2 Koncepční vyjádření k dokumentaci pro územní souhlas „Stavební úpravy NTL plynovodů
a přípojek, Koněvova – jih – Praha 3, k.ú. Žižkov“. (UMCP3 330961/2022, OUR 294)

IPR Praha, Ing. arch. Horníková
IPR Praha s předloženým záměrem souhlasí při splnění uvedených podmínek:
- požaduje, aby rušené úseky plynovodů byly vyjmuty ze země. Při ponechávání nefunkčního vedení

pod terénem dochází k zabírání podzemního prostoru, což následně může znemožňovat úpravy ve
veřejném prostoru včetně výsadby stromořadí.

Usnesení
„Členové výboru pro územní rozvoj ZMČ Praha 3 se seznámili s předloženým koncepčními
vyjádřeními Institutu plánování a rozvoje HMP.“
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praha
6. Žádost o stanovisko k projektové dokumentaci pro vydání změny rozhodnutí

o umístění stavby „Obnova parku na Vítkově - I. etapa, na č. parc. 408/7, 409, k.ú.
Žižkov“. (UMCP3 323607/2022, OUR 279)

Masak & Partner, s.r.o., Ing. arch. Jakub Masák, Rooseveltova 575/39, 160 00 Praha 6
Recepce 770 153 233, 233 341 951

Jedná se o změnu ÚR vydaného pod č. j.: UMCP3 146534/2020 ze dne 6.3.2020.

Dle informace Ing. Dana Frantíka, vedoucího odd. péče o zeleň OOP MHMP:
Projednávaná změna ÚR je zcela marginální, vyvolaná zejména dohodou mezi HMP a NM ohledně
vlastnictví a budoucího provozu kašny. Viditelně se téměř nic nemění, snad jen změna vysazovaných
druhů stromů - ale pokud by se neřešila změna ovládání kašny, tak bychom to vůbec neřešili změnou
ÚR. Reálně se jedná o tyto změny:
- změna umístění šachty ke kašně + změna trasování přípojek (vymístění ovládání kašny z budovy
Památníku na pozemek HMP)
- zvětšení šachty k vodním střikům
- změna trasování areálových přípojek (PVK ve stavebním řízení požadovalo zrušit jeden vodoměr)
- změna druhu stromů
- doplnění závlah ke stromů a trvalkám
Ohledně termínů – v 6/2022 nám ZHMP schválilo záměr na realizaci stavby – 1. etapa prací (situace
v příloze), máme kompletní zadávací dokumentaci, projednanou s naším zakázkovým
oddělením. Dnes 31.8.2022 bylo ve Věstníku veřejných zakázek uveřejněno předběžné oznámení (viz
příloha).

9

P— 7.. BE-

- - 4 -

S ohledem na výši VZ – 98 mil. Kč bez DPH, musí zadávací dokumentaci ještě odsouhlasit Odbor
veřejných zakázek MHMP, tam to pošleme do konce týdne. Takže s ohledem na zákonné termíny
počítáme ,s tím, že v týdnu od 19.9. 2022 bude vypsáno otevřené řízení. Pokud nedojde k námitkám a
jiným prodloužením, je reálné na konci listopadu uzavřít smlouvu o dílo. Realizaci odhadujeme na
minimálně 300 dní, spíš déle.
Další etapy (zahrnuté do vydaného ÚR) zatím nemáme, s ohledem na finanční náročnost 1. etapy není
reálné řešit dvě etapy v časovém souběhu. Předpokládám, že pokud se podaří letos vysoutěžit
dodavatele, zahájíme v příštím roce zpracování DSP na další část území, logickou hranicí je vjezd do
areálu Sokola Žižkov.
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6. Žádost o stanovisko k projektové dokumentaci pro vydání změny rozhodnutí 
o umístění stavby „Obnova parku na Vítkově - I. etapa, na č. parc. 408/7, 409, k.ú. 
Žižkov“.              (UMCP3 323607/2022, OUR 279) 

Masak & Partner, s.r.o., Ing. arch. Jakub Masák, Rooseveltova 575/39, 160 00 Praha 6 
Recepce 770 153 233, 233 341 951 

Jedná se o změnu ÚR vydaného pod č. j.: UMCP3 146534/2020 ze dne 6.3.2020. 
 

Dle informace Ing. Dana Frantíka, vedoucího odd. péče o zeleň OOP MHMP: 
Projednávaná změna ÚR je zcela marginální, vyvolaná zejména dohodou mezi HMP a NM ohledně 
vlastnictví a budoucího provozu kašny. Viditelně se téměř nic nemění, snad jen změna vysazovaných 
druhů stromů -  ale pokud by se neřešila změna ovládání kašny, tak bychom to vůbec neřešili změnou 
ÚR. Reálně se jedná o tyto změny: 
- změna umístění šachty ke kašně + změna trasování přípojek (vymístění ovládání kašny z budovy 

Památníku na pozemek HMP) 
- zvětšení šachty k vodním střikům 

- změna trasování areálových přípojek (PVK ve stavebním řízení požadovalo zrušit jeden vodoměr) 
- změna druhu stromů 

- doplnění závlah ke stromů a trvalkám 

Ohledně termínů – v 6/2022 nám ZHMP schválilo záměr na realizaci stavby – 1. etapa prací (situace 
v příloze), máme kompletní zadávací dokumentaci, projednanou s naším zakázkovým 
oddělením.  Dnes 31.8.2022 bylo ve Věstníku veřejných zakázek uveřejněno předběžné oznámení  (viz 

příloha). 

S ohledem na výši VZ – 98 mil. Kč bez DPH, musí zadávací dokumentaci ještě odsouhlasit Odbor 
veřejných zakázek MHMP, tam to pošleme do konce týdne. Takže s ohledem na zákonné termíny 
počítáme ,s tím, že v týdnu od 19.9. 2022 bude vypsáno otevřené řízení. Pokud nedojde k námitkám a 
jiným prodloužením, je reálné na konci listopadu uzavřít smlouvu o dílo. Realizaci odhadujeme na 
minimálně 300 dní, spíš déle. 
Další etapy (zahrnuté do vydaného ÚR) zatím nemáme, s ohledem na finanční náročnost 1. etapy není 
reálné řešit dvě etapy v časovém souběhu. Předpokládám, že pokud se podaří letos vysoutěžit 
dodavatele, zahájíme v příštím roce zpracování DSP na další část území, logickou hranicí je vjezd do 
areálu Sokola Žižkov. 



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 „Obnova parku na Vítkově - I. etapa, na č. parc. 408/7,
409, k.ú. Žižkov“ podle předložené dokumentace změny rozhodnutí o umístění stavby
souhlasí a současně upozorňuje investora, aby v této a dalších etapách nebylo opominuto
umístění navrženého výtahu z karlínského tunelu.“

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

7. Žádost o stanovisko ke změně užívání staveb AUTO Jarov, a.s., spočívající
v jejich prodloužení do 31.12.2027.

Jedná se o tyto stavby:
a) dočasná stavba autosalonu Volkswagen (osobní vozy)
b) dočasná stavba autosalonu Volkswagen (užitkové vozy)
c) dočasná stavba autosalonu Audi včetně mechanické dílny
d) dočasná stavba autosalonu Škoda a neveřejného parkovacího objektu
e) dočasné stavby kanceláře prodejny zánovních vozidel. (UMCP3 324932/2022, OUR 289)

Ing. Milan Hájek, Kynická 961, 190 16 Praha 9

AUDI
objekt

zidel

Žižkov
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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 „Obnova parku na Vítkově - I. etapa, na č. parc. 408/7, 
409, k.ú. Žižkov“ podle předložené dokumentace změny rozhodnutí o umístění stavby 
souhlasí a současně upozorňuje investora, aby v této a dalších etapách nebylo opominuto 
umístění navrženého výtahu z karlínského tunelu.“                  

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

7. Žádost o stanovisko ke změně užívání staveb AUTO Jarov, a.s., spočívající 
v jejich prodloužení do 31.12.2027.  
 

Jedná se o tyto stavby: 
a) dočasná stavba autosalonu Volkswagen (osobní vozy) 
b) dočasná stavba autosalonu Volkswagen (užitkové vozy) 
c) dočasná stavba autosalonu Audi včetně mechanické dílny 
d) dočasná stavba autosalonu Škoda a neveřejného parkovacího objektu 
e) dočasné stavby kanceláře prodejny zánovních vozidel.       (UMCP3 324932/2022, OUR 289) 

     Ing. Milan Hájek, Kynická 961, 190 16 Praha 9 
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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 prodloužením užívání staveb:
a) dočasná stavba autosalonu Volkswagen (osobní vozy)
b) dočasná stavba autosalonu Volkswagen (užitkové vozy)
c) dočasná stavba autosalonu Audi včetně mechanické dílny
d) dočasná stavba autosalonu Škoda a neveřejného parkovacího objektu
do data 31.12.2027 podle předložené žádosti souhlasí .
Pro stavbu
e) dočasné stavby kanceláře prodeje zánovních vozidel
s prodloužením užívání souhlasí pouze do 31.12.2024 z důvodu obav z možného konfliktu
územních požadavků na přípravu a budování Jarovské třídy a budování nové tramvajové trati,“

„Hlasování: 5 pro, 0 proti, 2 se zdrželi (Žaloudek+Elfmark) - schváleno.“

8. Žádost o vyjádření k projektu pro stavební povolení na akci „BBP 60367
Jeseniova u NN5271, Praha 3“. (UMCP3 324211/2022, OUR 290)

DIPO spol. s r.o., Ing. Kristina Dolečková, Legerova 921/14, 120 00 Praha 2

č.p.519/19

č.p.846/27

m
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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 „BBP 60367 Jeseniova u NN5271, Praha 3“ podle
předložené dokumentace pro stavební povolení souhlasí.“

„Hlasování: 5 pro, 0 proti, 1 se zdržel (Bellu) - schváleno.“
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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 prodloužením užívání staveb: 
a) dočasná stavba autosalonu Volkswagen (osobní vozy) 
b) dočasná stavba autosalonu Volkswagen (užitkové vozy) 
c) dočasná stavba autosalonu Audi včetně mechanické dílny 
d) dočasná stavba autosalonu Škoda a neveřejného parkovacího objektu 
do data 31.12.2027 podle předložené žádosti souhlasí . 
Pro stavbu 
e) dočasné stavby kanceláře prodeje zánovních vozidel 
s prodloužením užívání souhlasí pouze do 31.12.2024 z důvodu obav z možného konfliktu 
územních požadavků na přípravu a budování Jarovské třídy a budování nové tramvajové trati,“ 

„Hlasování: 5 pro,  0 proti,    2 se zdrželi (Žaloudek+Elfmark) - schváleno.“ 
 
 

8. Žádost o vyjádření k projektu pro stavební povolení na akci „BBP 60367 
Jeseniova u NN5271, Praha 3“.          (UMCP3 324211/2022, OUR 290) 

       DIPO spol. s r.o., Ing. Kristina Dolečková, Legerova 921/14, 120 00 Praha 2 
 
 

 
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 „BBP 60367 Jeseniova u NN5271, Praha 3“ podle 
předložené dokumentace pro stavební povolení souhlasí.“ 

„Hlasování:       5 pro,     0 proti,   1 se zdržel (Bellu) - schváleno.“ 
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9. (17.00) Žádost o vyjádření ke studii MŠ v rámci záměru společnosti FINEP CZ

při Malešické ulici. Mgr. Barbora Šumberová, FINEP CZ
Pozn.: V průběhu dalších stupňů dokumentace může dojít k upřesnění uvedených výměr. A ?????????
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Koncepční návrh Mateřské školy v BD, var. 5 tříd: 1 .NP 1:200
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9. (17.00) Žádost o vyjádření ke studii MŠ v rámci záměru společnosti FINEP CZ 
při Malešické ulici.                Mgr. Barbora Šumberová, FINEP CZ 



Jako součást práce na smlouvách o spolupráci s investory na území NNŽ byla zřízena pracovní
skupiny k projektu mateřské školky v rámci výstavby společnosti FINEP CZ při Malešické ulici.
Skupinu vede Ing. Dana Marholdová (OTSMI) a scházejí se v ní zástupci investora, projektanta A69,
odboru školství, OMA, oúr OKÚ a příslušní místostarostové.
Společnost Finep CZ předložila na jednání dne 6.1.2022 návrh řešení MŠ a bylo dohodnuto, že:

? MŠ bude 5-ti třídní s kapacitou 125 dětí (25 dětí ve třídě)
? MŠ bude řešena jako parterová, jako součást bytového domu
? MŠ bude dvoupodlažní - v prvních dvou NP
? Velikost podlažní plochy MŠ dle předloženého řešení je dostatečná (HPP cca 1900 m2)
? Velikost zahrady MŠ dle předloženého řešení je dostatečná (cca 900 m2)
? Forma vlastnictví pozemků bude předmětem dalších jednání, předběžně bylo diskutováno

řešení, že část (na konstrukci podzemních parkingů) bude ve výhradním užívání MČ P3,
ostatní část na rostlém terénu ve vlastnictví MČ P3

? Návrh bude upraven dle požadavků MČ P3 (ve smyslu jejich standardů) a bude se zástupci
MČ dále průběžně konzultován

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 přípravou realizace stavby 5-třídní mateřské školky podle předložené
studie v základních dohodnutých parametrech předběžně souhlasí a žádá investora o
průběžnou komunikaci ohledně přípravy projektové dokumentace MŠ v dalších stupních
projektové přípravy.“ „Hlasování: 6 pro, 0 proti, 0 se zdrželo - schváleno.“

10. Informace o jednání zástupců MČ Praha 3 se zástupci GEOSAN
DEVELOPMENT s.r.o o koncepčním ověření umístění MŠ v rámci
připravovaného investičního záměru na území NNŽ

Dne 18.8.2022 se konalo jednání mezi zástupci společnosti Geosan Development s.r.o. a zástupci
MČ P3 o umístění 5-ti třídní parterové MŠ v rámci projektu Nagano společnosti Geosan Development
s.r.o.. Realizace MŠ má být součástí nefinančního plnění vyplývajícího z připravované Smlouvy o
spolupráci mezi HMP, MČ P3 a společností GD v rámci projektu revitalizace NNŽ. Na jednání byly
investorem představeny dvě varianty umístění MŠ a došlo k následující dohodě:

? Po diskusi byla vybrána Varianta A umístění MŠ
? Investor bude dále pracovat na projektové přípravě MŠ pouze varianty A
? projekt MŠ bude dále diskutován se zástupci MČ P3
? MŠ bude kapacitně vyhovovat požadavkům MČ P3, vyjádřené v předaných standardech na velikost

podlažní plochy MŠ (1500 m2), odpovídající cca 2000 m2 HPP a velikost zahrady
? MŠ bude splňovat všechny požadavky vyplývající z právních předpisů
? MŠ bude realizována v rámci 1. fáze výstavby investičního záměru
? součástí bytového domu budou nájemní byty – část využívaná MČ P3, část v předpokladu ve

vlastnictví společnosti
Usnesení
„Výbor pro územní rozvoj ZMČ Praha 3 bere na vědomí informaci a doporučuje
místostarostovi pro územní rozvoj pokračovat ve spolupráci na přípravě projektu mateřské
školky ve variantě A.“ „Hlasování: 7 pro, 0 proti, 0 se zdrželo - schváleno.“
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přílohae 5 situační výkres

11.Na vědomí:

a) Oznámení o zahájení stavebního řízení pro stavbu „Stavební úpravy domu čp. 1656, k.ú. Žižkov,
Kubelíkova 6, Praha 3, které budou prováděny za účelem zateplení dvorní fasády, včetně ploché
střechy nad domovním schodištěm“. Předkládá: ÚMČ P3 OV (OÚR 280)

b) Oznámení o zahájení řízení o změně stavby před jejím dokončením „Rekonstrukce rodinného domu,
přístavba, zvýšení hřebene, na adrese Praha 3 – Žižkov, V Bezpečí 1347/6“.

Předkládá: ÚMČ P3 OV (OÚR 287)

c) Oznámení o zahájení řízení o změně stavby před jejím dokončením „Bezbariérové řešení objektu
ZŠ Perunova 975/6, Praha 3 – Vinohrady“. Předkládá: ÚMČ P3 OV (OÚR 285)

d) Rozhodnutí - oprava zřejmé nesprávnosti ve věci stavby „Rekonstrukce stanice Flora, zřízení
bezbariérového přístupu a výměna pohyblivých schodů ve stanici metra Flora“.

Předkládá: ÚMČ P3 OV (OÚR 284)

e) Rozhodnutí o vydání společného povolení na stavbu „Nástavba celoocelového schodiště v jižní části
západní tribuny Stadionu FK Viktoria Žižkov, na pozemku č. parc. 163/1, k.ú. Žižkov“.

Předkládá: ÚMČ P3 OV (OÚR 286)
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c) Oznámení o zahájení řízení o změně stavby před jejím dokončením „Bezbariérové řešení objektu 
ZŠ Perunova 975/6, Praha 3 – Vinohrady“.   Předkládá: ÚMČ P3 OV (OÚR 285) 

d) Rozhodnutí - oprava zřejmé nesprávnosti ve věci stavby „Rekonstrukce stanice Flora, zřízení 
bezbariérového přístupu a výměna pohyblivých schodů ve stanici metra Flora“. 

    Předkládá: ÚMČ P3 OV (OÚR 284) 
 

e) Rozhodnutí o vydání společného povolení na stavbu „Nástavba celoocelového schodiště v jižní části 
západní tribuny Stadionu FK Viktoria Žižkov, na pozemku č. parc. 163/1, k.ú. Žižkov“. 

    Předkládá: ÚMČ P3 OV (OÚR 286)      
 



f) Rozhodnutí o vydání povolení stavby před jejím dokončením „Stavební úpravy domu čp. 413, k.ú.
Žižkov, Milíčova 1, Praha 3, přístavba balkónů a úprava okenních otvorů na severní straně fasády
ve 2. NP až 5. NP, včetně zateplení severní a západní strany dvorní fasády domu na pozemku č.
parc. 681, k.ú. Žižkov“. Předkládá: ÚMČ P3 OV (OÚR 288)

g) Rozhodnutí o umístění stavby „Rezidenční areál Malešická“. Předkládá: ÚMČ P3 OV (OÚR 292)

h) Oznámení o zahájení řízení o dodatečném povolení stavby „Jednopodlažní přístavba garáže
s terasou umístěná na pozemku č. parc. 3815 při severní straně rodinného domu čp. 1392, k.ú.
Žižkov, Jilmová 33, Praha 3“. Předkládá: ÚMČ P3 OV (OÚR 296)

i) Oznámení o zahájení stavebního řízení pro stavbu „BESIP 2970454, Koldínova – Žerotínova,
Praha 3“. Předkládá: ÚMČ P3 OV (OÚR 297)

j) Usnesení, rozhodnutí, společnost CTR Viktoria Center, s.r.o, není účastníkem územního řízení pro
záměr v dokumentaci nazvaný: „Dům Radost, nám. Winstona Churchilla 1800/2, Praha 3 – Žižkov“.

Předkládá: ÚMČ P3 OV (OÚR 300)

k) Rozhodnutí o změně stavby před jejím dokončením: „Rekonstrukce ul. Koněvova, Praha 3 – Žižkov,
akce č. 999337“. Předkládá: MHMP, Odb. pozem. komunikací a drah, Odd. speciál. staveb. řádu

(OÚR 301)

l) Usnesení, zastavení správního řízení, žádost o stavební povolení, pro stavbu nazvanou: „Základní
škola Jarov, V Zahrádkách 48/1966, Praha 3, půdní vestavba“. Předkládá: ÚMČ P3 OV (OÚR 303)

m) Rozhodnutí, vydání společného povolení pro stavbu nazvanou: „Celková rekonstrukce Divadla na
Vinohradech, SO 02, Areál kulisáren“. Předkládá: ÚMČ P3 OV (OÚR 304)

n) Usnesení, přerušení společného územního a stavebního řízení ve věci stavby: „Městská zahrada
Pod Kapličkou“. Předkládá: ÚMČ P3 OV (OÚR 302

12.Různé

Předpokládané příští jednání výboru je naplánováno
na úterý 4. října 2022 od 16:30 hodin
on-line prostřednictvím platformy MS Teams

Zapsal Zdeněk Fikar tajemník výboru

Ověřil Ondřej Elfmark ověřovatel zápisu

Schválil Matěj Michalk Žaloudek předseda výboru
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