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Zápis
z 10. jednání

Výboru pro územní rozvoj
Zastupitelstva městské části Praha 3
konaného dne 15. října 2015
I.
II.

Územní plánování, stavební řád a životní prostředí
III.

Přítomni:
Přítomno:

Fond obnovy a rozvoje

Vlastní programy a záměry městské části

(viz přiložená prezenční listina)
průběžně 6 / 7 / 8 / 9 členů výboru:
Zdeněk Zábojník – předseda výboru
Pavel Ambrož
Alexander Bellu
Martin Dlouhý (příchod 17:00)
David Gregor
Mojmír Mikuláš
Michal Papež (příchod 16:47)
Miloslav Procházka (příchod 16:44)
Ondřej Rut

Omluveni:
Neomluveni:
Tajemník:
Zdeněk Fikar
Přizváni, zápis: OÚR – Tomáš Slepička
OV – Václav Tětek, OD – Martin Vančura, OŽP – Otokar Karásek,
OTSMI – Martin Kadlec
Omluveni:
Hosté:

OTSMI Jana Caldrová

Jednání bylo zahájeno v 16:35 hod. a ukončeno v 19:15 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 3. září 2015:
„Úkoly z předchozího jednání jsou splněny, nebo probíhá jejich průběžné plnění.“
„Přítomní členové výboru souhlasí se zněním zápisu ze dne 3. září 2015.“
„Hlasování: 6 pro, 0 proti,

0 se zdrželo.“

„Přítomní členové výboru souhlasí s navrženým programem celého jednání dle oddílů I. + II. +
III. s tím, že bod III.3 ( Záměr realizace úprav v parku Parukářka a záměr zřízení fitness hřišť
na Židovských pecích a sídlišti Jarov ) bude předřazen na začátek jednání.“
„Hlasování:
6 pro, 0 proti, 0 se zdrželo.“
Zápis z 10. jednání Výboru pro územní rozvoj ZMČ Praha 3 ze dne 15. října 2015

2

I. Fond obnovy a rozvoje
Schválený program:
1. Návrh nových zásad poskytování návratných finančních výpomocí z Fondu obnovy a
rozvoje Zastupitelstva městské části Praha 3.
I. Různé
Jednání:
1. Návrh nových zásad poskytování návratných finančních výpomocí z Fondu obnovy a
rozvoje Zastupitelstva městské části Praha 3.
Materiál byl schválen v zářijovém jednání ZMČ a je zveřejněn na webu Prahy 3.
Podle sdělení pana Jonáše Merty, vedoucího odboru organizačního, bude na webu MČ Praha 3
začátkem listopadu 2015 k dispozici formulář žádosti v elektronické podobě včetně
zapracované metodiky na rozpoznávání a zpracování žádostí v kategorii „De Minimis“.
Formulář žadatelé vyplní a zašlou na MČ P3. K takto zaslaným žádostem budou mít
elektronický přístup všichni zastupitelé.
Dle přílohy Usnesení č. 99 z 22. 9. 2015 „Zásady poskytování návratných finančních výpomocí
z Fondu obnovy a rozvoje ZMČ P3“, kapitola X. Řízení o poskytnutí návratné finanční
výpomoci, OÚR předá nejpozději do 10 dnů zkontrolované žádosti předsedovi VÚR a výbor
je do 20 dnů od obdržení vyhodnotí a navrhne výši přidělené návratné finanční výpomoci.
Lhůta pro rozhodnutí o žádosti ZMČ P3 je do 31. března 2016.
Prakticky to tedy znamená, že pro dodržení všech předepsaných lhůt je předání podkladů
předsedovi výboru možné 8. - 10. února 2016 a nejpozději do 1. března 2016 musí
proběhnout jednání Výboru pro územní rozvoj. Vzhledem k nutnosti projednání žádostí
v březnovém zastupitelstvu, je tedy třeba svolat samostatné jednání výboru co nejdříve po
obdržení materiálů od OÚR (dohodnout konkrétní datum jednání výboru, který se bude
žádostmi zabývat).
„Výbor pro územní rozvoj ZMČ P3 bere na vědomí nutnost svolání zvláštního jednání k
projednání žádostí o poskytnutí návratných finančních výpomocí z Fondu obnovy a rozvoje
v období mezi 8. únorem až 1. březnem 2016, které předseda výboru zapracuje do
harmonogramu roku 2016.“
I. Různé
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II. Územní plánování, stavební řád a životní prostředí
Schválený program:
1. Územní plán.
1.a Informace o postupu přípravy nového územního plánu HMP – „Metropolitního plánu“.
1.b Žádost o informace potřebné ke zpracování pasportu městského mobiliáře – pokud MČ
disponuje dokumentací k jejich poloze a vzhledu.
1.c Žádost o vyjádření městských částí pro výběr prioritních stanic metra k řešení.
1.d Žádost o sdělení zkušenosti MČ Praha 3 s uzavíráním plánovacích smluv.
1.e Informace o novinkách týkajících se Územně analytických podkladů HMP.
1.f Komise Rady HMP pro změny územního plánu HMP – posouzení podnětů.
2. Nákladové nádraží Žižkov
2.a Dopis z IPR HMP ke „Konverzi NNŽ – Master Management Plan“.
2.b Koncepční rozvaha k Nákladovému nádraží Žižkov.
2.c Potvrzení závazného stanoviska MHMP, odboru kultury, památkové péče a cestovního
ruchu ze dne 14.123.2009 a změna závazného stanoviska MHMP, odboru kultury,
památkové péče a cestovního ruchu ze dne 16.8.2011.
2.d Žádost o reakci na návrh na smírné řešení vzájemných sporů spočívající v nevyčerpání
kapacit garantovaných územním plánem.
2.e Dopis paní starostky, týkající se NNŽ – objednání „studie biologického průzkumu a návrh
opatření“
3. Vyjádření IPR HMP
3.a Aktualizace vyjádření k DÚR dvou vzájemně sousedících staveb „Stavební úpravy,
přestavba, nástavba a přístavba objektu Kališnická 970/4, 6, Praha 3, k. ú. Žižkov“ a
„Půdní vestavba, nástavba a přístavba výtahu objektu Koněvova 902/71.
3.b Vyjádření k aktualizované DÚR „Oprava komunikace Malešická II v Praze 3“.
3.c Vyjádření k plánovaným akcím BESIP.
3.d Vyjádření k DÚR a DSP pro stavbu „Dostavba 2. NP se šesti bytovými jednotkami nad
budovou č. p. 2597, Koněvova, Praha 3“.
3.e Koncepční studie Vinohradské ulice.
4.
Žádost o vyjádření k dokumentaci pro územní řízení a stavební povolení pro stavbu
„Bytový dům Rezidence Central Plaza, Praha 3, k. ú. Žižkov – rekreační odpočinková
plocha s herními prvky“.
5. Kopie korespondence mezi firmou Andritz Hydro a SŽDC ohledně odkoupení oplocené
části pozemku č. 949/1, k. ú. Malešice, Praha 3.
6. Žádost o zabezpečení opravy opěrné cihlové zdi v ulici U Památníku.
7. Žádost o vydání stanoviska pro územní řízení a stavební povolení k projektu „Přestavba
nebytových prostor na restauraci, Koněvova 1730/13, Praha 3“.
8. Žádost o stanovisko k dokumentaci pro stavební povolení na akci „Modernizace zálohových
zařízení bezpečnostních systémů metra“.
9. Žádost o stanovisko k projektové dokumentaci pro územní rozhodnutí a stavební povolení
na akci „Půdní nástavba bytových jednotek a stavební úpravy společných prostor
Radhošťská 1645/15, 130 00, Praha 3, k. ú. Žižkov“.
10. Žádost o prodloužení 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. 2016“.
11. Žádost o prodloužení nájmu dočasné stavby prodejního stánku s květinami na č. parc.
1713/4, k. ú. Žižkov, Praha 3, před domem Táboritská 22 do 31. 12. 2016“.
12. Žádost o vyjádření ke studii „Novostavby bytového domu v ulici Pod Vítkovem“ spojená se
žádostí o odprodej podílu na pozemku č. parc. 512.
13. Shrnutí návrhu dokončení městského okruhu vedeného dvěma větvemi.
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II. Různé
Jednání:
1. Územní plán.
1.a Informace o postupu přípravy nového územního plánu HMP – „Metropolitního plánu“.
(UMCP3 079436/2015, OÚR 384)
HMP, PhDr. Matěj Stropnický
Dopis obsahuje požadavky a úkoly, jejichž cílem je vytvoření závazného harmonogramu
přípravy MPP, identifikaci rizik a výzvu k řešení a odstranění procesních, metodických a
obsahových nedostatků s cílem úspěšného projednání MPP. Dále vyzývá MČ k další spolupráci
a vznášení konkrétních požadavků.
„Členové výboru pro územní rozvoj se seznámili s materiálem o přípravě a harmonogramu
nového územního plánu.“
1.b Žádost o informace potřebné ke zpracování pasportu městského mobiliáře – pokud MČ
disponuje dokumentací k jejich poloze a vzhledu.
(UMCP3 086217/2015, OÚR 404)
MHMP OESVM, Ivo Mates
„Městská část předala potřebné informace a doporučuje odboru OTSMI dále v této otázce
komunikovat s MHMP OESVM.“
1.c Žádost o vyjádření městských částí pro výběr prioritních stanic metra k řešení.
(UMCP3 086034/2015, OÚR 417)
IPR HMP, p. o.
„Výbor pro územní rozvoj doporučil RMČ P3 odsouhlasit toto vyjádření a pověřil paní
starostku Vladislavu Hujovou odesláním vyjádření jménem městské části:“
„Zastupitelstvo MČ P3 přijalo usnesení č. 97 ze dne 22. 9. 2015 „Budoucí výstavba větve trasy
D metra, vedené územím MČ Praha 3“, podle kterého samospráva trvá na vedení trasy D metra
se stanicemi Prokopovo náměstí, Nákladové nádraží Žižkov a Jarov. Pan náměstek primátorky
Stropnický dne 12. 10. 2015 k tomu slíbil zorganizovat jednání s dotčenými specialisty IPR,
případně Metroprojektu.“
„Hlasování:
9 pro,
0 proti,
0 se zdrželo.“
1.d Žádost o sdělení zkušenosti MČ Praha 3 s uzavíráním plánovacích smluv.
(UMCP3 086296/2015, OÚR 418)
IPR HMP, p. o.
„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 má pouze jednu konkrétní zkušenost, ve které se soukromý stavebník
Praha Plaza s.r.o. (dnes Tulipa Třebešín) zavázal v souvislosti s přípravou realizace svého
projektu vybudovat a předat městské části objekt mateřské školy. S nejvyšší pravděpodobností
se ale nejedná o typický příklad plánovací smlouvy, která by měla být uzavřena na počátku
celého procesu. V tomto případě jednání probíhala v delším časovém období, protože projekt
musel být několikrát měněn.“
„Hlasování:
9 pro,
0 proti,
0 se zdrželo.“
1.e Informace o novinkách týkajících se Územně analytických podkladů HMP.
(UMCP3 088970/2015, OÚR 427)
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IPR MHMP, p. o.
„Byla spuštěna nová webová prezentace ÚAP HMP na adrese http://uap.iprpraha.cz/. Dále je
k dispozici mapová aplikace Atlas Praha 5000 na adrese http://uap.iprpraha.cz/atlas-praha5000. Zde jsou k dispozici informace např. o výškách budov, veřejných prostranstvích, sítích
technické infrastruktury apod. Výbor pro územní rozvoj ZMČ P3 bere tuto informaci na
vědomí.“
1.f Komise Rady HMP pro změny územního plánu HMP – posouzení podnětů.
„Jeden z projednávaných podnětů (podnět č. 774 – MČ P3, k. ú. Vysočany) se týká požadavku
na změnu funkčního využití ploch z LR, SV-E, ZMK OB a S1 na SP z důvodu výstavby
sportovního areálu. Paní starostka k podnětu odeslala dopis na OÚR MHMP, vysvětlující zájem
na sjednocení ploch určených pro sport a rekreaci. Jde o pozemky na parc.číslech 1919/1,
1924/2, 1924/7, 1924/9, 1924/4, 1924/5, 1924/6, 1924/8, k. ú. Vysočany.“
2. Nákladové nádraží Žižkov.
2.a Dopis z IPR HMP ke „Konverzi NNŽ – Master Management Plan“.
(UMCP3 081745/2015, OÚR 395)
IPR HMP, p. o.
2.b Koncepční rozvaha k Nákladovému nádraží Žižkov.

(UMCP3 081749/2015, OÚR 393)
IPR HMP, p. o.

„K problematice obou bodů proběhlo jednání dne 12. 10. 2015. Jednání se zúčastnili zástupci
všech politických klubů (Hujová, Dlouhý, Vokál, Bellu, Vítkovská, Ropková, Havlíček,
Zábojník, Mikuláš, Ambrož, Rut, Stropnický). Z jednání vzešlo následující doporučení, které je
předloženo výboru pro územní rozvoj k posouzení:“
„Výbor pro územní rozvoj doporučil RMČ P3 odsouhlasit toto vyjádření a pověřit paní
starostku Vladislavu Hujovou odesláním vyjádření jménem městské části:
„Zástupci všech politických klubů ZMČ P3 se dne 12. 10. 2015 seznámili s materiálem
„Koncepční rozvaha o území – Nákladové nádraží Žižkov“, podrobně jej prodiskutovali
v souvislostech dlouhodobé koncepční přípravy tohoto prostoru ale také ve vztahu k vývoji
majetkoprávních vztahů, přípravě projektů stavebníků i požadavků a nároků samosprávy. Zde
vzešlá odpověď byla potom ještě následně projednána a odsouhlasena členy výboru pro územní
rozvoj dne 15. 10. 2015 následovně.
Se zástupci ÚRM v roce 2013 bylo dojednáno společné zadání podkladové studie, kterou začal
zpracovávat IPR v koordinaci s MČ P3 i s vlastníky a která měla posloužit pro další upřesnění
změny územního plánu Z 2600/00. Pracovně vzniklo několik variant, z nichž RMČ P3 v roce
2014 jednu doporučila k dopracování.
Po delším přerušení komunikace ze strany IPR byl městské části doručen materiál „koncepční
rozvaha“, který část požadovaných parametrů ze zadání zásadně mění nebo ignoruje. Za
nepřijatelné považujeme opuštění požadavku rezervace plochy pro veřejné vybavení, kterou
jsme dlouhodobě vyjednávali i s vlastníky ploch (škola, park). Dále pak opuštění požadavku
vycházet z urbanistických studií Ing, arch, Jana Sedláka, konkrétně svévolné, nevhodné a
neprojednané vložení kompozice půl-oblouku ve východních segmentech nádraží.
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Přestože studie pracuje v metodologii platného územního plánu, opouští název „podkladová
studie“ a není tedy zřejmé, k jakému účelu ji zpracovatel zamýšlel přesměrovat. Korektně je
nutno uvést, že ale část požadovaných parametrů byla zapracována dle předchozích koordinací
správně, jako například návrh regulace pro východní část území, která již nepatří do
nákladového nádraží nebo návrh vedení nové tramvaje.
Po zvážení všech souvislostí, včetně výstupů korespondence s vlastníkem památkově
chráněného objektu a včetně nových propočtů generované dopravy v oblasti, dospěla
samospráva k názoru, že ještě nenastal správný čas k odblokování celého území nové výstavbě.
Do doby zprovoznění východní části Městského okruhu nepřichází v úvahu rozvoj jižní části
nákladového nádraží, protože by došlo ke kolapsu lokální dopravy. Městská část Praha 3 tímto
podává žádost o stažení projednávání změny územního plánu Z 2600/00.
MČ P3 vynaložila velké úsilí a finanční prostředky na akutní řešení ohledně budovy NNŽ.
Vyzýváme majitele, aby konal v souladu s péčí řádného hospodáře a řešení kritického stavu
v oblasti NNŽ.“
„Hlasování:
7 pro,
0 proti,
2 se zdrželi (Rut + Mikuláš).“
2.c Potvrzení závazného stanoviska MHMP, odboru kultury, památkové péče a cestovního
ruchu ze dne 14.123.2009 a změna závazného stanoviska MHMP, odboru kultury,
památkové péče a cestovního ruchu ze dne 16.8.2011.
(OÚR 406)
Ministerstvo kultury
Maltézské náměstí 2, 118 11 Praha 1
„Členové výboru se seznámili se závazným stanoviskem Ministerstva kultury ČR, kterým se
potvrzuje závazné stanovisko OKPP MHMP k územnímu řízení „Revitalizace nádraží Žižkov –
Sever, Praha 3 pozemek č. parc. 4450/77 a další dle projektové dokumentace pro územní
řízení“. Stanovisko se vztahuje i ke zpochybnění vydaného územního rozhodnutí městskou
částí u správního soudu.“
2.d Žádost o reakci na návrh na smírné řešení vzájemných sporů spočívající v nevyčerpání
kapacit garantovaných územním plánem.
(UMCP3 087111/2015, OÚR 419)
DLA Piper Prague LLP
JUDr. Eva Dobrohrušková, advokátka
Eva.dobrohruskova@dlapiper.com
zastupující CCZ a.s.
„Výbor pro územní rozvoj se seznámil s novou připomínkou nabídky společnosti CCZ a.s. ze
dne 11. 3. 2015 na redukování objemu a ploch obchodního centra.“
Poznámky z jednání zástupců politických klubů:
„K problematice Nákladového nádraží Žižkov proběhlo na úřadě MČ P3 jednání dne
12. 10. 2015. Jednání se zúčastnili zástupci všech politických klubů (Hujová, Dlouhý, Vokál,
Bellu, Vítkovská, Ropková, Havlíček, Zábojník, Mikuláš, Ambrož, Rut, Stropnický). Jednání
se zabývalo i zmiňovanou nabídkou společnosti CCZ a.s. na smírné řešení vzájemných sporů.
Zazněly výzvy k předložení návrhů na konkrétní požadavky vůči CCZ a.s. pro případ přijetí
návrhu ke smíru, nebo naopak k jednoznačnému vyslovení pokynu na nepřijetí smíru.
Náměty na požadavky v případě přijetí smíru:
- výběr jedné z variant na snížení užitných ploch a tedy i objemu OC
- Předložení a projednání jiných kvantitativních požadavků
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- poskytnutí plochy pro budování veřejné vybavenosti (základní školy) dle dosavadních
studií městské části
- potvrzení návrhu nového tvaru parku (oproti platnému územnímu plánu) dle dosavadních
urbanistických studií městské části, na kterém v tomto segmentu území panuje odborná
shoda
- přislíbení konkrétní spoluúčasti vlastníka OC na investicích při budování dopravní
infrastruktury v oblasti křižovatky Olšanská / Jana Želivského a v území mezi OC a
památkově chráněným objektem (trať a stanice tramvaje, potenciálně i stanice metra D,
podchody a povrchové komunikace).
Návrh usnesení:
„Výbor doporučuje paní starostce vést další jednání s CCZ a.s. s cílem dosáhnout dohody o
redukci velikosti obchodního centra, včetně dohody o řešení pozice parku a plochy pro základní
školu.“
„Hlasování:
2 pro (Rut + Ambrož), 0 proti,
6 se zdrželo.“
„Usnesení nebylo přijato.“
„V jednání výboru pro územní ZMČ P3 rozvoj dne 15. 10. 2015 byly diskutovány náměty na
podmínky smírného řešení se společností CCZ a.s., ale k žádnému z návrhů doporučení RMČ
P3 nebyl odhlasován dostatečným počtem hlasů.“
2.e Dopis paní starostky, týkající se NNŽ – objednání „Studie biologického průzkumu a návrh
opatření“.
(UMC P3 081082/2015)
Výbor pro územní rozvoj se seznámil s již odeslaným dopisem paní starostky, týkajícím se
objednání „Studie biologického průzkumu a návrh opatření na Nákladovém nádraží Žižkov“.
3.

Vyjádření IPR HMP

3.a Aktualizace vyjádření k DÚR dvou vzájemně sousedících staveb „Stavební úpravy,
přestavba, nástavba a přístavba objektu Kališnická 970/4, 6, Praha 3, k. ú. Žižkov“ a
„Půdní vestavba, nástavba a přístavba výtahu objektu Koněvova 902/71, Praha 3, k. ú.
Žižkov“.
(UMCP3 080512/2015, OÚR 385)
Podle U S N E S E N Í RMČ P3 č. 221 ze dne 08. 04. 2015
Doporučení výboru pro územní rozvoj ze dne 19. března 2015
Rada městské části vydala změnu doporučení výboru takto:
• - 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“

„Výbor pro územní rozvoj ZMČ P3 bere na vědomí stanovisko IPR, dle kterého nemá
k záměru připomínky.“
3.b Vyjádření k aktualizované DÚR „Oprava komunikace Malešická II v Praze 3“.
(UMCP3 087253/2015, OÚR 416)
„IPR s předloženým záměrem souhlasí za předpokladu splnění podmínek:
- minimalizace vložených investic do tohoto úseku s ohledem na budoucí vývoj ulice
- minimalizace úprav parčíku při křížení ulic Za Vackovem a Malešické
3.c Vyjádření k plánovaným akcím BESIP.

(UMCP3 088954/2015, OÚR 425)
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„IPR s předloženým záměrem souhlasí za předpokladu splnění podmínek:
- BSP 26/Jana Želivského (MHD Mezi Hřbitovy) – s návrhem souhlasí, doporučena úprava pro
oba přechody
- BSP 57/Vinohradská – Velehradská – s návrhem nesouhlasí, požadují, aby byl záměr řešen
současně s rekonstrukcí Vinohradské ulice
3.d Vyjádření k DÚR a DSP pro stavbu „Dostavba 2. NP se šesti bytovými jednotkami nad
budovou č. p. 2597, Koněvova 215+217+219/ č.parc. 2639/104 k.ú. Žižkov, Praha 3“.
(UMCP3 088968/2015, OÚR 426)
„Výbor pro územní rozvoj ZMČ P3 bere na vědomí stanovisko IPR, dle kterého nemá
k záměru připomínky.“
3.e Koncepční studie Vinohradské ulice.

Předkládá: ZS Vítkovská + OÚR

Na základě jednání ZS Vítkovské s pracovníky IPR je předložena Koncepční studie
Vinohradské ulice, ve fázi konečného připomínkování a schvalování v orgánech HMP. Pro
vysvětlenou, studie byla od letošního jara široce participována jak s veřejností, tak v orgánech
MČ P3 ale i MČ P2. V předstihu byly členům výboru a členům komise dopravní zaslány
obsáhlé digitální podklady službou „úschovna“, aby mohly být včas nastudovány. Ke zvážení
paní místostarostka také dává možnost zveřejnění fragmentů studie v Radničních novinách
s tím, že v budoucnu by na webu MČ P3 mohl být „pro-link“ na kompletní dokončenou studii
IPR HMP. Proto materiály byly zaslány i kolegům z OVV, aby měli čas vybírat vhodné a
použitelné fragmenty studie.
„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 se seznámila s aktuální dokumentací dokončované Koncepční studie
Vinohradské ulice, zpracovanou a s veřejností široce odprezentovanou Institutem plánování a
rozvoje. V této fázi má samospráva MČ P3 pouze 1 požadavek před dokončením. Zvážit a ve
studii vypustit v celém profilu Vinohradské ulice cyklopruhy a další značené prostory pro
cyklisty. Jízdu cyklistů po tramvajovém tělese považujeme za zcela nepřijatelnou ale i ostatní
úseky považujeme za nebezpečné.“
„Hlasování:
6 pro,
3 proti (Rut, Procházka, Dlouhý),
0 se zdrželo.“
4. Žádost o vyjádření k dokumentaci pro územní řízení a stavební povolení pro stavbu „Bytový
dům Rezidence Central Plaza, Praha 3, k. ú. Žižkov – rekreační odpočinková plocha
s herními prvky“.
(UMCP3 089538/2015, OÚR 432)
Central Group Olšanská a.s.
Ing. Tomáš Málek
Na Strži 1702/65, 140 00 Praha 4
„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 dle předložené PD pro územní řízení a stavební
povolení pro stavbu „Bytový dům Rezidence Central Plaza, Praha 3, k. ú. Žižkov – rekreační
odpočinková plocha s herními prvky“ souhlasí .
Při té příležitosti Vás chceme požádat o sjednání osobního koordinačního jednání, týkajícího se
společného záměru městské části a HMP na vybudování veřejného průchodu s rekreačními (a
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pravděpodobně i jinými) funkcemi podél severní stěny Olšanských hřbitovů. Vámi
dokončovaný areál s naším záměrem těsně sousedí, ale jeho návaznost není uspokojivě řešena.“
„Hlasování: 7 pro, 0 proti, 0 se zdrželo (Gregor odešel, Dlouhý krátkodobě nepřítomen).“
5. Kopie korespondence mezi firmou Andritz Hydro a SŽDC ohledně odkoupení oplocené části
pozemku č. 949/1, k. ú. Malešice, Praha 3.
(UMCP3 082839/2015, OÚR 396)
Andritz Hydro, s.r.o.
Českobrodská 108, 130 04 Praha 3
„Výbor pro územní rozvoj se seznámil s kopiemi korespondence mezi firmou Andritz Hydro a
SŽDC ohledně odkoupení oplocené části pozemku č. 949/1, k. ú. Malešice, Praha 3.
Věc je závažná v tom ohledu, že SŽDC (nebo možná ČD) společnosti nevyhověla, ale vyhověla
společnosti Auto Jarov v případě odprodání pozemků podél železniční trati k nákladovému
nádraží. Výbor doporučil paní starostce Hujové, aby věc dále reklamovala u obou
společností, protože se jedná o území podél naplánovaných veřejně prospěšných staveb, kde
v budoucnu zcela jistě dojde k přestavbám dopravní infrastruktury a je tedy velice nestrategické jejich rozprodávání soukromým subjektům. “
„Hlasování:
8 pro,
0 proti,
0 se zdrželo.“
6. Žádost o zabezpečení opravy opěrné cihlové zdi v ulici U Památníku.
(UMCP3 083609/2015, OÚR 397)
Vojenský historický ústav Praha
Plukovník Mgr. Aleš Knížek, ředitel
U Památníku 2, 130 05 Praha 3
„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 Váš požadavek na zabezpečení opravy opěrné cihlové zdi v ulici
U Památníku. Pozemek č. parc. 4427 a stavby na něm jsou ve vlastnictví Českých drah a.s.
Vzhledem k tomu, že podle platných předpisů nesmíme veřejné prostředky vkládat do majetku
jiných vlastníků, musíme Vás odkázat na správu majetku ČD, a.s. “
„Hlasování:
8 pro,
0 proti,
0 se zdrželo.“
7. Žádost o vydání stanoviska pro územní řízení a stavební povolení k projektu „Přestavba
nebytových prostor na restauraci, Koněvova 1730/13, Praha 3“.
(UMCP3 084562/2015, OÚR 398)
Atlante Profi Atelier, spol. s r.o.
Michal Klinkl
nám. bratří Synků 477/10
140 00 Praha 4
„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 dle předložené PD pro ÚŘ „Přestavba nebytových
prostor na restauraci, Koněvova 1730/13 Praha 3“ souhlasí .“
„Hlasování:
8 pro,
0 proti,
0 se zdrželo.“
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8. Žádost o stanovisko k dokumentaci pro stavební povolení na akci „Modernizace zálohových
zařízení bezpečnostních systémů metra“. Na území MČ Praha 3 se jedná o tyto stanice
metra: Náměstí Jiřího z Poděbrad, Flóra a Želivského.
(UMCP3 085891/2015, OÚR 403)
IDS, a.s.
Na Moráni 360/3, 128 01 Praha 2
„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 dle předložené PD pro stavební povolení
„Modernizace zálohových zařízení bezpečnostních systémů metra“ souhlasí .“
„Hlasování:
8 pro,
0 proti,
0 se zdrželo.“
9. Žádost o stanovisko k projektové dokumentaci pro územní rozhodnutí a stavební povolení
na akci „Půdní nástavba bytových jednotek a stavební úpravy společných prostor
Radhošťská 1645/15, 130 00, Praha 3, k. ú. Žižkov“.
(UMCP3 089549/2015, OÚR 429)
CC Real, s.r.o.
Ing. arch. Martin Čermák
Revoluční 1963/6, 110 00 Praha 1
„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 dle předložené PD pro územní rozhodnutí a stavební
povolení na akci „Půdní nástavba bytových jednotek a stavební úpravy společných prostor
Radhošťská 1645/15, 130 00, Praha 3, k. ú. Žižkov“ souhlasí .“
„Hlasování:
6 pro,
2 proti (Rut + Ambrož),
0 se zdrželo.“
10. Žádost o prodloužení 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. 2016“.
(UMCP3 089271/2015, OÚR 430)

Výbor V5-15 ze dne 16. 4. 2015:
„Městská část Praha 3 souhlasí s prodloužením termínu nájmu dočasné stavby prodejního
stánku „Ovoce – zelenina“ v části podchodu domu Táboritská 24, č. parc. 1696/ , k. ú. Žižkov,
Praha 3, do 31. 12. 2015.“
„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 prodloužením 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. 2016“ souhlasí.“
„Hlasování:
6 pro,
1 proti (Ambrož), 0 se zdrželo.“
(odešel Papež)
11. Žádost o prodloužení nájmu dočasné stavby prodejního stánku s květinami na č. parc.
1713/4, k. ú. Žižkov, Praha 3, před domem Táboritská 22 do 31. 12. 2016“.
(UMCP3 089272/2015, OÚR 431)
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Výbor V5-15 ze dne 16. 4. 2015:
„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.“
„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 prodloužením nájmu dočasné stavby prodejního stánku s květinami na
č. parc. 1713/4, k. ú. Žižkov, Praha 3, před domem Táboritská 22 do 31. 12. 2016“ souhlasí .“
„Hlasování:
6 pro,
1 proti (Ambrož),
0 se zdrželo.“
12. Žádost o vyjádření ke studii „Novostavby bytového domu v ulici Pod Vítkovem“ spojená se
žádostí o odprodej podílu na pozemku č. parc. 512.
(UMCP3 092730/2015, OÚR 446)
VITKOVIA CENTRUM s.r.o.
Ing. arch. Martin Laho
Prokopova 15, 130 00 Praha 3
Byl projednáván ve výboru pro územní rozvoj v květnu 2015 a po schválení radou MČ P3
z něho vzešlo stanovisko městské části, odeslané dne 18. května 2015 dopisem paní starostky
takto:
Odpověď na žádost o stanovisko k funkčnímu využití pozemku č. parc. 512, k. ú. Žižkov.
Vaši žádost projednal Výbor pro územní rozvoj Zastupitelstva městské části Praha 3 dne 16.
dubna 2015 a Rada městské části Praha 3 dne 13. května 2015 s následujícím závěrem:
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.
Architekti investora v současnosti zpracovávají návrh zástavby pozemku a prozatím jej na OÚR
pouze konzultovali. Byli ale upozorněni, že mají návrh zpracovat nejenom ve variantě zastavění
části parcely 512 (tak jak jej měli v rozpracovanosti), ale i ve variantě bez dotčení tohoto
pozemku. Doporučuji proto vyčkat, než bude výboru pro územní rozvoj předložen doporučený
variantní návrh k posouzení a teprve potom dále jednat o vyhovění či nevyhovění
k požadovanému odprodej podílu pozemku městské části.
„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 „Novostavba bytového domu v ulici Pod Vítkovem“
podle předložené studie v objemových parametrech souhlasí, včetně navrženého překročení
hranice pozemku č. parc. 512. Sedlovou střechu však pro fázi dokumentace pro územní řízení
doporučujeme v nároží nevykusovat pro terasu, ale provést v základním tvaru s případným
použitím střešních nebo ateliérových oken. Pro zachování charakteru památkové zóny je rovněž
důležité, aby byla použita červená pálená krytina.
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Současně vyslovuje (prozatímní) souhlas s odprodejem podílu pozemku č. parc. 512, k. ú.
Žižkov, Praha 3.“
„Hlasování:
3 pro,
2 proti (Rut + Ambrož),
1 se zdržel (Procházka).“
„Usnesení nebylo přijato.“
„Pan Rut požádal do zápisu uvést, že se domnívá, že na úrovni parteru směrem k cyklostezce je
nevhodná soukromá předzahrádka a návrh by zde měl situovat například nebytový prostor,
například restaurace.“
13. Žádost HMP o stanovisko k materiálům sdružení Auto*Mat ve věci dokončení Městského
okruhu.
Předkládá: ZS Mgr. Lucie Vítkovská
From: Němcová Lucie (MHMP, SE2) Sent: Tuesday, October 13, 2015 10:33 AM
To: Hujová Vladislava Ing. (ÚMČ Praha 3) <hujova.vladislava@praha3.cz>;
Subject: Vyjádření k "Duál podle Auto*Matu"
Dobrý den,
jménem pana náměstka Dolínka Vás prosím o vyjádření k materiálům sdružení Auto*Mat v příloze, ve
věci dokončení Městského okruhu.
Prosím o vyjádření vaší MČ do čtvrtka 15. 10. do 10:00, aby je mohl pan náměstek prezentovat na
výboru pro dopravu. Děkuji,
Lucie Němcová, M. A.

asistentka náměstka primátorky hlavního města Prahy
pro dopravu a evropské fondy Petra Dolínka

HLAVNÍ MĚSTO PRAHA, Mariánské nám. 2, 110 01 Praha 1
tel.: +420 236 002 944, mobil: +420 604 515 397
e-mail: lucie.nemcova@praha.eu , www.praha.eu

Odpověď ZS Mgr. Lucie Vítkovské, odeslaná dne 15. 10. 2015 dopoledne:
Jako radní pro dopravu na Praze 3 bych se ráda vyjádřila k podnětu řešení „duál podle
Auto*Matu“ zaslaný Vaším sekretariátem dne 13. 10. 2015, ve kterém žádáte vyjádření
městské části do 15.10.2015 10.00.
Vzhledem k tomu, jak je pro nás řešení městského okruhu důležité, dovolím si krajně
nesouhlasit s lhůtou dvou dnů na jakékoliv připomínkování.
Návrh "Duál" podle Auto*Matu lze považovat za vzletnou ideu bez jasných dat. S tvrzeními
uvedenými v jednostránkovém zdůvodnění však nelze vést odbornou diskusi bez patřičných
podkladů. Tvrzení uvedená v dokumentu nejsou absolutně podložena konkrétními výpočty a
navíc nejsou podložena ani definicí okrajových podmínek, za kterých lze závěry verifikovat.
Pro kvalifikované rozhodnutí či stanovisko je dle našeho názoru potřeba minimálně:
- doložit tvrzení o funkčnosti souboru navrhovaných opatření dopravním modelem a
prognózou (za sporné považujeme například navržení kategorie u tunelovém propojení pod
Malešicemi, nepotřebnost MÚK v Hloubětíně, nepotřebnost zkapacitnění jižní spojky a
Průmyslové),
- doložit ekonomickou náročnost navrhovaných investic a opatření ve vztahu k
socioekonomickým přínosům (CBA),
- doložit nepotřebnost některých investic (zkapacitnění Povltavské, V Holešovičkách či
vybudování MÚK Kolbenova či MÚK Poděbradská),
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- definovat okrajové podmínky (textově i graficky), ve smyslu současné existence či
neexistence dalších plánovaných investic (pražský okruh, radiály) či uvažovaných opatření
(mýto, emisní zóny),
- doložit kapacitní i bezpečnostní aspekty mikroskopickou simulací exponovaných křižovatek
na propojení Koněvova - Jižní spojka a na Průmyslové a Kbelské.
Rozhodně se nebráníme diskusi o návrzích možných řešení, naopak je maximálně uvítáme.
Zejména uvítáme realizaci zklidnění a humanizace ulice Jana Želivského. Z výše uvedených
důvodů však k návrhu Auto*matu nelze zaujmout komplexní a jednoznačné stanovisko,
protože nám nejsou známy konkrétní přínosy ani dopady na Městskou část Praha 3 ani Hlavní
město Prahu.
S ohledem na skutečnost, že projekt východní části MO HMP a zejména jeho neexistence se
zásadním způsobem dotýká života občanů naší městské části, si dovolujeme požádat o
urychlení přípravy této klíčové dopravní stavby v uspořádání, které významným způsobem
sníží dopravní zatížení v širším centru HMP, zejména v jeho částech s významným podílem
rezidenčních budov a sníží tak negativní dopady automobilové dopravy na životní prostředí
jejím převedením na komunikace určené pro transitní, průjezdné a vnější dopravní vazby.
Mgr. Lucie Vítkovská

„Výbor pro územní rozvoj ZMČ P3 bere na vědomí odpověď paní zástupkyně starosty
Vítkovské a doporučuje jí a paní starostce dále k problematice dokončení východní části
Městského okruhu aktivně jednat a v zájmu MČ P3 požadovat plánovací, strategické ale i
investiční kroky HMP na opravě nedostatků dopravní infrastruktury. Výbor upozornil na
nebezpečí, plynoucí z návrhu sdružení Auto*Mat, které spočívá z přivedení nové dopravní
zátěže na území MČ P3.“
„Hlasování:
5 pro,
1 proti (Rut),
0 se zdrželo .“

Na vědomí:
a) Výzva vlastníkům nepovolených reklamních zařízení k jejich odstranění.
Předkládá: ÚMČ P3 OD (OÚR 386)
b) Usnesení o prodloužení lhůty k provedení úkonu doplnění žádosti o umístění stavby
„Nástavba a přístavba objektů Olšanská 3/54 a 5/55, Praha 3 – Žižkov“ do 31. 3. 2015.
Předkládá: ÚMČ P3 OV (OÚR 387)
c) Výzva k odstranění nedostatků žádosti k udělení souhlasu k provozování zařízení ke sběru,
výkupu a využívání odpadů pro provozovnu Malešická 193, Praha 3, č. parc. 4450/77, k. ú.
Žižkov“.
Předkládá: MHMP OOP (OÚR 391)
d) Souhlas s umístěním stavby „Přemístění STL RS č. 063 z ulice Dalimilova – park Kostnické
náměstí Praha 3, SO 01 – nová podzemní STL regulační stanice plynu na č. parc. 256,
630/1, k. ú. Žižkov, Praha 3“.
Předkládá: ÚMČ P3 OV (OÚR 394)
e) Rozhodnutí o umístění stavby „Přisvětlení přechodu pro chodce ulice Koněvova – Na Jarově
na č. parc. 2641/3, 2941, k. ú. Žižkov, Praha 3“.
Předkládá: ÚMČ P3 OV (OÚR 400)
f) Územní rozhodnutí o umístění stavby a stavební povolení na stavbu „Novostavba přízemního
objektu ve dvoře domu č. p. 1047, Slavíkova 10, Praha 3, k. ú. Žižkov.
Předkládá: ÚMČ P3 OV (OÚR 401)
g) Rozhodnutí o vydání stavebního povolení pro stavbu „Stavební úpravy související se
zateplením části dvorní fasády domu Jičínská 47/1787, k. ú. Žižkov“.
Předkládá: ÚMČ P3 OV (OÚR 408)
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h) Veřejná vyhláška – Rozhodnutí o umístění stavby „Oprava a zateplení panelových domů
Táboritská 15/22, 16/24, 17/26, k. ú. Žižkov, Praha 3“. Předkládá: ÚMČ P3 OV (OÚR 409)
i) Oznámení o zahájení stavebního řízení na stavbu „Chodníkový program Praha 3, ulice
Domažlická 12 – 14 a 16 – 20, akce č. 900067/42 a 900067/43 na č. parc. 2024, 4369/1, 440
v k. ú. Žižkov“.
Předkládá: ÚMČ P3 OD (OÚR 410)
j) Usnesení o rozhodnutí o účastníkovi řízení ve věci umístění staveniště pro Obytný soubor
Červený dvůr, k. ú. Strašnice, Praha 3“ pro spolek Mallorn.
Předkládá: ÚMČ P3 OV (OÚR 411)
k) Rozhodnutí o povolení změny stavby před dokončením pro stavbu „Ulice Na Jarově,
Praha 3, Dopravně bezpečnostní úpravy na č. parc. 3107, 3189, 3233, 3439, k. ú. Žižkov“.
Předkládá: ÚMČ P3 OD (OÚR 412)
l) Odvolání proti rozhodnutí o změně využití území a rozhodnutí o umístění stavby
„Zatravněná odstavná plocha na pozemku č. parc. 4060, k. ú. Žižkov, Praha 3, včetně pergol
pro popínavou zeleň“.
Předkládá: MHMP OSŘ (OÚR 413)
m) Vyrozumění o podaném odvolání a výzva k vyjádření ke stavbě „Zatravněná odstavná
plocha na pozemku č. parc. 4060, k. ú. Žižkov, Praha 3, včetně pergol pro popínavou zeleň“.
Předkládá: ÚMČ P3 OV (OÚR 414)
n) Veřejná vyhláška – Oznámení o zahájení územního řízení pro stavbu „Nástavba, přístavba
výtahu a komína objektu č. p. 509, Víta Nejedlého 15, na č. parc. 117, k. ú. Žižkov,
Praha 3“.
Předkládá: ÚMČ P3 OV (OÚR 399)
o) Usnesení o pokračování územního řízení ve věci umístění stavby „Polyfunkční dům na č.
parc. 499, k. ú. Žižkov, Pod Vítkovem, Praha 3“ a o současném přerušení řízení na dobu 120
dní.
Předkládá: ÚMČ P3 OV (OÚR 428)
p) Rozhodnutí o udělení souhlasu k provozování zařízení ke sběru, výkupu a využívání odpadů
a s provozním řádem pro provozovnu Malešická, Praha 3, č. parc. 4450/77, k. ú. Žižkov.
Předkládá: MHMP OOP (UMCP3 090646/2015, OÚR 437)
q) Rozhodnutí o umístění stavby „Praha 9 – Vysočany, ul. Skloněná, obnova kVN, RS 1610TS 8124, TS 201-3918” umístěné na pozemcích č. parc. 2579, 2639/117, 4416, 2839, 2840
(vše ostatní plocha), k. ú. Žižkov, dále č. parc. 512, 146 (oba ostatní plocha), k. ú.
Hrdlořezy, dále č. parc. 1904, 2138/2, 1903, 2007/6, 1902, 2101, 2139/1, 1900/1 (vše ostatní
plocha), k. ú. Vysočany.
Předkládá: ÚMČ P3 OV (OÚR 438)
r) Oznámení o zahájení společného územního a stavebního řízení pro stavbu „Řehořova 33,
č. p. 935, Praha 3, přístavba výtahu k dvorní fasádě bytového domu, oprava dvorní fasády a
výměna oken ve dvorní fasádě” umístěné na pozemcích č. parc. 377 a 378, (zastavěná
plocha a nádvoří) k. ú. Žižkov.
Předkládá: ÚMČ P3 OV (OÚR 439)
s) Souhlas s umístěním stavby „Kanalizační a vodovodní přípojka pro stávající objekt č. p.
2844/24, Malešická na č. parc. 2929/2, 2929/3, 2930/59, 2927/1, 3047/2, 2927/2, 3060/3,
3060/1, k. ú. Žižkov, Praha 3“.
Předkládá: ÚMČ P3 OV (OÚR 444)
t) Oznámení o zahájení řízení o udělení souhlasu k provozování zařízení ke sběru nebo výkupu
odpadů pro provozovnu Vinohradská 149, Praha 3, k. ú. Vinohrady“.
Předkládá: MHMP OOP (OÚR 447)
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III. Vlastní programy a záměry městské části
Schválený program:
1. Předání dokumentace ke stavebnímu povolení včetně stanovisek na stavbu „Schodiště a
chodník na cyklostezku z ulice Pod Vítkovem“.
2. Předání dokumentace pro provedení stavby na stavbu „Schodiště a chodník na cyklostezku
z ulice Pod Vítkovem“.
3. Záměr realizace úprav v parku Parukářka a záměr zřízení fitness hřišť na Židovských pecích
a sídlišti Jarov
III. Různé
Jednání:
1. Předání dokumentace ke stavebnímu povolení včetně stanovisek na stavbu „Schodiště a
chodník na cyklostezku z ulice Pod Vítkovem“.
(UMCP3 087872/2015, OÚR 421)
Dům a město
Komornická 12
160 00 Praha 6
„Výbor pro územní rozvoj ZMČ P3 se seznámil se získáním stavebního povolení k uvedenému
záměru a s možností tuto drobnou stavbu realizovat.“
2. Předání dokumentace pro provedení stavby na stavbu „Schodiště a chodník na cyklostezku
z ulice Pod Vítkovem“.
(UMCP3 087874/2015, OÚR 420)
Dům a město
Komornická 12
160 00 Praha 6
„Výbor pro územní rozvoj ZMČ P3 se seznámil s předáním PD pro provedení stavby
„Schodiště a chodník na cyklostezku z ulice Pod Vítkovem. Dokumentace byla předána na
OTSMI pro další využití pro výběrové řízení na dodavatele stavby.“
3. Záměr realizace úprav v parku Parukářka a záměr zřízení fitness hřišť na Židovských pecích
a sídlišti Jarov.
Předkládá: OTSMI, Ing. Caldrová
Výbor pro územní rozvoj byl seznámen s prováděcími dokumentacemi akcí, které jsou
součástí úprav parku Parukářka (zpracovatel KVS projekt) – „Úprava okolí areálu biatlonu
v parku Parukářka“, „Psí hřiště v parku Parukářka“, „Grilovací místa v parku Parukářka“
(celkem 4 nová pítka) a dále s prováděcími dokumentacemi na zřízení fitness hřišť v lokalitě
Židovské pece a sídliště Jarov (zpracovatel a05, atelier zahradní a krajinářské architektury).
„Výbor pro územní rozvoj doporučuje RMČ vydat pokyn OTSMI k zajištění úkonů
směřujících k realizaci uvedených akcí. Výbor pro územní rozvoj dále doporučuje RMČ
následně odsouhlasit realizaci těchto akcí.“
„Hlasování:
9 pro,
0 proti,
0 se zdrželo.“

S úctou Zdeněk Fikar, tajemník výboru
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Obdrží:
všichni členové výboru:
Zdeněk Zábojník zabojnik.zdenek@praha3.cz
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)
OD ÚMČ Praha 3
– Martin Vančura (e-mail)
OOS ÚMČ Praha 3
– Hana Bursíková
OK ÚMČ Praha 3
– Sněžana Pellarová (e-mail)
OE ÚMČ Praha 3
– Michaela Trojanová (e-mail)
OTSMI ÚMČ Praha 3 – Martin Kadlec (e-mail)
OMA ÚMČ Praha 3
– Iveta Vlasáková (e-mail)

Termín příštího jednání je naplánován na čtvrtek 19. listopadu 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
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