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Zápis
z 3. jednání

Výboru pro územní rozvoj
Zastupitelstva městské části Praha 3
konaného dne 18. března 2013
I.
II.

Fond obnovy a rozvoje

Územní plánování, stavební řád a životní prostředí
III.

Vlastní programy a záměry městské části

Přítomni:
Přítomno:

(viz přiložená prezenční listina)
4 členové zastupitelstva:
Mgr. Simeon Popov - místopředseda
Mgr. Helena Benýšková
Ing. Tomáš Mikeska
Ing. Bohuslav Nigrin

Omluveni:

Ing. Mgr. Miroslav Poche – předseda výboru
Bc. Ondřej Pecha, Pavel Hurda

Tajemník:

Ing. arch. Zdeněk Fikar

Přizváni, zápis: OÚR – Ing. Martina Brzobohatá, Ak. arch. Tomáš Slepička
Omluveni:

OV – Ing. Václav Tětek
OD – Ing. Martin Vančura
OŽP – Ing. Otokar Karásek

Hosté:

ZS Mgr. Ondřej Rut, OTSMI - Ing. Jiří Louša

Jednání bylo zahájeno v 15:44 hod. a ukončeno v 17:10 hod. Jednání řídil místopředseda
výboru Mgr. Simeon Popov. Rozpravy se zúčastnili všichni přítomní. Hlasování k usnesením
byla přijata jednomyslně mimo bodů, kde jsou výsledky hlasování uvedeny.
„Výbor pro územní rozvoj ZMČ P3 schvaluje zápis ze svého předchozího 2. jednání ze dne
26. února 2012.“
„Hlasování:
4 pro.“
Kontrola plnění úkolů a zápisu z jednání výboru dne 26. února 2013:
„Úkoly z předchozího jednání jsou splněny, nebo probíhá jejich průběžné plnění.“
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I. Fond obnovy a rozvoje
Navržený program:
1. Žádost paní Pavly Cahákové o dar z Fondu obnovy a rozvoje ZMČ P3 ve výši 180.000,- Kč
na rekonstrukci dámských a pánských toalet hospody u Vystřelenýho oka, U Božích
bojovníků 3/606, 130 00, Praha 3, k.ú. Žižkov.
2. Žádost Družstva vlastníků domu Fibichova 4/1526, o dar z Fondu obnovy a rozvoje ZMČ
P3 ve výši 500.000,- Kč na vyrovnání rozdílu nákladů mezi jednoduchými dřevěnými okny
a okny špaletovými v domě Fibichova 4/1526, Praha 3, 130 00.
Jednání:
Dle návrhu rozpočtu MČ Praha 3 na rok 2013 byla navržena maximální celková výše půjček
k poskytnutí z Fondu obnovy a rozvoje 20.000.000,- Kč. Rozpočet byl Zastupitelstvem MČ
Praha 3 schválen dne 18.12.2012.
Disponibilní zůstatek ke dni 28.2.2013 činí 14.090.600,- Kč.
1. Žádost paní Pavly Cahákové o dar z Fondu obnovy a rozvoje ve výši 180.000,- Kč na
rekonstrukci dámských a pánských toalet hospody u Vystřelenýho oka, U Božích bojovníků
3/606, 130 00, Praha 3, k.ú. Žižkov.
(UMCP3 0/2013, OÚR 74)
Pavla Caháková

K žádosti byly doloženy tyto doklady:
a) Výpis z katastru nemovitostí
b) Rozpočet nákladů na rekonstrukci toalet
c) Daňové přiznání
d) Doklad o zaplacení daně z nemovitosti
e) Čestné prohlášení – nejsou finanční závazky vůči MČ Praha 3
f) Fotodokumentace stávajícího stavu
g) Potvrzení o bezdlužnosti od FÚ pro Prahu 3
h) Čestné prohlášení – v budově není umístěna herna
i) Číslo účtu – na žádosti
j) Vyjádření památkářů
k) Místopřísežné prohlášení majitelů domu, že je 75% nájemníků trvale hlášeno na Praze 3.
„Výbor pro územní rozvoj nedoporučuje ZMČ Praha 3 schválit poskytnutí daru z Fondu
obnovy a rozvoje ZMČ P3 ve výši 180.000,- Kč. Dar bude použit na rekonstrukci dámských a
pánských toalet hospody u Vystřelenýho oka, U Božích bojovníků 3/606, 130 00, Praha 3, k.ú.
Žižkov.“
„Hlasování:
4 pro.“
2. Žádost Družstva vlastníků domu Fibichova 4/1526, o dar z Fondu obnovy a rozvoje ZMČ
P3 ve výši 500.000,- Kč na vyrovnání rozdílu nákladů mezi jednoduchými dřevěnými okny
a okny špaletovými v domě Fibichova 4/1526, Praha 3, 130 00.
(UMCP3 010487/2013, OÚR 37)
Družstva vlastníků domu Fibichova 4/1526
Fibichova 4
130 00 Praha 3
K žádosti byly doloženy tyto doklady:
a) Výpis z katastru nemovitostí
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b) Výpis z obchodního rejstříku
c) Cenová nabídka na výměnu oken
d) Výkaz zisku a ztráty
e) Doklad o zaplacení daně z nemovitosti
f) Čestné prohlášení – nejsou finanční závazky vůči MČ Praha 3 po lhůtě splatnosti
g) Čestné prohlášení – v budově není umístěna herna
h) Potvrzení o bezdlužnosti od FÚ pro Prahu 3
i) Číslo účtu
j) Místopřísežné prohlášení majitelů domu, že je 75% nájemníků trvale hlášeno na Praze 3
k) Vyjádření památkářů
„Výbor pro územní rozvoj doporučuje ZMČ Praha 3 schválit poskytnutí daru z Fondu obnovy
a rozvoje ZMČ P3 ve výši 500.000,- Kč. Dar bude použit na vyrovnání rozdílu nákladů mezi
jednoduchými dřevěnými okny (eurookna) a okny špaletovými v domě Fibichova 4/1526,
Praha 3, 130 00.“
„Hlasování: 4 pro.“

II. Územní plánování, stavební řád a životní prostředí
Schválený program:
1. Územní plán.
1.a Stanovisko k návrhu celoměstsky významných změn III ÚP SÚ HMP (Z 2746/00,
Z 2747/00, Z 2750/00) z hlediska § 10i zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na
životní prostředí, ve znění pozdějších předpisů, uplatněné odborem životního prostředí
MHMP.
2. Žádost o vyjádření k územnímu řízení na stavbu „Přístavba administrativní budovy
v Praze 3, Ondříčkova 27/609, č.parc. 1399“.
3. Znovupředložení žádosti o vyjádření k projektové dokumentaci pro územní řízení na akci
„Půdní vestavba objektu Baranova 674/27 - zástavba prostoru proluky“ s vyjádřením
Ing. arch. Ivana Vavříka.
4. Žádost o souhlas se změnou účelu užívání nebytových prostor, nacházejících se ve dvorním
objektu na č.parc. 2525, k.ú. Vinohrady, Jagellonská 17/2428, Praha 3, z polygrafické
výroby na multifunkční hodinovou dílnu.
5. Zpráva o šetření „Zástupkyně veřejného ochránce práv“, ve věci přístupu stavebního úřadu
MČ P3, při řešení stavebních změn bytového domu Ježkova 10, P3.
6. Žádost k předložení vyjádření k žalobě ve věci a) CCZ, a.s., b) Pražský projekt, a.s., c) CCY,
a.s., ca Městská část Praha 3 – žaloba proti výroku II. A III. usnesení Rady MČ P3, č. 536,
ze dne 12.9.2012.
7. Odpověď OÚR na dotaz, proč není zprovozněn podchod pod železničním koridorem
oddělujícím Prahu 3, Prahu 9 a Prahu 8, území Pod Krejcárkem.
Jednání:
1.Územní plán
1.a Stanovisko k návrhu celoměstsky významných změn III ÚP SÚ HMP (Z 2746/00,
Z 2747/00, Z 2750/00) z hlediska § 10i zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na
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životní prostředí, ve znění pozdějších předpisů, uplatněné odborem životního prostředí
MHMP.
(UMCP3 019420/2013, OÚR 68)
1.b Návrh zadání nového (Metropolitního) územního plánu dle pozvánky náměstka primátora
RNDr. Hudečka ze 4. března 2013 (v podkladech)
„ZS Rut a arch. Fikar se v pátek 15.3. zúčastnili semináře MHMP, na kterém byl představen
návrh zadání nového (Metropolitního) územního plánu (MUP), ke kterému se městské části
mají od 12.3.2013 (vyzvednuto z datové schránky) do 30 dnů vyjádřit (15.3. rozesláno všem
členům výboru).“
„Výbor pro územní rozvoj ZMČ P3 se (na podkladě zaslaného návrhu zadání MÚP) seznámil
s pracovním návrhem okruhu připomínek a diskutoval vztah, provázanost a závaznost 1. a 2.
úrovně územního plánu a problematiku značení významných dopravních staveb. Doporučuje
ZS Rutovi vyzvat předsedy politických klubů, aby informovali svoje členy (zastupitele) o
možnosti vytvořit vlastní připomínky. Vzešlé připomínky je nutno prostřednictvím předsedů
klubů zaslat elektronicky nejpozději do 4. dubna 2013 na e-mail tajemníka výboru Ing. arch.
Fikara ( zdenekf@praha3.cz ). Připomínky budou projednány výborem v pondělí 8.4.2013 a
postoupeny RMČ P3, která je projedná a přijatou verzi (na formuláři pořizovatele) nechá do
12. dubna doručit pořizovateli nového územního plánu, tedy OÚP MHMP.“
„Hlasování: 4 pro.“
2. Žádost o vyjádření k územnímu řízení na stavbu „Přístavba administrativní budovy
v Praze 3, Ondříčkova 27/609, č.parc. 1399“.
(UMCP3 016358/2013, OÚR 50)
Atelier 90, Vlachynský & spol.
Eleonory Voračické 5a
616 00 Brno
„Městská část Praha 3 s realizací stavby „Přístavba administrativní budovy v Praze 3,
Ondříčkova 27/609, č.parc. 1399“ podle předložené dokumentace pro územní řízení souhlasí.“
„Hlasování: 4 pro.“
3. Znovupředložení žádosti o vyjádření k projektové dokumentaci pro územní řízení na akci
„Půdní vestavba objektu Baranova 674/27 - zástavba prostoru proluky“ s vyjádřením Ing.
arch. Ivana Vavříka.
(UMCP3 006384/2013, OÚR 27)
Ivana Opelková
Hodonínská 12, 140 00 Praha 4
„Městská část Praha 3 s realizací stavby „Půdní vestavba objektu Baranova 674/27 - zástavba
prostoru proluky“ podle dokumentace pro územní řízení a vyjádření Ing. arch. Ivana Vavříka
souhlasí.“
„Hlasování: 3 pro
1 se zdržel (Mikeska) (usnesení nebylo přijato).“
„Městská část Praha 3 k realizaci stavby „Půdní vestavba objektu Baranova 674/27 - zástavba
prostoru proluky“ podle dokumentace pro územní řízení a vyjádření Ing. arch. Ivana Vavříka
nevydává souhlas, z důvodu obav o nepřiměřené zastínění domu Baranova 28, stojícího šikmo
přes nároží (z hlediska požadavků na osvětlení a oslunění).“
„Hlasování: 4 pro.“
4. Žádost o souhlas se „Změnou účelu užívání nebytových prostor, nacházejících se ve dvorním
objektu na č.parc. 2525, k.ú. Vinohrady, Jagellonská 17/2428, Praha 3, z polygrafické
výroby na multifunkční hodinovou dílnu“.
(UMCP3 020289/2013, OÚR 66)
Jana Samková
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„Městská část Praha 3 se „Změnou účelu užívání nebytových prostor, nacházejících se ve
dvorním objektu na č.parc. 2525, k.ú. Vinohrady, Jagellonská 17/2428, Praha 3, z polygrafické
výroby na multifunkční hodinovou dílnu“ podle předložených podkladů souhlasí.“
„Hlasování: 4 pro.“
5. Zpráva o šetření „Zástupkyně veřejného ochránce práv“, ve věci přístupu stavebního úřadu
MČ P3, při řešení stavebních změn bytového domu Ježkova 10, P3.
(UMCP3 016328/2013, OÚR 69)
Zástupkyně veř. ochránce práv
RNDr. Jitka Seitlová
Údolní 39, 602 00 Brno
„Výbor pro územní rozvoj ZMČ P3 se seznámil se Zprávou o šetření „Zástupkyně veřejného
ochránce práv“, ve věci přístupu stavebního úřadu MČ P3, při řešení stavebních změn bytového
domu Ježkova 10,Praha 3 a bere na vědomí návrh odpovědi paní starostky, která konstatuje
předání věci tajemníkovi úřadu a pokynu k projednání věci se stavebním úřadem v souladu
s právními předpisy a zásadami činnosti správních orgánů tak, aby nevznikaly nedůvodné
průtahy řízení a nebylo nepřiměřeně zasahováno do práv dotčených osob.“
6. Žádost k předložení vyjádření k žalobě ve věci a) CCZ, a.s., b) Pražský projekt, a.s., c) CCY,
a.s., ca Městská část Praha 3 – žaloba proti výroku II. A III. usnesení Rady MČ P3, č. 536,
ze dne 12.9.2012.
(OÚR 65)
Městský soud v Praze
JUDr. Hana Veberová, předsedkyně
senátu
Hybernská 18, 111 21 Praha 1
„Výbor pro územní rozvoj ZMČ P3 bere na vědomí podání žaloby na MČ P3 a předání
zastupování ve věci advokátní kanceláři Šikola a partneři.“
7. Odpověď na dotaz, proč není zprovozněn podchod pod železničním koridorem oddělujícím
Prahu 3, Prahu 9 a Prahu 8, území Pod Krejcárkem.
(OÚR 41)
Dobrý den,
prosím o sdělení, proč zatím není a kdy bude zprovozněn podchod pod
železničním koridorem oddělujícím Prahu 3 (Žižkov u Ohrady), Prahu 9
(Vysočany Krejcárek) a Prahu 8 (Karlín sídliště Invalidovna).
Místo nevyužívané železniční tratě vedoucí přes Vítkov byla vybudována
stezka pro chodce i cyklisty (byť s mnohými komplikacemi týkajícími se
vyjasňování ohledně údržby apod.), ale bohužel u Krejcárku dál na nic
nenavazuje. Chybí jednoduché propojení mezi zmíněnými pražskými čtvrtěmi,
musí se obtížně hledat náhradní dlouhé a komplikované řešení. Spojení by
uvítali cyklisté, in-line bruslaři i chodci mířící třeba do práce nebo by se
tudy mohlo pokračovat k cyklostezce u Vltavy.
Na zmiňovaném místě je vybudována kvalitní asfaltová cesta a schodiště
dokonce s nájezdy umožňujícími sjíždění kočárků. Bohužel na obou koncích
"podchodu" jsou betonové zátarasy znemožňující praktické využití (viz
přiložené mapy s popisem).
Proč byla nákladně budována tato cesta z veřejných prostředků (i České dráhy
jsou financovány z daní poplatníků), když je nakonec znemožněn přístup
veřejnosti? Kdy bude zprovozněna?
Děkuji předem za odpověď, Radka Kloudová
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OÚR/ ZS Rut zaslal na dotaz odpověď tohoto znění mailem:
Vážená paní Kloudová.
Podchod pod železničními tělesy, o kterém nám píšete, vznikl jako součást stavby
Nové spojení, kde investorem celého projektu byly České dráhy.
Tím narážíme na problém, který dokončení Nového spojení provází a dosud nebyl
vyřešen. Během více než 10 let trvající stavby byl majetek původního investora
(státních Českých drah) rozdělen mezi 2 nástupnické organizace (České dráhy a.s. a
SŽDC s. o.). To samo přineslo komplikace, které musely být za chodu stavby řešeny.
Dále se ale předpokládalo, z našeho pohledu stále předpokládá, že pozemky zbytné
(které nebudou již potřeba pro drážní využití a které mohou sloužit veřejnosti) budou
převedeny na hl. město Prahu. Tento krok je ale již dlouhou dobu zablokován a tvrdí
se, že právníci obou stran (HMP a obě drážní firmy) se „nemohou dohodnout“.
Dle platného zákona nelze nevyužívané pozemky převádět na obce za „symbolickou“
cenu, nýbrž pouze dle znaleckých posudků nebo veřejnou soutěží. Obce ale takové
prostředky nemají. Tento problém je systémový a celorepublikový, řešení existuje
pouze jediné, novelizovat platný zákon. O nešťastném způsobu rozdělení Českých
drah dokonce nedávno mluvil v pořadu ČT Václava Moravce současný ministr
dopravy.
MČ P3 již léta na problém upozorňuje, hledá jiné možnosti řešení, výsledky jsou
doposud ale pouze dílčí. Cyklostezka po úbočí Vítkova například byla hlavnímu městu
dočasně pronajata. Než k tomu došlo, blokovaly provoz na ní zátarasy (SŽDC nemělo
prostředky na její údržbu). Domníváme se, že obdobný důvod dal vzniknout zátarasům
podchodů do Karlína.
V současnosti si vzali vyjednávání v této problematice za MČ P3 paní starostka Ing.
Vladislava Hujová a její zástupce, Mgr. Ondřej Rut. Jednají dokonce o přímém prodeji
některých menších pozemků naší městské části.
Současně se zasláním odpovědi Vám je požádáme, aby se s problematikou (včetně
Vašeho dopisu a podkladů) znovu obrátili na obě drážní organizace, radního HMP pro
dopravu, poslance zastupující zájmy MČ P3 v parlamentu a informovali MČ P8.
„Výbor pro územní rozvoj ZMČ P3 bere na vědomí znění uvedené odpovědi.“
Materiály na vědomí:
a) Veřejná vyhláška – Rozhodnutí o vydání stavebního povolení pro stavbu „Stavební úpravy
bytového domu č.p. 2166, k.ú. Vinohrady, Ondříčkova 14, Praha 3, které budou prováděny
za účelem vybudování půdní vestavby čtyř bytů a instalace nového osobního výtahu při
dvorní fasádě domu“.
Předkládá: OV ÚMČ P3 (OÚR 77)
b) Souhlas s umístěním stavby „Nová vodovodní přípojka ve stávající trase na č.parc. 4050 a
4047/1 v k.ú. Žižkov, k bytovému domu Rečkova 4/1652, Praha 3“.
Předkládá: OV ÚMČ P3 (OÚR 78)
c) Veřejná vyhláška – Rozhodnutí vydání územního rozhodnutí o změně stavby „Přístavba
výtahové šachty k domu č.p. 290 na č.parc. 486, k.ú. Žižkov, Praha 3, Tachovské náměstí
5/290“.
Předkládá: OV ÚMČ P3 (OÚR 79)

Zápis z 3. jednání Výboru pro územní rozvoj ZMČ Praha 3 ze dne 18. března 2013

7
d) Oznámení o zahájení řízení o povolení změny stavby před jejím dokončením pro stavbu
„Dvoupodlažní nástavby a přístavby výtahových šachet umístěných na pozemcích č.parc.
2931/239 při severní fasádě domů včetně stavebních úprav bytových domů č.p. 2525 a 2526,
k.ú. Žižkov, Buková 20 a 22, Praha 3, které budou prováděny za účelem regenerace
panelového pláště domu (oprava a zateplení fasády včetně jejího nového architektonického
řešení), zpevněných ploch a terénních úprav na pozemcích č.parc. 2931/239 a 2931/1, k.ú.
Žižkov“.
Předkládá: OV ÚMČ P3 (OÚR 80)
e) Oznámení o zahájení řízení o povolení změny stavby před jejím dokončením pro stavbu
„Dvoupodlažní nástavba a přístavba obytného traktu s podzemními garážemi umístěná na
pozemcích č.parc. 2931/1 a 2922/1 při jižní fasádě domu včetně stavebních úprav bytového
domu č.p. 2540, k.ú. Žižkov, Buková 24, Praha 3, které budou prováděny za účelem
regenerace panelového pláště domu (oprava a zateplení fasády včetně jejího nového
architektonického řešení), zpevněných ploch a terénních úprav na pozemcích č.parc.
2931/239 a 2931/1, k.ú. Žižkov a napojení na komunikaci Osiková“.
Předkládá: OV ÚMČ P3 (OÚR 81)
f) Oznámení o zahájení řízení o povolení změny stavby před jejím dokončením pro stavbu
„Dvoupodlažní nástavby a přístavby výtahových šachet umístěných na pozemcích č.parc.
2931/238 při severní fasádě domů včetně stavebních úprav bytových domů č.p. 2523 a 2524,
k.ú. Žižkov, Buková 16 a 18, Praha 3, které budou prováděny za účelem regenerace
panelového pláště domu (oprava a zateplení fasády včetně jejího nového architektonického
řešení), zpevněných ploch a terénních úprav na pozemcích č.parc. 2931/238 a 2931/1, k.ú.
Žižkov“.
Předkládá: OV ÚMČ P3 (OÚR 82)
g) Oznámení o zahájení společného územního a stavebního řízení stavby: „Stavební úpravy
rodinného domu č.p. 1536, přístavba a nástavba garáže na pozemcích parc. č. 3811, 3812/1 a
3812/2, v k.ú. Žižkov, Jeseniova 136, v Praze 3“.
Předkládá: OV ÚMČ P3 (OÚR 84)
h) Rozhodnutí – územní rozhodnutí o změně využití území „Změna využití pozemku parc. číslo
2183/165 v k.ú. Žižkov v Praze v3 z charakteru lesní pozemek na charakter rekreační plocha
– zeleň“.
Předkládá: OV ÚMČ P3 (OÚR 85)
ch) Posuzování vlivů na ŽP podle zákona č. 100/2001 Sb. – zahájení zjišťovacího řízení ke
koncepci „Revidovaný Operační program Praha – Konkurenceschopnost, verze 4.0“.
Předkládá: MŽP, Vršovická 65, 100 10, Praha 10 (UMCP3 025768/2013, OUR 88)

III.

Vlastní programy a záměry městské části

Schválený program:
1. Navržené náhradní lokality pro výstavbu podzemních kontejnerových stání na tříděný odpad
- čtyři druhy komodit.
2. Předložení rozšířené „Studie zateplení objektu jeslí Roháčova 40“.
3. Akční plán 2013 Strategického plánu.
4. Podnět Klubu českých turistů na vyhledání vhodných míst na umístění Turistických
vývěsních map na území MČ P3.

Zápis z 3. jednání Výboru pro územní rozvoj ZMČ Praha 3 ze dne 18. března 2013

8
Jednání:
1. Navržené náhradní lokality pro výstavbu podzemních kontejnerových stání na tříděný odpad
- čtyři druhy komodit.
Předkládá: OTSMI Ing. Jiří Louša
(OÚR 76)
Jedná se o tyto lokality: Kostnické náměstí
Perunova – Korunní
Prokopovo náměstí
Čajkovského – Bořivojova
Ostromečská – Roháčova (jiné místo)
„Výbor pro územní rozvoj ZMČ P3 se seznámil s podmínkami započatého projektu, s návrhy
náhradních lokalit a doporučuje k realizaci podzemních kontejnerů tyto lokality: Kostnické
náměstí, Perunova-Korunní, Prokopovo náměstí, Čajkovského-Bořivojova a OstromečskáRoháčova (jiné místo).“
„Hlasování: 4 pro.“
2. Předložení rozšířené „Studie zateplení objektu jeslí Roháčova 40“.
Předkládá: OTSMI Ing. Jiří Louša
„Výbor pro územní rozvoj ZMČ P3 se seznámil se studií zateplení objektu jeslí Roháčova 40 a
doporučuje pokračovat v pořízení dalších fází projektové přípravy, směřujících k realizaci.“
„Hlasování: 4 pro.“
3. Akční plán 2013 Strategického plánu – pracovní návrh k projednání a doladění procesů.
Předkládá ZS Rut ve spolupráci s OÚR

Usnesení RMČ č. 743 ze dne 10.12.2012
Akční plán 2013 formou zásadního přehodnocení a aktualizace analýz, programových
úkolů, navazujících rozvojových aktivit i postupů monitoringu Strategického plánu MČ
P3 ve zbývajícím období 2010 až 2015
Rada městské části
I. b e r e n a v ě d o m í
1. doporučení výboru pro územní rozvoj
II. s o u h l a s í
1. s návrhem akčního plánu 2013 formou zásadního přehodnocení a aktualizace analýz,
programových úkolů, navazujících rozvojových aktivit i postupů monitoringu Strategického
plánu MČ P3 ve zbývajícím období 2010 až 2015
III. d o p o r u č u j e
1. zpracovat akční plán 2013 formou zásadního přehodnocení a aktualizace analýz,
programových úkolů, navazujících rozvojových aktivit i postupů monitoringu
Strategického plánu MČ P3 do roku 2015
IV. u k l á d á
1. Mgr. Ondřeji Rutovi, zástupci starosty
1.1. koordinovat zpracování akčního plánu 2013 Strategického plánu MČ P3 formou doplnění
analýz, nově formulovaných programových cílů a navazujících nově formulovaných
rozvojových aktivit i postupů monitoring

„Proces aktualizace SP navíc nově musí být koordinován s plněním projektu „Efektivní úřad
MČ Praha 3“, na jehož realizaci byla získána finanční dotace. Realizaci projektu zajišťuje
odbor kancelář tajemníka. Podmínkou projektu je i výběrové řízení a zadání prací externí
specializované firmě, která má zajistit mimo jiné i aktualizaci strategického plánu.
Z tohoto důvodu ZS Rut po poradě s tajemníkem úřadu doporučil ještě vyčkat a formu
koordinované aktualizace SP dokončit až s vybranou firmou. OÚR má již vlastní pracovní
návrh aktualizace SP připraven (jak vyplývá z procesních úkolů). Tento návrh může být
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mezitím březnu a dubnu 2013 na pracovní úrovni projednáván a korigován, než dojde ke
koordinaci s externí firmou.
Výbor pro územní rozvoj bere na vědomí doporučení RMČ dle usnesení č. 743 ze dne
10.12.2012 a výše uvedené doporučení místostarosty Ruta, který byl pověřen koordinovat akční
plán 2013 Strategického plánu MČ P3 formou zásadního přehodnocení a aktualizace analýz,
programových úkolů, navazujících rozvojových aktivit i postupů monitoringu Strategického
plánu MČ P3 ve zbývajícím období 2010 až 2015. Pracovní návrh akčního plánu byl rozeslán
členům výboru a je též v příloze zápisu jednání výboru.“
„Hlasování: 4 pro.“
4. Podnět Klubu českých turistů na vyhledání vhodných míst na umístění Turistických
vývěsních map na území MČ P3.
Návrh OÚR na odpověď dopisem, ZS Ruta:
„Vážení, seznámili jsme se s Vaší prosbou o doporučení pozic, na kterých by bylo eventuálně
vhodné umístit turistické vývěsní mapy Klubu českých turistů. Principiálně doporučujeme
umístit mapové tabule v přímém sousedství Vámi značených tras. Předběžně jsme diskutovali o
několika místech, jejichž vhodnost je samozřejmě nutné ještě prověřit (na cyklostezce podél
Příběnické před výtopnou - vedle objektu, o který žádali greenways, na Vítkově - prostor
zezadu památníku, poblíž místa, kde arch. Vavřín navrhl restauraci, Na Balkáně – disk/golf
hřiště poblíž klubu Ulita, na Vrchu sv. Kříže poblíž restaurace, vše nutno také konzultovat
s naším odborem OTSMI, správcem zeleně).“
„Hlasování: 4 pro.“
S úctou Ing. arch. Zdeněk Fikar
tajemník výboru
Obdrží:
všichni členové výboru:
Ing. Mgr. Miroslav Poche (miroslav.poche@cityofprague.cz )
Mgr. Helena Benýšková (helben@email.cz)
Pavel Hurda, Kubelíkova 27 (poštou + info@pavelhurda.cz )
Ing. Tomáš Mikeska (t.mikeska@ied.cz )
Ing. Bohuslav Nigrin (nigrin.bohuslav@praha3.cz )
Bc. Ondřej Pecha ( ondrej.pecha@cityofprague.cz )
Mgr. Simeon Popov (simeonp@seznam.cz )
asistentka p. starostky – Dagmar Kropáčková (e-mail)
zástupce starosty MČ P3 – Mgr. Ondřej Rut (e-mail)
zástupce starosty MČ P3 – Ing. Josef Heller MBA (e-mail)
zástupce starosty MČ P3 – Miroslava Oubrechtová (e-mail)
zástupce starosty MČ P3 – Mgr. Matěj Stropnický (e-mail)
tajemník ÚMČ Praha 3 – Ing. Petr Fišer (e-mail)
OŽP ÚMČ Praha 3
– Ing. Otokar Karásek (e-mail)
OŽP ÚMČ Praha 3
– Ing. Jarmila Vališová (e-mail)
OV ÚMČ Praha 3
– Ing. Václav Tětek (e-mail)
OD ÚMČ Praha 3
– Ing. Martin Vančura (e-mail)
OOS ÚMČ Praha 3
– paní Hana Bursíková
OK ÚMČ Praha 3
– paní Sněžana Pellarová (e-mail)
OE ÚMČ Praha 3
– DiS. Andrea Lubčíková (e-mail)
OTSMI ÚMČ Praha 3 – Ing. Jiří Louša (e-mail)
OMA ÚMČ Praha 3
– Bc. Iveta Vlasáková (e-mail)
Investiční a rozvojová Praha 3 a.s.
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Příští jednání výboru se bude konat

od 16:30 hodin v pondělí dne 8.

dubna 2013

v prostorách čekárny svatební síně
v budově radnice na Havlíčkově náměstí 9

Informace o termínu jednání výboru bude zveřejněna i na webových stránkách ÚMČ Praha 3.
Zapsal a připravil:

OÚR : Akad. arch. Tomáš Slepička, Ing. Martina Brzobohatá,
Ing. arch. Zdeněk Fikar

Odsouhlasil:

místopředseda výboru pan Mgr. Simeon Popov

Příloha zápisu:
- Pracovní návrh akčního plánu 2013 Strategického plánu MČ P3 formou zásadního
přehodnocení a aktualizace analýz, programových úkolů, navazujících rozvojových aktivit i
postupů monitoringu Strategického plánu MČ P3 ve zbývajícím období 2010 až 2015.
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