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Zápis
z 2. jednání

Výboru pro územní rozvoj
Zastupitelstva městské části Praha 3
konaného dne 26. února 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)
5 členů zastupitelstva:
Ing. Mgr. Miroslav Poche – předseda výboru
Mgr. Simeon Popov - místopředseda
Mgr. Helena Benýšková
Ing. Tomáš Mikeska
Ing. Bohuslav Nigrin

Omluveni:

Bc. Ondřej Pecha
Pavel Hurda

Tajemník:

Ing. arch. Zdeněk Fikar

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

OV – Ing. Václav Tětek
OD – Ing. Martin Vančura

Hosté:

ZS Mgr. Ondřej Rut, Ing.arch. Tomáš Cach

Jednání bylo zahájeno v 16:30 hod. a ukončeno v 17:10 hod. Jednání řídil předseda výboru
Ing. Mgr. Miroslav Poche. 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 1. jednání ze dne
29. ledna 2012.“
„Hlasování:
5 pro.“
Kontrola plnění úkolů a zápisu z jednání výboru dne 29. ledna 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 Společenství vlastníků jednotek v domě Pod Lipami 2509/60, 2510/62 a 2511/64 o
bezúročnou půjčku z Fondu obnovy a rozvoje ZMČ P3 ve výši 499.000,- Kč na
rekonstrukci výtahu v domě Pod Lipami 2509/60, 130 00, Praha 3, k.ú. Žižkov.
2. Žádost manželů Doležalových o bezúročnou půjčku z Fondu obnovy a rozvoje ZMČ P3 ve
výši 499.000,- Kč na rekonstrukci stoupaček a topného systému v domě Řehořova 934/31,
130 00, Praha 3, k.ú. Žižkov.
3. Žádost Společenství vlastníků jednotek domu Koněvova 109/1191 o navýšení bezúročné
půjčky z Fondu obnovy a rozvoje ZMČ P3 na 400.000,- Kč na kompletní rekonstrukci
výtahu v domě Koněvova 109/1191, 130 00, Praha 3, k.ú. Žižkov.
4. Žádost Družstva vlastníků domu Fibichova 4/1526, o bezúročnou půjčku z Fondu obnovy a
rozvoje ZMČ P3 ve výši 499.000,- Kč na výměnu oken 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 1.2.2013 činí 15.687.600,- Kč.
1. Žádost Společenství vlastníků jednotek v domě Pod Lipami 2509/60, 2510/62 a 2511/64 o
bezúročnou půjčku z Fondu obnovy a rozvoje ZMČ P3 ve výši 499.000,- Kč na výměnu
stávajícího osobního výtahu v domě Pod Lipami 2509/60, 130 00, Praha 3, k.ú. Žižkov.
(UMCP3 010487/2013, OÚR 37)
SVJ domu Pod Lipami 2509/60, 2510/62 a 2511/64
Pod Lipami 64, 130 00 Praha 3
K žádosti byly doloženy tyto doklady:
a) Výpis z katastru nemovitostí
b) Výpis z obchodního rejstříku
c) Smlouva o dílo - Cenová nabídka na výměnu výtahu
d) Výkaz zisku a ztráty za rok 2011 a 2012
e) Čestné prohlášení o placení daně z nemovitosti jednotlivými vlastníky
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.
„Výbor pro územní rozvoj doporučuje ZMČ Praha 3 schválit poskytnutí půjčky z Fondu
obnovy a rozvoje ve výši 499.000,- Kč. Půjčka bude použita na výměnu stávajícího osobního
výtahu včetně zednických, malířských a lakýrnických prací s tím spojených, v bytovém domě
Pod Lipami 2509/60, 130 00, Praha 3, k.ú. Žižkov.“
„Hlasování: 5 pro.“
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2. Žádost manželů Doležalových o bezúročnou půjčku z Fondu obnovy a rozvoje ZMČ P3 ve
výši 499.000,- Kč na rekonstrukci stoupaček vody, kanalizace a topného systému v domě
Řehořova 934/31, 130 00, Praha 3, k.ú. Žižkov.
(UMCP3 083513/2012, OÚR 51)
manželé Doležalovi
K žádosti byly doloženy tyto doklady:
a) Výpis z katastru nemovitostí
b) Cenová nabídka na rekonstrukci stoupaček a topného systému
c) Doklad o zaplacení daně z nemovitosti
d) Čestné prohlášení – nejsou finanční závazky vůči MČ Praha 3
e) Čestné prohlášení – v budově není umístěna herna
f) Potvrzení o bezdlužnosti od FÚ pro Prahu 3
g) Místopřísežné prohlášení majitelů domu, že je 75% nájemníků trvale hlášeno na Praze 3.
h) Číslo účtu – na výpisu z banky
„Výbor pro územní rozvoj doporučuje ZMČ Praha 3 schválit poskytnutí půjčky z Fondu
obnovy a rozvoje ve výši 499.000,- Kč. Půjčka bude použita na rekonstrukci stoupaček vody,
kanalizace a topného systému, včetně vybudování centrálního topného systému, v bytovém
domě Řehořova 934/31, 130 00, Praha 3, k.ú. Žižkov.“
„Hlasování:
5 pro.“
3. Žádost Společenství vlastníků jednotek domu Koněvova 109/1191 o navýšení stávající
bezúročné půjčky z Fondu obnovy a rozvoje ZMČ P3 z již schválených 300.000,-Kč, na
400.000,- Kč, na kompletní rekonstrukci výtahu v domě Koněvova 109/1191, 130 00, Praha
3, k.ú. Žižkov.
(UMCP3 016923/2013, OÚR 56)
SVJ domu Koněvova 109/1191
Koněvova 109/1191, 130 00 Praha 3
K žádosti byly doloženy tyto doklady:
a) Výpis z katastru nemovitostí
b) Výpis z obchodního rejstříku
c) Cenová nabídka na kompletní rekonstrukci výtahu
c) Výroční zpráva o hospodaření za rok 2011
d) Čestné prohlášení o placení daně z nemovitosti jednotlivými vlastníky
e) Čestné prohlášení – nejsou finanční závazky vůči MČ Praha 3
f) Čestné prohlášení – v budově není umístěna herna
g) Potvrzení o bezdlužnosti od FÚ pro Prahu 3
h) Číslo účtu – na žádosti
i) Místopřísežné prohlášení majitelů domu, že je 75% nájemníků trvale hlášeno na Praze 3
„Výbor pro územní rozvoj doporučuje ZMČ Praha 3 schválit navýšení půjčky z Fondu
obnovy a rozvoje, ze 300.000,-Kč již schválených, na 400.000,- Kč. Půjčka bude použita na
kompletní rekonstrukci osobního výtahu v bytovém domě Koněvova 109/1191, 130 00, Praha
3, k.ú. Žižkov.“
„Hlasování:
5 pro.“
4. Žádost Družstva vlastníků domu Fibichova 4/1526, o bezúročnou půjčku z Fondu obnovy
a rozvoje ZMČ P3 ve výši 499.000,- Kč na výměnu oken v domě Fibichova 4/1526, Praha
3, 130 00.
(UMCP3 020432/2013, OÚR 67)
Družstvo vlastníků domu, Fibichova 4/1526
Lenka Andrlová,
K žádosti byly doloženy tyto doklady:
a) Výpis z katastru nemovitostí
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b) Výpis z obchodního rejstříku
c) Cenová nabídka na kompletní výměnu oken
c) Výkaz zisku a ztráty
d) Doklad o zaplacení daně z nemovitosti
e) Čestné prohlášení – nejsou finanční závazky vůči MČ Praha 3
f) Čestné prohlášení – v budově není umístěna herna
g) Potvrzení o bezdlužnosti od FÚ pro Prahu 3
h) Číslo účtu
i) Místopřísežné prohlášení majitelů domu, že je 75% nájemníků trvale hlášeno na Praze 3
j) Vyjádření památkářů
„Výbor pro územní rozvoj doporučuje ZMČ Praha 3 schválit poskytnutí půjčky z Fondu
obnovy a rozvoje ve výši 499.000,- Kč. Půjčka bude použita na kompletní výměnu oken
v bytovém domě Fibichova 4/1526, 130 00, Praha 3, k.ú. Žižkov.“
„Hlasování: 5 pro.“

II.

Územní plánování, stavební řád a životní prostředí

Schválený program:
1. Územní plán.
1.a Zahájení veřejného projednání návrhu zadání Metropolitního územního plánu HMP –
žádost o zajištění účasti na výkladovém semináři a o projednání připomínek k návrhu zadání
MUP HMP.
2. Žádost o povolení vedení nadzemního kabelového telefonního připojení přes pozemek MČ
Praha 3 v ulici Pitterova, č.parc. 4229/8, k.ú. Žižkov.
3. Žádost o vyjádření k projektové dokumentaci k stavebnímu řízení pro stavbu „Nová
příjezdová komunikace na pozemku č.parc. 2639/119, k.ú. Žižkov, Praha 3, v rámci
regenerace a střešní nástavby objektů Na Lučinách 2535/1 a 2536/3, k.ú. Žižkov, Praha 3“.
4. Žádost o souhlas se stavebními pracemi na pozemcích ve správě MČ Praha 3, č.parc. 2892/2,
2922/26, 2922/29, 2922/54, 2922/105, 2922/107, k.ú. Žižkov, ulice Habrová, Osiková a
Českobrodská, rekonstrukce kanalizace, IV. etapa“.
5. Žádost o stanovisko ke „Změně užívání stavby čerpací stanice pohonných hmot společnosti
OMV Česká republika, s.r.o. na č.parc. 4450/1, 4478, 4386, 4382, k.ú. Žižkov, Praha 3, roh
ulic J. Želivského, U Nákladového nádraží, spočívající v jejím prodloužení do 20.8.2019“.
6. Žádost o vyjádření k umístění výjimečně přípustné změny stavby „Nástavba objektu č.p.
1643, na č.parc. 4030, k.ú. Žižkov, Biskupcova 37, Praha 3“.
Jednání:
1.Územní plán
1.a Zahájení veřejného projednání návrhu zadání Metropolitního územního plánu HMP –
žádost o zajištění účasti na výkladovém semináři a o projednání připomínek k návrhu
zadání MUP HMP.
(UMCP3 011934/2013, OÚR 43)
„Výkladového semináře se po domluvě s paní starostkou zúčastní ing. arch. Zdeněk Fikar,
případně podle časových možností i zástupce starosty Mgr. Ondřej Rut. Členové výboru vzali
tuto informaci na vědomí s tím, že si o jeho konání přejí být informováni.“
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2. Žádost o povolení vedení nadzemního kabelového telefonního připojení přes pozemek MČ
Praha 3 v ulici Pitterova, č.parc. 4229/8, k.ú. Žižkov.
(UMCP3 094035/2012, OÚR 52)
Junák – svaz skautů a skautek
Jaroslav Veit
Pitterova 1, 130 00 Praha 3
„Městská část Praha 3 s realizací vedením nadzemního kabelového telefonního připojení přes
pozemek MČ Praha 3 v ulici Pitterova, č.parc. 4229/8, k.ú. Žižkov souhlasí.“
„Hlasování:
5 pro.“
3. Žádost o vyjádření k projektové dokumentaci k stavebnímu řízení pro stavbu „Nová
příjezdová komunikace na pozemku č.parc. 2639/119, k.ú. Žižkov, Praha 3, v rámci
regenerace a střešní nástavby objektů Na Lučinách 2535/1 a 2536/3, k.ú. Žižkov, Praha 3“.
(UMCP3 009131/2013, OÚR 35)
A plus spol. s r.o.
Ing. arch. Zdeněk Teplý
Freyova 1/12, 190 00 Praha 9
„Městská část Praha 3 s realizací stavby „Nová příjezdová komunikace na pozemku č.parc.
2639/119, k.ú. Žižkov, Praha 3, v rámci regenerace a střešní nástavby objektů Na Lučinách
2535/1 a 2536/3, k.ú. Žižkov, Praha 3“ podle předložené dokumentace pro stavební řízení
souhlasí, a to i z pozice vlastníka dotčeného pozemku.“
„Hlasování:
5 pro.“
4. Žádost o souhlas se „Stavebními pracemi na pozemcích ve správě MČ Praha 3, č.parc.
2892/2, 2922/26, 2922/29, 2922/54, 2922/105, 2922/107, k.ú. Žižkov, ulice Habrová,
Osiková a Českobrodská, rekonstrukce kanalizace, IV. etapa“.
(UMCP3 011524/2013, OÚR 38)
KO – KA s.r.o.,Marie Moučková
Na Výšinách 16, 170 00 Praha 7
„Městská část Praha 3 s realizací „Stavebních prací na pozemcích ve správě MČ Praha 3,
č.parc. 2892/2, 2922/26, 2922/29, 2922/54, 2922/105, 2922/107, k.ú. Žižkov, ulice Habrová,
Osiková a Českobrodská, rekonstrukce kanalizace, IV. etapa“ podle předložené dokumentace
pro stavební řízení souhlasí, a to i z pozice vlastníka pozemku. O zábor dotčených komunikací
musí investor požádat na Odboru dopravy ÚMČ P3 (Seifertova 51) a v případě dotčení zeleně
dále vést jednání s odborem OTSMI, Havlíčkovo nám. 9. K rozhodnutí o odstranění stromoví
je kompetentní OŽP ÚMČ P3. Překopy komunikací požadujeme uvést do původního stavu s
důrazem na kvalitu provedení, aby dlouhodobě nedošlo k propadnutí rýhy. Kolaudujícímu
orgánu doporučujeme, aby u dodavatelských firem vyžadoval závazek záruky kvality
provedení a oprav překopů a jejich reálnou vymahatelnost.“
„Hlasování:
5 pro.“
5. Žádost o stanovisko ke „Změně užívání stavby čerpací stanice pohonných hmot společnosti
OMV Česká republika, s.r.o. na č.parc. 4450/1, 4478, 4386, 4382, k.ú. Žižkov, Praha 3, roh
ulic J. Želivského, U Nákladového nádraží, spočívající v jejím prodloužení do 20.8.2019“.
(UMCP3 015504/2013, OÚR 48)
Ing. Milan Hájek
Kynická 961, 190 16 Praha 9
„Městská část Praha 3 se „Změnou užívání stavby čerpací stanice pohonných hmot společnosti
OMV Česká republika, s.r.o. na č.parc. 4450/1, 4478, 4386, 4382, k.ú. Žižkov, Praha 3, roh ulic
Zápis z 2. jednání Výboru pro územní rozvoj ZMČ Praha 3 ze dne 26. února 2013

6
J. Želivského, U Nákladového nádraží, spočívající v jejím prodloužení“ avšak pouze do konce
roku 2016, souhlasí.“
6. Žádost o vyjádření k umístění výjimečně přípustné změny stavby „Nástavba objektu č.p.
1643, na č.parc. 4030, k.ú. Žižkov, Biskupcova 37, Praha 3“.
Odbor výstavby ÚMČ P3
Ing. Václav Tětek
Seifertova 51, 130 00 Praha 3
Doplnění požadovaných podkladů ve věci žádosti
(UMCP3 019042013, OÚR 62)
Ing.Jiří Hrouda, poradenství a inženýring
P.O.Box 128, 118 00 Praha 1
V1/13 ze dne 29.1.2013:
„Městská část Praha 3 se k umístění výjimečně přípustné změny stavby „Nástavba objektu č.p.
1643, na č.parc. 4030, k.ú. Žižkov, Biskupcova 37, Praha 3“ vyjádří až po doručení upravené
dokumentace výboru (dle informace OV).“
„Hlasování: 6 pro.“
„Městská část Praha 3 s umístěním výjimečně přípustné změny stavby „Nástavba objektu č.p.
1643, na č.parc. 4030, k.ú. Žižkov, Biskupcova 37, Praha 3“ podle doplněné dokumentace pro
územní řízení souhlasí.“
„Hlasování: 4 pro, 1 se zdržel (Benýšková).“
Materiály na vědomí:
a) Rozhodnutí o vydání stavebního povolení pro stavbu „Stavební úpravy domu č.p. 2422, k.ú.
Žižkov, Čajkovského 12, Praha 3, spočívající v dispozičních úpravách jednotky č 2422/6 ve
3.NP domu“.
Předkládá: OV ÚMČ P3 (OÚR 34)
b) Rozhodnutí o vydání územního rozhodnutí umístění stavby „Umístění zimní zahrady na
č.parc. 3891/1 a dvou parkovacích stání na č.parc. 3891/2, k.ú. Vinohrady, Soběslavská
34/2057, Praha 3“.
Předkládá: OV ÚMČ P3 (OÚR 39)
c) Rozhodnutí o vydání územního rozhodnutí o umístění stavby „Mycí boxy FESIMEX, na
č.parc. 3513/1, k.ú. Žižkov, Praha 3“.
Předkládá: OV ÚMČ P3 (OÚR 40)
d) Vyrozumění o zahájení správního řízení o opatření na sousedním pozemku a stavbě
spočívající ve strpění přísunu materiálu a pohybu oprávněných osob na pozemku č.parc.
2056, k.ú. Žižkov, Praha 3, a v domě Žerotínova 52/1291, na č.parc. 2056, k.ú. Žižkov, za
účelem provedení stavebních úprav a udržovacích prací na budově bez č.p./č.o.“.
Předkládá: OV ÚMČ P3 (OÚR 42)
e) Rozhodnutí o umístění změny stavby „Rozšíření optické sítě firmy Dial Telecom
v Lucemburské ulici, k.ú. Vinohrady a Žižkov, Praha 3“. Předkládá: OV ÚMČ P3 (OÚR 44)
f) Veřejná vyhláška - Oznámení o zahájení územního řízení ve věci stavby „Podzemní
kontejnery na tříděný odpad, stanoviště Z6 – Čajkovského – Kubelíkova, na č.parc. 4341,
k.ú. Žižkov, Praha 3“.
Předkládá: OV ÚMČ P3 (OÚR 45)
g) Veřejná vyhláška - Oznámení o zahájení územního řízení ve věci stavby „Podzemní
kontejnery na tříděný odpad, stanoviště P12 – Jeseniova – Ostromečská, na č.parc. 2023/1,
k.ú. Žižkov, Praha 3“.
Předkládá: OV ÚMČ P3 (OÚR 46)
h) Vyrozumění o podaném odvolání proti rozhodnutí o nařízení odstranění nepovolené stavby
„Zpevněné plochy situované na pozemku č.parc. 3541/95, k.ú. Žižkov, Praha 3, která slouží
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jako vjezd z ulice Malešické na přilehlé pozemky č.parc. 3541/5 a 3541/10 do objektu
Business centra, Malešická 49/2679, v šíři 13,4m“.
Předkládá: OV ÚMČ P3 (OÚR 49)
i) Veřejná vyhláška – Rozhodnutí o vydání územního rozhodnutí o změně stavby a stavebního
povolení pro stavbu „Stavební úpravy spojené se stavbou nového osobního lanového
trakčního výtahu Schindler S3300 535 LVF a prosklené výtahové šachty přistavěné ve
vzdálenosti 55cm k západní fasádě dvorního traktu s přístupem z mezipodest domovního
schodiště po nových nástupních můstcích v místě stávajících domovních lodžií bytového
domu na č.parc. 4063/1 a 4063/2, k.ú. Žižkov, Biskupcova 19/1791, k.ú. Žižkov, Praha 3“.
Předkládá: OV ÚMČ P3 (OÚR 53)
j) Oznámení o zahájení stavebního řízení na stavbu „Stavební úpravy, půdní nástavba a
přístavba dvorního traktu a výtahové šachty k domu na č.parc. 682, k.ú. Žižkov, Milíčova
3/412, Praha 3“.
Předkládá: OV ÚMČ P3 (OÚR 54)
k) Oznámení o zahájení územního řízení ve věci stavby „Podzemní kontejnery na tříděný
odpad, stanoviště V3 – nám. Jiřího z Poděbrad – Přemyslovská, na č.parc. 4282, k.ú.
Vinohrady, Praha 3“.
Předkládá: OV ÚMČ P3 (OÚR 55)
l) Veřejná vyhláška - Oznámení o zahájení územního řízení o umístění změny stavby a
pozvánka k veřejnému ústnímu jednání pro stavbu „Rozšíření sítě elektronických
komunikací UPC, s.r.o., k.ú. Žižkov, ulice Jana Želivského, Praha 3, A I. etapa a B II.
etapa“.
Předkládá: OV ÚMČ P3 (OÚR 64)

III. Vlastní programy a záměry městské části
Schválený program:
1. NNŽ – vyjádření k návrhu konceptu studie změny územního plánu SÚ HMP.
2. Seznámení s materiálem „Cyklogenerel MČ P3“ a jeho zpracovatelem Ing. arch. Cachem.
Jednání:
1. NNŽ – vyjádření k návrhu konceptu studie změny územního plánu SÚ HMP.
„Závěrem roku 2012 byl restartován proces k aktualizaci podkladů pro změnu ÚPn Z2600/00
v prostoru Nákladového nádraží Žižkov. Na pozvání paní starostky se již 3krát sešlo jednání
s partnery (vlastníky pozemků) a s ÚRM, který se chopil zpracování nové podkladové studie
(8.11., 29.11.2012 a 23.1.2013). Všechny zúčastněné strany deklarovaly vůli dospět ke
kompromisnímu materiálu, který může být schválen dříve, než bude platný nový
„Metropolitní“ územní plán.“
„Jeden z vlastníků (zastoupený CCZ a,s. + Pražský projekt a.s. + Discovery Group a.s.) však
v prosinci 2012 podal žalobu, kterou se dožaduje, aby MČ P3 zrušila své usnesení RMČ P3 č.
536 ze dne 12.9.2012 „Formulace nových urbanistických zásad pro přestavbu územního
brownfieldu Nákladového nádraží Žižkov. Příští jednání s partnery ve čtvrtek dne 28.2.2013.“
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2. Seznámení s materiálem „Cyklogenerel MČ P3“ a jeho zpracovatelem - Ing. arch. Cachem.
„Výbor pro územní rozvoj ZMČ P3 se seznámil s vlastním materiálem cyklistického generelu,
s předložením připomínek pana předsedy Pocheho a žádá ostatní členy výboru o zaslání dalších
připomínek do konce příštího týdne na OÚR. Výbor doporučuje ZS Rutovi, aby ve spolupráci
s OÚR se zpracovatelem vypořádal připomínky a korigovaný materiál předložil v příštích
jednáních.“
„Hlasování:
5 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.
Příští jednání výboru se bude konat

od 16:30 hodin v pondělí dne 11.

března 2013

v prostorách suterénu
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:

předseda výboru pan Ing. Mgr. Miroslav Poche
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