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Zápis
z 3. jednání

Výboru pro územní rozvoj
Zastupitelstva městské části Praha 3
konaného dne 13. března 2012
I.
II.

Územní plánování, stavební řád a životní prostředí
III.

Přítomni:
Přítomno:

Omluveni :

Fond obnovy a rozvoje

Vlastní programy a záměry městské části

(viz přiložená prezenční listina)
6 členů zastupitelstva:
Bc. Ondřej Pecha – předseda výboru,
Mgr. Alena Hronová, Pavel Hurda,
Ing. Bohuslav Nigrin, Mgr. Ondřej Rut,
Roman Žipaj
Ing. Jan Srb – místopředseda,

Tajemník:
Ing. arch. Zdeněk Fikar
Přizváni, zápis: OÚR – Ak. arch. Tomáš Slepička, Ing. Martina Brzobohatá
OD – Ing. Martin Vančura
OŽP – Ing. Otokar Karásek
OV – Ing. Václav Tětek
Omluveni:
Hosté:

OTSMI – Ing. Jiří Louša

Jednání bylo zahájeno ve 13:05 hod. a ukončeno v 14:35 hod. Jednání řídil předseda výboru
Bc. Ondřej Pecha. 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
21. února 2012.“
Kontrola plnění úkolů a zápisu z jednání výboru dne 21. února 2012 :
„Úkoly z předchozího jednání jsou splněny, nebo probíhá jejich průběžné plnění.“
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I.

Fond obnovy a rozvoje

Schválený program:
1. Návrh na „Aktualizaci zásad pro poskytování půjček a darů z Fondu obnovy a rozvoje“.
2. Žádost Ing. Pavla Rejchrta o návratnou bezúročnou půjčku z Fondu obnovy a rozvoje ve
výši 499.000,- Kč na provedení opravy a nátěru fasádního pláště a rekonstrukci střešní
krytiny objektu Jeronýmova 577/2, 130 00, Praha 3, k.ú. Žižkov.
3. Žádost Mgr. Sylvie Krhovské o dar z Fondu obnovy a rozvoje ve výši 833.406,- Kč na
vyrovnání rozdílu nákladů mezi jednoduchými dřevěnými okny a okny špaletovými v
domě Milíčova 435/9, 130 00, Praha 3, k.ú. Žižkov.
4. Žádost Mgr. Sylvie Krhovské o návratnou bezúročnou půjčku z Fondu obnovy a rozvoje ve
výši 499.000,- Kč na provedení hydroizolace v suterénu domu Milíčova 435/9, 130 00,
Praha 3, k.ú. Žižkov.
Jednání:
Dle návrhu rozpočtu MČ Praha 3 na rok 2012 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 20.12.2011. Disponibilní zůstatek ke dni 6.3.2012 činí 18.283.000,- Kč.
1. Návrh na „Aktualizaci zásad pro poskytování půjček a darů z Fondu obnovy a rozvoje“.
V 02 / 2012 :
„Členové Výboru pro územní rozvoj ZMČ P3 berou na vědomí návrh na rozšíření možnosti
čerpání darů z Fondu obnovy a rozvoje s tím, že preferují formu navrženou předsedou výboru
p. Ondřejem Pechou. Zároveň žádají předsedu, aby tento návrh dopracoval dle návrhů členů
výboru ve spolupráci s vedoucím OÚR Ing. arch. Zdeňkem Fikarem a předložil ke schválení na
příštím jednání.“
„Úkol plnění započato : OÚR zhotoví nebo objedná seznam soukromých panelových domů, u
nichž přichází v úvahu regenerace a zateplování fasád, výměny oken, regenerace střech apod.
K tomuto seznamu doplní odborný odhad nákladů na uvedené rekonstrukce a jejich sumarizaci.
Podklad poslouží jako podklad pro přípravu eventuálních programů v rámci fondu.“
„Výbor pro územní rozvoj ZMČ P3 se po debatě o předloženém návrhu změn pravidel Fondu
obnovy a rozvoje ZMČ P3 shodl tento návrh prozatím nepodpořit . Navržená změna,
spočívající hlavně v rozšíření přidělování darů (namísto dnešních půjček), by mohla předčasně
vyčerpat zdroje fondu, má nejasně nastavená pravidla a jejich dodržování by bylo obtížné
kontrolovat. Členové se shodli na zásadě, dle které by měl být institut daru využíván opravdu
pouze ve výjimečných a jednoznačně zdokladovaných případech. Za přínos a doporučení pro
další předkladatele návrhů na změnu pravidel fondu výbor považuje eventuální vypracování
metodiky, která definuje výjimečnost předmětu žádosti a podle které by bylo možno jednotně a
spravedlivě postupovat při přidělování darů z fondu.“
„Úkol : OÚR rozešle členům výboru elektronicky poslední podobu návrhu změn.“
2. Žádost Ing. Pavla Rejchrta o návratnou bezúročnou půjčku z Fondu obnovy a rozvoje ve
výši 499.000,- Kč na provedení opravy a nátěru fasádního pláště a rekonstrukci střešní
krytiny objektu Jeronýmova 577/2, 130 00, Praha 3, k.ú. Žižkov.
(UMCP3 011182/2012, OÚR 61)
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Ing. Pavel Rejchrt
K žádosti byly doloženy tyto doklady:
a) Výpis z katastru nemovitostí
b) Doklad o zaplacení daně z nemovitosti
d) Čestné prohlášení – nejsou finanční závazky vůči MČ Praha 3
e) Čestné prohlášení, že v domě není herna
f) Výkaz příjmů a výdajů
f) Potvrzení o bezdlužnosti od FÚ pro Prahu 3
g) Cenová nabídka a rozpočet nákladů
h) Fotodokumentace stávajícího stavu
i) Číslo účtu (na žádosti)
j) Výzva stavebního úřadu k odstranění závad
„Výbor pro územní rozvoj doporučuje ZMČ Praha 3 schválit poskytnutí návratné bezúročné
půjčky z Fondu obnovy a rozvoje ve výši 499.000,- Kč. Půjčka bude použita na provedení
opravy a nátěru fasádního pláště a rekonstrukci střešní krytiny objektu Jeronýmova 577/2,
130 00, Praha 3, k.ú. Žižkov.“
3. Žádost Mgr. Sylvie Krhovské o dar z Fondu obnovy a rozvoje ve výši 833.406,- Kč na
vyrovnání rozdílu nákladů mezi jednoduchými dřevěnými okny a okny špaletovými v
domě Milíčova 435/9, 130 00, Praha 3, k.ú. Žižkov.
(UMCP3 012638/2012, OÚR 78)
Mgr. Sylvie Krhovská
K žádosti byly doloženy tyto doklady:
a) Výpis z katastru nemovitostí
b) Doklad o zaplacení daně z nemovitosti
d) Čestné prohlášení – nejsou finanční závazky vůči MČ Praha 3
e) Čestné prohlášení, že v domě není herna
f) Výkaz příjmů a výdajů
f) Potvrzení o bezdlužnosti od FÚ pro Prahu 3
g) Cenová nabídka a rozpočet nákladů na oba typy oken
h) Fotodokumentace stávajícího stavu
i) Číslo účtu (na žádosti)
j) Sdělení památkářů k výměně oken
k) Vyjádření ing. arch. Vavříka
„Výbor pro územní rozvoj nedoporučuje ZMČ Praha 3 schválit poskytnutí daru z Fondu
obnovy a rozvoje ve výši 833.406,- Kč. Dar měl být použit na vyrovnání rozdílu nákladů mezi
jednoduchými dřevěnými okny a okny špaletovými v domě Milíčova 435/9, 130 00 130 00,
Praha 3, k.ú. Žižkov, za předpokladu kladného vyjádření Kulturní komise MČ P3.“
4. Žádost Mgr. Sylvie Krhovské o návratnou bezúročnou půjčku z Fondu obnovy a rozvoje ve
výši 499.000,- Kč na provedení hydroizolace v suterénu domu Milíčova 435/9, 130 00,
Praha 3, k.ú. Žižkov.
(UMCP3 013065/2012, OÚR 82)
Mgr. Sylvie Krhovská
K žádosti byly doloženy tyto doklady:
a) Výpis z katastru nemovitostí
b) Doklad o zaplacení daně z nemovitosti
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d) Čestné prohlášení – nejsou finanční závazky vůči MČ Praha 3
e) Čestné prohlášení, že v domě není herna
f) Výkaz příjmů a výdajů
f) Potvrzení o bezdlužnosti od FÚ pro Prahu 3
g) Cenová nabídka a rozpočet nákladů na provedení hydroizolace v suterénu domu
h) Fotodokumentace stávajícího stavu
i) Číslo účtu (na žádosti)
„Výbor pro územní rozvoj doporučuje ZMČ Praha 3 schválit poskytnutí návratné bezúročné
půjčky z Fondu obnovy a rozvoje ve výši 499.000,- Kč. Půjčka bude použita na provedení
hydroizolace v suterénu domu Milíčova 435/9, 130 00 130 00, Praha 3, k.ú. Žižkov.“

II. Územní plánování, stavební řád a životní prostředí
Schválený program:
1. Využití drážních pozemků.
2. Nákladové nádraží Žižkov.
3. Územní plán.
4. Žádost o vyjádření jako vlastníka sousedních pozemků č.parc. 2931/305, 2931/260,
2931/263, 2931/262, 2931/265, o vstup na pozemky za účelem provedení stavby „Snížení
energetické náročnosti objektu Květinková 370/16, Praha 3, 130 00“.
5. Žádost o nové posouzení stavebního záměru „Stavební úpravy a půdní nástavba objektu č.p.
1599, Radhošťská 16, Lucemburská 27, 29, 31, Praha 3, 130 00“.
6. Žádost o posouzení umístění velkoplošné obrazovky na štítové zdi domu č.p. 2245 v ulici
Votická, Praha 3“.
7. Oznámení o zahájení řízení o udělení souhlasu k provozování zařízení ke sběru nebo výkupu
odpadů pro provozovnu č.p. 3505/1, k.ú. Žižkov, vjezd z ulice Malešická.
8. Koncepce cyklotras na území MČ P3.
9. Žádost o souhlas ke změně užívání staveb na stavby trvalé v areálu Auto Jarov – doplnění
podkladů.
10. Žádost o vydání stanoviska k výjimečně přípustnému funkčnímu využití a navržené
dopravě v klidu k dokumentaci pro územní a stavební řízení pro stavbu „Stavební úpravy,
půdní vestavba a nástavba objektu č.p. 1643, Biskupcova 37, na č.parc. 4030, k.ú. Žižkov,
Praha 3“.
11. Žádost o předběžné stanovisko ke studii úprav bytového domu v ulici Na Mokřině 8.
Jednání:
1. Využití drážních pozemků.
„Paní starostka a ZS Sladkovský očekávají iniciativu odboru majetku MHMP a pozvání
k navazujícím pracovním jednáním.“
„Dne 8.3.2012 proběhla konference Pražská nádraží Ne/Využitá v hlavním sále MHMP. Pan
ministr dopravy ČR Dobeš na zde přislíbil uzavření nového grémia k využití drážních pozemků
a s tím spojenou svou iniciativu ke zjednodušení a „rozhýbání“ majetkoprávních kroků v této
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problematice. Část jednání shlédli Bc.Pecha, Roman Žipaj a IngNigrin. Celou konferenci
Ing.arch.Fikar.“
2. Nákladové nádraží Žižkov.
„Ve věci rozkladového řízení MK ČR ve věci zápisu souboru staveb mezi nemovité kulturní
památky bylo již nepravomocně rozhodnuto, dle informace Bc.Pechy nyní běží lhůta
k podávání odvolání.“
3. Územní plán.
„V Radě a Zastupitelstvu HMP aktuálně probíhá vyhodnocování požadavků a námitek
městských částí ke konceptu nového ÚPn (respektive vůči podobě jeho návrhu). Také by měly
být uzavřeny vlny předchozích změn 06, 07 a 08. Náměstek primátora Hudeček předložil
představu o zastavení prací (budoucím rozhodnutím ZHMP) na rozpracovaném návrhu ÚPn
s tím, že bude zahájena příprava „metropolitního plánu“, který bude v měřítku 1:25000
dokončen do roku 2015.“
Žádost o vyjádření jako vlastníka sousedních pozemků č.parc. 2931/305, 2931/260,
2931/263, 2931/262, 2931/265, o vstup na pozemky za účelem provedení stavby „Snížení
energetické náročnosti objektu Květinková 370/16, Praha 3, 130 00“. (OÚR 62)
OMA (OMA/St/121/2012, OÚR 62) pro :
Holborn Group, s.r.o.
Ing. Iva Bradičová
Poděbradská 88/55
190 00 Praha 9
Jedná se o zábor pozemků MČ P3 pro umístění lešení a zařízení stavby.
4.

„Městská část Praha 3 jako vlastník pozemků č.parc. 2931/305, 2931/260, 2931/263,
2931/262, 2931/265, se vstupem na tyto pozemky a s realizací stavby „Snížení energetické
náročnosti objektu Květinková 370/16, Praha 3, 130 00“ souhlasí .“
5. Žádost o nové posouzení stavebního záměru „Stavební úpravy a půdní nástavba objektu č.p.
1599, Radhošťská 16, Lucemburská 27, 29, 31, Praha 3, 130 00“ a přehodnocení
požadavku na realizaci nových parkovacích stání.
(UMCP3 011402/2012, OÚR 63)
CC Real, s.r.o.
Ing. arch. Martin Čermák
Revoluční 6, 110 00 Praha 1
V7/11 ze dne 28.7.2011:
15. Žádost „Stavební úpravy a půdní nástavba v objektu Radhošťská 16, Lucemburská 27, 29 a
31 a realizace podzemních garáží na č.parc. 1560/1 a 1560/3, k.ú. Žižkov, Praha 3“.
15.1 Žádost o posouzení stavebního záměru „Stavební úpravy a půdní nástavba v objektu
Radhošťská 16, Lucemburská 27, 29 a 31 a realizace podzemních garáží na č.parc. 1560/1
a 1560/3, k.ú. Žižkov, Praha 3“.
„Výbor pro územní rozvoj ZMČ P3 odkládá a projedná tuto žádost v příštím jednání po
doplnění podkladů.“
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„Úkol : Výbor žádá OTSMI, OMA, OŽP a OÚR o dodání těchto podkladů : -majetkové
poměry, -kolik parkingů dle dopravy v klidu a v návrhu, -fotografie vnitrobloku, -stav
vzrostlých stromů .“
15.2 Sdělení a protest proti „Nástavbě a podzemní garáži dle návrhu CC Real, s.r.o. ve
spolupráci s vedením BD LuRa, Lucemburská 27, Praha 3“
„Výbor pro územní rozvoj ZMČ P3 se v rámci posuzování žádosti stavebníka seznámil i
s dopisem / protestem paní Kalibové, který obsahuje věcné námitky a obavy z následků
realizace mohutné nástavby. Upozorňuje na potenciální poškození zeleně ve vnitrobloku. Před
lety také SKM nedoporučovalo razantní zásahy při rekonstrukčních pracích.“
V8/11 ze dne 6.9.2011:
11. Žádost o posouzení stavebního záměru „Stavební úpravy a půdní nástavba v objektu
Radhošťská 16, Lucemburská 27, 29 a 31 a realizace podzemních garáží na č.parc. 1560/1
a 1560/3, k.ú. Žižkov, Praha 3“.
„Úkol splněn: OMA, OŽP a OÚR dodali tyto podklady : -majetkové poměry, -kolik parkingů
dle dopravy v klidu a v návrhu, -stav vzrostlých stromů.“
11.1 Stanovisko OTSMI ke stavebnímu záměru „Stavební úpravy a půdní nástavba v objektu
Radhošťská 16, Lucemburská 27, 29 a 31 a realizace podzemních garáží na č.parc.
1560/1 a 1560/3, k.ú. Žižkov, Praha 3“.
(OÚR 363)
11.2 Stanovisko OŽP k posouzení stavebního záměru „Stavební úpravy a půdní nástavba
v objektu Radhošťská 16, Lucemburská 27, 29, a 31. . . atd.“ z hlediska zákona 114/1992
Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění.
(OÚR 374)
„Městská část Praha 3 s realizací záměru „Stavební úpravy a půdní nástavba v objektu
Radhošťská 16, Lucemburská 27, 29 a 31 a realizace podzemních garáží na č.parc. 1560/1 a
1560/3, k.ú. Žižkov, Praha 3“ předběžně souhlasí, avšak pouze s podmínkou dodržení těchto
zásad: - zeleň na střeše budoucí garáže zůstane přístupná jako součást veřejné zeleně
vnitrobloku, - městská část bude zajišťovat údržbu zeleně na střeše, ale nebude ručit za
technický stav střešní konstrukce garáže (podmínky budou zapracovány formou věcného
břemene do kupní smlouvy). V souvislosti s tím výbor doporučuje RMČ / ZMČ P3 odsouhlasit
prodej pozemku č.parc. 1560/3 Bytovému družstvu LuRa (Lucemburská 27) s podmínkou, dle
které bude budoucí ozeleněná střecha podzemních garáží zachována jako veřejnosti přístupná
plocha a součást prostor vnitrobloku a její údržbu bude zajišťovat městská část, avšak nebude
zodpovídat za poškození konstrukce stavby garáže.“
„Úkol: OMA (ve spolupráci s OTSMI) k danému záměru předjedná a připraví podmínky
prodejní smlouvy, včetně zapracování podmínek formou věcných břemen.“
Hlasování: 6 pro
1 se zdržel (Rut)
„Městská část Praha 3 přehodnotila své původní požadavky na realizaci stavby „Stavební
úpravy a půdní nástavba objektu č.p. 1599, Radhošťská 16, Lucemburská 27, 29, 31, Praha 3,
130 00“ a na základě nově podané žádosti s vysvětlením s ní nyní souhlasí , tedy i v případě
nevybudování 19 (dle dopravy v klidu požadovaných) parkovacích stání na vlastním pozemku
s technických důvodů .“
„Hlasování : 4pro (Pecha, Hurda, Žipaj, Rut)
2 se zdrželi (Nigrin, Hronová)“
6. Žádost o posouzení umístění velkoplošné obrazovky na štítové zdi domu č.p. 2245 v ulici
Votická, Praha 3.
(UMCP3 011050/2012, OÚR 64)
ITA spol. s r.o.
Antala Staška 34, 140 00 Praha 4
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„Městská část Praha 3 s umístěním velkoplošné obrazovky na štítové zdi domu č.p. 2245 v ulici
Votická, Praha 3 nesouhlasí , protože místo i jeho okolí je zahlceno velkým množstvím
reklam, které by se spíše odsud měly vymístit ať již důvodů dopravně bezpečnostních, tak i
estetických.“
„Hlasování : 5 proti
1 se zdržel (Hurda)“
7. Oznámení o zahájení řízení o udělení souhlasu k provozování zařízení ke sběru nebo výkupu
odpadů pro provozovnu č.p. 3505/1, k.ú. Žižkov, vjezd z ulice Malešická.
OOP MHMP, Ing. Pelechová
Jungmannova 35/29,11000Praha1
„Městská část Praha 3 bere na vědomí „Oznámení o zahájení řízení o udělení souhlasu
k provozování zařízení ke sběru nebo výkupu odpadů pro provozovnu č.p. 3505/1, k.ú. Žižkov,
vjezd z ulice Malešická“. K záležitosti Vám zasíláme naše předchozí stanovisko ve věci, na
kterém nadále trváme.“
„Úkol : OÚR - jako přílohu doplnit předchozí stanovisko.“
8.

Koncepce cyklotras na území MČ P3.

8.1 Jednání o možnosti podpory obousměrné cyklotrasy v ulici Lupáčově – záznam z jednání.
„Jednání se uskutečnilo dne 23.2.2012 a za MČ P3 se ho zúčastnili ZS ing. Sladkovský, ing.
Vančura a akad. arch. Tomáš Slepička a hlavní koordinátor cyklistické dopravy HMP ing.
Polák.“
8.2 Pozvánka na výrobní výbor pro akci „Cyklotrasa Můstek – Malešice“
„Jednání se uskutečnilo dne 29.2.2012 a za MČ P3 se ho zúčastnil akad. arch. Tomáš
Slepička.“
9. Žádost o souhlas ke změně užívání staveb na stavby trvalé v areálu Auto Jarov – doplnění
podkladů.
(UMCP3 072443/2011, OÚR 465)
AUTO JAROV, s.r.o.
Ing. Martin Střelka
Osiková 2, 130 00 Praha 3
Výbor V9/11 ze 4.10.2011:
„Městská část Praha 3 se ke změně užívání staveb dočasných (uvedených v žádosti pouze
popisem využití) na stavby trvalé vyjádří až po doplnění žádosti o konkrétní pozice (nejlépe
formou zákresu do katastrální mapy; případně podkladů žádosti o změnu ÚPn) staveb.“
Výbor V11/11 ze 6.12.2011:
„Výbor pro územní rozvoj ZMČ P3 projednání odkládá a k žádosti o souhlas se změnou
užívání staveb dočasných na stavby trvalé v areálu Auto Jarov se vyjádří až v příštím jednání
poté, co jeho předseda, Bc. Pecha, osobně na pracovištích MHMP ověří, zda je skutečně
vyloučen jakýkoliv konflikt se záměry nového územního plánu a výstavby městského okruhu.“
-

Stavby povoleny jako dočasné do 31.12.2014 (souhlas s prodloužením vydal ÚMČ P3
OV dne 25.11.2009).
ÚRM HMP sděluje, že dokumentace podrobného prověření objektů MO prokázala, že
stavby Auto Jarov neznemožňují realizaci MO.
ÚRM souhlasí s tím, aby objekty Auto Jarov byly prohlášeny za trvalé a současně
požaduje stažení změny ÚP Z 1908/07.
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-

OMI MHMP sděluje souhlas s umístěním vybudovaných dočasných staveb jako
trvalých.
Stavby byly zakresleny do kat. mapy i do fotodokumentace

„Městská část Praha 3 se změnou užívání staveb dočasných (uvedených v doplnění žádosti) na
stavby trvalé v areálu Auto Jarov v daném okamžiku nesouhlasí . Důvodem nesouhlasu je
nejistota v přípravě návrhu nového územního (respektive metropolitního) plánu a také nejistota
kolem podoby Jarovské spojky, ovlivněné zapsáním památkové ochrany na soubor staveb
NNŽ.“
10. Žádost o vydání stanoviska k výjimečně přípustnému funkčnímu využití a navržené
dopravě v klidu k dokumentaci pro územní a stavební řízení pro stavbu „Stavební úpravy,
půdní vestavba a nástavba objektu č.p. 1643, Biskupcova 37, na č.parc. 4030, k.ú. Žižkov,
Praha 3“.
(UMCP3 012039/2012, OÚR 81)
Jiří Hrouda
Poradenství a inženýring
P.O. BOX 128, 118 00 Praha 1
„Městská část Praha 3 projednání stanoviska ke stavbě „Stavební úpravy, půdní vestavba a
nástavba objektu č.p. 1643, Biskupcova 37, na č.parc. 4030, k.ú. Žižkov, Praha 3“ podle
dokumentace pro územní a stavební řízení , současně s navrženým výjimečně přípustným
funkčním využitím dle ÚPn a současně i s odpuštěním 9 parkovacích stání dle výpočtu dopravy
v klidu (z technických důvodů) odkládá do příštího jednání výboru pro územní rozvoj.
Žádáme předkladatele o doplnění závazného stanoviska orgánů památkové péče , o doplnění
prostorové vizualizace nároží v kontextu s okolními stavbami a o doložení technické
nemožnosti vybudovat parkovací stání na vlastním pozemku .“
11. Žádost o předběžné stanovisko ke studii úprav bytového domu v ulici Na Mokřině 8, Praha
3.
(UMCP3
/2012, OÚR 83)
Ing. arch. Ivan Vavřík
Pověřený stavebníkem :
JUDr.Kulhánek,
„Městská část Praha 3 s úpravami bytového domu v ulici Na Mokřině 8, Praha 3 dle předložené
variantní studie nesouhlasí . Důvodem je předimenzování navržené hmoty v poměrech okolní
zástavby .“
Materiály na vědomí:
a) Souhlas se změnou v užívání stavby „2 kusy dočasného informačního a reklamního
zařízení, osvětleného, nereflexního, nepohyblivého, nezaměnitelného s dopravními
značkami, na pozemku č.parc. 2755/1, k.ú. Žižkov, při komunikaci Spojovací, Praha 3“.
Předkládá: OV ÚMČ P3 (OÚR 65)
b) Rozhodnutí - územní rozhodnutí o umístění stavby „Sdělovací optická trasa RS 7120 – RS
3790 na území v k.ú. Vinohrady a Žižkov, ulice Ondříčkova, Velehradská, Radhošťská,
Praha 3“.
Předkládá: OV ÚMČ P3(OÚR 66)
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c) Pozvánka na provedení závěrečné kontrolní prohlídky stavby „Stavební úpravy domu č.p.
678, k.ú. Žižkov, Baranova 40, Praha 3, které byly prováděny za účelem regenerace
panelového pláště domu (oprava a zateplení fasády včetně jejího nového architektonického
řešení), úprava vstupních prostor v 1. PP a schodišťového prostoru a dále stavební úpravy
nebytových prostor v 1. PP, 1. NP, bytů ve 2.– 7. NP a ateliérů v 8. NP“.
Předkládá: OV ÚMČ P3 (OÚR 67)
d) Pozvánka na provedení závěrečné kontrolní prohlídky stavby „Stavební úpravy domu č.p.
893, k.ú. Žižkov, Sudoměřská 52, Praha 3, které byly prováděny za účelem regenerace
panelového pláště domu (oprava a zateplení fasády včetně jejího nového architektonického
řešení), úprava vstupních prostor v 1. PP a schodišťového prostoru a dále stavební úpravy
nebytových prostor v 1. PP, 1. NP, bytů ve 2.– 7. NP a ateliérů v 8. NP“.
Předkládá: OV ÚMČ P3 (OÚR 68)
e) Rozhodnutí o vydání stavebního povolení pro stavbu „Přístavba podzemních garáží ve
vnitrobloku domů při ulicích Českobratrská, Sabinova, Rokycanova v rámci regenerace
panelových domů v Praze 3, k.ú. Žižkov, která je členěna na následující objekty:
SO 02 Podzemní garáže včetně vjezdové a výjezdové rampy na pozemcích č.parc. 964/1,
964/3, 964/4, 964/6, 964/7, 966/1, k.ú. Žižkov
SO 06 Terénní úpravy na pozemcích č.parc. 936/1, 946/1, 946/2, 946/3, 946/6, 964/1, 964/8,
964/11, 964/12, 964/14, 966/1, k.ú. Žižkov
SO 07 Dopravní řešení – pěší komunikace na pozemcích č.parc. 936/1, 946/1, 946/3, 946/4,
964/1, 964/8, 964/9, 964/10, 964/13, 965/1, k.ú. Žižkov
SO 09 Přeložky – SO 09.01 Přeložka veřejného osvětlení na pozemcích č.parc. 964/1, 964/8,
965/1, k.ú. Žižkov“.
Předkládá: OV ÚMČ P3 (OÚR 69)
f) Pozvánka na provedení závěrečné kontrolní prohlídky stavby „Stavební úpravy části prostor
v 1. PP sekce B a v 1.– 4. NP sekce A pečovatelského domu č.p. 268, k.ú. Žižkov,
Roháčova 24, 26, Praha 3, které byly prováděny za účelem změny dispozičního řešení
spojené se změnou využití“.
Předkládá: OV ÚMČ P3 (OÚR 70)
g) Oznámení o zahájení stavebního řízení ve věci vydání stavebního povolení pro stavbu
„Úprava přechodů pro chodce, Praha 3 – 08S Slavíkova x Křížkovského, SO 01 Stavební
úpravy“, která je umístěna na pozemku č.parc. 4344, k.ú. Žižkov a na pozemcích č.parc.
4119, 4120, k.ú. Vinohrady“.
Předkládá: OD ÚMČ P3 (OÚR 71)
h) Oznámení o zahájení stavebního řízení ve věci vydání stavebního povolení pro stavbu
„Úprava přechodů pro chodce, Praha 3 – 10S Slavíkova x Zvonařova, SO 01 Stavební
úpravy“, která je umístěna na pozemku č.parc. 4119, k.ú. Vinohrady a na pozemcích č.parc.
4344, 1307 k.ú. Žižkov“.
Předkládá: OD ÚMČ P3 (OÚR 72)
i) Sdělení o závazném používání předepsaných formulářů pro žádosti, návrhy a další podání, a
to i v elektronické podobě.
Předkládá: OV ÚMČ P3 (OÚR 73)
j) Souhlas se změnou v užívání stavby „Bytová jednotka č. 26 v 6. NP domu č.p. 1739, k.ú.
Žižkov, Žerotínova 66, Praha 3“ na nebytový prostor – sklad nehořlavého materiálu.
Předkládá: OV ÚMČ P3 (OÚR 74)
k) Oznámení o zahájení stavebního řízení ve věci vydání stavebního povolení pro stavbu
„Úprava přechodů pro chodce, Praha 3 – 05P Prokopova x Chlumova, SO 01 Stavební
úpravy“, která je umístěna na pozemku č.parc. 846/1, k.ú. Žižkov“.
Předkládá: OD ÚMČ P3 (OÚR 75)
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l) Oznámení o zahájení stavebního řízení ve věci vydání stavebního povolení pro stavbu
„Úprava přechodů pro chodce, Praha 3 – 01J Jeseniova x Rokycanova, SO 01 Stavební
úpravy“, která je umístěna na pozemcích č.parc. 913/1, 913/2, 966/1, 966/2, k.ú. Žižkov“.
Předkládá: OD ÚMČ P3 (OÚR 76)
m) Oznámení o zahájení stavebního řízení ve věci vydání stavebního povolení pro stavbu
„Úprava přechodů pro chodce, Praha 3 – 06R Roháčova SO 01 Stavební úpravy“, která je
umístěna na pozemcích č.parc. 1967, 1965, k.ú. Žižkov“. Předkládá: OD ÚMČ P3 (OÚR 77)

III.

Vlastní programy a záměry městské části

Schválený program:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Doprava v klidu.
Akční plán 2013 Strategického plánu MČ P3.
Urbanisticko – architektonická studie regenerace parteru, Tachovské náměstí, Praha 3.
Diplomová práce „Starý Žižkov“.
Propojení Hlavního nádraží s ulicí Italskou
Pozvánka na oficiální zahájení provozu Domu Šance v nových prostorách Moskevská 13,
Praha 10, dne 22.3.2012 od 11hodin. Prosba o podporu tohoto projektu.
7. Architektonická studie nového umístění trafostanice č. 4736 a odhlučnění přilehlé zahrady
MŠ Libická, Praha 3.
Jednání:
1.

Doprava v klidu

1.1 Podzemní garáže na náměstí Jiřího z Poděbrad
„Úkol trvá: Bc. Pecha bude dále s OM MHMP jednat tak, aby byly podzemní garáže svěřeny
co nejdříve, ponechání správy objektu Správě služeb HMP není na překážku.“
„Aktuálně stále probíhá pořizování stanovisek k dokumentaci pro stavební řízení :
Dne 5.3.2012 proběhlo jednání Hygienikem HMP pro Prahu 3 (Emberger, Křenková)
s projektanty Metroprojektu (Novák, Vítek) a pracovníky MČ P3 (Fikar, Růžičková). Negativní
stanovisko k dokumentaci SP může být nahrazeno kladným, pakliže projektant dostatečně
doplní návrh protihlukových úprav během provádění stavby.
Dne 7.3.2012 bylo zrušeno pracovní jednání s OOP MHMP (Pavlík, Janota), kterého se měli
zúčastnit zástupci MČ P3 (Pecha, Sladkovský. Růžičková, Fikar). Zaslané materiály
dokladující vymístění parkovacích stání v okolí náměstí JZP byly shledány jako dostatečné a
osobní jednání není třeba. Zbývá ale doplnit návrh likvidace asbestu a okótovaný výkres
výdechu VZT.
Dne 9.3.2012 proběhlo jednání na Arcibiskupství pražském (Přibyl, Dvořák, Švihlík) se 4
statiky Metroprojektu a Kloknerova ústavu ČVUT s HIP Metroprojektu, Ing.Vítkem a s
pracovníky MČ P3 (Fikar, Růžičková). Požadavky AP vycházejí z podmínek, vyřčených
v 11/2009 ve stanovisku k dokumentaci pro územní řízení. Při jednání byly zformulovány
speciální technické požadavky, které AP zapracuje do svého stanoviska (týká se hlavně
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monitoringu stavby a dodržení technologie). Tyto požadavky se pak stanou součástí stavebního
povolení jako podmínky. Poslední podmínka o bezplatném užívání 3 parkovacích stání nelze
zapracovat do dokumentace. AP proto vypracuje a zašle návrh na smlouvu o smlouvu budoucí.
Před uzavřením smlouvy nelze získat souhlasné stanovisko AK k dokumentaci pro SP
garáží.“
„Výbor pro územní rozvoj ZMČ P3 bere na vědomí požadavek Arcibiskupství pražského na
bezplatné užívání 3 parkovacích míst v objektu nově budovaných podzemních garáží na
náměstí JZP a k tomuto ukládá OÚR ve spolupráci s externím právníkem úřadu korigovat
návrh smlouvy o smlouvě budoucí. Dále pak výbor doporučuje RMČ předmětnou smlouvu
s AP uzavřít.“
1.2 Zadání spolupráce nebo partnerství veřejného a soukromého sektoru pro přípravu
koncesního projektu na přístavbu stávajících podzemních garáží na náměstí JZP (OÚR 84)
Předkládá OÚR + OKTU
Práce na řešení garáží v tomto okamžiku výrazně poklročily a MČ P3 má zájem v rámci
realizace tohoto projektu řešit investici nikoliv pouze z vlastních zdrojů, ale formou PPP
projektu, tedy za finanční účasti dalšího partnera. Vzhledem k tomu, že jde o složitější
záležitost, je potřeba přistoupit ke komplexnímu zmapování tohoto projektu a a získání
komplexních podkladů k jeho realizaci. Z tohoto titulu předkládáme výboru možnost vypsání
zakázky malého rozsahu k zajištění výše uvedeného.
„Výbor pro územní rozvoj ZMČ P3 souhlasí s vypsáním zakázky malého rozsahu na koncesní
projekt „Rozšíření stávajících podzemních garáží na náměstí JZP“ podle koncesního zákona č.
139/2006 Sb. (Ministerstva pro místní rozvoj ve spolupráci s Ministerstvem financí) o
koncesních smlouvách a koncesním řízení a podle jeho prováděcí vyhlášky č.217/2006 Sb., pro
navržení spolupráce nebo partnerství veřejného a soukromého sektoru. Výbor ukládá zadání
zakázky malého rozsahu připravit OKTU (Mgr.Círek) k zajištění analýzy variant řešení
projektu formou spolupráce nebo partnerství veřejného a soukromého sektoru a dále
komplexních podkladů pro koncesní projekt a dalších odborných podkladů pro realizaci
projektu.“
„Hlasování : 5 pro
1 se zdržel (Rut)“
2. Akční plán 2013 Strategického plánu MČ P3.
2.1 Závěrečná zpráva k plnění akčního plánu 2011 Strategického plánu MČ P3
Předkládá monitorovací tým SP
V 01/2012 ze dne 10. ledna 2012 :
„Výbor pro územní rozvoj po seznámení doporučuje Radě městské části Praha 3 vzít na
vědomí zprávu o plnění akčního plánu Strategického plánu MČ P3 k realizaci rozvojových
aktivit ke konci roku 2011.
„Úkol trvá: materiál nebyl doposud předložen RMČ P3 k projednání (předkládá paní
starostka).“
2.2 Zadání aktualizace strategického plánu – Nabídka kanceláře LB-Plan s.r.o.
Pracovní jednání dne 23.2.2012 u ZS Sladkovského
Se zpracovatelem návrhové části SP Ing.Lauermanem (LB-Plan s r.o., Liberec) jednali ZS
Sladkovský, zastupitelé Žipaj a Fabík, pracovníci OÚR Fikar a Brzobohatá.
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Nad schváleným akčním plánem 2012 byla zopakována kritika dosavadního fungování SP.
Konstatováno, že na podkladě práce JL-Plánu z roku 2010 již pracovali osamoceně pouze
členové monitorovacího týmu (vedoucí odborů). V mnoha částech jde o pouhé popisování
běžných činností úřadu, nikoliv o prosazování nových programových cílů. Provázání se
samosprávou nefunguje dobře, i proto se stávající SP jeví jako zbyrokratizovaný nástroj,
kterého se zúčastnění spíše obávají. Mají ho spíše za jako nějaký další kontrolní mechanismus,
který sledujíce produktivitu práce, ohrožuje pohled ne jejich hodnocení.
Takový stav ale zásadně není cílem strategického plánování a lépe, než zůstat v takovém
nastavení, je SP zrušit, nebo se pokusit o jeho rasantní přehodnocení a modernizaci.
Zúčastnění se proto shodli na doporučení, pokusit se SP modifikovat během přípravy akčního
plánu na rok 2013.
Externí spolupracovník by tedy měl :
a) Vypracovat monitorovací zprávu dosavadního fungování, vyhodnotit přitom kritiku
řízení samosprávy (starostka, zástupci starosty, tajemník, další aktivní zastupitelé,
členové monitorovacího týmu) a navrhnout systémová řešení, odpovídající zjištěnému
stavu (upravit výchozí programové cíle).
b) Jako motto přístupu je nutno všem vysvětlit : „Strategický plán je „měkký“ pomocný
nástroj samosprávy, kterým se může vylepšit dosahování dlouhodobých nebo
střednědobých konsensuálních cílů. Předpokládá ale vybalancování přístupu a aktivit
obou složek úřadu, tedy profesionálních úředníků i volených politiků. Pakliže budou
rozvojové programy uplatňovány jednostranně, bez aktivních vazeb, nástroj SP nebude
fungovat.“
c) Vypracovat na základě zjištěného a navržených úprav Akční plán 2013 a spolupracovat
v průběhu prosazování jeho aktivit během roku 2013.
d) Připravit se na obdobnou externí spolupráci i pro roky 2014 a 2015.
„Výbor pro územní rozvoj ZMČ P3 souhlasí s doporučením pracovní skupiny ze dne
23.2.2012 a ukládá OÚR objednat první fázi aktualizaci strategického plánu dle nabídky
kanceláře LB-Plan s.r.o. ze dne 8.3.2012 v ceně 74.400,-Kč včetně DPH. Pakliže by se však po
moninoringu, revizi dosavadního využití a během zpracování aktualizace mělo opětovně zjistit,
že strategický plán nebude produktivně využíván ke zlepšení strategického řízení orgánů ani
úřadu MČ P3, výbor nevylučuje ani pokyn k jeho zastavení.“
„Hlasování : 5 pro

1 se zdržel (Nigrin)“

3. Urbanisticko – architektonická studie regenerace parteru, Tachovské náměstí, Praha 3.
„Úkol – plnění zahájeno: Bc. Pecha ve spolupráci s OÚR a s arch. Mikolášem Vavřínem dne
5. 10. jednali s OOP MHMP (ředitel odboru Ing. Pavlík, Ing. Šléglová, Ing. Frantík) a dohodli
možnosti pro společnou regeneraci nástupů na Vítkov. Konkrétně nástupů z ulic Jeronýmovy,
Pod Vítkovem, Lukášovy a z Tachovského náměstí. Ing. arch. Fikar OÚR připraví dopis správě
majetku MHMP ohledně využití pozemku při ulici Pod Vítkovem. Bc.Pecha již osobně jednal
se ředitelem TSK panem Dostálem.“
„Úkol – změna : OÚR pro ZS Pavla Sladkovského připraví dopis na MČ Praha 8 týkající se
koordinace a iniciování aktivit ve věci zapojení se do přípravy (projektové a investorské)
regenerace okruhů na severním úbočí.“
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„Úkol trvá: Výbor pro územní rozvoj ZMČ P3 ukládá OÚR, aby připravil zadání pro
zpracování dalšího stupně projektové dokumentace pro lokalitu Tachovské náměstí a poptal
jejich zhotovení u autora předchozích návrhů. V tomto případě se jedná již přímo o fázi DÚR.
Do zadání je třeba zapracovat doporučení OOP MHMP.“
„Úkol – trvá : OMA (ve spojitosti s bodem III/12 tohoto jednání) objedná geometrický
oddělovací plán (nebo požádá MHMP o jeho pořízení) na rozdělení ploch Tachovského
náměstí, s výjimkou přístupového pruhu do tunelu; současně připraví žádost o svěření
oddělených pozemků MHMP.“
4. Diplomová práce „Starý Žižkov“.
„Výbor pro územní rozvoj a majetek ZMČ P3 se seznámil s diplomovou prací „Starý Žižkov“
autorky Markéty Mráčkové.“
5. Propojení Hlavního nádraží s ulicí Italskou
Vážený pane místostarosto,
navazuji na naše jednání ve výše uvedené věci.
MČ Praha 2 již před delší dobou v souvislosti s budováním severojižní magistrály přišla o
přímé pěší napojení Hlavního nádraží ze svého území. Proto se již delší dobu snaží toto
napravit. Máme za to, že o totéž by mohla usilovat i Praha 3, kde chybí pěší propojení od
náměstí W. Churchilla.
Proto bychom rádi spojili síly a objednali studii, kterou by uhradily obě MČ společně. Jde o
návrh protažení některého ze 3 podchodů pod kolejištěm až k úpatí opěrné zdi resp. svahu pod
Španělskou ulicí. Podchod by mohl končit bezbariérovými výstupy na úroveň parteru nádraží,
které by pokračovaly chodníkem podél zdi resp. svahu oběma směry až do míst, kde by bylo
napojení do Prahy 2 - Španělské resp. Italské ulice výtahem na jižní straně a rampou či
schodištěm do Prahy 3 na straně severní. Na severní straně je v průběhu projednávání návrh
(CR-City a.s.) územního rozhodnutí na dostavbu tzv. Rezidence Riegrovy sady, v rámci které
by bylo možno výstup směrem k VŠE zajistit.
Pokud by s tím Praha 3 souhlasila, zajistíme poptávku na zpracování studie a posléze společně
domluvíme podrobnosti dalšího postupu. Tato studie by měla jen zhruba navrhnout řešení a
náklady stavby, což by bylo podkladem k žádosti HMP na Ministerstvo dopravy o zajištění
přinejmenším významné části investice z prostředků státu. Podle jednání uskutečněného na
půdě MD je dohoda obou MČ základem k dalšímu postupu.
Dovoluji si proto očekávat Vaší odpověď.
S pozdravem

Návrh odpovědi ZS Tomáše Kalouska :

Ing. arch. Václav Vondrášek
zástupce starosty
pro oblast výstavby, územního rozvoje,
životního prostředí a dopravy
náměstí Míru 20/600
120 39 Praha 2

„Vážený pane místostarosto, Výbor pro územní rozvoj ZMČ P3 se seznámil s Vaším dopisem
a se studií na propojení podchodů Hlavního nádraží a Italské ulice. Doporučil mi, odeslat Vám
odpověď, ve které mám jménem MČ P3 poděkovat za nápad a vyslovit formální podporu
tomumu záměru. Naši městskou část by ale aktuálně více zajímala možnost legalizace pěšího
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propojení spodního konce Seifertovy ulice s nástupišti nádraží, které je dnes hojně využíváno
„ilegálně“ . Toto místo si také „říká“ o navázání nádraží na cyklistickou stezku, vedoucí po
úbočí Vítkova a tunelem na Krejcárek.“
„Úkol : OÚR - kopii dopisu na MČ P3 odeslat také ministrovi dopravy ČR (+Ing.Fiedlerovi) a
připravit zadání studie, navrhující popisované propojení.“
6. Pozvánka na oficiální zahájení provozu Domu Šance v nových prostorách Moskevská 13,
Praha 10, dne 22.3.2012 od 11hodin. Prosba o podporu tohoto projektu. (OÚR : e-mail)
„Výbor pro územní rozvoj ZMČ P3 doporučuje informaci přeposlat do Komise sociální a
zdravotní RMČ P3.“
7. Architektonická studie nového umístění trafostanice č. 4736 a odhlučnění přilehlé zahrady
MŠ Libická, Praha 3.
(UMCP3 078400/2010, OÚR 372)
ATELIER DŮM A MĚSTO
Komornická 12, 160 00 Praha 6
V 08 / 2011 :
„Výbor pro územní rozvoj ZMČ P3 se seznámil s upravenou variantou E studie oplocení
zahrady MŠ Libická, včetně přemístění stávající trafostanice. Ze dvou materiálových návrhů
doporučuje k realizaci variantu s dřevěnou konstrukcí. Výbor dále doporučuje ZMČ P3 přijetí
záměru dle studie Atelieru dům a město ze srpna 2011 včetně oddělení a odprodeje nově
oddělené části o výměře cca 17,7m2 z původního pozemku č.parc. 3003/2 v k.ú. Vinohrady
společnosti PREdistribuce a.s.“
„Úkol – plnění probíhá: OÚR + OMA zaslalo část studie technikům PREdistribuce a.s.,
včetně návrhu dalšího postupu a postupné realizace. Technici společnosti vyčíslí náklady na
přeložku připojení trafostanice a dle předběžných jednání navrhnou, aby se MČ P3 na této
vyvolané investici podílela.“
„Úkol trvá: OMA dle studie a dle výsledků pracovní schůzky pořídí geometrický oddělovací
plán a připraví veškeré podklady pro prodej nově oddělené části pozemku PREdistribuce a.s.
Záměr s návrhem smlouvy na prodej oddělené části pozemku předloží RMČ/ZMČ.“
„Úkol trvá: OÚR ve spolupráci s OTSMI a OMA pro výbor připraví odhad nákladů
jednotlivých fází přípravy a realizace záměru.“
„Výbor pro územní rozvoj a majetek ZMČ P3 se seznámil se zablokováním přípravy a
v případě další špatné komunikace s techniky PREdistribuce a.s. doporučuje ZS Kalouskovi,
ujmout se jednání s některou z vyšších organizačních jednotek organizace.“

S úctou

Ing. arch. Zdeněk Fikar
tajemník výboru

Obdrží:
všichni členové výboru:
Bc. Ondřej Pecha ( ondrej.pecha@cityofprague.cz )
Ing. Jan Srb ( srb.jan@praha3.cz )
Roman Žipaj ( romzip@seznam.cz )
Pavel Hurda,
(poštou + info@pavelhurda.cz )
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Ing. Bohuslav Nigrin ( b.nigrin@seznam.cz )
Alena Hronová ( radostna1@seznam.cz )
Mgr. Ondřej Rut ( ondrej.rut@zeleni.cz )
asistentka p. starostky – Dagmar Kropáčková (e-mail)
zástupce starosty MČ P3 – Tomáš Kalousek (e-mail)
zástupce starosty MČ P3 – Ing. Josef Heller MBA (e-mail)
zástupce starosty MČ P3 – Mgr. Jiří Matušek (e-mail)
zástupce starosty MČ P3 – Ing. Pavel Sladkovský (e-mail)
tajemník ÚMČ Praha 3 – Ing. Petr Fišer (e-mail)
OV ÚMČ Praha 3
– Ing. Karel Urban (e-mail)
OOS ÚMČ Praha 3
– paní Hana Bursíková
OD ÚMČ Praha 3
– Ing. Martin Vančura (e-mail)
OK ÚMČ Praha 3
– paní Sněžana Pellarová (e-mail)
OŽP ÚMČ Praha 3
– Ing. Otokar Karásek (e-mail)
OŽP ÚMČ Praha 3
– Ing. Jarmila Vališová (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. ( cisar@irpraha3.cz )

Příští jednání výboru se bude pravděpodobně konat

od 14:00 hodin v úterý dne 17.

dubna 2012

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:

předseda výboru pan Bc. Ondřej Pecha
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