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Zápis
ze 7. jednání

Výboru pro územní rozvoj
Zastupitelstva městské části Praha 3
konaného dne 30. srpna 2012

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:

Pavel Hurda,

Tajemník:

Ing. arch. Zdeněk Fikar

Bc. Ondřej Pecha

Přizváni, zápis: OÚR – Ing. Martina Brzobohatá
OŽP – Ing. Otokar Karásek
OV – Ing. Václav Tětek
OD – Ing. Martin Vančura
Omluveni:
Hosté:

ZS Mgr. Ondřej Rut, ZS Bc. Matěj Stropnický,
Ak. soch. Čestmír Suška, Ing. arch. Ivan Vavřík

Jednání bylo zahájeno v 16:33 hod. a ukončeno v 17:40 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.
Hosté pan Ak. soch. Čestmír Suška a Ing. arch. Ivan Vavřík byli do jednání přizváni v 17:10
hod.
„Výbor pro územní rozvoj ZMČ P3 schvaluje zápis ze svého předchozího 6. jednání ze dne
24. července 2012.“
„Hlasování: 5 pro.“
Kontrola plnění úkolů a zápisu z jednání výboru dne 24. července 2012:
„Úkoly z předchozího jednání jsou splněny, nebo probíhá jejich průběžné plnění.“
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I.

Fond obnovy a rozvoje

Navržený program:
Projednání žádostí o půjčky a dary bylo odsunuto do příštího jednání výboru.
Jednání :

II. Územní plánování, stavební řád a životní prostředí
Schválený program:
1. Memorandum o NNŽ
2. Zveřejnění dokumentace vlivů na životní prostředí podle § 8 zákona č. 100/2001 Sb., o
posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů v platném
znění záměru „Zklidnění SJM v prostoru Národního muzea“.
3. Dopravní studie úprav kruhové křižovatky Lupáčova x Prokopova, Praha 3.
4. Žádost o stanovisko k územnímu řízení pro akci „Obytný soubor Červený dvůr“.
5. Auto Jarov – žádost o pověření kompetentního pracovníka zmocněného projednávat a
koordinovat stavební práce v okolí objektu.
6. Žádost o vyjádření pro územní řízení na akci „Optické připojení lokality A3KON na síť
Pragonet v ulici Spojovací – trasa B“.
7. Žádost o stanovisko MČ Praha 3 k výjimečně přípustnému záměru „Změna užívání části
nebytových prostor v přízemí domu Roháčova 82/1567, k.ú. Žižkov, Praha 3“.
Jednání:
1. Memorandum o NNŽ
Návrh znění nově formulovaných požadavků MČ P3 (předkládá ZS Rut) :

Nákladové nádraží Žižkov – Městská část Praha 3
Návrh nové formulace urbanistických zásad pro přestavbu území brownfieldu
srpen 2012
Vzniklá situace kolem památkové ochrany NNŽ a vývoj názorů na dopravní řešení si vyžaduje
zpracování nové představy o využití území a podobě nové čtvrti. Je přitom vhodné, aby rozvoj takto
významného území v širším centru Prahy byl plánován na podkladech urbanistické soutěže pod záštitou
ÚRM. (Ve spolupráci s ČKA, FA ČVUT, FA VUT a dalšími odbornými organizacemi)
MČ Praha 3 uplatňuje následující body jako základní zásady urbanistické soutěže:
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URBANISMUS
1) Dominantou území zůstane funkčně konvertovaná budova nádraží pod památkovou
ochranou: jako víceúčelový prostor s převažující veřejnou kulturní a vzdělávací funkcí.
(Nově by mohl zahrnout v souladu s vládním programem „Národní kulturní poklad“ mj. ústřední
pracoviště Národního filmového archivu.)

2) Rozvoj území předpokládá vznik obytné čtvrti městského charakteru, sociálně
diverzifikované pluralitou soukromovlastnických a nájemních bytů ve vzájemně
vyváženém poměru; zcela osvobozené od tranzitní dopravy; vybavené veřejnými
službami (hlavně ZŠ a MŠ), obsluhujícími lokalitu, případně i blízké okolí. Původní
využití území zůstane připomenuto.
3) Předpokládaný počet nových obyvatel bude cca 10 tisíc. Míra využití území vychází
z historicky ověřených hustot Vinohrad a Žižkova (tj. KPP zastavitelných ploch 1,9 –
2,2).
4) Výšková hladina zástavby respektuje obvyklou podlažní krajinu Vinohrad a Žižkova (tj.
cca 6 podlaží). Výšková regulace se podřídí skutečnosti, že území leží na pohledové
hraně Pražské památkové zóny.
5) Nové budovy budou blokově orientovány logicky vzhledem ke světovým stranám;
jejich energetická náročnost má odpovídat nejmodernějším standardům.
6) Obchodní zařízení nebude soustředěno do jednoho komplexu, nebude kopírovat
periferní vzory, ale bude mít charakter městských objektů orientovaných okny do ulic a
spoluvytvářejících parter ulic.
7) V prostoru bude navržena souvislá parková plocha o velikosti alespoň 35 000 m2.
8) Urbanistický návrh by měl v textové části zodpovědět: jak přispívá navržené řešení
k žádoucí sociální diverzitě budoucích obyvatel, jak propojuje budovu nádraží se
zbytkem území, jaké dopravní cesty uvnitř území předpokládá, které jedinečné
charakteristiky území tematizuje a rozvíjí, jakému typu podnikatelských aktivit vychází
vstříc, jaký je podíl zeleně a sportovišť a jaký přínos bude navržené řešení mít pro širší
oblast MČ Praha 3 a hlavního města.

9)

10)
11)
12)

PRINCIPY ŘEŠENÍ DOPRAVY
Páteřní sběrná uliční síť bude řešena po obvodu území ve stopách ulic Malešická a
U Nákladového nádraží při současné kapacitě 2 pruhů. Dopravní uzly po obvodu území
budou navázány logicky na již existující body.
V území bude zachována územní rezerva pro dodatečné vybudování stanice metra
včetně územní rezervy pro zařízení stavby.
Nová tramvajová stopa musí být vedena ve V-Z ose území s nejnižším možným
zásahem do budovy nádraží.
Cyklistická doprava je řešena v návaznosti na cyklogenerel HMP a MČ Praha 3.

„Výbor pro územní rozvoj ZMČ doporučuje RMČ P3 schválit přijetí výše uvedeného návrhu
nové formulace urbanistických zásad pro přestavbu území brownfieldu Nákladové nádraží
Žižkov.“
„Hlasování: 5 pro.“
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Územní plán
1.1 Veřejná vyhláška – Oznámení o opakovaném veřejném projednání návrhů celoměstsky
významných změn I + II ÚP SÚ HMP (Z 2724/00, Z 2744/00) včetně vyhodnocení vlivů
Z 2724/00 na udržitelný rozvoj území.
(UMCP3 047882/2012, OÚR 246)
„Veřejné projednání se bude konat dne 24.9.2012 od 9.00 ve velkém zasedacím sále Magistrátu
HMP, Mariánské nám. 2, Praha 1.“
1.2 Zaslání oznámení o zahájení řízení o vydání změny ÚP SÚ HMP Z 1733/00 – Klánovický
les.
(UMCP3 042708/2012, OÚR 238)
„Městská část bere na vědomí oznámení o zahájení řízení o vydání změny ÚP SÚ HMP
Z 1733/00 – Klánovický les.“
„Hlasování: 5 pro.“
2. Zveřejnění dokumentace vlivů na životní prostředí podle § 8 zákona č. 100/2001 Sb., o
posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů v platném
znění záměru „Zklidnění SJM v prostoru Národního muzea“.
(UMCP3 041520/2012, OÚR 251)
Návrh stanoviska MČ dopisem ZS Ruta :

„Městská část Praha 3 bere na vědomí oznámení o Zveřejnění dokumentace vlivů na životní
prostředí podle § 8 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně
některých souvisejících zákonů v platném znění záměru „Zklidnění SJM v prostoru Národního
muzea“.“
„Hlasování: 5 pro.“
3. Dopravní studie úprav kruhové křižovatky Prokopova / Rokycanova, Praha 3.
(OÚR 252)
Výbor V2 ze dne 21.2.2012:
„Městská část Praha 3 s realizací varianty křižovatky „Okružní křižovatka Prokopova –
Rokycanova, Praha 3“ podle předložené studie proveditelnosti souhlasí. Okružní křižovatka je
ve studii navržena ve dvou variantách. První s vnějším průměrem 32m, druhá s průměrem 25m.
Varianty se liší záborem celkové plochy křižovatky. 6 členů Výboru pro územní rozvoj ZMČ P3
doporučilo variantu s průměrem 32m, jeden člen (Rut) variantu s průměrem 25m.“
Návrh stanoviska MČ dopisem ZS Ruta :

„Městská část Praha 3 po seznámení s doplňujícími odbornými argumenty a v návaznosti na
bezpečnostní audit doporučuje zpracování DUR pro menší variantu 25 metrů a pověřuje
zástupce starosty Ondřeje Ruta k jednání s TSK ve věci zadání a zpracování DUR.“
„Hlasování: 5 pro.“
4. Žádost o stanovisko k územnímu řízení pro akci „Obytný soubor Červený dvůr“.
(UMCP3 050055/2012, OÚR 248)
STRAET ARCHITECTS, s.r.o.
Na Poříčí 1, 110 00 Praha 1
Návrh stanoviska MČ dopisem ZS Ruta :

„Městská část Praha 3 s realizací stavby „Obytný soubor Červený dvůr“ podle předložené
dokumentace k územnímu řízení nesouhlasí, důvodem nesouhlasu je nedostatečné řešení
dopravní obslužnosti, nedostatečná sociální a občanská vybavenost a nepřiměřené parametry
výšky a hmoty obytného souboru .“
„Hlasování: 5 pro.“
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5. Auto Jarov – žádost o pověření kompetentního pracovníka zmocněného projednávat a
koordinovat stavební práce v okolí objektu.
(UMCP3 036004/2012, OÚR 226)
(UMCP3 035988/2012, OÚR 227)
O vypracování návrhu odpovědi žádá paní starostka Hujová a ZS Rut.
Před tímto došlo ke „korespondenční přestřelce“ mezi pracovníky Investiční a rozvojové Prahy
3 (Lochman, Tomolya) a technickým vedením společnosti Auto Jarov, s.r.o.
Návrh odpovědi pro dopis paní starostky:

„Vážený pane jednateli Fojtíku.
Seznámila jsem se s popisovanou situací, kdy je reklamována stavba městské části, konkrétně
přechod v Osikové ulici / Pod Lipami, který údajně blokuje příjezd Vaší zásobovací
komunikace. Po projednání záležitosti ve výboru pro územní rozvoj jsem obdržela doporučení
tohoto orgánu, přizvat k této problematice zástupce starosty Ing. Bohuslava Nigrina a zahájit
s Vámi jednání.
Současně děkuji za Vaše pozvání k osobní návštěvě areálu společnosti Auto Jarov. Návštěvu
bych v doprovodu kolegy Nigrina absolvovala přibližně v . . . . . . . . tohoto roku a prosím o
sjednání konkrétního termínu s mými asistentkami.“
„Výbor pro územní rozvoj ZMČ P3 se seznámil s problematikou žádosti společnosti Auto
Jarov s.r.o. a žádá paní starostku a Ing. Nigrina, aby zahájili jednání ve snaze nalézt řešení,
přijatelné oběma stranám.“
„Hlasování: 5 pro.“
6. Žádost o vyjádření pro územní řízení na akci „Optické připojení lokality A3KON na síť
Pragonet v ulici Spojovací – trasa B“.
(UMCP3 042848/2012, OÚR 237)
Bohemiatel, s.r.o.
Libušská 27/210
142 00 Praha 4
Návrh stanoviska MČ dopisem ZS Ruta:

„Městská část Praha 3 s realizací stavby „Optické připojení lokality A3KON na síť Pragonet v
ulici Spojovací – trasa B“ podle předložené dokumentace pro územní řízení souhlasí. 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.
7. Žádost o stanovisko MČ Praha 3 k výjimečně přípustnému záměru „Změna užívání části
nebytových prostor v přízemí domu Roháčova 82/1567, č.parc. 2041, k.ú. Žižkov, Praha 3“.
(UMCP3 051568/2012, OÚR 249)
Ladislav Drbohlav
Návrh stanoviska MČ dopisem ZS Ruta:

„Městská část Praha 3 s realizací stavby „Změna užívání části nebytových prostor v přízemí
domu Roháčova 82/1567, č.parc. 2041, k.ú. Žižkov, Praha 3“ jako výjimečně přípustnou
souhlasí.“
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Materiály na vědomí:
a) Kolaudační souhlas s užíváním stavby „U Rajské zahrady – Vlkova, Praha 3, dopravně
bezpečnostní úpravy na pozemcích č.parc. 4336/1, 1165, k.ú. Žižkov“.
Předkládá: OD ÚMČ P3 (OÚR 228)
b) Souhlas s umístěním stavby „Plynovodní přípojka pro objekt Ottovo nakladatelství, s.r.o.,
č.p. 675, v ulici Křišťanova 3, na pozemcích č.parc. 1559 a č.parc. 1711, k.ú. Žižkov,
Praha 3“.
Předkládá: OV ÚMČ P3 (OÚR 229)
c) Veřejná vyhláška - Rozhodnutí o umístění stavby „Dvoupodlažní nástavba a přestavba
bytového domu č.p. 162, Praha 3, k.ú. Žižkov, Roháčova 10, včetně stavby nového
třípodlažního dvorního objektu s plochou střechou a jeho propojení s hlavním uličním
objektem, současně budou zřízena odstavná stání pro parkování vozidel (10 míst) v 1. PP
pod celou plochou dvora“.
Předkládá: OV ÚMČ P3 (OÚR 230)
d) Souhlas s umístěním stavby „Plynovodní přípojka pro bytový dům č.p. 794, v ulici
Rokycanova 31, na pozemcích č.parc. 913/1 a č.parc. 817, k.ú. Žižkov, Praha 3“.
Předkládá: OV ÚMČ P3 (OÚR 231)
e) Veřejná vyhláška - Oznámení o zahájení stavebního řízení pro stavbu „Stavební úpravy pro
zateplení fasád bytového domu č.p. 2363, k.ú. Vinohrady, nám. Jiřího z Lobkovic 18,
Praha 3“.
Předkládá: OV ÚMČ P3 (OÚR 232)
f) Oznámení o zahájení řízení o dodatečném povolení stavby „Stavební úpravy pro zateplení
jižní stěny bytového domu č.p. 2441, k.ú. Žižkov, Koněvova 127, Praha 3“.
Předkládá: OV ÚMČ P3 (OÚR 242)
g) Veřejná vyhláška - Oznámení o zahájení územního řízení a pozvánka k veřejnému ústnímu
jednání pro stavbu „Rekonstrukce kanalizace, IV. etapa – ulice Českobrodská, Osiková,
Habrová, k.ú. Žižkov, Hrdlořezy, Praha 3 a Praha 9“. Předkládá: OV ÚMČ P3 (OÚR 243)
h) Veřejná vyhláška - Oznámení o zahájení spojeného stavebního a územního řízení pro stavbu
„Stavba garáže u rodinného domu č.p. 1552 na pozemku č.parc. 3763 a 3764, k.ú. Žižkov,
Jeseniova 168, Praha 3“.
Předkládá: OV ÚMČ P3 (OÚR 244)
i) Rozhodnutí o umístění stavby „Rozšíření optické sítě společnosti T – Systems Czech
Republic, a.s., na území Prahy 2 a 3, k.ú. Vinohrady“. Předkládá: OV ÚMČ P3 (OÚR 245)
j)

Vyrozumění o podaném odvolání proti územnímu rozhodnutí o změně dokončené stavby
„Půdní nástavba a přístavba dvou výtahových šachet na pozemku č.parc. 1560/3, k.ú.
Žižkov, Lucemburská 27, 29, 31 a Radhošťská 16, Praha 3“.
Předkládá: OV ÚMČ P3 (OÚR 247)

k) Veřejná vyhláška - Vyrozumění účastníků řízení o doplnění podkladů pro umístění stavby
„Revitalizace nádraží Žižkov – sever, Praha 3, k.ú. Žižkov“.
Předkládá: OV ÚMČ P3 (OÚR 239)
l) Veřejná vyhláška - Oznámení o zahájení územního řízení a pozvánka k veřejnému ústnímu
jednání pro stavbu „Novostavba objektu Družiny v areálu ZŠ Jarov, k.ú. Žižkov, Praha 3“.
Předkládá: OV ÚMČ P3 (OÚR 240)
m) Veřejná vyhláška - Oznámení o zahájení územního řízení o umístění stavby „Optické
připojení lokality A3ZEL na síť Pragonet, ulice Jana Želivského, Praha 3“.
Předkládá: OV ÚMČ P3 (OÚR 241)
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n) Rozhodnutí o vydání stavebního povolení pro stavbu „Stavební úpravy bytu č. 14 o velikosti
2 + 1 v 5. NP domu č.p. 1304, k.ú. Žižkov, Ondříčkova 9, Praha 3, které budou prováděny
za účelem změny dispozičního řešení na byt o velikosti 3 + kk.“
Předkládá: OV ÚMČ P3 (OÚR 256)
o) Souhlas se změnou užívání stavby „Nebytové prostory situované v 1. NP domu č.p. 244,
Praha 3, k.ú. Žižkov, Roháčova 48, na keramickou dílnu“.
Předkládá: OV ÚMČ P3 (OÚR 257)
p) Rozhodnutí o dodatečném povolení stavby „Stavební úpravy bytového domu č.p. 2441, k.ú.
Žižkov, Koněvova 127, Praha 3, které byly provedeny za účelem zateplení jižní stěny“.
Předkládá: OV ÚMČ P3 (OÚR 258)
q) Veřejná vyhláška - Rozhodnutí vydání stavebního povolení pro stavbu „Stavební úpravy pro
zateplení fasád bytového domu č.p. 2363, k.ú. Vinohrady, nám. Jiřího z Lobkovic 18,
Praha 3“.
Předkládá: OV ÚMČ P3 (OÚR 259)
r) Opravné rozhodnutí o provedení opravy zřejmé nesprávnosti ve výrokové části kolaudačního
rozhodnutí, kterým se povoluje užívání dokončené stavby „Stavební úpravy dvorního
objektu domu č.p. 746, k.ú. Žižkov, Havlíčkovo náměstí 11, Praha 3, pro účely Centra dětí a
mládeže Teen Chalenge International“.
Předkládá: OV ÚMČ P3 (OÚR 260)
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III.

Vlastní programy a záměry městské části

Schválený program:
1.
2.

Žádost o vybudování bezbariérového vstupu do parku Židovské pece z jižní strany.
Dopis týkající se převodu pozemků č.parc. 2928/3, 2928/4, 2928/6, 2928/9, 2928/5 a
2928/7, k.ú. Žižkov, Praha 3 (Habrová).
3. Předání další části Architektonické studie „Regulační zásady vybraných vinohradských
bloků“.
4. Doporučení záměru a nabídka na zpracování projektu osazení sochy rozhledny od Čestmíra
Sušky na vrchu sv. Kříže. Stanovisko ke studii proveditelnosti – umístění rozhledny v
parku Parukářka. Osobní účast pana Sušky a pana architekta Vavříka, kteří vysvětlí a
přiblíží záměr.
Jednání:
1.

Žádost o vybudování bezbariérového vstupu do parku Židovské pece z jižní strany.

Výbor V4/12 ze dne 3.5.2012:
„Výbor pro územní rozvoj ZMČ P3 se seznámil s „Žádostí o vybudování bezbariérového
vstupu do parku Židovské pece z jižní strany“ a doporučil ZS Kalouskovi ve spolupráci s OÚR
a OTSMI připravit a odeslat dopis na Metrostav Development, a.s., který upozorní na
nedostatek přístupu pro maminky s kočárky do parku, navrhne kroky městské části v této věci a
slušnou formou požádá developera o spolupráci do budoucna.“
„Úkol splněn: OÚR odeslal dopis na Metrostav Development, a.s. Ing. arch. Fikar (OÚR) a
Ing. Louša (OTSMI) se dne 25.7. sešli s Ing. Ondřejem Buršíkem, ředitelem divize. Obě strany
se dohodly na vzájemné kooperaci ve snaze postupně vybudovat bezbariérové nástupy parku,
případně kvalitativně zlepšit stávající schodiště. Zároveň jej seznámili se
studentským projektem mateřské školy dle programu Reggio Emilia.“
„Výbor pro územní rozvoj ZMČ P3 bere na vědomí navázání koordinace s vedením realizace
areálu Na Vackově společnosti Metrostav Development a.s.“
„Hlasování: 5 pro.“
2.

Dopis týkající se převodu pozemků č.parc. 2928/3, 2928/4, 2928/6, 2928/9, 2928/5 a
2928/7, k.ú. Žižkov, Praha 3 (Habrová).
(OÚR 253)
Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových
oddělení Majetku v hl. m. Praze
RNDr. Vladimír Hlatký
Rašínovo nábřeží 390/42, 128 00 Praha 2

„Výbor pro územní rozvoj ZMČ P3 bere na vědomí obdržený dopis ÚZSVM, týkající se
převodu pozemků č.parc. 2928/3, 2928/4, 2928/6, 2928/9, 2928/5 a 2928/7, k.ú. Žižkov, Praha
3 (Habrová).“
„Hlasování: 5 pro.“
3. Předání další části Architektonické studie „Regulační zásady vybraných vinohradských
bloků“.
(OÚR 233)
Ing. arch Ivan Vavřík
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OÚR požádal arch. Vavříka, aby připravil přehled již zpracovaných bloků na území MPZ na
území městské části. U bloků doposud nezpracovaných je ale třeba připravit návrh, u kterých
lokalit je to nezbytné a naopak, které bloky se obejdou bez tohoto pomocného regulačně
plánovacího podkladu.
„Výbor pro územní rozvoj ZMČ P3 se seznámil s další částí architektonické studie „Regulační
zásady vybraných vinohradských bloků“. Materiál je k nahlédnutí na Odboru územního
rozvoje, Lipanská 9, 5. patro a současně bude odeslán na NPÚ Praha a na OPKC MHMP.
Výbor dále ukládá OÚR, aby požádal Ing. arch. Vavříka o dodání přehledových plánků (s
rozsahem zpracovaných a plánovaných regulačních zásad bloků do 14 dnů (zaslat členům
výboru) a v návaznosti na to připravit informaci do říjnového čísla Radničních novin.“
„Hlasování: 5 pro.“
4. Doporučení záměru a nabídka na zpracování projektu osazení sochy rozhledny od Čestmíra
Sušky na vrchu sv. Kříže. Stanovisko ke studii proveditelnosti – umístění rozhledny v
parku Parukářka. Osobní účast pana Sušky a pana architekta Vavříka, kteří vysvětlí a
přiblíží záměr.
V 05 / 2012 :
„Záměr se ale dostal do kolize s úkolem na vybudování „psí louky“, navržené v totožné
lokalitě. OÚR a OTSMI navrhli sloučit oba záměry do jedné dokumentace pro územní řízení.
Část k „psí louce“ a jí lemující komunikaci tedy musí být k DÚR doobjednána a připojena.
Výbor pro územní rozvoj ZMČ P3 tento postup doporučuje.“
V 06 / 2012 :
„Úkol splněn: OÚR objednal u Ing. arch. Ivana Vavříka zpracování dokumentace pro územní
řízení pro umístění sochy rozhledny od Čestmíra Sušky na vrchu sv. Kříže.“
Výbor pro územní rozvoj ZMČ P3 se seznámil s argumenty ZS Ruta a doporučuje záměr „psí
louky“ prozatím pozastavit.“
„Hlasování:5 pro, 2 se zdrželi (Hurda, Pecha).“
„Výbor pro územní rozvoj ZMČ P3 vyslechl osobní představení díla jeho autorem, sochařem
Čestmírem Suškou a zpracovatelem DÚR arch. Ivanem Vavříkem. K dalšímu postupu přípravy
má výbor tato doporučení:
a) doporučuje RMČ P3 revidovat usnesení č.343 ze dne 30.5.2012 (k záměru osazení
sochy rozhledny sochaře Čestmíra Sušky na vrchu sv. Kříže) a vydat pokyn
k zastavení přípravy podkladů pro realizaci díla v dané lokalitě;
hlasování a): 5 pro (doporučení platné);
b) doporučuje RMČ P3 vydat pokyn k dalšímu jednání o umístění díla v některé z jiných
lokací MČ P3;
hlasování b): 1 pro (Popov) 3 se zdrželi
(Nigrin, Poche, Benýšková) 1 proti (Mikeska) (doporučení neplatné);
c) žádá ZS Stropnického ve spolupráci s OÚR o napsání zdvořilého dopisu s vysvětlením
panu sochaři Suškovi;
hlasování c): 5 pro (doporučení platné).“

S úctou

Ing. arch. Zdeněk Fikar
tajemník výboru
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Obdrží:
všichni členové výboru:
Ing. Mgr. Miroslav Poche (miroslav.poche@cityofprague.cz )
Mgr. Helena Benýšková (helben@email.cz)
Pavel Hurda,
(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 pravděpodobně konat

od 16:30 hodin ve čtvrtek dne 9. října 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 Ing. Mgr. Miroslav Poche
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