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Zápis
z 1. jednání

Výboru pro územní rozvoj
Zastupitelstva městské části Praha 3
konaného dne 10. ledna 2011

I.
II.

Územní plánování, stavební řád a životní prostředí
III.

Přítomni :
Přítomno :

Fond obnovy a rozvoje

Vlastní programy a záměry městské části

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

Omluveni :
Neomluveni :
Tajemník :
Ing. arch. Zdeněk Fikar
Přizváni, zápis : OÚR – Akad.arch. Tomáš Slepička, Ing. Martina Brzobohatá
OMA – Naděžda Břicháčová
OD – Ing. Martin Vančura
OTSMI – Ing. Jiří Louša
OV – Ing. Karel Urban
OŽP – Ing. Otokar Karásek
Omluveni :
Hosté :

Ing.Vladislava Hujová – starostka
ZS Tomáš Kalousek, ZS Ing. Pavel Sladkovský

Jednání bylo zahájeno ve 14:05 hod. a ukončeno v 18:35 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.
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I.

Fond obnovy a rozvoje

Schválený program :
1. Žádost Společenství domu č.p. 1582, Praha 3, Žižkov, Křížkovského 3, o návratnou
bezúročnou půjčku z Fondu obnovy a rozvoje ve výši 499.000,- Kč na rekonstrukci výtahu
a výtahové šachty.
2. Žádost Bytového družstva Lipový květ, Lucemburská 36/1831, Praha 3, o návratnou
bezúročnou půjčku z Fondu obnovy a rozvoje ve výši 499.000,- Kč na rekonstrukci výtahu
a výtahové šachty.
3. Žádost Společenství vlastníků jednotek v domě č.p. 2483, 2484, 2485, Praha 3, Na
Vrcholu 8, 130 00, o návratnou bezúročnou půjčku z Fondu obnovy a rozvoje ve výši
499.000,- Kč na rekonstrukci rozvodů plynu a kanalizace.
4. Žádost Bytového družstva Jeseniova 71, Praha 3, 130 00, o návratnou bezúročnou půjčku
z Fondu obnovy a rozvoje ve výši 499.000,- Kč na opravu a výměnu vodovodních
stoupaček, zateplení střechy a výměnu oken.
Jednání :
Dle provizoria rozpočtu MČ Praha 3 na rok 2011 byla navržena maximální celková výše
půjček k poskytnutí z Fondu obnovy a rozvoje 9.000.000,- Kč. Rozpočet má být schválen dne
19.1.2011.
1. Žádost Společenství domu č.p. 1582, Praha 3, Žižkov, Křížkovského 3, o návratnou
bezúročnou půjčku z Fondu obnovy a rozvoje ve výši 499.000,- Kč na rekonstrukci výtahu
a výtahové šachty.
(UMCP3 059549/2010, OÚR 482)
Společenství domu č.p. 1582
Křížkovského 3, 130 00 Praha 3
K žádosti byly doloženy tyto doklady:
a) Výpis z katastru nemovitostí
b) Výpis z obchodního rejstříku
c) Výkaz zisku a ztrát a rozvaha za rok 2009
d) Prohlášení majitele domu o bezdlužnosti MČ Praha 3
e) Prohlášení o tom, že daň z nemovitosti platí každý vlastník sám
f) Bankovní spojení
g) Fotodokumentace stávajícího stavu výtahové šachty
h) Rozpočet na opravu výtahu a výtahové šachty
i) Potvrzení o bezdlužnosti Finančnímu úřadu
„Výbor pro územní rozvoj doporučuje ZMČ P3 schválit poskytnutí bezúročné půjčky z Fondu
obnovy a rozvoje pro Společenství domu č.p. 1582, Praha 3, Žižkov, Křížkovského 3, ve výši
499.000,-Kč. Půjčka bude použita na rekonstrukci výtahu a výtahové šachty.“
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2. Žádost Bytového družstva Lipový květ, Lucemburská 36/1831, Praha 3, o návratnou
bezúročnou půjčku z Fondu obnovy a rozvoje ve výši 499.000,- Kč na rekonstrukci výtahu
a výtahové šachty.
(UMCP3 060665/2010, OÚR 491)
Bytové družstvo Lipový květ
Lucemburská 36/1831
130 00 Praha 3
K žádosti byly doloženy tyto doklady:
a) Výpis z katastru nemovitostí
b) Výpis z obchodního rejstříku
c) Daňové přiznání za rok 2009
d) Prohlášení majitele domu o bezdlužnosti MČ Praha 3
e) Doklad o zaplacení daně z nemovitosti
f) Bankovní spojení
g) Fotodokumentace stávajícího stavu výtahu a výtahové šachty
h) Cenová nabídka na rekonstrukci výtahu
i) Potvrzení o bezdlužnosti Finančnímu úřadu
„Výbor pro územní rozvoj a majetek doporučuje ZMČ P3 schválit poskytnutí bezúročné
půjčky z Fondu obnovy a rozvoje pro Bytové družstvo Lipový květ, Lucemburská 36/1831,
Praha 3, ve výši 499.000,-Kč. Půjčka bude použita na rekonstrukci výtahu a výtahové šachty.“

3. Žádost Společenství vlastníků jednotek v domě č.p. 2483, 2484, 2485, Praha 3, Na
Vrcholu 8, 130 00, o návratnou bezúročnou půjčku z Fondu obnovy a rozvoje ve výši
499.000,- Kč na rekonstrukci rozvodů plynu a kanalizace.
(UMCP3 070236/2010, OÚR 571)
Společenství vlastníků jednotek
v domě č.p. 2483, 2484, 2485
Na Vrcholu 8, 130 00 Praha 3
K žádosti byly doloženy tyto doklady:
a) Výpis z katastru nemovitostí
b) Výpis z obchodního rejstříku
c) Výkaz zisku a ztrát a rozvaha za rok 2009
d) Prohlášení majitele domu o bezdlužnosti MČ Praha 3
e) Prohlášení o tom, že daň z nemovitosti platí každý vlastník sám
f) Bankovní spojení
g) Fotodokumentace stávajícího stavu rozvodů plynu a kanalizace
h) Cenová nabídka na rekonstrukci rozvodů plynu a kanalizace
i) Potvrzení o bezdlužnosti Finančnímu úřadu
„Výbor pro územní rozvoj a majetek doporučuje ZMČ P3 schválit poskytnutí bezúročné
půjčky z Fondu obnovy a rozvoje pro Společenství vlastníků jednotek v domě č.p. 2483, 2484,
2485, Praha 3, Na Vrcholu 8, 130 00, ve výši 499.000,-Kč. Půjčka bude použita na
rekonstrukci rozvodů plynu a kanalizace.“
4. Žádost Bytového družstva Jeseniova 71, Praha 3, 130 00, o návratnou bezúročnou půjčku
z Fondu obnovy a rozvoje ve výši 499.000,- Kč na opravu a výměnu vodovodních
stoupaček, zateplení střechy a výměnu oken.
(UMCP3 071910/2010, OÚR 574)
Bytové družstvo Jeseniova 71
Jeseniova 71, 130 00 Praha 3
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K žádosti byly doloženy tyto doklady:
a) Výpis z katastru nemovitostí
b) Výpis z obchodního rejstříku
c) Výkaz zisku a ztrát za rok 2009
d) Prohlášení majitele domu o bezdlužnosti MČ Praha 3
e) Doklad o zaplacení daně z nemovitosti
f) Bankovní spojení
g) Fotodokumentace stávajícího stavu oken, střechy
h) Cenová nabídka na dodávku výplní otvorů
i) Potvrzení o bezdlužnosti Finančnímu úřadu
„Výbor pro územní rozvoj a majetek doporučuje ZMČ P3 schválit poskytnutí bezúročné
půjčky z Fondu obnovy a rozvoje pro Bytové družstvo Jeseniova 71, Praha 3, 130 00, ve výši
499.000,-Kč. Půjčka bude použita na opravu a výměnu vodovodních stoupaček, zateplení
střechy a výměnu oken.“
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II. Územní plánování, stavební řád a životní prostředí
Schválený program :
1.
2.
3.
4.

Využití drážních pozemků.
Nákladové nádraží Žižkov.
Územní plán.
Usnesení Rady HMP k návrhu nařízení, kterým se mění nařízení č. 16/2005 Sb., hl. m.
Prahy, kterým se vydává tržní řád.
5. Usnesení Rady HMP k návrhu nařízení, o záměru zadat zpracování lesní hospodářské
osnovy pro zařizovací obvod tvořený katastrálními územími (viz usnesení), které je
přílohou tohoto usnesení.
6. Žádost o zaslání potvrzení o převzetí znaleckého posudku stavebně technického stavu fasád
objektů v ulici Baranova 36/626 a 40/678.
7. Souhlas se změnou v užívání dočasné stavby prodejního stánku květin na pozemku č.parc.
1713, k.ú. Žižkov, Praha 3, před domem č.p. 15, Táboritská 22, spočívající v prodloužení
termínu jejího užívání do 31.12.2010.
8. Souhlas se změnou v užívání dočasné stavby prodejního stánku „Ovoce – zelenina“ v části
podchodu mezi domy č.p. 15, Táboritská 22 a č.p. 16, Táboritská 24, k.ú. Žižkov, Praha 3,
spočívající v prodloužení termínu jejího užívání do 31.12.2010.
9. Žádost o vyjádření k projektové dokumentaci pro vydání územního rozhodnutí pro stavbu
„Stavební úpravy a přístavba rodinného domu v Hraniční 15, Praha 3, k.ú. Žižkov, č.parc.
2359 a 2358“.
10. Žádost o vyjádření k projektové dokumentaci pro vydání územního rozhodnutí a stavebního
povolení pro stavbu „Nástavba dvorní části objektu Prokopova 198/2, Praha 3, Žižkov,
pozemek č.parc. 814/1, k.ú Žižkov“.
11. Instalace reklamních a informačních poutačů na stožárech veřejného osvětlení – informace
o postupu při udělování souhlasu s instalací.
12. Vyjádření k DUR výstavby „Polyfunkčního domu v areálu Auto Jarov na pozemcích č.parc.
2890/1, 2914/1, 2914/22, 2917, 2922/35, 2922/36, 2922/37, 2922/51, 2922/89, 2932/175,
4491, k.ú. Žižkov“.
13. Žádost o vyjádření k dokumentaci ke stavebnímu řízení na stavbu „Rozšíření kNN na
parcelách 4223/1, 4223/2, 4223/16, 4224/2, 4229/1, 4391/2, k.ú. Žižkov, Praha 3,
Malešická“.
14. Rozhodnutí, které ruší rozhodnutí OV ÚMČ P3 o vydání územního rozhodnutí a stavebního
povolení na stavbu „Nástavba bytového domu č.p. 2314, č.parc. 3737, k.ú. Vinohrady,
Soběslavská 15, Praha 3“ a věc vrací k novému projednání.
15. Vyjádření Útvaru rozvoje HMP k oznámení o zahájení správního řízení ve věci prodloužení
povolené doby užívání dočasné stavby „Provozní budova včetně trafostanice, přípojka vody
a kanalizace, terénních úprav, komunikace, oplocení a veřejného osvětlení na části
pozemku č.parc. 2911, k.ú. Žižkov, Praha 3, a na pozemcích č.parc. 66/1, 509/1, 63, 60,
510, k.ú. Hrdlořezy“.
16. Žádost o prodloužení užívání dočasné stavby „Stánku s prodejem květin v ulici Seifertova,
Praha 3, Žižkov, před stadionem TJ Viktoria Žižkov“.
17. Žádost o posouzení záměru „Nástavba a zateplení bytového domu č.p. 2675/10, U Kněžské
louky, Praha 3, 130 00, Žižkov“ a „Žádost o odkup části parcely 2799/5, 2799/3, za účelem
vybudování parkovacích míst“.
18. Žádost o vyjádření k projektové dokumentaci pro stavební povolení na akci „Půdní
vestavba a zateplení BD Šrobárova 21/2460, Praha 3, Vinohrady“.
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19. Žádost o vydání stanoviska k navrženému výjimečně přípustnému funkčnímu využití
v rámci územního a stavebního řízení na akci „Rekonstrukce, přístavba dvorního traktu,
vestavba parkovacích stání, vestavba výtahu objektu č.p. 1152, Žižkovo náměstí 6, k.ú.
Žižkov, Praha 3“.
20. Žádost o prodloužení termínu dočasné stavby „Autobazaru v areálu Správy areálu Jarov,
a.s., Na Jarově 4, 130 00, Žižkov, do 31.12. 2015“.
21. Zaslání dokumentace vlivů na životní prostředí záměrů „Soubor staveb městského okruhu
č.0081, č.0094 a Libeňské spojky č.8313“.
Jednání :
1. Využití drážních pozemků.
1.1 Pozvánka na 24. ředitelský kontrolní den stavby „Průjezd železničním uzlem Praha –
Modernizace traťového úseku Praha Libeň – Praha Běchovice“, které se uskutečnilo dne
14.10.2010 v hotelu STEP, Malletova 1141, Praha 9. (UMCP3 064406/2010, OÚR 529)
„Výbor pro územní rozvoj ZMČ Praha 3 bere na vědomí informaci o konání kontrolního dne.“
1.2.1 Odpověď českých drah na dopis paní starostky týkající se odprodeje objektu Hrabovka,
pozemků v okolí divadla Ponec a zprovoznění komunikace pro cyklisty.
(UMCP3 063361/2010, OÚR 515)
České dráhy, a.s.
Ing. Milan Matzenauer
člen představenstva
Nábřeží Ludvíka Svobody 1222
110 15 Praha 1
1.2.2 Odpověď náměstka primátora HMP na dopis paní starostky týkající se odprodeje objektu
Hrabovka, pozemků v okolí divadla Ponec a zprovoznění komunikace pro cyklisty.
(UMCP3 071139/2010, OÚR 570)
Hlavní město Praha
Ing. Pavel Klega
náměstek primátora HMP
Mariánské nám. 2
110 01 Praha 1
„V Praze dne 16. srpna 2010
Č.j.: UMCP3 050888/2010/03/362/010/S
Vážený pane,
dovolte, abych Vás jménem Městské části Praha 3 znovu oslovila ve věci, týkající se dokončení
stavby Nového spojení a předem dohodnutých převodů pozemků a staveb, které již dále
nebudou sloužit železniční dopravě.
Naší městské části se především nepříjemně dotýká problematické „nepřebírání“ dokončených
silničních, pěších komunikací a okolních ploch městem. V předešlých dnech byla nově
dokončená cyklostezka po úbočí Vítkova uzavřena a na Tachovském náměstí oplocena. Tento
počin se, obzvláště v létě, obtížně vysvětluje sportu-chtivým občanům.
Vzhledem k výše uvedenému zablokování apeluji na Odbor obchodních aktivit a na Odbor
správy majetku MHMP, aby v práci na převodech pokročili již konečně k vypracování
konkrétních záměrů na jednotlivé majetkové převody s oběma organizacemi, tedy se SŽDC s.o
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a s Českými dráhami a.s. Situace v oblasti Krejcárku je již delší dobu neúnosná a bylo by velice
nepříjemné, kdyby měla dospět do soudních sporů mezi městem a státem vlastněnými firmami.
Městská část Praha 3 již několik let během průběhu stavby s oběma „drážními“ firmami
komunikovala. Byla dokonce vytvořena pracovní skupina, do které operativně docházeli
jmenovaní zástupci. Tato skupina pořídila několik pracovních materiálů (zákresů do map,
návrhů na oddělování pozemků, jejich nového určení apod.). Připravené materiály ale doposud
vždy „narazily“ při podání návrhů na majetkové převody.
Ráda bych se z těchto důvodů znovu obrátila na MHMP a České Dráhy a.s. se zopakováním
oficiálního zájmu Městské části Praha 3 na získání objektu „Hrabovka“ v Trocnovské ulici 2,
z kterého máme záměr vybudovat vstupní informační a kulturní bránu do městské části (č.p. 1,
budova č.parc. 4430 a část z pozemku č.parc. 4427 v k.ú. Žižkov). Nemovitosti by
pravděpodobně musely být nejprve převedeny na hl. město Prahu a poté svěřeny městské části.
Nebráníme se však jednat o jejich získání i případně jiným způsobem.
Dále se rovněž obracím na MHMP a SŽDC s.o. se zopakováním zájmu Městské části Praha 3
na rozšíření zázemí Divadla Ponec o využití objektů a ploch v jeho okolí pro dobudování
veřejných prostranství (propojení s cyklostezkou, případně dostavbou pro kulturní využití) na
prostoru za divadlem. Jedná se o budovu č.p. 899 (Husitská 24a), o budovu č.p. 70 (Husitská
24) a o pozemky č.parc. 395/1, 395/4 a 395/5 v k.ú. Žižkov. I zde by nemovitosti pravděpodobně
musely být převedeny na hl. město Prahu. V tomto případě je Městská část Praha 3 rovněž
připravena se do přípravy i do budoucích projektů zapojit nebo je i částečně převzít.
S pozdravem a přáním brzkého řešení Milena Kozumplíková
„Dne 5.11.2010 dorazila odpověď pana radního Klegy (v příloze jednání), který jako hlavní
příčinu nezrealizování převodů uvádí nedostatečnou přípravu dokladů ze strany SŽDC. Při
jednáních v předešlých letech však zaznívala obdobná tvrzení o opaku skutečností i ze strany
drážních organizací, takže celá situace je značně nevěrohodná a nadále zablokovaná. MČ P3
před cca 6ti lety za místostarosty MUDr. Zemana opakovaně nabízela svou technickou pomoc a
spoluúčast na řešení problémů, vše již tehdy bylo blokováno hlavně ze strany majetkových
pracovišť magistrátu.“
„Výbor pro územní rozvoj ZMČ P3 žádá paní starostku, aby ve spolupráci s OÚR a OMA
zaslala na všechny 4 instituce a na aktuálně úřadujícího radního MHMP zopakování výzvy
k zahájení konkrétních kroků s tím, že MČ P3 je ochotna nechat vypracovat některé potřebné
doklady a geometrické plány ze svých prostředků.“
2. Nákladové nádraží Žižkov.
ZHMP dne 3.6.2010 schválilo návrhy zadání celoměstsky významných změn (číslo 38/52),
mezi nimi i na podnět městské části Z 2600/00 (dle dopisu OÚP má být podkladová studie
zpracována do 1.9.2010). Doplněk návrhu zadání: požadována SEA a rozšíření řeš. území
východním směrem z důvodu dopravních vazeb.
2.1 Průběh zpracování „kompromisní“ urbanistické studie Nákladové nádraží Žižkov, jakožto
podkladu změny Z 2600/00 územního plánu.
Podklad změny Z2600/00 ÚP SÚ HMP - Urbanistická studie Nákladové nádraží Žižkov
(projektový atelier Ing. arch. Jana Sedláka) byl na OÚP MHMP doručen v požadovaném
termínu 1.září 2010. Současně byl dodán i na ÚRM, tedy k rukám zpracovatele změn.
Současně s tím již bylo zahájeno požadované vyhodnocení SEA (pořizuje ÚRM).
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2.2 Podklad změny Z 2600/00 ÚP SÚ HMP - Dopravní posouzení k Urbanistické studii Nákladové nádraží Žižkov.
(UMCP3 078069/2010, OÚR 625)
ETC, s.r.o.
Krakovská 7, 110 00 Praha 1
„Na výslovné přání zpracovatele (ÚRM) bylo dopravní posouzení urbanistické studie zadáno u
externí specializované kanceláře European Transportation Consultancy, s.r.o. Zpracovatelé
chystají do změny (nebo návrhu nového ÚP) k ploše nádraží vložit doplňující podmínku, která
omezí kompletní zástavbu ploch do doby vybudování příslušné části Městského okruhu.
Na pracovních jednáních došlo ke shodě, dle které se nejvhodnějším řešením jeví podmínka
nepřekročení konkrétního objemu generované dopravy. Zjednodušeně řečeno, změna (nový
ÚP) by zde připustila např. cca 10 000 pohybů před napojením Jarovské spojky na okruh a
zbytek do celkových cca 17 000 pohybů by musel počkat na dopravní napojení. Čerpání v celé
ploše bude potom možné sledovat na jednotlivých územních řízeních, tak jak budou postupně
v území vznikat. Dopravní posouzení (kalibrované ÚRM a vzniklé ve spolupráci ETC +
arch.Sedlák) bylo na OÚP MHMP a na ÚRM odesláno dne 10.12.2010.“
„Dosavadní průběh zpracování podkladu a jeho korigování s ÚRM a s partnery dával naději na
kladné projednání změny č. Z 2600/00. Pakliže ale rozhodnutí MK ČR o prohlášení souboru
staveb kulturní památkou nabude právní moci, dá se očekávat nesouhlasné stanovisko orgánu
památkové péče k návrhu změny územního plánu.
Potom by bylo pravděpodobně nutné celou koncepci zástavby Nákladového nádraží Žižkov
zásadně přehodnotit. Náklady a úsilí odborníků se ale nemusí považovat za kompletně
zmařené. Složitá debata, modelování a výstupy dopravního posouzení posunuly a „vyčistily“
složitou debatu o kapacitách území. Tyto podklady mohou být využity i pro případné změněné
koncepce.“
2.3 Rozhodnutí Ministerstva kultury ČR
Ministerstvo kultury jako příslušný orgán státní správy na úseku státní památkové péče určený
ustanovením $ 2 odst. 1 zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších
předpisů, prohlašuje pod1e ustanovení $ 2 odst. 1 a) zákona č. 20/1987 Sb., o Státní
památkové péči, ve znění pozdějších předpisů, soubor budov bývalého Nákladového nádraží
Žižkov, sestávající z: hlavní budovy nádraží bez č. p. na pozemku parc. č. 4481/1, včetně
pozemku parc. č. 4481/1, budov vrátnic na pozemku parc.4475, 4478, a oplocením na
pozemku parc. č. 4450/l , k.ú. Žižkov, Praha 3, za kulturní památku.
Proti tomuto rozhodnutí lze podle ustanovení $ 152 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád,
v platném znění, podat ve lhůtě 15 dnů od jeho doručení rozklad.
2.4 Návrh na prohlášení souboru budov bývalého NNŽ, sestávajícího z hlavní budovy nádraží
bez č.p. na pozemku č.parc. 4481/1, budov vrátnic na pozemku č.parc. 4475, 4478 a
oplocení na pozemku č.parc. 4450/1, k.ú. Žižkov, Praha 3, za kulturní památku-nesouhlas.
(UMCP3 074250/2010, OÚR 610)
Sekyra Group
Žižkov Station Development, a.s.
Ke Štvanici 3, 186 00 Praha 8
„Dopis, podepsaný Ing.Leošem Anderle a Ing.Janem Beránkem, byl odeslán v listopadu 2010
na oddělení ochrany kulturních památek MK ČR. Dopis vyjadřuje nesouhlas se závěry komise
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MK a argumentuje proti zapsání NNŽ do seznamu památek (součástí je kopie obdobného
dopisu ministrovi prof. Václavu Riedelbauchovi z června 2010).“
2.5 Dopis starostky dle Usnesení RMČ P3 č.93 ze dne 22.12.2010 k prohlášení Městské části
Praha 3 k Rozhodnutí ministerstva kultury o prohlášení souboru budov bývalého
nákladového nádraží Žižkov za kulturní památku
(OÚR 649)
„Rada MČ P3 tímto usnesením vzala rozhodnutí MK ČR na vědomí, nesouhlasí s ním a
uložila Ing.V.Hujové, starostce městské části, zaslat prohlášení Městské části Praha 3
s vyslovením zásadního nesouhlasu s uvedeným rozhodnutím ministrovi kultury ČR.“
„Výbor pro územní rozvoj ZMČ P3 k tomuto usnesení RMČ P3 č.93 ze dne 22.12.2010
souhlasí s vyslovením nesouhlasu k rozhodnutí MK ČR.
Hlasování :
5 pro 2 proti (p.Nigrin, p.Rut)
„Úkol : OÚR na požádání poskytne členům výboru k nahlédnutí a prostudování veškeré
předchozí varianty řešení NNŽ, včetně těch nepodpořených, které zachovávají hlavní budovu.“
2.6 Oznámení o zahájení správního řízení, kterým bude prodloužena účinnost rozhodnutí
Ministerstva dopravy ve věci zrušení části celostátní dráhy v úseku Praha Malešice – NNŽ
ke dni 31.12. 2011.
(UMCP3 067108/2010, OÚR 558)
Ministerstvo dopravy – odbor drah,
železniční a kombinované dopravy
Ing. Jan Fiedler
nábřeží Ludvíka Svobody 12
P.O. BOX 9, 110 15 Praha 1
„Výbor pro územní rozvoj ZMČ Praha 3 bere na vědomí informaci o zahájení správního
řízení.“
2.7 Dopis paní Ing. Evy Plecháčové paní starostce ohledně využití budovy NNŽ.
Ing.Eva Plecháčová

(OÚR 608)

„Paní Plecháčová je předsedkyní Senior klubu na MMR ČR a zasazuje se o výstavbu malých
levných bytů. Protažení Olšanské třídy považuje za antisociální krok a staví se za památkovou
ochranu budov nákladového nádraží a jejich přebudování na malé, levné sociální byty.
Výbor pro územní rozvoj doporučuje paní starostce, aby paní Ing.Plecháčové odpověděla dle
usnesení č.93 y 22.12.2010 RMČ P3.“
Hlasování : 5 pro 2 proti (p.Nigrin, p.Rut)
3. Územní plán.
3.1 Nový územní plán
„Proces tvorby nového územního plánu SÚ HMP je nyní ve fázi vyhodnocování a zapracování
připomínek a námitek ke zveřejnění „konceptu“. Následovat bude fáze zveřejnění „návrhu“.
V podobě „návrhu“ se tedy dá očekávat i vyhodnocení „podnětů“ MČ P3, zaslané pořizovateli
v prosinci 2009. Rozhodnutí MK ČR o zapsání souboru staveb v Nákladovém nádraží Žižkov
do seznamu památek (po vyřízení rozkladu) se pravděpodobně také propíše do podoby nebo do
podmínek „návrhu“ nového územního plánu.“
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3.1.1 Zaslání oznámení o společném jednání o návrzích celoměstsky významných změn I + II
ÚP SÚ HMP.
(UMCP3 061946/2010, OÚR 505)
OÚP MHMP, Mgr. Sýkorová
Jungmannova 35/29,11121Praha 1
„Výbor pro územní rozvoj ZMČ Praha 3 bere na vědomí informaci o společném jednání o
návrzích celoměstsky významných změn I + II ÚP SÚ HMP, které se konalo dne 14.10.2010.
Jednání se účastnila Ing.Brzobohatá OÚR.“
3.1.2 Úprava směrné části Územního plánu sídelního útvaru HMP č. U 0878/2010.
(UMCP3 066151/2010, OÚR 537)
OÚP MHMP, V. Pavlovská
Jungmannova 35/2,11121 Praha 1
„Výbor pro územní rozvoj ZMČ Praha 3 bere na vědomí informaci o „Úpravě směrné části
Územního plánu sídelního útvaru HMP č. U 0878/2010.“
3.1.3 Oznámení o zveřejnění platného znění Územního plánu sídelního útvaru HMP.
(UMCP3 072157/2010, OÚR 576)
OÚP MHMP, Ing.arch.Hadravová
Jungmannova 35/29
111 21 Praha 1
„Výbor pro územní rozvoj ZMČ Praha 3 bere na vědomí informaci o zveřejnění platného
znění Územního plánu sídelního útvaru HMP.“
3.1.4 Připomínka k návrhu zadání změny územního plánu v lokalitě NNŽ.
(zasláno e-mailem od M.Kozumplíkové, dne 12.10.2010)
MVDr. Viktor Staudinger
„Výbor pro územní rozvoj ZMČ Praha 3 se seznámil s připomínkami k návrhu změny
územního plánu sídelního útvaru hl.m. Prahy, v lokalitě Nákladové nádraží Žižkov a tyto
připomínky bere na vědomí .“
3.2 Žádost o informaci podle zákona 106/1999 Sb.

(UMCP3 069012/2010, OÚR 560)
Mgr. Lucie Sehnalová

„Požadované informace a podklady předal OÚR v říjnu 2010 tiskovému mluvčímu Sotonovi,
který se ujal jejich poskytnutí žadatelce (moderátorka ČT).“
4. Usnesení Rady HMP k návrhu nařízení, kterým se mění nařízení č. 16/2005 Sb., hl. m.
Prahy, kterým se vydává tržní řád.
(OÚR 611)
„Výbor pro územní rozvoj ZMČ P3 bere na vědomí toto usnesení o tržním řádu.“
5. Usnesení Rady HMP k návrhu nařízení, o záměru zadat zpracování lesní hospodářské
osnovy pro zařizovací obvod tvořený katastrálními územími (viz usnesení), které je
přílohou tohoto usnesení.
(OÚR 612)
„Výbor pro územní rozvoj ZMČ P3 toto usnesení bere na vědomí.“
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6. Žádost o zaslání potvrzení o převzetí znaleckého posudku stavebně technického stavu fasád
objektů v ulici Baranova 36/626 a 40/678.
(UMCP3 065008/2010, OÚR 522)
(UMCP3 065007/2010, OÚR 523)
Ing. Vladimíra Kalivodová
Konstruktiva Branko, a.s.
Mikuleckého 1308, 14746 Praha 4
Odpověď dopisem ZS Mgr. Jana Šmída dne 12.10.2010:
„Jménem Městské části Praha 3 jsem převzal vaše „Znalecké posudky stavebně technického
stavu fasád objektů v ulici Baranova 36/626 a 40/678“ a beru je na vědomí.“
7. Souhlas se změnou v užívání dočasné stavby prodejního stánku květin na pozemku č.parc.
1713, k.ú. Žižkov, Praha 3, před domem č.p. 15, Táboritská 22, spočívající v prodloužení
termínu jejího užívání do 31.12.2010.
(MČP3 ÚMČ OV, Ing. Karel Urban)
„Výbor pro územní rozvoj ZMČ P3 bere na vědomí vydání tohoto souhlasu .“
8. Souhlas se změnou v užívání dočasné stavby prodejního stánku „Ovoce – zelenina“ v části
podchodu mezi domy č.p. 15, Táboritská 22 a č.p. 16, Táboritská 24, k.ú. Žižkov, Praha 3,
spočívající v prodloužení termínu jejího užívání do 31.12.2010.
(MČP3 ÚMČ OV, Ing. Karel Urban)
„Výbor pro územní rozvoj ZMČ P3 bere na vědomí vydání tohoto souhlasu .“
9. Žádost o vyjádření k projektové dokumentaci pro vydání územního rozhodnutí pro stavbu
„Stavební úpravy a přístavba rodinného domu v Hraniční 15, Praha 3, k.ú. Žižkov, č.parc.
2359 a 2358“.
(UMCP3 062170/2010, OÚR 506)
Ing. arch. Dušan Vršek
„Městská část Praha 3 s realizací stavby „Stavební úpravy a přístavba rodinného domu
v Hraniční 15, Praha 3, k.ú. Žižkov, č.parc. 2359 a 2358“ podle dokumentace pro vydání
územního rozhodnutí souhlasí. Oblast čtyř bloků rodinných domků byla postavena
v jednotném stylu a svým charakterem byla naprosto výjimečná. Odborní poradci již delší dobu
upozorňují na nezbytnost posílení ochrany této lokality. Proto MČ P3 ve svých připomínkách
k metodologii nového ÚP požadovala vymezení a zvláštní regulativ pro obdobně charakterově
jednotná území. Požadovaný regulativ ale není platný. Přestože tvar Vaší stavby je v místě
naprosto netypický a narušuje ráz oblasti, byl k ní dán souhlas městské části především
s vědomím skutečnosti, dle které již mnoho z okolních domků bylo znehodnoceno nevhodnými
zásahy a charakter celé lokality již neodpovídá původnímu stylu zástavby.“
Hlasování : 6 pro 1 se zdržel (p.Rut)
10. Žádost o vyjádření k projektové dokumentaci pro vydání územního rozhodnutí a stavebního
povolení pro stavbu „Nástavba dvorní části objektu Prokopova 198/2, Praha 3, Žižkov,
pozemek č.parc. 814/1, k.ú Žižkov“.
(UMCP3 065895/2010, OÚR 530)
Ing. Blanka Kudlíková
„Městská část Praha 3 s realizací stavby „Nástavba dvorní části objektu Prokopova 198/2,
Praha 3, Žižkov, pozemek č.parc. 814/1, k.ú Žižkov“ podle projektové dokumentace pro vydání
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územního rozhodnutí a stavebního povolení prozatím nesouhlasí a žádá předkladatele o
doplnění zákresů navržené dostavby (vizualizace, zákresy do fotografií apod.), dle kterých bude
možné lépe celou situaci vyhodnotit. Zcela chybí grafické znázornění návaznosti nové nástavby
na stávající budovy, zastínění a sevření prostoru před Betlémskou kaplí Českobratrské církve
evangelické (kubistické průčelí). Stávajícího stavu a návrhu.“
11. Instalace reklamních a informačních poutačů na stožárech veřejného osvětlení – informace
o postupu při udělování souhlasu s instalací.
(UMCP3 065802/2010, OÚR 534)
OOA MHMP, Ing. Pelnář
Mariánské náměstí 2
110 00 Praha 1
„Výbor pro územní rozvoj ZMČ P3 bere na vědomí tuto informaci o postupu při udělování
souhlasu s instalací poutačů .“
12. Vyjádření k DUR výstavby „Polyfunkčního domu v areálu Auto Jarov na pozemcích č.parc.
2890/1, 2914/1, 2914/22, 2917, 2922/35, 2922/36, 2922/37, 2922/51, 2922/89, 2932/175,
4491, k.ú. Žižkov“.
(UMCP3 066019/2010, OÚR 535)
ÚRM HMP
Ing. arch. Rudolf Mach
Vyšehradská 57, 128 00 Praha 2
„Městská část Praha 3 se seznámila se závěrem vyjádření ÚRM k DUR výstavby
„Polyfunkčního domu v areálu Auto Jarov na pozemcích č.parc. 2890/1, 2914/1, 2914/22,
2917, 2922/35, 2922/36, 2922/37, 2922/51, 2922/89, 2932/175, 4491, k.ú. Žižkov“. ÚRM po
investorovi požaduje zapracování připomínek, úpravu a doplnění dokumentace.“
13. Žádost o vyjádření k dokumentaci ke stavebnímu řízení na stavbu „Rozšíření kNN na
parcelách 4223/1, 4223/2, 4223/16, 4224/2, 4229/1, 4391/2, k.ú. Žižkov, Praha 3,
Malešická“.
(UMCP3 067964/2010, OÚR 557)
Ing. Jaroslav Černík – ELEN
Oldřichova 51, 128 00 Praha 2
„Městská část Praha 3 s realizací stavby „Rozšíření kNN na parcelách 4223/1, 4223/2, 4223/16,
4224/2, 4229/1, 4391/2, k.ú. Žižkov, Praha 3, Malešická“ podle předložené dokumentace ke
stavebnímu řízení souhlasí. V případě, že bude dotčena zeleň, pěší komunikace, nebo bude
investor žádat o jejich zábor, požadujeme před stavebním řízením provést projednání
s odborem OTSMI, Havlíčkovo náměstí 9.“
14. Rozhodnutí, které ruší rozhodnutí OV ÚMČ P3 o vydání územního rozhodnutí a stavebního
povolení na stavbu „Nástavba bytového domu č.p. 2314, č.parc. 3737, k.ú. Vinohrady,
Soběslavská 15, Praha 3“ a věc vrací k novému projednání.
(UMCP3 067306/2010, OÚR 559)
OS MHMP, Ing. Ivana Souralová
Jungmannova 29/35,11121 Praha 1
„Výbor pro územní rozvoj ZMČ P3 bere na vědomí vydání tohoto zrušení rozhodnutí .“
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15. Vyjádření Útvaru rozvoje HMP k oznámení o zahájení správního řízení ve věci prodloužení
povolené doby užívání dočasné stavby „Provozní budova včetně trafostanice, přípojka vody
a kanalizace, terénních úprav, komunikace, oplocení a veřejného osvětlení na části
pozemku č.parc. 2911, k.ú. Žižkov, Praha 3, a na pozemcích č.parc. 66/1, 509/1, 63, 60,
510, k.ú. Hrdlořezy“. ÚRM zásadně nesouhlasí.
(UMCP3 069619/2010, OÚR 562)
ÚRM HMP, Ing. Malinová
Vyšehradská 57, 128 00 Praha 2
„Výbor pro územní rozvoj ZMČ P3 bere na vědomí vydání tohoto vyjádření ÚRM .“
16. Žádost o prodloužení užívání dočasné stavby „Stánku s prodejem květin v ulici Seifertova,
Praha 3, Žižkov, před stadionem TJ Viktoria Žižkov“. (UMCP3 071314/2010, OÚR 575)
Milan Mašita
„Městská část Praha 3 souhlasí s prodloužením užívání dočasné stavby „Stánku s prodejem
květin v ulici Seifertova, Praha 3, Žižkov, před stadionem TJ Viktoria Žižkov“ o 2 roky .“
17. Žádost o posouzení záměru „Nástavba a zateplení bytového domu č.p. 2675/10, U Kněžské
louky, Praha 3, 130 00, Žižkov“ a „Žádost o odkup části parcely 2799/5, 2799/3, za účelem
vybudování parkovacích míst“.
(UMCP3 077576/2010, OÚR 618)
Vojtěch Jirsa, s.r.o.
V8/2010 ze dne 24.8.2010:
„Městská část Praha 3 s realizací stavby podle předložené studie „Studie nástavby bytového
domu U Kněžské louky 10/2675, č.parc. 2797, k.ú. Žižkov, Praha 3“ nesouhlasí . Důvodem
nesouhlasu je hlavně objemová „dokončenost“ zástavby v oblasti, mimo jiné územním plánem
jsou plochy chápány jako stabilizované. Další zahušťování a navyšování míry využití území, ke
kterému by Vaše realizace směřovala, by neprospělo kvalitě života v této oblasti .“
„Městská část Praha 3 s realizací nástavby podle předložené studie „Studie nástavby bytového
domu U Kněžské louky 10/2675, č.parc. 2797, k.ú. Žižkov, Praha 3“ opětovně nesouhlasí .
Prodejem požadovaných pozemků by zde došlo k dalšímu snížení podílu zeleně. Důvodem
nesouhlasu je hlavně objemová „dokončenost“ zástavby v oblasti, mimo jiné územním plánem
jsou plochy chápány jako stabilizované. Další zahušťování a navyšování míry využití území, ke
kterému by Vaše realizace směřovala, by neprospělo kvalitě života v této oblasti .“
18. Žádost o vyjádření k projektové dokumentaci pro stavební povolení na akci „Půdní
vestavba a zateplení BD Šrobárova 21/2460, Praha 3, Vinohrady“.
(UMCP3 081889/2010, OÚR 645)
Bytové družstvo Šrobárova 2460/21
130 00 Praha 3
„Městská část Praha 3 s realizací stavby „Půdní vestavba a zateplení BD Šrobárova 21/2460,
Praha 3, Vinohrady“ podle dokumentace pro stavební povolení souhlasí .“
19. Žádost o vydání stanoviska k navrženému výjimečně přípustnému funkčnímu využití
v rámci územního a stavebního řízení na akci „Rekonstrukce, přístavba dvorního traktu,
vestavba parkovacích stání, vestavba výtahu objektu č.p. 1152, Žižkovo náměstí 6, k.ú.
Žižkov, Praha 3“.
(UMCP3 081938/2010, OÚR 650)
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Ing. Petra Bínová
poradenství a inženýring
P.O. BOX 128, 118 00 Praha 1
V9/10 ze dne 7.9.2010:
„Městská část Praha 3 s realizací záměru „Rekonstrukce, přístavba dvorního traktu, vestavba
parkovacích stání, vestavba výtahu a nástavba objektu, č.p. 1152, Žižkovo náměstí 6,
k.ú.Žižkov, Praha 3“ podle předložené upravené projektové dokumentace souhlasí .“
„Městská část Praha 3 souhlasí s umožněním výjimečně přípustného funkčního využití v rámci
územního a stavebního řízení na akci „Rekonstrukce, přístavba dvorního traktu, vestavba
parkovacích stání, vestavba výtahu objektu č.p.1152, Žižkovo náměstí 6, k.ú. Žižkov, Praha3“.“
20. Žádost o prodloužení termínu dočasné stavby „Autobazaru v areálu Správy areálu Jarov,
a.s., Na Jarově 4, 130 00, Žižkov, do 31.12. 2015“.
(UMCP3 077898/2010, OÚR 662)
Iva Adamová
„Městská část Praha 3 s prodloužením termínu užívání dočasné stavby „Autobazaru v areálu
Správy areálu Jarov, a.s., Na Jarově 4, 130 00, Žižkov, do 31.12. 2015“ souhlasí .“
21. Zaslání dokumentace vlivů na životní prostředí záměrů „Soubor staveb městského okruhu
č.0081, č.0094 a Libeňské spojky č.8313“.
(UMCP3 000559/2011, OÚR 04)
MŽP ČR zasílá k vyjádření podle zákona č.100/2001 Sb. :
- „Městský okruh, stavba č.0081 v úseku Pelc Tyrolka – Balabenka“
- „Městský okruh, stavba č.0094 v úseku Balabenka – Štěrboholská radiála“
- „Libeňská spojka – stavba č.8313“
V 01/2010 ze dne 12.ledna 2010 :
Žádost o vyjádření na akci „MO Stavba č. 0094 Balabenka – Štěrboholská radiála.
Technické rozpracování tunelových variant Jarov pro posouzení v rámci EIA“.
(UMCP3 077233/2009, OÚR 602)
Mott MacDonald
Ing. Michal Hrdlička
Národní 984/15, 110 00 Praha 1
„Městská část Praha 3 se seznámila s předloženou PD na akci „MO Stavba č. 0094 Balabenka
– Štěrboholská radiála, technické rozpracování tunelových variant Jarov, pro posouzení
v rámci EIA“ a nemá k ní žádné zásadní námitky ani připomínky. K dalšímu dopracování
z pohledu naší městské části spíše doporučujeme variantu T2 .“
Návrh znění stanoviska MČ P3 dopisem ZS Sladkovského (doprava+životní prostředí) :
Ministerstvo životního prostředí ČR
Ing.Jaroslava Honová, ředitelka odboru
posuzování vlivů na životní prostředí
a integrované prevence
Vršovická 65, 100 00 Praha 10 Vršovice
„Vážená paní ředitelko .
Jménem Městské části Praha 3 Vám zasílám stanoviska k jednotlivým dokumentacím vlivů na
životní prostředí záměrů „Soubor staveb městského okruhu č.0081, č.0094 a Libeňské spojky
č.8313“ takto :
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K záměru „Městský okruh, stavba č.0081 v úseku Pelc Tyrolka – Balabenka“ nemá MČ
Praha 3 žádné námitky ani připomínky.
- K záměru „Libeňská spojka – stavba č.8313“ nemá MČ Praha 3 žádné námitky ani
připomínky.
- K záměru „Městský okruh, stavba č.0094 v úseku Balabenka – Štěrboholská radiála“
má MČ Praha 3 tyto námitky a připomínky :
Ve smyslu našich předchozích vyjádření doporučujeme k realizaci spíše jednu z variant T,
hlavně pro napojení Jarovské spojky v oblasti styku s Českobrodskou. K dalším detailům
k této stavby č.0094 připomínky nemáme, podporujeme však co nejrychlejší postup
přípravy i výstavby a dokončení Městského okruhu.“
-

Materiály na vědomí :
a) Rozhodnutí – územní rozhodnutí o změně stavby „Přístavba výtahu domu č.p. 1222, na
č.parc. 1116, v k.ú. Žižkov, Chvalova 4, Praha 3“.
Předkládá: OV ÚMČ P3 (OÚR 503)
b) Oznámení zahájení kolaudačního řízení a pozvání k ústnímu jednání stavby „ČD DDC,
Nové spojení Praha hl. n., Masarykovo n. – Libeň, Vysočany, Holešovice“.
Předkládá: OD ÚMČ P3 (OÚR 504)
c) Veřejná vyhláška – Oznámení o zahájení stavebního řízení na stavbu „Úprava zahradní
cesty na Jarově, Praha 3, sestávající ze stavebního objektu „SO 101 – Úsek mezi ul.
Koněvova a Pod Lipami““.
Předkládá: OD ÚMČ P3 (OÚR 502)
d) Rozhodnutí veřejnou vyhláškou – územní rozhodnutí o změně stavby „Domu č.p. 774 na
pozemku č.parc. 2892, k.ú. Vinohrady, přístavbou výtahové šachty za účelem zřízení
osobního výtahu“.
Předkládá: OV ÚMČ P3 (OÚR 501)
e) Veřejná vyhláška – oznámení o zahájení územního řízení a pozvánka k veřejnému ústnímu
jednání „Optické připojení objektu Koněvova 141, č.p. 2660, na optickou síť PRAGONET,
na pozemcích č.parc. 2183/144, 4369/1, 4407, 4483 a 2183/40 v k.ú. Žižkov, Praha 3“.
Předkládá: OV ÚMČ P3 (OÚR 500)
f) Rozhodnutí veřejnou vyhláškou – vydání územního rozhodnutí o změně stavby „Nástavba
6. a 7. N.P., stavební úpravy 1. – 5. N.P. a vestavba výtahu v bytovém domě č.p. 954,
pozemek č.parc. 30 v k.ú. Žižkov, Praha 3, U Rajské zahrady 2“.
Předkládá: OV ÚMČ P3 (OÚR 508)
g) Rozhodnutí – vydání stavebního povolení pro stavbu: „Úprava zahradní cesty na Jarově,
Praha 3“, sestávající se z těchto stavebních objektů „SO 401 – Doplnění VO na pozemku
č.parc. 2931/149 v k.ú. Žižkov, Praha 3“.
Předkládá: OD ÚMČ P3 (OÚR 509)
h) Veřejná vyhláška – rozhodnutí – územní rozhodnutí o změně stavby „Přístavba domu č.p.
1274, Praha 3, k.ú. Žižkov, V Domově 10, na pozemku č.parc. 2300, k.ú. Žižkov“.
Předkládá: OV ÚMČ P3 (OÚR 510)
i)

Rozhodnutí – povolení změny užívání dočasné stavby ČSPH OMV na rohu ulic J.
Želivského a U Nákladového nádraží v Praze 3, na dobu dočasnou do 20.8. 2011.
Předkládá: OV ÚMČ P3 (OÚR 512)

j) Souhlas se změnou užívání stavby „Dočasné stavby základnové stanice veřejné
radiotelefonní sítě GSM EuroTel, v části půdního prostoru 5.NP budovy MÚ Praha 3, č.p.
700, Havlíčkovo nám.č.9, Praha 3, osazení tří nových anténních stožárů k umístění antén
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pro pásmo 900 MHz a 38 GHz na střeše ZŠ č.p. 300, Havlíčkovo nám. Č.10, Praha 3, k.ú.
Žižkov, s dobou trvání 10 let, tj. do 14.9. 2020“.
Předkládá: OV ÚMČ P3 (OÚR 514)
k) Územní souhlas – souhlas s umístěním stavby „Vodovodní přípojka pro bytový dům č.p.
998, Bořivojova 103, na pozemku č.parc. 4338, v k.ú. Žižkov“.
Předkládá: OV ÚMČ P3 (OÚR 516)
l) Veřejná vyhláška – rozhodnutí – rozhodnutí o umístění stavby „Optické trasy společnosti TSystems Czech Republic, a.s. v ulicích Slezská, Chrudimská a Vinohradská, na pozemcích
č.parc. 4147/2, 4300, 4098/2, 4258 v k.ú. Vinohrady, Praha 3“.
Předkládá: OV ÚMČ P3 (OÚR 517)
m) Veřejná vyhláška – oznámení o zahájení spojeného územního a stavebního řízení a
pozvánka k ústnímu jednání „Novostavba dvorního objektu (garáží, kanceláří a atelierů) na
části pozemku č.parc. 666 a 667 ve dvoře domu č.p. 402, Štítného 14, Praha 3, k.ú.
Žižkov“.
Předkládá: OV ÚMČ P3 (OÚR 518)
n)

Veřejná vyhláška – oznámení o zahájení spojeného územního a stavebního řízení a
pozvánka k ústnímu jednání pro stavbu: „Nástavba domu č.p. 2553 k.ú. Vinohrady,
Kouřimská 16, Praha 3, která bude prováděna za účelem rozšíření bytové jednotky č. 32
v 5.NP o jednu obytnou místnost zrušením části terasy“.
Předkládá: OV ÚMČ P3 (OÚR 521)

o) Oznámení o zahájení řízení o změně stavby před jejím dokončením „Sportovní klubové
zařízení TJ Sokol Žižkov – II. etapa výstavby, mezi ulicemi Malešická, Pitterova v Praze 3
– Žižkově“.
Předkládá: OV ÚMČ P3 (OÚR 524)
p) Územní souhlas – souhlas s umístěním stavby „Vodovodní a kanalizační přípojka na č.parc.
4336/1, v k.ú. Žižkov, pro bytový dům č.p. 954 v ulici U Rajské zahrady 2, Praha 3“.
Předkládá: OV ÚMČ P3 (OÚR 525)
q) Rozhodnutí – územní rozhodnutí o změně stavby „Nástavba pátého patra nad Novou
budovou a nové pozemní parkoviště v areálu VŠE v Praze, nám. W. Churchilla 1938/4, na
pozemcích č.parc. 1/1 a 19/5 v k.ú. Žižkov, v Praze 3“. Předkládá: OV ÚMČ P3 (OÚR 526)
r) Rozhodnutí o umístění stavby „Stavba 14-ti parkovacích stání pro osobní auta na pozemku
č.parc. 2768, k.ú. Žižkov, při ulici v Okruží, pro dům č.p. 2145 na pozemku č.parc.2767,
k.ú. Žižkov, Praha 3, U Kněžské louky 28“.
Předkládá: OV ÚMČ P3 (OÚR 527)
s) Pozvánka k předloženému záměru provedení závěrečné kontrolní prohlídky stavby
„Stavební úpravy pečovatelského domu č.p. 268, k.ú. Žižkov, Roháčova 24, 26, Praha 3,
které byly prováděny za účelem změny dispozičních řešení bytových jednotek č. 22, 50, 60,
64, 79, 95, 99, 104, 107, 120, 123 a 128“.
Předkládá: OV ÚMČ P3 (OÚR 528)
t) Veřejná vyhláška – rozhodnutí – vydání územního rozhodnutí o umístění stavby a změně
stavby „Půdní nástavba a přístavba výtahu k domu č.p. 736, Blahníkova 14, na pozemku
č.parc. 640, zřízení garážových stání se zakládačovým parkovacím systémem na pozemku
č.parc. 640 a 641, Praha 3, Žižkov“.
Předkládá: OV ÚMČ P3 (OÚR 531)
u) Oznámení o zahájení územního řízení ve věci změny stavby „Části dvorní přístavby domu
č.p. 804, na pozemku č.parc. 2723, k.ú. Vinohrady, Praha 3, při ulici Perunova17,
jednopodlažní nástavbou“.
Předkládá: OV ÚMČ P3 (OÚR 533)
v) Veřejná vyhláška – oznámení o zahájení spojeného územního a stavebního řízení „Půdní
nástavba BJ v domě č.p. 1155, Kubelíkova 44, Praha 3, k.ú. Žižkov“.
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Předkládá: OV ÚMČ P3 (OÚR 532)
w) Veřejná vyhláška – usnesení – přerušení územního řízení „Půdní nástavba v domě č.p. 381,
Cimburkova 7, na pozemku č. parc. 660, zřízení garážových stání se zakladačovým
parkovacím systémem na pozemku č.parc. 661 a části pozemku č. parc. 642 a parkovacích
stání ve dvoře na pozemku č. parc. 661, Praha 3, k.ú. Žižkov“.
Předkládá: OV ÚMČ P3 (OÚR 536)
x) Veřejná vyhláška – oznámení o zahájení územního řízení a pozvánka k ústnímu jednání
„Novostavba zdravotnického zařízení Parukářka klinik se služebními byty na pozemcích
č.parc. 4166/3 a 4166/7 při ul. Na Parukářce, včetně přípojek a přeložek inženýrských sítí
na pozemcích 4166/3, 4166/7, 2023/1, 4224/31, 4165/1, 2023/1, k.ú. Žižkov, Praha 3“.
Předkládá: OV ÚMČ P3 (OÚR 538)
y) Rozhodnutí – vydání stavebního povolení pro stavbu „Praha 3, Rokycanova, stavební
úpravy komunikace – na křižovatce s komunikací Sabinova“.
Předkládá: OD ÚMČ P3 (OÚR 539)
z) Oznámení o zahájení řízení o prodloužení platnosti stavebního povolení „Novostavba OAC
Millenium 2008 – 1. etapa – spodní stavba – hromadné garáže na pozemku č. parc. 3659,
k.ú. Vinohrady, při ulicích Vinohradská a Kouřimská, v Praze 3“ o dva roky, tj. do
31.12.2012.
Předkládá: OV ÚMČ P3 (OÚR 541)
a´) Veřejná vyhláška – oznámení o zahájení územního řízení a pozvánka k veřejnému ústnímu
jednání „Trasy optických kabelů společnosti T-Systems Czech Republic, a.s., v ulicích
Husinecká a Seifertova, v k.ú. Žižkov, Praha 3“.
Předkládá: OV ÚMČ P3 (OÚR 540)
b´) Veřejná vyhláška – oznámení o zahájení územního řízení a pozvánka k veřejnému ústnímu
jednání „ Rezidence Central Plaza, Bytový dům, Olšanská ulice, k.ú. Žižkov, Praha 3“.
Předkládá: OV ÚMČ P3 (OÚR 543)
c´) Oznámení o zahájení územního řízení změny stavby: „Části dvorní přístavby domu č.p. 804,
na pozemku č.parc. 2723, k.ú. Vinohrady, Praha 3, při ulici Perunova 17, jednopodlažní
nástavbou“.
Předkládá: OV ÚMČ P3 (OÚR 544)
d´) Usnesení o přerušení řízení na vydání územního rozhodnutí o umístění stavby „Novostavba
bytového domu, přípojka splaškové kanalizace, přípojka dešťové kanalizace se
vsakovacími studněmi, vodovodní přípojka, plynovodní přípojka, přípojka nn a přemístění
pomníčku obětem 2.světové války na parc.č. 2183/12, 2183/17, 2183/102 – 111, 2183/114,
123, 2182/16, 2182/18 a 2183/60, v k.ú. Žižkov, Na Krejcárku, Praha 3“.
Předkládá: OV ÚMČ P3 (OÚR 549)
e´) Sdělení stavebního úřadu „Sdělení odboru výstavby ÚMČ Praha 3 ke špatnému stavebně
technickému stavu domu č.p. 1151, v k.ú. Vinohrady, Korunní 67, Praha 3“.
Předkládá: OV ÚMČ P3 (OÚR 553)
f´) Veřejná vyhláška – oznámení o zahájení spojeného územního a stavebního řízení „Přístavba
osobního výtahu při dvorní fasádě domu č.p. 116 k.ú. Žižkov, na pozemku č.parc. 1948 k.ú.
Žižkov, Černínova 3, Praha 3, včetně stavebních úprav domu, které budou prováděny za
účelem vybudování půdní vestavby dvou bytů a nového osobního výtahu“.
Předkládá: OV ÚMČ P3 (OÚR 545)
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g´) Územní souhlas – souhlas s umístěním stavby „Přístavba pokoje, krytého zádveří do ul.
Šrobárovy, a přístavba šatny se vstupem do ul. Květné na pozemku č.parc. 3918 k.ú.
Vinohrady u domu č.p. 2081, k.ú. Vinohrady, Květná 12, Praha 3“.
Předkládá: OV ÚMČ P3 (OÚR 556)
h´) Rozhodnutí – „Změna stavby komunikace Jana Želivského a Malešická, k.ú. Žižkov,
Praha 3“, se zamítá.
Předkládá: OV ÚMČ P3 (OÚR 555)
i´) Územní souhlas s umístěním stavby „tří nových kanalizačních přípojek na pozemcích
č.parc. 4223/2 a 4229/1 v k.ú. Žižkov, a tří nových vodovodních přípojek pro objekty SO –
02, A1, SO – 02.A2, SO – 02.A3 sportovního klubového zařízení SK Žižkov, Praha 3 – (v
prostoru mezi ulicemi Pitterovou a Malešickou)“.
Předkládá: OV ÚMČ P3 (OÚR 554)
j´) Oznámení o zahájení stavebního řízení „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
budou prováděny za účelem změny dispozičního řešení spojené se změnou využití“.
Předkládá: OV ÚMČ P3 (OÚR 565)
k´) Souhlas s užíváním stavby „Stavební úpravy ve 3.NP domu č.p 2666 k.ú. Žižkov, Olšanská
7, Praha 3, které byly prováděny za účelem zkvalitnění prostor a změny užívání některých
místností“.
Předkládá: OV ÚMČ P3 (OÚR 564)
l´) Veřejná vyhláška – Rozhodnutí o umístění stavby „Optické připojení objektu Koněvova
141, č.p. 2660, na optickou síť PRAGONET, na pozemcích č.parc. 2183/144, 4369/1,
4407, 4483 a 2183/40 v k.ú. Žižkov, Praha 3“.
Předkládá: OV ÚMČ P3 (OÚR 563)
m´)Veřejná vyhláška – vyrozumění účastníků řízení o doplnění podkladů „Půdní nástavba
v domě č.p. 381, Cimburkova 7, na pozemku č.parc. 660, zřízení garážových stání se
zakládačovým parkovacím systémem na pozemku č.parc. 661 a části pozemku č.parc. 642 a
parkovacích stání ve dvoře na pozemku č.parc. 661, Praha 3, k.ú. Žižkov“.
Předkládá: OV ÚMČ P3 (OÚR 561)
n´) Pozvánka k závěrečné kontrolní prohlídce stavby „Stavební úpravy domu č.p. 1841, Praha
3, k.ú. Žižkov, Krásova 4, související s vestavbou výtahu do světlíku domu a úpravou
provozního vstupu“.
Předkládá: OV ÚMČ P3 (OÚR 569)
o´) Veřejná vyhláška – oznámení o zahájení územního řízení a pozvánka k veřejnému ústnímu
jednání „Připojení objektu MV ČR, Olšanská 4/1951 a optickou síť GTS NOVERA,
Olšanská ulice, na pozemcích č.parc. 4270, 4269/9 a 4332/1 v k.ú. Žižkov, Praha 3“.
Předkládá: OV ÚMČ P3 (OÚR 577)
p´) Vyrozumění o podaném odvolání „Změna stavby komunikace Jana Želivského a Malešická,
v k.ú. Žižkov, Praha 3“.
Předkládá: OV ÚMČ P3 (OÚR 578)
q´) Územně plánovací informace o podmínkách provedení stavby „Rozpojení stávající
prefabrikované ŽB typové dvojgaráže na dvě samostatné garáže v ulici V Domově (č.parc.
4411), Praha 3“.
Předkládá: OV ÚMČ P3 (OÚR 579)
r´) Oznámení o zahájení stavebního řízení ve věci změny stavby před jejím dokončením
„Stavební úpravy a nástavba domu č.p. 502, Husitská 36, na pozemku č.parc. 383/4, v k.ú.
Žižkov, Praha 3“.
Předkládá: OV ÚMČ P3 (OÚR 581)
s´) Rozhodnutí – vydání stavebního povolení pro stavbu: „Přestavba bytových jednotek domu,
půdní vestavba a vestavba výtahu v domě č.p. 89, Husitská 41, Praha 3, k.ú. Žižkov“.
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Předkládá: OV ÚMČ P3 (OÚR 582)
t´) Usnesení – zastavení spojeného územního a stavebního řízení ve věci stavby: „Přístavba
osobního výtahu při dvorní fasádě domu č.p. 116, k.ú. Žižkov, Černínova 3, Praha 3, včetně
stavebních úprav domu, které budou prováděny za účelem vybudování půdní vestavby dvou
bytů a nového osobního výtahu“.
Předkládá: OV ÚMČ P3 (OÚR 583)
u´) Veřejná vyhláška – oznámení o zahájení řízení o prodloužení platnosti územního rozhodnutí
a stavebního povolení, vydaných ve spojeném územním a stavebním řízení pro stavbu:
„Půdní nástavba a vestavba BJ + přístavba výtahu v domě č.p. 761, Bořivojova 97, Praha 3,
k.ú. Žižkov“.
Předkládá: OV ÚMČ P3 (OÚR 585)
v´) Rozhodnutí – vydání stavebního povolení pro stavbu: „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 budou prováděny za účelem změny dispozičního řešení spojené se
změnou využití“.
Předkládá: OV ÚMČ P3 (OÚR 590)
w´) Sdělení k ohlášení – souhlas s provedením ohlášené stavby: „Novostavba objektu správy
hřišť s občerstvením v areálu dětského hřiště, umístěná na pozemku č.parc. 4282/1 a
4283/1, k.ú. Žižkov, při ulici Pod Kapličkou, Praha 3“. Předkládá: OV ÚMČ P3 (OÚR 591)
x´) Usnesení o zastavení řízení o vydání územního rozhodnutí o umístění stavby: „Novostavba
bytového domu, přípojka splaškové kanalizace, přípojka dešťové kanalizace se
vsakovacími studněmi, vodovodní přípojka, plynovodní přípojka, přípojka NN a přemístění
pomníčku obětem 2.světové války na parc.č. 2183/12, 2183/17, 2183/102 – 111, 2183/114 123, 2182/16, 2182/18 a 2183/60, v k.ú. Žižkov, Na Krejcárku, Praha 3“.
Předkládá: OV ÚMČ P3 (OÚR 592)
y´) Územní souhlas – souhlas s umístěním stavby: „Oplocení části předzahrádky na pozemku
č.parc. 1631, v k.ú. Žižkov, před bytovým domem č.p. 1616, na pozemku č.parc. 1630/1
v k.ú. Žižkov, Praha 3, při ulici Jičínská 29“.
Předkládá: OV ÚMČ P3 (OÚR 593)
z´) Oznámení o zahájení správního řízení „Provozní budova, včetně trafostanice, přípojky vody
a kanalizace, terénních úprav, komunikace, oplocení a veřejného osvětlení na části pozemku
č.parc. 2+911, v k.ú. Žižkov, Praha 3 a na pozemcích č.parc. 66/1, 509/1, 63, 60 a 510, vše
v k.ú. Hrdlořezy“.
Předkládá: OV ÚMČ P3 (OÚR 594)
a´´)Sdělení k ohlášení – ohlášení udržovacích prací v domě č.p. 754, k.ú. Žižkov, Bořivojova
98, Praha 3.
Předkládá: OV ÚMČ P3 (OÚR 595)
b´´)Rozhodnutí – vydání souhlasu s prodloužením platnosti stavebního povolení do 31.12.2012,
pro stavbu „Novostavba OAC Millenium 2008 – 1.etapa – spodní stavba – hromadné
garáže na pozemku č.parc. 3659, k.ú. Vinohrady, při ulicích Vinohradská a Kouřimská,
v Praze 3“.
Předkládá: OV ÚMČ P3 (OÚR 596)
c´´)Veřejná vyhláška – oznámení o zahájení územního řízení a pozvánka k veřejnému ústnímu
jednání „Rozšíření stávající sítě elektronických komunikací CATR, s.r.o., v ulici Habrová,
na pozemcích č.parc. 2922/18, 2922/31, 2922/58 v k.ú. Žižkov a č.parc. 949/1, v k.ú.
Malešice, Praha 3 a Praha 10“.
Předkládá: OV ÚMČ P3 (OÚR 597)
d´´) Usnesení - přerušení stavebního řízení ve věci stavby: „Stavební úpravy domu č.p. 893,
k.ú. Žižkov, Sudoměřická 52, Praha 3, které budou prováděny za účelem vybudování nové
plynové kotelny v 1.PP“.
Předkládá: OV ÚMČ P3 (OÚR 599)
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e´´)Veřejná vyhláška – rozhodnutí, vydání územního rozhodnutí o změně stavby: „Nástavba
domu č.p. 2553 k.ú. Vinohrady, Kouřimská 16, Praha 3, která bude prováděna za účelem
rozšíření bytové jednotky č. 32 v 5.NP o jednu obytnou místnost zrušením části terasy“.
Předkládá: OV ÚMČ P3 (OÚR 600)
f´´)Oznámení o pokračování územního řízení „Příjezdová komunikace na pozemku č.parc.
2639/119, k.ú. Žižkov, k parkovacím stáním pro domy č.p. 2535 a 2536 na pozemcích
č.parc. 2639/69 a 2639/70 v k.ú. Žižkov, Praha 3, při ulici Na Lučinách 1 a 3“.
Předkládá: OV ÚMČ P3 (OÚR 601)
g´´)Rozhodnutí veřejnou vyhláškou – vydání územního rozhodnutí o změně stavby: „Půdní
nástavba BJ v domě č.p. 1155, Kubelíkova 44, Praha 3, k.ú. Žižkov“.
Předkládá: OV ÚMČ P3 (OÚR 602)
h´´)Rozhodnutí veřejnou vyhláškou – vydání územního rozhodnutí o umístění stavby
„Novostavba dvorního objektu (garáží, kanceláří a ateliérů) na části pozemku č.parc. 666 a
667 ve dvoře domu č.p. 402, Štítného 14, Praha 3, k.ú. Žižkov“.
Předkládá: OV ÚMČ P3 (OÚR 603)
i´´)Rozhodnutí o umístění stavby „REZIDENCE CENTRAL PLAZA, Bytový dům, Olšanská
ulice, k.ú. Žižkov, Praha 3“.
Předkládá: OV ÚMČ P3 (OÚR 604)
j´´)Rozhodnutí - územní rozhodnutí o umístění stavby „Trasy optických kabelů společnosti TSystems Czech Republic, a.s. v ulicích Husitská a Seifertova, v k.ú. Žižkov, Praha 3“.
Předkládá: OV ÚMČ P3 (OÚR 605)
k´´)Veřejná vyhláška – rozhodnutí – vydání stavebního povolení: „Stavební úpravy pro
zateplení fasád a střechy domu č.p. 370, k.ú. Žižkov, Květinková 370/16, Praha 3“.
Předkládá: OV ÚMČ P3 (OÚR 606)
l´´)Rozhodnutí – povolení změny stavby před jejím dokončením, pro stavbu: „Sportovní
klubové zařízení TJ Sokol Žižkov – II.etapa výstavby, mezi ulicemi Malešická, Pitterova
v Praze 3 – Žižkově“.
Předkládá: OV ÚMČ P3 (OÚR 607)
m´´)Veřejná vyhláška – rozhodnutí – vydání stavebního povolení pro stavbu: „Objekt
občerstvení a veřejných toalet v parku Vrch sv. Kříže v Praze 3 na pozemku č.parc. 1780/1,
k.ú. Žižkov a zřízení nové vodovodní přípojky na pozemcích č.parc. 1781/1, 1780/1,
1779/2, 1780/3, 4331/1, 1782/1, k.ú. Žižkov, která bude vedena v trase stávající vodovodní
přípojky“.
Předkládá: OV ÚMČ P3 (OÚR 609)
n´´)Územní souhlas – souhlas s umístěním stavby „tří nových plynovodních přípojek na
pozemcích č.parc. 4223/2, v k.ú. Žižkov, pro objekty SO-02.A1, SO-02.A2, SO-02.A3
sportovního klubového zařízení SK Žižkov, Praha 3 – (v prostoru mezi ulicemi Pitterovou
a Malešickou)“.
Předkládá: OV ÚMČ P3 (OÚR 614)
o´´)Veřejná vyhláška – oznámení o zahájení územního řízení a pozvánka k veřejnému ústnímu
jednání o vydání rozhodnutí o umístění stavby: „NOVÉ BYDLENÍ JAROV, ulice
V Zahrádkách, v k.ú. Žižkov, Praha 3“.
Předkládá: OV ÚMČ P3 (OÚR 616)
P´´)Veřejná vyhláška – vyrozumění účastníků řízení o doplnění podkladů pro stavbu: „Půdní
nástavba v domě č.p. 381, Cimburkova 7, na pozemku č.parc. 660, zřízení garážových stání
se zakládačovým parkovacím systémem na pozemku č.parc. 661 a části pozemku č.parc.
642 a parkovacích stání ve dvoře na pozemku č.parc. 661, Praha 3, k.ú. Žižkov“.
Předkládá: OV ÚMČ P3 (OÚR 619)
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q´´)Pozvánka – o vydání kolaudačního souhlasu stavby: „Jednopodlažní nástavby a stavební
úpravy obvodového pláště bytových domů č.p. 865, 864, na pozemcích č.parc. 979/2,
979/7, 979/1, k.ú. Žižkov, v Praze 3, při ulici Lupáčova 20, 18“.
Předkládá: OV ÚMČ P3 (OÚR 622)
r´´)Územní souhlas s umístěním stavby: „podzemních kontejnerů na tříděný odpad v ulici
Milešovská, na pozemku č.parc. 4278 v k.ú. Vinohrady, Praha 3“.
Předkládá: OV ÚMČ P3 (OÚR 623)
s´´)Rozhodnutí – zamítavé rozhodnutí žádosti o vydání prodloužení doby užívání dočasné
stavby do 31.12. 2020, dočasné stavby: „Provozní budova, včetně trafostanice, přípojky
vody a kanalizace, terénních úprav, komunikace, oplocení a veřejného osvětlení na části
pozemku č.parc. 2911, v k.ú. Žižkov, Praha 3 a pozemcích č.parc. 66/1, 509/1, 63, 60 a 510,
vše v k.ú. Hrdlořezy“.
Předkládá: OV ÚMČ P3 (OÚR 625)
t´´)Územní souhlas – souhlas s umístěním stavby: „ vodovodní přípojky pro bytový dům č.p.
1581, v ulici Slavíkova 24, na pozemku parc. č. 4344 a 1296/2 v kat. území Žižkov, Praha
3“.
Předkládá: OV ÚMČ P3 (OÚR 629)
u´´)Usnesení – přerušení řízení o změně stavby: „Stavební úpravy dvorního objektu domu č.p.
746, v k.ú. Žižkov, Havlíčkovo nám. 11, Praha 3, které budou prováděny pro účely
Dětského centra“.
Předkládá: OV ÚMČ P3 (OÚR 630)
v´´)Územní rozhodnutí o změně stavby: „Části dvorní přístavby domu č.p. 804, pozemek
č.parc. 2723, k.ú. Vinohrady, Praha 3, při ulici Perunova 17, jednopodlažní nástavbou“.
Předkládá: OV ÚMČ P3 (OÚR 631)
w´´)Vyjádření ke zprávě veřejného ochránce práv – obtěžování hlukem z provozovny „Music
Club 77“, Velehradská 26, Praha 3 – Vinohrady“.
Předkládá: OV ÚMČ P3 (OÚR 632)
x´´)Oznámení o zahájení stavebního řízení stavby: „Novostavba Sportovního klubového
zařízení SK Žižkov, Praha 3, na pozemku č.parc. 4223/2, k.ú. Žižkov“.
Předkládá: OV ÚMČ P3 (OÚR 634)
y´´)Veřejná vyhláška – oznámení o zahájení řízení o prodloužení platnosti územního
rozhodnutí pro stavbu: „Přístavba a dostavba objektů č.p. 33, Řehořova 39 – Husitská 34,
na č.parc. 383, Praha 3, k.ú. Žižkov“.
Předkládá: OV ÚMČ P3 (OÚR 635)
z´´)Veřejná vyhláška – rozhodnutí o umístění stavby „Připojení objektu MV ČR, Olšanská
4/1951 na optickou síť GTS NOVERA, Olšanská ulice, na č.parc. 4270, 4269/9 a 4332/1,
k.ú. Žižkov, Praha 3“.
Předkládá: OV ÚMČ P3 (OÚR 636)
a´´´)Rozhodnutí veřejnou vyhláškou – územní rozhodnutí o změně stavby: „Domu č.p. 1577 na
pozemku č.parc. 2490 v k.ú. Vinohrady, Praha 3, Ondříčkova 34, nástavbou v části 5.N.P.
do ulice a do dvora, nástavbou v 6. N.P. do dvora, přístavbou k části dvorního traktu
v rozsahu všech nadzemních podlaží, přístavbou osobního výtahu k dvornímu rivalitu“, a o
umístění stavby „Tří parkovacích stání na pozemku č.parc. 2489 v k.ú. Vinohrady a
vodovodní přípojky na pozemku č.parc. 4279, k.ú. Vinohrady, Praha 3, pro dům č.p. 1577
na pozemku č.parc. 2490 v k.ú. Vinohrady, Ondříčkova 34“.
Předkládá: OV ÚMČ P3 (OÚR 637)
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b´´´)Veřejná vyhláška – rozhodnutí o umístění stavby „Rozšíření stávající sítě elektronických
komunikací CATR s.r.o., v ulici Habrová, na pozemcích č.parc. 2922/18, 2922/31, 2922/58,
v k.ú. Žižkov a č.parc. 949/1, v k.ú. Malešice, Praha 3 a Praha 10“.
Předkládá: OV ÚMČ P3 (OÚR 638)
c´´´)Veřejná vyhláška – oznámení o zahájení územního řízení a pozvánka k ústnímu jednání
pro stavbu „Nástavba a přístavba domu č.p. 102, Orebitská 15, č.parc. 564, přístavba
dvorního objektu garáží a administrativy na pozemcích č.parc. 564, 565 a 566, přístavba
výtahu k domu č.p. 719, Kostnické nám. 2, na pozemku č.parc. 566, přípojka plynu na
pozemku č. parc. 4354, vše k.ú. Žižkov, Praha 3“.
Předkládá: OV ÚMČ P3 (OÚR 639)
d´´´)Sdělení petičnímu výboru – provoz podniku DNBar, Milíčova 471/25, Praha 3.
Předkládá: OV ÚMČ P3 (OÚR 640)
e´´´)Veřejná vyhláška – rozhodnutí o umístění stavby „Novostavba zdravotnického zařízení
Parukářka klinik na pozemcích č.parc. 4166/3 a 4166/7, při ulici Na Parukářce, včetně
přípojek a přeložek inženýrských sítí na pozemcích 4166/3, 4166/7, 2023/1, 4196/1,
4224/31, 4165/1, 2023/1, k.ú. Žižkov, Praha 3“.
Předkládá: OV ÚMČ P3 (OÚR 641)
f´´´)Územní souhlas s umístěním stavby: „Přístavba osobního výtahu ke dvorní fasádě domu
č.p. 857, k.ú. Žižkov, Koněvova 47, Praha 3, umístěná na pozemku č.parc. 462/4, k.ú.
Žižkov“.
Předkládá: OV ÚMČ P3 (OÚR 642)
g´´´)Oznámení o zahájení stavebního řízení pro stavbu „Půdní nástavba a přístavba výtahu
k domu č.p. 736, Blahníkova 14, na pozemku č.parc. 640, zřízení garážových stání se
zakládačovým parkovacím systémem na pozemku č.parc. 640 a 641, Praha 3, k.ú. Žižkov“.
Předkládá: OV ÚMČ P3 (OÚR 647)
h´´´)Veřejná vyhláška – oznámení o zahájení územního řízení a pozvánka k veřejnému ústnímu
jednání „PH 3, U Zásobní zahrady 6, UR 19/1, VPI, v k.ú. Žižkov, Praha 3“.
Předkládá: OV ÚMČ P3 (OÚR 648)
i´´´)Veřejná vyhláška – oznámení o zahájení spojeného územního a stavebního řízení pro
stavbu „Přístavba osobního výtahu při dvorní fasádě domu č.p. 116 k.ú. Žižkov, na
pozemku č.parc. 1948 k.ú. Žižkov, Černínova 3, Praha 3, včetně stavebních úprav domu,
které budou prováděny za účelem vybudování půdní vestavby dvou bytů a nového osobního
výtahu“.
Předkládá: OV ÚMČ P3 (OÚR 545)
j´´´)Oznámení o zahájení stavebního řízení na stavbu „Jednopodlažní nástavba nebytového
domu č.p. 2644, k.ú. Žižkov, Osiková 3, na pozemku č.parc. 2922/12, k.ú. Žižkov a stavba
parkovacího systému na pozemku č.parc. 2922/44, k.ú. Žižkov“.
Předkládá: OV ÚMČ P3 (OÚR 654)
k´´´)Veřejná vyhláška – rozhodnutí – územní rozhodnutí o změně stavby, povolení změny
stavby před jejím dokončením „Půdní přístavba a vestavba 7 bytů + přístavba výtahu
v domě č.p. 761, Bořivojova 97, Praha 3, k.ú. Žižkov“. Předkládá: OV ÚMČ P3 (OÚR 655)
l´´´)Osvědčení – kolaudační souhlas, povolení užívání stavby: „Jednopodlažní nástavby
jednoho bytu a jednoho ateliéru, prodloužené výtahové šachty s novým osobním výtahem,
zatepleného obvodového pláště a nových předsazených lodžií v každém ze dvou bytových
domů č.p. 865 a 864, na pozemcích č.parc. 979/2 a 979, k.ú. Žižkov, Praha 3, při ulici
Lupáčova 20,18“.
Předkládá: OV ÚMČ P3 (OÚR 659)
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m´´´)Veřejná vyhláška – oznámení o zahájení územního řízení a pozvání k ústnímu jednání pro
stavbu: „Přístavba osobního výtahu domu č.p. 1209, opěrné zídky, vyrovnávacího
schodiště a přístřešku na parc. č. 1373, v k.ú. Žižkov, Kubelíkova 32, Praha 3“.
Předkládá: OV ÚMČ P3 (OÚR 660)
n´´´)Vyrozumění o podaném odvolání o změnu užívání spočívající v prodloužení doby
povolení užívání dočasné stavby „Provozní budova, včetně trafostanice, přípojky vody a
kanalizace, terénních úprav, komunikace, oplocení a veřejného osvětlení na části pozemku
č.parc. 2911, v k.ú. Žižkov, Praha š, a pozemcích č.parc. 66/1, 509/1, 63, 60 a 510, vše
v k.ú. Hrdlořezy“ o 10 let, tj. do 31.12. 2020.
Předkládá: OV ÚMČ P3 (OÚR 665)
o´´´)Sdělení k ohlášení – vydání souhlasu s provedením ohlášené stavby: „Rozšíření stávající
základnové stanice GSM o technologii 3G UMTS FDD pro anténní vysílače veřejné
radiotelefonní sítě GSM T-Mobile na střeše nárožního bytového domu č.p. 2446, ul.
Jeseniova č 75, Praha 3, parc. 2070, k.ú. Žižkov“.
Předkládá: OV ÚMČ P3 (OÚR 666)
p´´´)Veřejná vyhláška – oznámení o zahájení územního řízení a pozvánka k veřejnému ústnímu
jednání o vydání rozhodnutí o umístění stavby: „Podzemní kontejnery na tříděný odpad,
stanoviště B1 – U Kněžské louky, na pozemku č.parc. 2807/1, v k.ú. Žižkov, Praha 3“.
Předkládá: OV ÚMČ P3 (OÚR 02)
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III.

Vlastní programy a záměry městské části

Schválený program :
1.
2.
3.
4.

Doprava v klidu.
Doprava v pohybu.
Strategický plán.
Projektové návrhy pro přestavbu stávajících bytů na kanceláře ve 2. NP domu Havlíčkovo
nám. 11/746 – varianty.
5. Stanovisko k trvalému záboru části pozemku č.parc. 488, k.ú. Žižkov, o výměře 17m².
6. Studie stavby ve variantách „Parkovací objekt a čerpací stanice PHM Habrová ulice,
Praha 3“.
7. Architektonická studie nového umístění trafostanice č. 4736 a odhlučnění přilehlé zahrady
MŠ Libická, Praha 3.
8. Urbanisticko – architektonická studie regenerace parteru, Tachovské náměstí, Praha 3.
9. Žádost podle zákona 131/2000 Sb. O hlavním městě Praze – Nesouhlas s výstavbou
nadzemní lávky mezi Parukářkou a Vítkovem.
10. Žádost o projednání realizace stavby „Úprava parkové cesty na Jarově, Praha 3“.
11. Žádost o projednání PD „Rajská zahrada – přístupový chodník“.
12. Žádost o posouzení PD – úprava pozemků podél cesty nad Krejcárkem
Jednání :
1.

Doprava v klidu

1.1 Podzemní garáže na náměstí Jiřího z Poděbrad
Rekapitulace – nedávný vývoj pořizování dokumentace pro stavební povolení :
- územní rozhodnutí bylo vydáno, jeden z účastníků (Vinohradská 76) se však odvolal,
odvolací řízení bylo v průběhu roku přerušeno a MČ P3 k němu doplnila hydrogeologický
průzkum a posudek statika, poté bylo řízení v srpnu 2010 opět zahájeno, ale jeho výsledek ani
podmínky nejsou doposud známy
- usnesení RMČ P3 č. 530 ze dne 21.7.2010 - v ýzva k podání nabídky a prokázání
kvalifikace ve zjednodušeném podlimitním řízení na služby
- usnesení RMČ P3 č. 653 ze dne 25.8.2010 - vyhodnocení nabídek podlimitní zakázky
na zhotovení DSP
- Smlouva s Metroprojektem Praha a.s. podepsána v září 2010
- 19. října 2010 Metroprojekt - vstupní jednání projektového teamu (12 odborníků)
- listopad 2010 – OÚR upozorňuje tajemníka na nedostatečné zajištění dohledu investora
a z poptávkového řízení 3 kanceláří vybírá fu pro výkon inženýringu pro zpracování DSP
- 1. listopadu Metroprojekt – projednání zásad parkových úprav (7 odborníků)
- 3. prosince Metroprojekt – koordinace projektového teamu (17 odborníků)
- 8. prosince Metroprojekt – jednání se specialisty CO a OSM (24 odborníků)
- 17. prosince Metroprojekt – jednání se specialisty DP a metra (24 odborníků)
- 4. ledna 2011 Metroprojekt – OSM a CO – závěrečné projednání
„Metroprojekt dokumentaci pro stavební povolení dle smlouvy dokončí do konce ledna 2011.
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„Smlouva s Metroprojektem Praha a.s. neřeší získání stavebního povolení pro „Rozšíření
stávajících podzemních garáží na náměstí Jiřího z Poděbrad“, které je logickým vyústěním
dlouholetého úsilí samosprávy MČ P3 a souvisí se záměrem zapsání zdejšího kostela mezi
památky UNESCO a také je spojeno se záměrem celkové regenerace náměstí.
Výbor pro územní rozvoj ZMČ P3 proto doporučuje RMČ P3 vydat pokyn k dokončení fáze
získání stavebního povolení výše uvedené stavby (projednání a vedení řízení je možné
samozřejmě až po uzavření odvolacího řízení k územnímu rozhodnutí). Neoddělitelnou
podmínkou získání stavebního povolení je uzavření „smlouvy o výstavbě“ s HMP (vlastníkem
podzemního objektu stávajících garáží), nebo jiný způsob majetkoprávního řešení.“
Hlasování : 6 pro
1 se zdržel (p. Rut)
(Komentář pana Ruta : Nepovažuje tento záměr za rozumnou investici.)
1.1.1

Pozvánka na jednání projektu akce „Podzemní garáže nám. Jiřího z Poděbrad“ na
19.10.2010.

1.1.2

Záznam z jednání o projektu akce „Podzemní garáže nám. Jiřího z Poděbrad“ ze dne
3.12., 8.12. a 17.12.2010.

2.

Doprava v pohybu.

2.1 „Analýza dopravně inženýrských a dopravně organizačních opatření v silniční dopravě na
území Městské části Praha 3“.
DHV CR, spol. s r.o.
Sokolovská 100/94
180 00 Praha 8 Karlín
Práce byla zadána na pokyn usnesení RMČ P3 č. 499 ze dne 16.6.2010 po vyhodnocení
nabídek 4 kanceláří jakožto veřejná zakázka ve zjednodušeném podlimitním řízení na služby.
„Výboru pro územní rozvoj ZMČ P3 byla předložena rozpracovanost dokumentace
s průběžnou zprávou z listopadu 2010, která byla 7.12. představena na jednání na Odboru
dopravy ÚMČ P3. Dokumentace je taktéž k nahlédnutí na OÚR a OD.“
3. Strategický plán.
Dne 8.12.2010 obdržela RMČ P3 pro informaci materiál „Zpráva o plnění akčního plánu
Strategického plánu MČ P3 za rok 2010“. Zprávu vypracoval v listopadu 2010 Tým pro
monitoring a podporu realizací rozvojových aktivit Strategického plánu MČ P3.
Výchozí pokyny :
Rada a ZMČ P3 udělili týmu (usnesení RMČ P3 č.331 ze dne 19.5.2010 k přijetí Strategického
plánu MČ Praha 3, a usnesení ZMČ P3 č.439 ze dne 8.4.2010) pravomoc do jednání a aktivit
kdykoliv přizvat další z vedoucích odborů ÚMČ nebo jimi určených pracovníků. Při
stanovování akčního plánu pro každý další rok (ale operativně i v mezidobí) mohou být
založeny a schváleny (ZMČ P3 jakožto dodatky) další nové rozvojové aktivity.
Tým má za úkol svou činnost koordinovat i s pracovní skupinou pro CAF, se kterou je proto
vědomě propojen i personálně. Dále je nutná pravidelná spolupráce týmu s externím
koordinátorem evropských fondů (paní Vemolovou) s obousměrným korigováním aktivit.
Návrh usnesení výboru :
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„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 2010 (pro informaci RMČ P3 dne 8.12.2010) a současně uložit všem
nově ustaveným zástupcům starosty (dle jejich kompetencí) převzetí garancí aktivit, zapojit se
do práce dle „karet“ jednotlivých rozvojových aktivit strategického plánu nebo je případně
v dalším období modifikovat či doplňovat.
Garanty jednotlivých aktivit jsou vždy volení zástupci samosprávy dle svěřených kompetencí
(starosta a zástupci starosty) a dále příslušné odbory ÚMČ P3 (jejich vedoucí nebo pracovníci
určení pro práci v týmu), jak je uvedeno v kartách rozvojových aktivit Strategického plánu MČ
P3.
Zástupci samosprávy (včetně starostky) se mohou jednání týmu pro monitoring přímo účastnit,
musí ale sledovat jeho zprávy a v případě potřeby (garanti aktivit) spolupracovat na plnění
aktivit. Návrhy nových aktivit nebo korektury cílů samozřejmě mohou předkládat všichni
zastupitelé.
Výbor dále Radě městské části Praha 3 k tomu dále doporučuje uložit garantům a týmu pro
monitoring, připravit do konce února 2011 Akční plán pro rok 2011 strategického plánu MČ
P3 k realizaci rozvojových aktivit a předložit jej RMČ a ZMČ P3 k přijetí .“
4. Projektové návrhy pro přestavbu stávajících bytů na kanceláře ve 2. NP a 3.NP domu
Havlíčkovo nám. 11/746.
(OÚR 572)
Investiční a rozvojová Praha 3 a.s.
Ing. Pavel Císař
Olšanská 7, 130 00 Praha 3
„Výbor pro územní rozvoj ZMČ P3 se seznámil s „Projektovými návrhy pro přestavbu
stávajících bytů na kanceláře ve 2. NP a 3.NP domu Havlíčkovo nám. 11/746“ (nad boxing
klubem). Projednání záměru bylo přerušeno, členové výboru si do příštího jednání sami
zajistí informace a podklady k záměru přestavby.“
5. Stanovisko k trvalému záboru části pozemku č.parc. 488, k.ú. Žižkov, o výměře 17m².
Předkládá: OTSMI, ing. Jiří Louša
(OÚR 584)
„Výbor pro územní rozvoj ZMČ P3 doporučuje vydat pouze dočasné „Stanovisko k záboru
části pozemku č.parc. 488, k.ú. Žižkov, o výměře 17m²“ na 2 roky. Omezení je zdůvodněno
přípravou regenerace Tachovského náměstí.“
6.

Studie parkovacího domu v Habrové ulici

6.1 Studie stavby ve variantách „Parkovací objekt a čerpací stanice PHM Habrová ulice,
Praha 3“.
(UMCP3 074479/2010, OÚR 586)
JS Plan, s.r.o. , Ing.Jaromír Svatoš
U Košíku 7, 102 00 Praha 10
6.2 „Parkovací objekt a čerpací stanice PHM Habrová ulice, Praha 3“.
6.3 Předběžná ekonomická analýza projektu „Garážového domu v ulici Habrová, Praha 3“ a
potvrzení zájmu o pronájem parkovacích ploch.
(OÚR 587)
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Eltodo EG, a.s., p. Dvořák
Novodvorská 1010/4
142 01 Praha 4
6.4 Právní posouzení a projednání majetkových poměrů čerpací stanice Habrová.
„Výbor pro územní rozvoj ZMČ P3 doporučuje RMČ P3 pověřit ZS Kalouska a ZS Hellera
ve spolupráci s OÚR a OMA nechat přednostně objednat služby specializované právní
kanceláře, která se ve spolupráci s UZSVM pokusí pro MČ P3 připravit prověření získání
podílů pozemků zahraničních vlastníků v dané lokalitě. Výbor si přeje být o postupu průběžně
informován.“
7. Architektonická studie nového umístění trafostanice č. 4736 a odhlučnění přilehlé zahrady
MŠ Libická, Praha 3.
(UMCP3 078400/2010, OÚR 626)
ATELIER DŮM A MĚSTO
Komornická 12, 160 00 Praha 6
OÚR :
Stanovisko NPÚ Praha doporučuje variantu A1 s novou trafostanicí při Boleslavské ulici. Tato
varianta vychází nejvíce finančně nákladná. OÚR doporučuje variantu D.
7.1 Vyjádření OMA k vlastnictví trafostanice a pozemku č.parc. 3003/3, k.ú. Vinohrady.
OMA upozorňuje na neujasněnost vlastnictví budovy trafostanice. Záměr rekonstrukce se
nabízí jako možnost k narovnání vlastnických a nájemních vztahů. Proto doporučení
projednat ve výboru pro majetek.
7.2 OTSMI by doporučoval zkombinovat variantu A s variantou E a původní stavbu
trafostanice využít jako zázemí zahrady.Prodloužení VN a NN kabelů ale (dle projektu)
nelze vést zahradou. Rovněž skříně s technologií pro semafory nelze začlenit do oplocení.
7.3 OŠ doporučuje variantu D.
„Výbor pro územní rozvoj ZMČ P3 doporučuje ZS Kalouskovi ve spolupráci s OÚR a s OMA
nechat dále podrobněji projednat s PRE a s památkáři variantu D a nechat dále připravit návrh
dalšího postupu přípravy, směřujícího k přijetí záměru a pořízení dokumentace pro územní
(stavební) řízení.“
8. Urbanisticko – architektonická studie regenerace parteru, Tachovské náměstí, Praha 3.
(UMCP3 081665/2010, OÚR 644)
Ing.arch. M.Vavřín
V03/2010:
Architektonické objemové studie hlavních i vedlejších nástupů na vrch Vítkov.
d) Varianty studie pro úpravy Tachovského náměstí obsahují velice zajímavá řešení, která se
ale v současnosti jeví jako příliš zásadní a tím nákladná. Proto je doporučeno autora vyzvat ke
zpracování „provizorní“ zahajovací etapy (minimalizovat náklady), která přednostně vyřeší
hlavně část se zpřístupněním cyklostezky a zrušením stávajícího podchodu pod tratí. Úpravy
dalších ploch a sadovnické práce v této fázi minimalizovat.“
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„Dne 4. a 5.3. došlo k pracovním jednáním Pecha+Fikar+arch.Vavřín na téma regenerace
Tachovského náměstí. Výstupem je návrh zadání dalšího stupně návrhu :
„Nezbytné geodetické zaměření náměstí, podzemních sítí, fasád okolních domů, nové
cyklostezky a nástupu do parku včetně porostů zajistí v předstihu MČ P3.“
„Studie regenerace Tachovského náměstí má navázat na předchozí variantní návrhy nástupů
na vrch Vítkov. Tato „provizorní“(minimalizovat náklady) zahajovací etapa má přednostně
vyřešit hlavně část se zpřístupněním cyklostezky a zrušením stávajícího podchodu pod tratí.
Úpravy dalších ploch a sadovnické práce v této fázi minimalizovat.
Základní požadavky :
- zasypání (vybourání-zajištění) původního podchodu pod cyklostezkou (tratí)
- zrušení objektu bývalého WC
- rozpracovat variantu s převážnou částí zadláždění celého náměstí (stupňovité stoupání
k cyklostezce)
- zachování bezbariérového vstupu na Vítkov
- variantní prověření přístupnosti k eventuálnímu dobudování objektu podzemního
parkingu v ploše SV v úbočí parku (ověřit vztah ke krytům CO)
- zachování obslužnosti okolních domů
- vyřešení nezbytných přeložek sítí
- návrh systému osvětlení a mobiliáře
- vytvoření prostoru pro umístění sochařského díla, případně s vodním prvkem v prostoru
náměstí (tématická sochařská soutěž)
- návrh během projednání projednat a upravit dle požadavků orgánů památkové péče,
OOP MHMP (Šléglová, Winkler), OD a OŽP ÚMČ P3
- ve fázi rozpracovanosti nechat návrh připomínkovat rovněž Výborem ÚRM
- čistopis vybavit odhadem investičních nákladů.“
„Výbor pro územní rozvoj a majetek ZMČ P3 souhlasí se zněním zadání studie pro obnovu
Tachovského náměstí, ukládá OÚR dle tohoto zadání vyzvat atelier arch. Mikoláše Vavřína o
předložení nabídky na její zpracování a současně doporučuje RMČ P3 vydat pokyn k jejímu
objednání.“
Připomínky OTSMI (Ing.Louša), k předložené urbanisticko – architektonické studii regenerace
parteru Tachovského náměstí:
- problém rozšíření náměstí až do ulice Koněvova (v chodnících množství sítí, včetně vedení
kabelové šachty)
- v projektu chybí konkrétní pozice podzemních kontejnerů
- problém s provozováním navrhovaného potůčku
- neřeší se bezbariérový přístup směr Vítkov
- doporučení doplnění květinových mís
- problematická doprava Koněvova ulice
- schodišťové uspořádání vhodné, zadláždění náměstí rozumné
„Výbor pro územní rozvoj ZMČ P3 se seznámil s urbanisticko – architektonickou studií
regenerace parteru Tachovského náměstí a s některými věcnými připomínkami k ní. Studie
bude opětovně předložena do příštího jednání, včetně doplnění o finanční propočet .“
9. Žádost podle zákona 131/2000 Sb. O hlavním městě Praze – Petice vyjadřující nesouhlas
s výstavbou nadzemní lávky mezi Parukářkou a Vítkovem.
(UMCP3 059528/2010, OÚR 661)
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Jana Švenková
„Výbor pro územní rozvoj ZMČ P3 se seznámil s textem petice, vyjadřující nesouhlas
s výstavbou nadzemní lávky mezi vrchem Vítkov a vrchem Parukářka. Odpověď musí
vycházet z požadavků zákona č.131/2000 Sb. o HMP, proto výbor ukládá OÚR aby ve
spolupráci s tajemníkem úřadu urychleně zajistil právní výklad s upřesněním nároků na
odpověď a poté i vypracoval návrh textu odpovědi ke schválení v RMČ P3 a odeslání v dané
lhůtě . Návrh textu odpovědi bude vycházet ze skutečného současného stavu projednání tohoto
ideového záměru.“
10. Žádost o projednání realizace stavby „Úprava parkové cesty na Jarově, Praha 3“.
(OÚR 663)
Předkládá: OTSMI Ing. Jiří Louša
„Výbor pro územní rozvoj ZMČ P3 se seznámil s realizací stavby „Úpravy parkové cesty na
Jarově, Praha 3“. S touto stavbou podle předložené PD ke stavebnímu povolení souhlasí .“
11. Žádost o projednání PD „Rajská zahrada – přístupový chodník“.
(OÚR 01)
Předkládá: OTSMI Ing. Jiří Louša
„Výbor pro územní rozvoj ZMČ P3 se seznámil s PD „Rajská zahrada – přístupový chodník“.
S realizací této stavby, dle předložené PD souhlasí .“
12. Žádost o posouzení PD – úprava pozemků podél cesty nad Krejcárkem
(OÚR 03)
Předkládá: OTSMI Ing. Jiří Louša
„Výbor pro územní rozvoj ZMČ P3 se seznámil s prováděcí dokumentací „Úprava pozemků
podél cesty nad Krejcárkem“ a s realizaci této stavby doporučuje, současně ale požaduje
prověřit, zda není možné navrženou cestu rozšířit v parametrech požadovaných v metodice
pražských cyklotras a stezek(včetně finančního rozdílu) .
Dále se výbor seznámil se studií pro nově navržený úsek mezi pěší lávkou nad ulicí Pod
Krejcárkem a rohem domu Nad Ohradou 15 a doporučuje pokračovat v projektové přípravě
tohoto úseku s prověřením náročnosti širší varianty (viz.předchozí).“

S úctou

Ing.arch. Zdeněk Fikar
tajemník výboru

Obdrží :
všichni členové výboru :
Bc. Ondřej Pecha,
( ondrej.pecha@cityofprague.cz )
Ing. Jan Srb ( jan.srb@email.cz )
Roman Žipaj ( romzip@seznam.cz )
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Pavel Hurda,
(poštou + info@pavelhurda.cz )
Ing. Bohuslav Nigrin,
( b.nigrin@seznam.cz )
Alena Hronová ( radostna1@seznam.cz )
Mgr. Ondřej Rut ( ondrej.rut@zeleni.cz )
starostka MČ P3
– Ing. Vladislava Hujová (tiskem + 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 (e-mail)
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)
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 pondělí dne

14. února 2011

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

Odsouhlasil :

předseda výboru pan Bc.Ondřej Pecha

Zápis z jednání Výboru pro územní rozvoj ZMČ Praha 3 ze dne 10. ledna 2011

