MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3
VÝBOR PRO ÚZEMNÍ ROZVOJ ZMČ PRAHA 3

ZÁPIS
Z 5. JEDNÁNÍ
VÝBORU PRO ÚZEMNÍ ROZVOJ ZMČ PRAHA 3
ZE DNE 21. 5. 2019
Datum jednání:
Místo jednání:
Začátek jednání:
Konec jednání:
Počet přítomných členů:
Jednání řídil:
Přítomni (podle prezenční listiny):

21. května 2019
zasedací místnost č. 301, Lipanská 7
v 16:38 hodin
v 18:05 hodin
průběžně 8 – 9 členů
Matěj Žaloudek – předseda výboru
Alexander Bellu (odchod 17:46)
Pavel Dobeš
Ondřej Elfmark
Michal Papež (příchod 16:43)
Miloslav Procházka
Antonín Svoboda
Jiří Svrček (odchod 17:48)
David Tacl

Omluveni:
Pracovníci úřadu:
Omluveni:
Přítomní hosté:
Počet stran zápisu:
Zapsal:
Ověřovatel zápisu:

Václav Tětek – OV, Jana Caldrová – OOŽP
Martin Kadlec – OTSMI, Milan Kepka – OD
Tomáš Mikeska, Jiří Ptáček, Filip Stome, Mojmír Mikuláš
15
Zdeněk Fikar - tajemník, Tomáš Slepička, Martina
Brzobohatá (všichni OÚR)
Matěj Žaloudek, předseda výboru

Prezenční listina je nedílnou součástí tohoto zápisu, nepodléhá zveřejnění umožňující dálkový
přístup.
A.

„Úkoly z předchozího jednání jsou splněny, nebo probíhá jejich průběžné plnění.“

B.

„Přítomní členové výboru souhlasí se zněním zápisu ze dne 16. dubna 2019.“

C.

„Přítomní členové výboru souhlasí s navrženým programem celého jednání dle oddílů
0. + I. + II. + III. s tím, že bod II.2.a Návrh zadání podkladové studie Nákladové nádraží
Žižkov (připomínky k podkladové studii pro změnu ÚPn SÚ HMP Z 2600/00) bude
projednán na jednání dne 28.05.2019.“
„Hlasování:

8 pro,

0 proti,
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0 se zdrželo.“
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VÝBOR PRO ÚZEMNÍ ROZVOJ ZMČ PRAHA 3

Schválený program jednání:
0.

Předřazené body s osobní prezentací žadatelů

I.

Fond obnovy a rozvoje ZMČ Praha 3

II.
1.
2.
3.
4.
5.

Územní plánování, stavební řád a životní prostředí
Územní plán.
Nákladové nádraží Žižkov.
Koncepční vyjádření IPR HMP.
Stavba „Rekonstrukce Negrelliho viaduktu“ – zápisy z kontrolních dnů.
Stanovisko k PD pro ÚR a SP na akci „Výměna trakčního osobního výtahu a přístavba
výtahové šachty k dvorní fasádě obytného domu Slavíkova 1581/24“.
Žádost o prodloužení nájmu dočasné stavby „Prodejní stánek s květinami na pozemku
č. parc. 1713/4, před domem Táboritská 15/22, k. ú. Žižkov, Praha 3“.
Žádost o prodloužení nájmu dočasné stavby prodejního stánku „Ovoce – zelenina
v části podchodu domu Táboritská 24, Praha 3“ do 31. prosince 2019.
Prodloužení stanoviska k „EIA“ na části Městského okruhu do 11.10.2022.
Žádost o stanovisko k upravenému návrhu DÚR a SP pro stavbu „Půdní nástavba
a implementace výtahu v domě Seifertova 353/69, Praha 3“.
Žádost o vyjádření k umístění „Předzahrádky na Tachovském náměstí 699/3, Praha 3“.
Žádost o vyjádření k dokumentaci pro územní řízení a stavební povolení na stavbu
„Půdní vestavba a přístavba výtahu Vinohradská 1704/98, Praha 3“.
Námitky a připomínky jménem MČ Praha 3 ke stavbě Přístavba, nástavba a stavební
úpravy objektu na pozemku č. parc. 735, k. ú. Žižkov, ve dvoře domu Chlumova
221/17.
Žádost o vydání stanoviska k PD pro ÚŘ pro stavbu „Optická trasa pro připojení SITE
A3KUB, A3SUD, A3LUX, A3PFL, A3HRC (ACR 201804199)“ k. ú. Žižkov a Vinohrady.
Žádost o stanovisko k projektové dokumentaci pro stavební povolení „Oprava
a modernizace bytového domu Křivá 2612/1, Praha 3, č. parc. 2802/2, k. ú. Žižkov“.
Žádost o vyjádření k dokumentaci pro stavební povolení na stavbu „Stavební úpravy
objektu Žerotínova 1739/66, Praha 3, k. ú. Žižkov“.
Na vědomí.
Různé.

6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

13.
14.
15.
16.
17.
III.
1.
2.
3.
4.

5.
6.

Vlastní programy a záměry městské části
Předání dokumentace pro stavební povolení „Stavební úpravy panelových domů
v Praze 3“, ulice Kubelíkova 60-66, obchodní jednotky s pasáží.
Žádost o spolupráci na zpracování „Studie možných podob řešení bezbariérových
přístupů k bytovým domům“.
Studie možných úprav recepce a vstupu do objektu Seifertova 51 + odhad nákladů.
Žádost o stanovisko k „Odkoupení části pozemku č. parc. 4370, k. ú. Žižkov, Praha 3
(cca 60 m2), se záměrem výstavby osobního výtahu pro nájemníky domu Koněvova
1730/13, Praha 3“.
Možnost zaslání připomínek k návrhu obecně závazné vyhlášky, kterou se mění
obecně závazná vyhláška č. 55/2000 Sb. HMP, kterou se vydává Statut HMP.
Různé
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Body jednání dle programu:

0.

Předřazené body s osobní prezentací žadatelů
Do tohoto jednání nebyly zařazeny žádné prezentace

I.

Fond obnovy a rozvoje ZMČ Praha 3 a dotační fond

Návratné finanční výpomoci byly schváleny v jednání ZMČ Praha 3 dne 19.03.2019.
Na jednání ZMČ P3 dne 14.05.2018 bylo usnesení revokováno kvůli opravě chyb.
„Výbor pro územní rozvoj ZMČ P3 bere na vědomí materiál Strategie dotační politiky
městské části Praha 3 pro období 2019 – 2022, předložený Bc. Jiřím Svrčkem.“

II.

Územní plánování, stavební řád a životní prostředí

1.

Územní plán.

1.a

Metodický pokyn 2019 k Územnímu plánu sídelního útvaru HMP schválený usnesením
rady HMP č. 721 dne 23.04.2019.
(UMCP3 155584/2019, OÚR 215)
HMP MHMP OÚR, Ing. Čemus

Jedná se o zrušení Metodického pokynu z roku 2002 v reakci na vydání změny územního
plánu sídelního útvaru HMP č. 2832/00.
„Výbor pro územní rozvoj ZMČ Praha 3 vzal schválení Metodického pokynu na vědomí.“
Podnět na pořízení změny územního plánu zkráceným postupem pro akci „Propoj
vodárna Podolí – vodojem Flora“.
(UMCP3 169257/2019, OÚR 223)
KO-KA, s.r.o., Ing. Moučka, Thákurova 7, 160 00 Praha 6
Magistrát hlavního města Prahy, odbor územního rozvoje, Ing. Martin Čemus, Jungmannova
35/29, 111 21 Praha 1

1.b

„Výbor pro územní rozvoj doporučil RMČ Praha 3 odsouhlasit toto vyjádření a pověřit pana
místostarostu Tomáše Mikesku odesláním vyjádření jménem městské části:
„Jménem městské části Praha 3 Vám zasílám stanovisko k podnětu na pořízení změny
územního plánu zkráceným postupem pro akci „Propoj vodárna Podolí – vodojem Flora“.
Samospráva městské části Praha 3 s pořízením této změny souhlasí a doporučuje její
schválení zkráceným postupem.“
„Hlasování:
9 pro,
0 proti,
0 se zdrželo.“
1.c

Oznámení o zahájení řízení o vydání změn Z 2812/00 a Z 2822/00 vlny IV celoměstsky
významných
změn
ÚP
SÚ
HMP
a
o
veřejném
projednání
změn.
(UMCP3 168879/2019, OÚR 228)
MHMP OÚR, Bc. Svatek
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„Výbor pro územní rozvoj ZMČ Praha 3 vzal zahájení řízení o vydání změn Z 2812/00 a
Z 2822/00 vlny IV celoměstsky významných změn ÚP SÚ HMP na vědomí. Projednání se
týká oblasti Nebušic a Troji.“
Oznámení o zahájení řízení o vydání změny Z 2787/00 vlny IV celoměstsky
významných změn ÚP SÚ HMP a o opakovaném veřejném projednání
změny.
(UMCP3 170507/2019, OÚR 229)
MHMP OÚR, Bc. Svatek
„Výbor pro územní rozvoj ZMČ Praha 3 vzal zahájení řízení o vydání změny Z 2787/00 vlny
IV celoměstsky významných změn ÚP SÚ HMP na vědomí. Projednání se týká oblasti
Střížkova.“
1.d

2.

Nákladové nádraží Žižkov.

2.a

Návrh připomínek k podkladové studii NNŽ – přesunuto z minulého jednání.

Výbor V4/2019 ze dne 16. dubna 2019:
„Výbor pro územní rozvoj ZMČ P3 přesunul projednání bodu s připomínkováním návrhu
zadání Podkladové studie změny Z2600/00 územního plánu pro území Nákladového nádraží
Žižkov do příštího jednání.“
„Návrh připomínek byl členům výboru rozdán osobně a jejich projednáním se bude zabývat
jednání výboru dne 28. května 2019.
Pro členy výboru je na sdíleném úložišti přístupný oponentní posudek architekta Jana Sedláka,
ale i návrhy připomínek, vypracované předsedou výboru a OÚR. Požadovaný podrobný návrh
připomínek bude v pracovních verzích rozesílán členům výboru v předstihu. V příštím jednání
výboru budou jednotlivé návrhy připomínek hlasovány, připomínky budou doporučeny radě
a následně předloženy ke schválení do jednání ZMČ Praha 3 dne 11. června 2019.“
2.a

Změna Z2600/00 ÚP SÚ HMP.

2.b

Návrh rozhodnutí o povolení výjimky pro stavební záměr „Revitalizace nádraží Žižkov
– Sever, Praha 3 (Rezidence parková čtvrť), na č. parc. 4450/2, 4450/14, 4450/37,
4450/46, 4450/48, 4450/54, 4450/60, 4450/61, 4450/62, 4450/63, 4450/64, 4450/74,
4450/77, 4450/78, 4450/82, 4463, 4464, 4465, 4466, 4467, 4468, 4469, 4470, 4471,
4472, 4473, 4474, k. ú. Žižkov a „Rekonstrukce ulic Jana Želivského a Malešická,
č. parc. 3060/1, 4120/4, 4121/2, 4149, 4150/5, 4151, 4152, 4251/18, 4252, 4253/2,
4386, 4390/1, 4392, 4393, k. ú. Žižkov, Praha 3“.

2.c

Připomínky občana k Změně 2600/00.

3.

Koncepční vyjádření IPR HMP

3.a

Revokace koncepčního vyjádření k dokumentaci ke sloučenému územnímu
a stavebnímu řízení „BESIP 2970339, Praha 3, Koněvova – V Jezerách, úprava
přechodu přes TT“ (UMCP3 130425/2019, OÚR 176)
IPR, Ing. Jeřábková
„IPR Praha s předloženým záměrem souhlasí.“

(UMCP3 134700/2019, OÚR 194
IPR, Mgr. Boháč

Praha 3 (OÚR 218)
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3.b

Vyjádření k dokumentaci pro územní rozhodnutí „Optická trasa pro připojení SITE
A3JAG (ACR 201804209)“.
(UMCP3 132863/2019, OÚR 193)
IPR, Ing. Jeřábková
„IPR Praha s předloženým záměrem souhlasí.“

3.c

Vyjádření ke směně pozemku č. parc. 4267/11 k. ú. Žižkov, Praha 3, za část pozemku
č. parc. 4268/4 k. ú. Žižkov, Praha 3.
(UMCP3 148915/2019, OÚR 195)
IPR, Ing. Jeřábková
„IPR Praha se směnou pozemků záměrem souhlasí.“

3.d

Vyjádření k úplatnému převodu pozemku č. parc. 4381/9 k. ú. Žižkov, Praha 3.
(UMCP3 154901/2019, OÚR 196)
IPR, Ing. Jeřábková
„IPR Praha s úplatným převodem pozemku nesouhlasí.“

3.e

Koncepční vyjádření k záměru na veřejném prostranství „BESIP 2970345 Koněvova –
Jeseniova, Praha 3“.
(UMCP3 156753/2019, OÚR 197)
IPR, Ing. Jeřábková
„IPR Praha s předloženým záměrem souhlasí.“

3.f

Vyjádření k pronájmu části pozemků č. parc. 163/3, 166/4, 168, 4336/1, k. ú. Žižkov,
Praha 3.
(UMCP3 157020/2019, OÚR 198)
IPR, Ing. Jeřábková
„IPR Praha s pronájmem částí pozemků č. parc. 163/3, 166/4, 168 souhlasí. Pronájem
části pozemku č. parc. 4336/1 nedoporučuje.“

3.g

Vyjádření k dokumentaci pro územní rozhodnutí „Optická trasa pro připojení SITE
A3CAS“.
(UMCP3 157170/2019, OÚR 199)
IPR, Ing. Jeřábková
„IPR Praha s předloženým záměrem souhlasí.“

3.h

Vyjádření k dokumentaci pro územní rozhodnutí „AUTO Jarov – parkovací objekt“.
(UMCP3 158400/2019, OÚR 208)
IPR, Ing. Jeřábková
„IPR Praha se záměrem v předložené podobě nesouhlasí.“

3.i

Vyjádření k výjimce ze stavební uzávěry pro záměr „Rozšíření optické sítě Dial
Telecom, a.s. na území Prahy 3 – ulice Malešická – U Nákladového nádraží“.
(UMCP3 168465/2019, OÚR 222)
IPR, Ing. Jeřábková
„IPR Praha s udělením výjimky ze stavební uzávěry podmíněně souhlasí.“

4.

Stavba „Rekonstrukce Negrelliho viaduktu“ – zápisy z kontrolních dnů.

„Výbor pro územní rozvoj ZMČ Praha 3 bere na vědomí zápisy z konání kontrolních dnů
a informaci člena výboru pana Elfmarka a ZS Mikesky o proběhlé exkurzi stavby.“
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5.

Žádost o vydání stanoviska k projektové dokumentaci pro územní řízení
a stavební povolení na akci „Výměna trakčního osobního výtahu
a přístavba výtahové šachty k dvorní fasádě obytného domu Slavíkova
1581/24, Praha 3, k. ú. Žižkov“.
(UMCP3 109059/2019, OÚR 146)
Ing. Róbert Rak, Mezi Domy 753, 252 42 Jesenice

„Výbor pro územní rozvoj doporučil RMČ Praha 3 odsouhlasit toto vyjádření a pověřit pana
místostarostu Tomáše Mikesku odesláním vyjádření jménem městské části:
„Městská část Praha 3 s realizací stavby „Výměna trakčního osobního výtahu a přístavba
výtahové šachty k dvorní fasádě obytného domu Slavíkova 1581/24, Praha 3, k. ú. Žižkov“
podle předložené dokumentace pro územní řízení a stavební povolení souhlasí.“
„Hlasování:
9 pro,
0 proti,
0 se zdrželo.“

6.

Žádost o prodloužení nájmu dočasné stavby „Prodejní stánek s květinami
na pozemku č. parc. 1713/4, před domem Táboritská 15/22, k. ú. Žižkov,
Praha 3“, do termínu jeho užívání do 31. prosince 2019.
(UMCP3 075778/2019, OÚR 129)
130 00 Praha 3

Výbor V1-19 dne 15.1.2019 projednal:
„Městská část Praha 3 s prodloužením nájmu stavby „Prodejní stánek s květinami, na č. parc.
1713/4, před domem Táboritská 22, k. ú. Žižkov, Praha 3“ podle předložené žádosti souhlasí,
ale pouze do 30. června 2019.“
„Hlasování:
7 pro,
0 proti,
0 se zdrželo.“
„Výbor pro územní rozvoj doporučil RMČ Praha 3 odsouhlasit toto vyjádření a pověřit pana
místostarostu Tomáše Mikesku odesláním vyjádření jménem městské části:
„Městská část Praha 3 s prodloužením nájmu dočasné stavby „Prodejní stánek s květinami na
pozemku č. parc. 1713/4, před domem Táboritská 15/22, k. ú. Žižkov, Praha 3“ podle
předložené žádosti souhlasí do termínu jeho užívání do 31. prosince 2019.“
„Hlasování:
9 pro,
0 proti,
0 se zdrželo.“

7.

Žádost o prodloužení nájmu dočasné stavby prodejního stánku „Ovoce –
zelenina v části podchodu domu Táboritská 24, č. parc. 1696/2, k. ú.
Žižkov, Praha 3“ do termínu jeho užívání do 31. prosince 2019.
(UMCP3 075802/2019, OÚR 130)
130 00 Praha 3

Výbor V1-19 dne 15.01.2019 projednal:
„Městská část Praha 3 s prodloužením nájmu dočasné stavby prodejního stánku „Ovoce –
zelenina v části podchodu domu Táboritská 24, č. parc. 1696/2, k. ú. Žižkov, Praha 3“ podle
předložené žádosti souhlasí, ale pouze do 30. června 2019.“
„Hlasování:
7 pro,
0 proti,
0 se zdrželo.“
„Výbor pro územní rozvoj doporučil RMČ Praha 3 odsouhlasit toto vyjádření a pověřit pana
místostarostu Tomáše Mikesku odesláním vyjádření jménem městské části:
„Městská část Praha 3 s prodloužením nájmu dočasné stavby prodejního stánku „Ovoce –
zelenina v části podchodu domu Táboritská 24, č. parc. 1696/2, k. ú. Žižkov, Praha 3“ podle
předložené žádosti souhlasí do termínu jeho užívání do 31. prosince 2019.“
„Hlasování:
9 pro,
0 proti,
0 se zdrželo.“
– 6/15 –
Městská část Praha 3, Úřad městské části Praha 3, Odbor územního rozvoje, pracoviště: Lipanská 9,
Telefon: 222 116 111, Fax: 222 540 864, E-mail: podatelna@praha3.cz, Web: www.praha3.cz ,
IČ: 00063517, Bankovní spojení: Česká spořitelna, a. s., č. ú: 27-2000781379/0800 DS:eqkbt8g

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3
VÝBOR PRO ÚZEMNÍ ROZVOJ ZMČ PRAHA 3

8.

Informace o prodloužení stanoviska k posouzení vlivů provedení záměru
na životní prostředí do 11.10.2022.

8.a

Městský okruh, stavba č. 0094 v úseku Balabenka – Štěrboholská radiála.
(UMCP3 115143/2019, OÚR 154)
Městský okruh, stavba č. 0081 v úseku Pelc Tyrolka – Balabenka.
(UMCP3 115142/2019, OÚR 155)
Městský okruh, stavba č. 8313 Libeňská spojka.
(UMCP3 115141/2019, OÚR 156)

8. b
8.c

„Výbor pro územní rozvoj vzal na vědomí Informace o prodloužení stanovisek k posouzení
vlivů provedení záměru na životní prostředí do 11.10.2022.“

9.

Žádost o stanovisko k upravenému návrhu dokumentace pro územní
řízení a stavební povolení pro stavbu „Půdní nástavba a implementace
(OÚR 162)
výtahu v domě Seifertova 353/69, Praha 3“.
Předkládá: OVHČ, oddělení privatizace, JUDr. Lenka Lamprechtová

Výbor V2-18 dne 6.3.2018 projednal:

Žádost o vyjádření k dokumentaci pro územní řízení pro stavbu „Půdní vestavba a oprava
fasády Seifertova 69, Praha 3, k. ú. Žižkov“. (UMCP3 024046/2018,OÚR 095)
PELA invest, s.r.o., Ing. Ladislav Novák, ředitel společnosti, Pražská 810/16, 102 21, Praha 10

Ze zápisu č. 25 z jednání Komise pro majetek Rady městské části 26.02.2018:

Ad 1) Žádost vlastníků jednotek v domě č. p. 353, který je součástí pozemku č. parc. 673, vše k. ú.
Žižkov, na adrese Seifertova 69, Praha 3 a stavebníka - společnosti PELA invest, s.r.o., IČ 28887077,
se sídlem v Praze 10, Pražská 810/16, 102 21, zaps. ve veřejném seznamu (obchodním rejstříku)
vedeném u MS v Praze, oddíl C, vložka č. 151171 (dále jen „stavebník“) o udělení souhlasu s návrhem
smlouvy o výstavbě jednotek formou půdní vestavby.
„Komise pro majetek MČ P3 odkládá projednání tohoto bodu do doby doložení vyčíslení
rámcového rozpočtu stanovujícího nabízenou výši investic.“
Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 1 (Mgr. David Němeček)
„Výbor pro územní rozvoj doporučil RMČ P3 odsouhlasit toto vyjádření a pověřit paní starostku
Vladislavu Hujovou odesláním vyjádření jménem městské části:
„Městská část Praha 3, jakožto významný spolumajitel nemovitosti, s realizací stavby „Půdní vestavba
a oprava fasády Seifertova 69, Praha 3, k. ú. Žižkov“ podle předložených podkladů nesouhlasí.
Důvodem nesouhlasu je narušení střešní krajiny Žižkova nevhodně tvarovanou nástavbou.“
„Hlasování:
9 pro,
0 proti,
0 se zdrželo.“

„Výbor pro územní rozvoj ZMČ Praha 3 odložil projednání žádosti o souhlas s realizací stavby
„Půdní nástavba a implementace výtahu v domě Seifertova 353/69, Praha 3“ podle předložené
upravené dokumentace pro územní řízení a stavební povolení do příštího jednání s tím, že
předkladatele žádá o doplnění podkladů o podrobnější informace o pozici městské části,
změně podílu, finančních otázkách a výhodnosti realizace stavby ale i smluvních podmínek,
stavu přípravy smlouvy apod.“

10.

Žádost o vyjádření k umístění „Předzahrádky na Tachovském náměstí
699/3, na č. parc. 487/1, k. ú. Žižkov, Praha 3“.(UMCP3 123583/2019, OÚR 166)

– 7/15 –
Městská část Praha 3, Úřad městské části Praha 3, Odbor územního rozvoje, pracoviště: Lipanská 9,
Telefon: 222 116 111, Fax: 222 540 864, E-mail: podatelna@praha3.cz, Web: www.praha3.cz ,
IČ: 00063517, Bankovní spojení: Česká spořitelna, a. s., č. ú: 27-2000781379/0800 DS:eqkbt8g

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3
VÝBOR PRO ÚZEMNÍ ROZVOJ ZMČ PRAHA 3

Výbor V4-18 dne 29.05.2018 projednal:
„Městská část Praha 3 s realizací stavby „Umístění předzahrádky - Tachovské náměstí 699/3,
na č. parc. 487/1, k. ú. Žižkov, Praha 3“ podle přiložených podkladů souhlasí.“
„Hlasování:
6 pro,
0 proti, 0 se zdrželo.“
„Výbor pro územní rozvoj doporučil RMČ Praha 3 odsouhlasit toto vyjádření a pověřit pana
místostarostu Tomáše Mikesku odesláním vyjádření jménem městské části:
„Městská část Praha 3 s umístěním „Předzahrádky na Tachovském náměstí 699/3, na č. parc.
487/1, k. ú. Žižkov, Praha 3“ podle předložené dokumentace souhlasí s podmínkou, dle které
je třeba vyjednat s odborem majetku MČ Praha 3 uzavření nájemní smlouvy s městskou částí
Praha 3.“
„Hlasování:
9 pro,
0 proti,
0 se zdrželo.“

11.

Žádost o vyjádření k dokumentaci pro územní řízení a stavební povolení
na stavbu „Půdní vestavba a přístavba výtahu Vinohradská 1704/98,
Praha 3“.
(OÚR 226)

OVHČ, Oddělení privatizační, JUDr. Lamprechtová

„Výbor pro územní rozvoj doporučil ZMČ Praha 3 odložil projednání žádosti o souhlas
s realizací stavby „Půdní vestavba a přístavba výtahu Vinohradská 1704/98, Praha 3“ podle
předložené dokumentace pro územní řízení a stavební povolení do příštího jednání s tím, že
předkladatele žádá o doplnění podkladů o podrobnější informace o pozici městské části,
změně podílu, finančních otázkách a výhodnosti realizace stavby ale i smluvních podmínek,
stavu přípravy smlouvy apod..“

12.

Námitky a připomínky jménem MČ Praha 3 ke stavbě „Přístavba, nástavba
a stavební úpravy objektu na pozemku č. parc. 735, k. ú. Žižkov, ve dvoře
domu Chlumova 221/17, Praha 3, které budou prováděny za účelem
vybudování garážových stání se zakladači pro 14 automobilů a 6 bytů“.
(UMCP3 110161/089/2019/MI)

Pan místostarosta Tomáš Mikeska odeslal dne 25.03.2019 jménem městské části Praha 3
„Námitky a připomínky jménem MČ Praha 3 ke stavbě „Přístavba, nástavba a stavební úpravy
objektu na pozemku č. parc. 735, k. ú. Žižkov, ve dvoře domu Chlumova 221/17, Praha 3,
které budou prováděny za účelem vybudování garážových stání se zakladači pro 14
automobilů a 6 bytů““. V dopise nesouhlasí s realizací navržené stavby.
„Výbor pro územní rozvoj ZMČ P3 bere na vědomí odeslání námitek a připomínek dopisem
ZS Mikesky jménem městské části a zpětně souhlasí s tímto zněním:
Odvolání jménem MČ Praha 3 jakožto účastníka společného územního a stavebního řízení
ke stavbě s názvem „Přístavba, nástavba a stavební úpravy dvorního objektu na pozemku
č. parc. 735 k. ú. Žižkov ve dvoře domu čp. 221, Chlumova 17, Praha 3, které budou prováděny
za účelem vybudování garážových stání se zakladači pro 14 automobilů a 6 bytů“
Samospráva MČ Praha 3 s realizací navržené stavby nesouhlasí z těchto důvodů:
Stavbou je dvorní objekt navyšován o jedno podlaží a má v něm vzniknout 6 nových bytů.
Tento fakt zhorší světelné a hygienické poměry uvnitř poměrně těsného historického obytného
bloku.
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Na vydané informaci o vedení řízení nás zarazilo, že vlastníci přímo sousedících okolních
pozemků a domů nebyli obesláni rovněž „do vlastních rukou“, jako MČ P3.
V použitém postupu obeslání pouze „veřejnou vyhláškou“ může dojít k tomu, že připravovanou
stavbu ani její dopady sousedé vůbec nezaznamenají.
Takový postup považujeme za diskriminační a potenciálně i účelový. Navíc protože v daném
řízení se nejedná o příliš velký počet účastníků.
Dále nesouhlasíme s vydanou přípustností stavby dle závazného stanoviska OPP MHMP.
Přidávání dalších nových objemů ve vnitroblocích památkové zóny je v přímém rozporu
s metodickými pokyny, po dlouhá léta uplatňovanými orgány památkové péče.
V případě vydání takto nastaveného rozhodnutí, dle nás nastaveného chybně, proto
zvažujeme podání rozkladu proti příslušnému závaznému stanovisku u MK ČR.
Navržená stavba neřeší zástavbu proluky. Protože je vnitroblok součástí „stabilizovaného
území“ podle platného územního plánu, navržená stavba porušuje požadavky platného
územního plánu na „nenavyšování míry využití území“.
Navržený prostor před zakladači uvnitř dvorního objektu neumožňuje dostatečné manévrování
automobilů střední třídy, potřebné pro vjetí do zakladačů.
Vzhledem k faktu, že se jedná o poměrně závažný zásah do struktury zástavby, mrzí nás, že
záměr nebyl předem se samosprávou (výbor pro územní rozvoj ZMČ P3) vůbec projednán.“
„Hlasování:
9 pro,
0 proti,
0 se zdrželo.“

13.

Žádost o vydání stanoviska k projektové dokumentaci pro územní řízení
pro stavbu „Optická trasa pro připojení SITE A3KUB, A3SUD, A3LUX,
A3PFL, A3HRC (ACR 201804199)“ k. ú. Žižkov a Vinohrady.
(UMCP3 133401/2019, OÚR 182)
ProTelPro, spol. s r.o., Jana Barchánková, Nad Elektrárnou 45/1526, 106 00 Praha 10

„Výbor pro územní rozvoj doporučil RMČ Praha 3 odsouhlasit toto vyjádření a pověřit pana
místostarostu Tomáše Mikesku odesláním vyjádření jménem městské části:
„Městská část Praha 3 s realizací stavby „Optická trasa pro připojení SITE A3KUB, A3SUD,
A3LUX, A3PFL, A3HRC (ACR 201804199)“ k. ú. Žižkov a Vinohrady, podle předložené
dokumentace pro územní řízení souhlasí. O zábor dotčených komunikací musí investor
požádat na Odboru dopravy ÚMČ Praha 3, Seifertova 51, a v případě dotčení zeleně dále vést
jednání s odborem OOŽP ÚMČ Praha 3, Olšanská 7. Tamtéž k rozhodnutí o odstranění
stromoví. 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. Při provedení stavby požadujeme dodržet Zásady a technické
podmínky pro zásahy do povrchů komunikací a pro provádění výkopů a zásypů rýh pro
inženýrské sítě dle usnesení RHMP č. 95 ze dne 31.01.2012.“
„Hlasování:
9 pro,
0 proti,
0 se zdrželo.“

14.

Žádost o stanovisko k projektové dokumentaci pro stavební povolení
„Oprava a modernizace bytového domu Křivá 2612/1, Praha 3, č. parc.
2802/2, k. ú. Žižkov“.
(UMCP3 157553/2019, OÚR 207)

Chytrý dům s.r.o., Ing. Jan Koloděj, Na Výsluní 201/13, 100 00 Praha 10 – Strašnice
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OÚR: Jedná se o zateplení obvodového pláště v tloušťce cca 15 cm, který přesahuje nad
pozemky MČ Praha 3. S odborem majetku žadatel již řeší smlouvu.
„Výbor pro územní rozvoj doporučil RMČ Praha 3 odsouhlasit toto vyjádření a pověřit pana
místostarostu Tomáše Mikesku odesláním vyjádření jménem městské části:
„Městská část Praha 3 s realizací stavby „Oprava a modernizace bytového domu Křivá 2612/1,
Praha 3, č. parc. 2802/2, k. ú. Žižkov“ podle předložené dokumentace pro stavební povolení
souhlasí.“
„Hlasování:
9 pro,
0 proti,
0 se zdrželo.“

15.

Žádost o vyjádření k dokumentaci pro stavební povolení na stavbu
„Stavební úpravy objektu Žerotínova 1739/66, Praha 3, č. parc. 2081, k. ú.
Žižkov“.
(OÚR 221)

„Výbor pro územní rozvoj nedoporučil RMČ Praha 3 odsouhlasit žádné vyjádření jménem
městské části:
„Městská část Praha 3 s realizací stavby „Stavební úpravy objektu Žerotínova 1739/66,
Praha 3, č. parc. 2081, k. ú. Žižkov“ podle předložené dokumentace pro stavební povolení
nesouhlasí. Důvodem nesouhlasu je navýšení korunní římsy o 1. NP nad výšku doporučenou
v pracovním podkladu Regulační zásady žižkovských bloků zpracovaného Ing. arch.
Vavříkem.“
„Hlasování: 4 pro (Dobeš, Žaloudek, Elfmark, Svrček), 0 proti, 5 se zdrželo.“
„Výrok je neplatný pro nedostatečný počet hlasů.“
„Městská část Praha 3 s realizací stavby „Stavební úpravy objektu Žerotínova 1739/66,
Praha 3, č. parc. 2081, k. ú. Žižkov“ podle předložené dokumentace pro stavební povolení
souhlasí. Důvodem nesouhlasu je navýšení korunní římsy o 1. NP nad výšku doporučenou
v pracovním podkladu Regulační zásady žižkovských bloků zpracovaného Ing. arch.
Vavříkem.“
„Hlasování:
1 pro (Papež),
0 proti,
8 se zdrželo.“
„Výrok je neplatný pro nedostatečný počet hlasů.“
„Výbor pro územní rozvoj ZMČ P3 žádá ZS Mikesku, aby ve spolupráci s OÚR a s dalšími
odbory v dohledné době na webu městské části zajistil zveřejnění materiálu „regulační zásady
vybraných žižkovských bloků“.
„Hlasování:
9 pro,
0 proti,
0 se zdrželo.“

16.

Na vědomí

a)

Pozvánka k závěrečné kontrolní prohlídce stavby “Stavební úpravy VIP objektu čp. 2871 na
pozemku č. parc. 166/21 k. ú. Žižkov, Seifertova 10, včetně nového oplocení a pěší cesty
v parku na pozemcích parc. Č. 163/1, 163/11, 167/1, 167/8, 167/9, vše k. ú. Žižkov”.
Předkládá: ÚMČ P3 OV (OÚR 183)

b)

Oznámení o zahájení společného územního a stavebního řízení pro stavbu „Nástavba
související se zřízením čtyř bytových jednotek a jednoho ateliéru v půdním prostoru, přístavba
balkónů ve 2. – 6. NP a stavební úpravy domu čp. 290, k. ú. Žižkov, stavba přístřešku pro
nádoby na domovní komunální odpad a retenční nádrže na pozemku č. parc. 486, k. ú. Žižkov,
Praha 3, Tachovské náměstí 5“.
Předkládá: ÚMČ P3 OV (OÚR 184)
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c)

Oznámení o zahájení společného ÚR a SŘ pro stavbu „Nástavba vikýře a stavební úpravy
související s vybudováním dvou ateliérů v půdním prostoru domu čp. 72, k. ú. Žižkov, Praha 3,
Husitská 35, pozemek č. parc. 525/1, k. ú. Žižkov“.
Předkládá: ÚMČ P3 OV (OÚR 184)

d)

Veřejná vyhláška, oznámení o zahájení územního řízení „RVDSL 1724 A A LIBN434 LIBN1HR
OK výstavba elektronických komunikací společnosti CETIN a.s., Praha 3, Žižkov“.
Předkládá: ÚMČ P3 OV (OÚR 186)

e)

Veřejná vyhláška, územní rozhodnutí, vydání rozhodnutí o umístění stavby „Rozšíření
a propojení sítě CETIN a.s., k. ú. Vinohrady, pro akci RVDSL A A VIN1 ÚR TR903 OK“.
Předkládá: ÚMČ P3 OV (OÚR 187)

f)

Veřejná vyhláška, oznámení o zahájení řízení o změně ÚR pro stavbu „Stavební úpravy,
nástavba a přístavba, Štítného 207/40, P3, k. ú. Žižkov“. Předkládá: ÚMČ P3 OV (OÚR 188)

g)

Veřejná vyhláška, oznámení o zahájení územního řízení „Rekonstrukce kanalizace a obnova
vodovodního řadu, ul. Jana Želivského, Praha 3, č. akce 1/1N14/00 a 1/4/N13/00“.
Předkládá: ÚMČ P3 OV (OÚR 189)

h)

Pozvánka, kolaudace stavby „Stavební úpravy panelových domů čp. 297, Roháčova 34, čp.
265, Roháčova 36, čp. 266, Roháčova 38, čp. 273, Roháčova 40, čp. 301, Roháčova 42 a čp.
299, Roháčova 44, Praha 3, na pozemcích č. parc. 1896/7, 1896/8, 1887/2, 1887/3, 1887/4
a 1887/5, vše v k. ú. Žižkov, stavební objekty SO 01 – Rekonstrukce objektu panelového domu
čo. 34 – 44, SO 02 – Přístavba ve 2. PP – 1. PP, SO 03 – Schodiště severní část“.
Předkládá: ÚMČ P3 OV (OÚR 192)

i)

Rozhodnutí – vydání společného povolení ve věci stavebního záměru „Přístavba osobního
výtahu k dvorní fasádě domu čp. 754, na pozemku č. parc. 84, k. ú. Žižkov, Praha 3,
Bořivojova 98“.
Předkládá: ÚMČ P3 OV (OÚR 201)

j)

Oznámení o zahájení územního řízení o změně využití území v souvislosti se stavebním
záměrem „Viniční svah v parku Vítkov“.
Předkládá: ÚMČ P3 OV (OÚR 202)

k)

Usnesení o zastavení řízení ve věci stavby v dokumentaci „Přístavba výtahové šachty a výtahu
Vyšší odborná škola uměleckoprůmyslová a Střední uměleckoprůmyslová škola, Žižkovo
náměstí 1300/1, Praha 3 – Žižkov“.
Předkládá: ÚMČ P3 OV (OÚR 203)

l)

Veřejná vyhláška, oznámení o zahájení společného územního a stavebního řízení ve věci
stavby „Nástavba dvou podlaží, přístavba dvou balkonů a stavební úpravy bytového domu čp.
1653 na pozemku č. parc. 4049 k. ú. Žižkov, Biskupcova 27, Praha 3, které budou prováděny
za účelem vybudování 10 bytů a 2 balkonů“.
Předkládá: ÚMČ P3 OV (OÚR 190)

m)

Oznámení o zahájení společného územního a stavebního řízení ve věci stavby „Přístavba
výtahu k dvorní fasádě domu čp. 1581, Slavíkova 24, P3“. Předkládá: ÚMČ P3 OV (OÚR 205)

n)

Rozhodnutí, vydání povolení výjimky z obecných požadavků na využití území (Pražské stavební
předpisy), pro stavbu „Objekt pro parkování ve dvoře u bytového domu čp. 2419 na pozemku
č. parc. 2513 s výjezdem na sousední pozemek č. parc. 2515/9 a s vraty, která jsou umístěna
na hranici se sousedním pozemkem č. parc. 2515/9, k. ú. Vinohrady, ul. Bořivojova 21,
Praha 3“.
Předkládá: ÚMČ P3 OV (OÚR 200)

o)

Oznámení o zahájení řízení o dodatečném povolení stavby „Nástavba, přístavba a stavební
úpravy domu bez čp./č.e. na pozemku č. parc. 3556/1 a 3557/4 vše k. ú. Žižkov, při ulici
Ambrožova, za účelem změny užívání z administrativní budovy na bytový dům, včetně zařízení
staveniště na pozemku č. parc. 3557/4, k. ú. Žižkov“.
Předkládá: ÚMČ P3 OV (OÚR 206)
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p)

Veřejná vyhláška – oznámení o zahájení společného územního a stavebního řízení
„Dvoupodlažní parkovací stání na pozemcích č. parc. 3737 a 3738 u bytového domu čp. 2314,
Soběslavská 15, Praha 3 – Vinohrady“.
Předkládá: ÚMČ P3 OV (OÚR 209)

q)

Usnesení – přerušení řízení o odstranění stavby do doby ukončení řízení o dodatečném
povolení stavby „Nástavba vikýře na domě čp. 603, k. ú. Žižkov, Kubelíkova 59, Praha 3
a zvětšení okenních otvorů v 1.NP uliční fasády“.
Předkládá: ÚMČ P3 OV (OÚR 210)

r)

Vyrozumění o usnesení o zastavení odvolacího řízení ve věci vydání SP pro stavbu „Viktoria
Žižkov Center, komunikace a zpevněné plochy“.
Předkládá: MHMP ODA (OÚR 191)

s)

Kolaudační souhlas s užíváním stavby „Bytové a administrativní centrum na náměstí W.
Churchilla v Praze 2, etapa 2b – administrativní budovy“. Předkládá: MHMP ODA (OÚR 211)

t)

Oznámení o zahájení společného územního a stavebního řízení o vydání společného povolení
pro stavbu „Nástavba, přístavba výtahu a stavební úpravy domu čp. 688, k. ú. Žižkov,
Bořivojova 88, které budou prováděny za účelem vybudování dvou mezonetových bytových
jednotek“.
Předkládá: ÚMČ P3 OV (OÚR 212)

u)

Usnesení, přerušení řízení o odstranění stavby „Nástavba, přístavba a stavební úpravy domu
bez čp. /če. na pozemku č. parc. 3556/1 a 3557/4 vše k. ú. Žižkov, při ulici Ambrožova, Praha
3, za účelem změny užívání z administrativní budovy na bytový dům, včetně zařízení staveniště
na pozemku č. parc. 3557/4, k. ú. Žižkov“.
Předkládá: ÚMČ P3 OV (OÚR 213)

v)

Územní souhlas, souhlas s umístěním stavby „Oplocení pozemku v ul. U Kněžské louky,
Praha 3“.
Předkládá: ÚMČ P3 OV (OÚR 214)

w)

Územní rozhodnutí, rozhodnutí o umístění stavby „Rozšíření sítě, Pernerova ul., Praha 8, při
ulici Pernerova, Prvního pluku“.
Předkládá: ÚMČ P3 OV (OÚR 216)

x)

Osvědčení, vydání kolaudačního souhlasu povolení užívání stavby „Stavební úpravy VIP
objektu čp. 2171 na pozemku č. parc. 166/21 k. ú. Žižkov, Seifertova 10, Praha 3, včetně
nového oplocení a pěší cesty v parku na pozemcích č. parc. 163/1, 163/11, 167/1, 167/8, 167/9,
vše k. ú. Žižkov“.
Předkládá: ÚMČ P3 OV (OÚR 218)

y)

Rozhodnutí, vydání stavebního povolení pro stavbu: „Stavební úpravy související se změnou
užívání nebytového prostoru na ateliér v části 1. PP domu čp. 1626, k. ú. Vinohrady, Praha 3,
Laubova 3“.
Předkládá: ÚMČ P3 OV (OÚR 219)

z)

Veřejná vyhláška – Rozhodnutí o umístění stavby „Připojení objektů FTTS Praha 3 – 2. stavba
na síť TMCZ“ k. ú. Žižkov, k. ú. Hrdlořezy.
Předkládá: ÚMČ P3 OV (OÚR 224)
Rozhodnutí o umístění stavby „Bytový dům Pod Vítkovem, Praha 3 – Žižkov“.
Předkládá: ÚMČ P3 OV (OÚR 227)

aa)

17.

Různé
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III.
1.

Vlastní programy a záměry městské části

Předání dokumentace pro stavební povolení „Stavební úpravy
panelových domů v Praze 3“, ulice Kubelíkova 60-66, obchodní jednotky
s pasáží.
(UMCP3 074080/2019, OÚR 124)
AU plan, s.r.o., U Nikolajky 1085/15, 150 00 Praha 5

„Výbor pro územní rozvoj ZMČ P3 bere na vědomí převzetí dokumentace pro stavební řízení.
Před tím, než bude zahájeno stavební řízení, však musejí být doplněny některé detaily do
požární složky projektu, vázané poskytnutím požární dokumentace rekonstrukce prodejny
Bezovka. Dohody pro účely stavebních řízení s vlastníky prodejny Bezovka již byly uzavřeny.
K zahájení řízení nicméně zbývá dořešit problematiku sejmutí, respektive ponechání
parapetních panelů balkónů, od které odvisí nároky na zábory ploch v okolí stavby.“

2.

Žádost o spolupráci na zpracování „Studie možných podob řešení
(OÚR 165)
bezbariérových přístupů k bytovým domům“.

„Komise pro majetek požádala výbor pro územní rozvoj, aby doporučil RMČ Praha 3
odsouhlasit zadání architektonické studie, řešící vzorové řešení pro bezbariérové vstupy do
obytných domů. OÚR namítl, že nelze zadávat univerzální podklad pro všechny typy domů
a doporučil, aby vzorová studie byla pořízena pro konkrétní obytné domy v jedné lokalitě,
v tomto případě pro bodové obytné domy v ulici Habrová. Výbor pro územní rozvoj ZMČ P3
odložil projednání požadavku do příštího jednání s tím, že je třeba zjistit faktický stav vstupů
do domů na místě.“

3.

Studie možných úprav recepce a vstupu do objektu Seifertova 51 + odhad
nákladů.

Atelier pozemního stavitelství s.r.o., Ing. Šlechta, Ing. arch. Bičovský, Thákurova 3, 160 00, P6

„Výbor pro územní rozvoj ZMČ P3 se seznámil s variantami studie a odložil své doporučení
do doby, kdy vedení úřadu rozhodne o budoucnosti budovy Seifertova 51.“

4.

Žádost o stanovisko k „Odkoupení části pozemku č. parc. 4370, k. ú.
Žižkov, Praha 3 (cca 60 m2), se záměrem výstavby osobního výtahu pro
nájemníky domu Koněvova 1730/13, Praha 3“.
Předkládá: OMA ÚMČ P3 (OÚR 177)

„Výbor pro územní rozvoj ZMČ P3 s vyhověním předložené žádosti „Odkoupení části pozemku
č. parc. 4370, k. ú. Žižkov, Praha 3 (cca 60 m2), se záměrem výstavby osobního výtahu pro
nájemníky domu Koněvova 1730/13, Praha 3“ podle předložené žádosti nesouhlasí.“
„Hlasování:
6 pro,
0 proti,
1 se zdržel (Tacl).“

5.

Možnost zaslání připomínek k návrhu obecně závazné vyhlášky, kterou se
mění obecně závazná vyhláška č. 55/2000 Sb. HMP, kterou se vydává
Statut HMP.
(UMCP3157031/2019, OÚR 220)
HMP, JUDr. Marvanová
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K materiálu je možné zaslat připomínky do 30 dnů od doručení, to znamená do 31.05.2019.
Návrh připomínek podle Ing. Václava Tětka, odbor výstavby:
„Městská část Praha 3 má k návrhu změn obecně závazné vyhlášky č. 55/2000 Sb. HMP tyto
připomínky:
- K první výjimce nejsou žádné připomínky
- Připomínky ke druhé výjimce:
1) Zásadní připomínka je, že text průvodního dopisu (4. odstavec) je v naprostém rozporu
s návrhem změny a komentářem v důvodové zprávě.
2) Navrhovaná změna jde ve svém důsledku před rok 2003, kdy územní rozhodnutí vydával
orgán MHMP sídlící v Pařížské ulici (po této době přešlo umisťování staveb na obecné
stavební úřady 22 MČ hl. m. Prahy, jak je stávající stav), neboť změna se netýká pouze
umisťování, jak je řečeno v průvodním dopisu, ale též povolování staveb, povolování změn
staveb s hrubou podlažní plochou větší než 4.000 m2, včetně společných řízení. Samozřejmě
tyto stavby pak budou stavebním úřadem MHMP i kolaudovány, neboť takto to vychází ze
zákona č. 183/2006 Sb. (stavební zákon).
3) Hrubá podlažní plocha 4.000 m2 představuje například bytový dům s počtem bytů 60 a více,
navíc u starších objektů v případě změn staveb ani není tento ukazatel stanoven.
4) V důsledku výše popsaného, ztratí MČ podstatnou možnost uplatnit svůj vliv na řešení
těchto staveb. Není řečeno, jakým způsobem bude možné přimět stavebníka, aby
s městskou částí jednal o zmiňovaných smlouvách k povolovanému záměru v přípravné
fázi, pokud se stavebník bude důsledně opírat o dikci zákona. Městská část sice ze zákona
zůstane i nadále v případě umisťování staveb účastníkem řízení, ale v situaci, kdy je žádost
o umístění stavby podána, je na případné změny zásadního charakteru většinou pozdě.
5) Navrhovaná změna za stávajícího stavu legislativy povolování staveb v žádném případě
neurychlí. Odvolacím orgánem stavebního úřadu MHMP bude MMR ČR. S největší
pravděpodobností není MMR ČR na tuto situaci kapacitně připraveno. Aktuálně
ministerstvem řešené přezkumy rozhodnutí MHMP Odboru stavebního řádu ve smyslu §94
a 95 zákona č. 500/2004 Sb. (správní řád) trvají půl roku a více.
6) Pokud by se navrhovaná změna týkala pouze umisťování staveb, jak tomu bylo do roku
2003, bylo by s ní možné za určitých podmínek souhlasit. V této podobě však ne.
„Výbor pro územní rozvoj ZMČ P3 bere na vědomí návrh stanoviska odboru výstavby
a doporučuje RMČ Praha 3, aby po posouzení připomínek uložila ZS Mikeskovi jejich
odeslání jménem MČ P3 JUDr. Marvanové (s výjimkou odstavce 6, se kterým nesouhlasí).“
„Hlasování:
7 pro,
0 proti,
0 se zdržel.“

6.

Různé
S úctou

Obdrží:
všichni členové výboru:

Zdeněk Fikar, tajemník výboru

- Alexander Bellu (e-mail)
- Pavel Dobeš (e-mail)
- Ondřej Elfmark (e-mail)
- Michal Papež (e-mail)
- Miloslav Procházka (e-mail)
- Antonín Svoboda (e-mail)
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starosta MČ Praha 3
asistentka starosty
místostarosta MČ Praha 3
asistentka místostarosty
místostarosta MČ Praha 3
asistentka místostarosty
místostarosta MČ Praha 3
asistentka místostarosty místostarosta MČ Praha 3
asistentka místostarosty
asistentka člena RMČ
tajemník ÚMČ Praha 3
asistentka p. tajemníka
OV ÚMČ Praha 3
OD ÚMČ Praha 3
OOŽP ÚMČ Praha 3
OOS ÚMČ Praha 3
OK ÚMČ Praha 3
OE ÚMČ Praha 3
OTSMI ÚMČ Praha 3
OMA ÚMČ Praha 3
OO ÚMČ Praha 3

- Jiří Svrček (e-mail)
- David Tacl (e-mail)
- Matěj Žaloudek (e-mail)
- Jiří Ptáček (e-mail)
- Marcela Kosová (e-mail)
- Tomáš Mikeska (e-mail)
- Alena Hegrová (e-mail)
- Jan Materna (e-mail)
- Dagmar Kropáčková (e-mail)
- Ondřej Rut (e-mail)
- Valová Jana (e-mail)
- Štěpán Štrébl (e-mail)
- Stanislava Urbanová (e-mail)
- Denisa Pevná (e-mail)
- Michael Vích (e-mail)
- Lenka Linhartová (e-mail)
- Václav Tětek (e-mail)
- Milan Kepka (e-mail)
- Jana Caldrová (e-mail)
- Hana Bursíková
- Sněžana Pellarová (e-mail)
- Daniel Žák (e-mail)
- Martin Kadlec (e-mail)
- Iveta Vlasáková (e-mail)
- Štěpánka Šulcová (prezentační list e-mailem ihned
následující den po jednání výboru!!!)

Příští jednání výboru pro územní rozvoj se bude konat

v úterý 28. května 2019 od 16:30

v konferenční místnosti č. 301 budovy Lipanská 7 (vchod Lipanská 9)
S materiály, zařazenými do programu příštího jednání se členové výboru vždy mohou seznámit
s předstihem na pracovišti odboru územního rozvoje v 5. podlaží budovy Lipanská 9.
Informace o termínu jednání výboru bude zveřejněna i na webových stránkách ÚMČ Praha 3.
Rezervaci jednací místnosti je třeba včas zadat prostřednictvím nabídky Outlook.
Dále je třeba dát v den jednání na vědomí složkám ostrahy objektu, aby nedocházelo k nedostatečné
koordinaci a aby ostraha objektu mohla vpouštět občany na veřejná jednání výboru pro územní rozvoj
ZMČ Praha 3.

Zapsali a připravili: ……………….………………….

Odsouhlasil:

…………………………………….

Zdeněk Fikar, tajemník výboru
Martina Brzobohatá, Tomáš Slepička

Matěj Žaloudek, předseda výboru
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