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Z Á P I S  
Z 10. JEDNÁNÍ 

VÝBORU PRO ÚZEMNÍ ROZVOJ ZMČ PRAHA 3  
ZE DNE 5. 11. 2019 

 
Datum jednání:    5. listopadu 2019 
Místo jednání:    zasedací místnost č. 301, Lipanská 7 
Začátek jednání:    v 16:35 hodin 
Konec jednání:    v 18:40 hodin 
Počet přítomných členů:  průběžně 5 - 6 členů, výbor byl usnášení schopný 
Jednání řídil:    Matěj Žaloudek – předseda výboru   
Přítomni (podle prezenční listiny): Pavel Křeček 

Ondřej Elfmark 
Michal Papež (příchod 16:37) 
Miloslav Procházka 
Jiří Svrček 
Matěj Žaloudek 

 
Omluveni:    Alexander Bellu, Antonín Svoboda, David Tacl 
 
Pracovníci úřadu:   Martin Kadlec – vedoucí OTSMI,  

Tomáš Slepička – referent OUR, 
      Václav Tětek – vedoucí OV,  
      Jana Caldrová – vedoucí OOŽP 
Omluveni:      Milan Kepka – vedoucí OD 
 
Přítomní hosté:   Tomáš Mikeska, Filip Stome, Jan Tesař 
Počet stran zápisu:    17 
Tajemník výboru zapisovatel): Zdeněk Fikar – vedoucí OUR 
Schvaluje a ověřuje zápis:  Matěj Žaloudek a Ondřej Elfmark  
 
Prezenční listina je nedílnou součástí tohoto zápisu, nepodléhá zveřejnění umožňující dálkový 
přístup. 
 
 

A. ZAHÁJENÍ 
„Úkoly z předchozího jednání jsou splněny, nebo probíhá jejich průběžné plnění.“   
„Přítomní členové výboru souhlasí se zněním zápisu ze dne 8. října 2019.“ 

„Hlasování:          5 pro,         0 proti,         0 se zdrželo.“ 
 

B. SCHVÁLENÍ PROGRAMU 
„Přítomní členové výboru souhlasí s navrženým programem celého jednání dle oddílů 
0. + I. + II. + III., včetně předřazení bodu 5. „Bytový dům S12, ke kterému se 
k zodpovězení dotazů dostaví Ing.arch. Jan Tesař.““    

„Hlasování:          5 pro,         0 proti,         0 se zdrželo.“ 
 

http://www.praha3.cz/
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Schválený program jednání: 
 
0. Předřazené body s osobní prezentací žadatelů 
 
I. Dotační fond MČ P3 – Dotační program pro oblast památkové péče  
1. Informace o hodnocení dotačních žádostí na rok 2020 
 
II. Územní plánování, stavební řád a životní prostředí 
1. Územní plán. 
2. Nákladové nádraží Žižkov. 
3. Koncepční vyjádření IPR HMP. 
4.         Stavba „Rekonstrukce Negrelliho viaduktu“ – zápisy z kontrolních dnů. 
5. Žádost o stanovisko k projektové dokumentaci pro územní řízení pro stavbu „Bytový 

dům S 12, ulice Koněvova/Roháčova, Praha 3, č. parc. 1924/1, 1924/2, 1925 – 1933, 
k. ú. Žižkov“. 

6. Žádost o vydání stanoviska pro potřeby společného územního a stavebního řízení pro 
stavbu „Nástavba činžovního domu Husinecká 546/17, Praha 3 – rekonstrukce 
stávající prádelny a půdy v 7. NP bytového domu a vestavba výtahu“. 

7. Žádost o stanovisko pro územní řízení a stavební povolení pro stavbu „Přístavba 
výtahu Laubova1689, 130 00 Praha 3, č. parc. 2461, k. ú. Vinohrady“. 

8. Žádost o prodloužení nájmu „Dočasné stavby prodejního stánku s květinami na č. parc. 
1713/4, k. ú. Žižkov, Praha 3, před domem Táboritská 22/15“, do termínu jejího užívání 
do 31. prosince 2020. 

9. 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 jejího užívání do 31. prosince 2020. 

10. Polyfunkční objekt v areálu AUTO JAROV - návrh Rámcové smlouvy o spolupráci mezi 
Městskou částí Praha 3 a AUTEM JAROV. 

11. Žádost o přehodnocení stanoviska k záměru stavby „Mycí centrum CW-TECH-Žižkov, 
na č. parc. 2929/1 a 2929/4, ulice Malešická, Praha 3, k. ú. Žižkov“. 

12. Vyrozumění o podaném odvolání o územním rozhodnutí o umístění stavby „Stavba 4 
bytových jednotek s předzahrádkami ve vnitrobloku bytového domu čp. 191, v ul. 
Husitská 47, na pozemcích č. parc. 509 a 508, v k. ú. Žižkov, Praha 3“. Včetně 
vyjádření MČ Praha 3. 

13. Vyrozumění účastníků řízení o doplnění žádosti pro společné rozhodnutí pro stavbu 
„Přístavba obytné části v 1. NP a 2. NP směrem do dvora a stavební úpravy rodinného 
domu čp. 1471, dále pak stavební úpravy objektu bez čísla, vše na pozemcích č. parc. 
3736, 3737/1 a 3737/2, v k. ú. Žižkov, ul. Jeseniova 180, Praha 3“. 

14. Stanovisko k nástavbě Seifertova 69/353. 
15. Stanovisko ke stavbu „Nástavba podlaží, nástavba podkroví s vikýři, přístavba balkonů, 

retenční nádrž ve dvoře a stavební úpravy bytového domu čp. 542 na pozemku č. parc. 
231, k. ú. Žižkov, Krásova 35, Praha 3, které budou prováděny za účelem vybudování 
8 bytů a nového osobního výtahu“. 

16. Na vědomí. 
17. Různé. 
 
III. Vlastní programy a záměry městské části 
1. Žižkovo náměstí. 
2. Různé. 

http://www.praha3.cz/
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Body jednání dle programu: 
 

0. Předřazené body s osobní prezentací žadatelů 
 
 

I.  Dotační fond MČ P3  
- Dotační program pro oblast památkové péče Dotační 

program pro oblast památkové péče 
 
1. Informace o hodnocení dotačních žádostí na rok 2020 
 
Členové Výboru pro územní rozvoj ZMČ Praha 3 ohodnotili v určeném termínu v elektronické 
podobě jednotlivé žádosti o dotace z Dotačního fondu městské části Praha 3 – Dotační 
program pro oblast památkové péče.  Jedná se o tyto žádosti: 

- 1. (oprava budovy Pod Vítkovem 554/4, Praha 3, technické zajištění 
objektu, dozdění otvoru ve štítě a zhotovení repliky vstupní kovové branky z 19. století). 

 
- 2. Římskokatolická farnost u kostela Nejsvětějšího Srdce Páně Praha – Vinohrady 

(obnova severní fasády a sakristie kostela Nejsvětějšího Srdce Páně, nám. Jiřího 
z Poděbrad, Praha 3).  

 
- 3. Římskokatolická farnost u kostela sv. Prokopa Praha – Žižkov (oprava krytiny 

a oplechování střechy kostela sv. Anny na Žižkově, Jeseniova ul., Praha 3). 
 

- 4. Společenství vlastníků Radhošťská 1623/18, 20, 22, Praha 3 (blok obytných domů 
Radhošťská, zhotovení PD a havarijní opravy střech). 

 
- 5. Židovská obec v Praze (provedení záchranných prací na poškozených, nebo 

nestabilitou ohrožených náhrobcích na Novém židovském hřbitově, Izraelská ul. 
Praha 3). 

 
„Výbor pro územní rozvoj ZMČ P3 souhlasí s přidělením dotací v oblasti památkové péče, 
včetně výsledného (jednáním upraveného) bodového hodnocení, návrhu výše dotací a 
slovních komentářů podle neveřejné přílohy č. 1 tohoto zápisu. 

„Hlasování:         5 pro,          0 proti,         1 se zdržel (Papež).“ 
 
Výbor pro územní rozvoj ZMČ zároveň žádá Výbor pro dotační politiku ZMČ P3, aby s tímto 
návrhem souhlasil a doporučil ho ZMČ Praha 3 ke schválení”. 

 „Hlasování:         6 pro,          0 proti,         0 se zdrželo.“ 
 
 

II. Územní plánování, stavební řád a životní prostředí 
 
1. Územní plán. 
1.a Pracovní schůzka ohledně připomínek MČ Praha 3 k Metropolitnímu plánu na IPR 

Praha. 
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„Dne 24.10.2019 se uskutečnilo jednání na IPR Praha. Schůzky se za MČ Praha 3 zúčastnil 
pan starosta Jiří Ptáček, zástupce starosty pro územní rozvoj Tomáš Mikeska, zastupitelé 
Matěj Žaloudek a Antonín Svoboda, vedoucí odboru územního rozvoje Zdeněk Fikar. Schůzka 
se týkala projednání připomínek MČ Praha 3 k Metropolitnímu plánu, které byly podány 
v červenci roku 2018. Jednání zahájil architekt Roman Koutský se vzkazem od zástupce 
primátora Petra Hlaváčka a od ředitele IPR Praha Boháče. Stranu zhotovitele zastupovali 
architekti IPR Praha (Leňo, Lhotská, Pančíková) a pořizovatele 2 pracovníci OÚR MHMP. 
Za městskou část zaznělo zdůraznění nejdůležitějších požadavků, jako například plošné 
zapracování veřejné vybavenosti a infrastruktury, ponechání nějaké formy územních rezerv 
pro větev metra D vedoucí na Žižkov, dobudování severovýchodního segmentu Městského 
okruhu, řešení některých změn územního plánu, týkajících se soukromých pozemků v zeleni, 
prověření návrhu hromadné dopravy i pro jiné druhy než metro a další. 
Zpracovatel přislíbil v příštím kole jednání předložit písemné vypořádání připomínek MČ P3 a 
jejich zapracování či vyloučení z nové verze výkresové části MÚP.“ 
 
1.b Oznámení o změně způsobu doručování informací o zahajovaných správních řízeních 

dle ust. §70 odst. 2 zákona o ochraně přírody a krajiny. 
        (UMCP3 506210/2019, OÚR 454) 
        HMP MHMP OOP, Mgr. Beranová 
„Výbor pro územní rozvoj vzal informaci na vědomí.“ 
 
1.c Veřejná vyhláška – Oznámení o zahájení řízení o vydání změn vlny 07 úprav U 

1362/07, U 1363/07, U 1364/07, U 1368/07, U 1369/07, U 1370/07, U 1371/07 ÚP SÚ 
HMP.       (UMCP3 513022/2019, OÚR 469) 

        MHMP OÚR, Ing. arch. Frančeová 
 
„Veřejné projednání se bude konat dne 4.12.2019 od 10.00 hodin v sále CAMP - amfiteátr, 
IPR HMP, Vyšehradská 51, Praha 2. Za MČ Praha 3 se jí nikdo nezúčastní, protože se změny 
netýkají území Prahy 3.“ 
 
1.d       „Studie řešení souboru staveb severovýchodní části Městského okruhu“. 
                                                                                               (UMCP3 525894/2019, OÚR 474) 
                                                                                               HMP, Ing. arch. Petr Hlaváček 
 
„Dne 4.11.2019 byla „Studie řešení souboru staveb severovýchodní části Městského okruhu“ 
schválena Radou MHMP usnesením č. 2309. V nejbližších dnech bude MČ Praha 3 
kontaktována zástupci projektového týmu k osobní prezentaci této „Studie“ dle požadavků a 
potřeb MČ Praha 3.“ 
 
 
2. Nákladové nádraží Žižkov. 
 
„Místostarosta Tomáš Mikeska informoval o jednání Komise RHMP pro revitalizaci budovy 
nákladového nádraží Žižkov, které se zabývalo plánem uspořádání budoucích vlastnických 
vztahů jednotlivých subjektů, které o získání a využívání budovy jeví zájem. 
 
 
3. Koncepční vyjádření IPR HMP 
 

http://www.praha3.cz/
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3.a Vyjádření k dokumentaci pro územní rozhodnutí „Rezidence Ohrada“. 
        (UMCP3 469763/2019, OÚR 448) 
        IPR Praha, Ing. Jeřábková 
„IPR Praha s předloženým záměrem podmíněně souhlasí.“ 
 
3.b Vyjádření k záměru „Územně technická studie – propojení VRT a Letiště Václava Havla 

Praha – koncept k projednání v plném rozsahu“. (UMCP3 516340/2019, OÚR 466) 
        IPR Praha, Ing. arch. Jebavý 
„IPR Praha konstatuje, že záměr je v rozporu se Strategickým plánem HMP, Plánem udržitelné 
mobility Prahy a okolí i Strategií rozvoje pražské metropolitní železnice. Investiční náročnost 
tohoto projektu odsouvá výstavbu vysokorychlostních tratí do vzdálené budoucnosti, což pro 
IPR není přijatelné.“ 
 
 
4.        Stavba „Rekonstrukce Negrelliho viaduktu“ – zápisy z kontrolních dnů. 
„Výbor pro územní rozvoj ZMČ Praha 3 se seznámil s novými zápisy z konání kontrolních dnů.“ 
 
 
5. Žádost o stanovisko k projektové dokumentace pro územní řízení pro 

stavbu „Bytový dům S 12, ulice Koněvova/Roháčova, Praha 3, č. parc. 
1924/1, 1924/2, 1925 – 1933, k. ú. Žižkov“. (UMCP3 332481/2019, OÚR 360) 

     Ing. Lenka Hábová, Ostrovského 253/3, 150 00 Praha 5 
Výbor V08 ze dne 10.9.2019: 
„Výbor pro územní rozvoj ZMČ Praha 3 projedná návrh na svém příštím jednání.“ 
Výbor V09 ze dne 8.10.2019: 
„Výbor pro územní rozvoj doporučil ZMČ Praha 3 pověřil ZS Mikesku k dalšímu jednání nad 
požadavky k projektové dokumentaci pro územní řízení „Bytový dům S 12, ulice Koněvova/Roháčova, 
Praha 3, č. parc. 1924/1, 1924/2, 1925 – 1933, k. ú. Žižkov“. Požadavky budou zaneseny do DÚR a 
náklady navržené k realizaci v budoucím veřejném prostoru budou vyčísleny. Následně bude upravená 
dokumentace s vyčíslením nákladů požadovaných úprav (např. úpravy parteru v okolí domu a doplnění 
zelené střechy se závlahou) předložena do jednání výboru.“ 
 
5.a Projednání připomínek MČ Praha 3 k žádosti o vydání stanoviska ke stavbě 

„Koněvova-Roháčova-Kaplířova-Budovcova, Praha 3, k. ú. Žižkov“ a dále obnovy 
a vybudování chodníků a komunikací ulic Budovcova a Kaplířova, požadované MČ 
Praha 3.      (UMCP3 521741/2019, OÚR 473) 

      Ing. Vojtěch Haluza, Hotel Populus, a.s., Čiklova 13a, 128 00 Praha 2 
 
K projednání žádosti se osobně doslavil Ing.arch. Jan Tesař, spoluautor návrhu stavby. 
 
„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 „Bytový dům S 12, ulice Koněvova/Roháčova, Praha 
3, č. parc. 1924/1, 1924/2, 1925 – 1933, k. ú. Žižkov“ podle předložené dokumentace pro 
územní řízení a na základě doložené cenové kalkulace souhlasí za podmínky, dle které 
budou části pozemků oddělené podle přiloženého návrhu geometrického plánu (jde o části 
pozemků po 3 obvodových stranách bloku v majetku investora, které utvoří část chodníků) po 
dokončení stavby majetkově převedeny na Hlavní město Prahu.“ 

  „Hlasování:          6 pro,          0 proti,        0 se zdrželo.“ 

http://www.praha3.cz/
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6. Žádost o vydání stanoviska pro potřeby společného územního 
a  stavebního řízení pro stavbu „Nástavba činžovního domu Husinecká 
546/17, Praha 3 – rekonstrukce stávající prádelny a půdy v 7. NP bytového 
domu a vestavba výtahu“.   (UMCP3 467233/2019, OÚR 444) 

                                                                 , Štítného 14/402, 130 00 Praha 3 
OÚR:  
Dle telefonické informace NPÚ Praha právě zpracovává stanovisko, které nebude negativní.  
Jedná se o dostavbu stávající prádelny, rozšíření ploché střechy. 
 
„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 „Nástavba činžovního domu Husinecká 546/17, Praha 
3 – rekonstrukce stávající prádelny a půdy v 7. NP bytového domu a vestavba výtahu“ podle 
předložené dokumentace pro společné územní a  stavební řízení souhlasí za podmínky, kdy 
odborné vyjádření NPÚ Praha ke stavbě nebude vylučující.“ 

  „Hlasování:          6 pro,          0 proti,        0 se zdrželo.“ 
 
 
7. Žádost o stanovisko pro územní řízení a stavební povolení pro stavbu 

„Přístavba výtahu Laubova 1689/4, 130 00 Praha 3, č. parc. 2461, k. ú. 
Vinohrady“.      (UMCP3 500327/2019, OÚR 450) 

        TS engineering, s.r.o., Simona Pokorná, Maková 152, 251 01 Říčany 
 
Výbor V4/18 dne 29.5.2018 projednal: 
Městská část Praha 3 s realizací stavby „Půdní vestavba Laubova 1689/4, 130 00, Praha 3, 
č. parc. 2461, k. ú. Vinohrady“ podle předložené dokumentace pro stavební povolení 
souhlasí.    „Hlasování:            8 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 realizací stavby „Přístavba výtahu Laubova 1689/4, 130 00 Praha 3, 
č. parc. 2461, k. ú. Vinohrady“ podle předložené dokumentace pro územní řízení a stavební 
povolení souhlasí.“     „Hlasování:          6 pro,          0 proti,        0 se zdrželo.“ 
 
 
8. Žádost o prodloužení nájmu „Dočasné stavby prodejního stánku 

s květinami na č. parc. 1713/4, k. ú. Žižkov, Praha 3, před domem 
Táboritská 22/15“, do termínu jejího užívání do 31. prosince 2020. 

        (UMCP3 507784/2019, OÚR 455) 
       
Výbor V5/2019 dne 21.5.2019 projednal: 
„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.“  
 
„Výbor pro územní rozvoj doporučil RMČ Praha 3 odsouhlasit toto vyjádření a pověřit pana 
místostarostu Tomáše Mikesku odesláním vyjádření jménem městské části: 
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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 2020.“  
     „Hlasování:          6 pro,          0 proti,        0 se zdrželo.“ 
 
 
9. 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 jejího užívání do 31. prosince 2020. 

        (UMCP3 507821/2019, OÚR 456) 
       
Výbor V5/2019 dne 21.5.2019 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 do termínu jeho užívání do 31. prosince 2019.“  
 
„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 2020.“ 

„Hlasování:          6 pro,          0 proti,        0 se zdrželo.“ 
 

 
10. Polyfunkční objekt v areálu AUTO JAROV - návrh Rámcové smlouvy 

o spolupráci mezi městskou částí Praha 3 a AUTEM JAROV.       (OÚR ) 
 
„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 uzavřením rámcové smlouvy o spolupráci dle předloženého návrhu 
nesouhlasí. Také dle vyjasnění problematiky s pracovníky IPR Praha při jednání nad návrhem 
MÚP je zřejmé, že budoucí poloha MO a s ním související křižovatky se Spojovací bude 
stabilizována až po zapracování nové studie Městského okruhu (viz bod 1.d jednání) do fáze 
dokumentace pro územní řízení. Až do této fáze by bylo povolování jakékoliv trvalé zástavby 
v oblasti nerozumné a riskantní. Dopravní inženýři IPR Praha navíc aktuálně pořizují návrh 
nové podoby křižovatky Spojovací / Koněvova / Českobrodská, jejíž tvarování se záměrem 
Auto Jarov bezprostředně sousedí. Tento fakt obdobně neumožňuje předbíhání stabilizace 
budoucí dopravní infrastruktury (byť tato nebude součástí MO, ale významně s ním souvisí) a 
uzavírání obdobných smluv o spolupráci by bylo nevhodné a nebezpečné.“ 
     „Hlasování:          6 pro,          0 proti,        0 se zdrželo.“ 
 
 
11. Žádost o přehodnocení stanoviska k záměru stavby „Mycí centrum CW-

TECH-Žižkov, na č. parc. 2929/1 a 2929/4, ulice Malešická, Praha 3, k. ú. 
Žižkov“.      (UMCP3 517217/2019, OÚR 467) 
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Výbor V1-18 dne 6.2.2018 projednal: 
Žádost o stanovisko k dokumentaci pro územní řízení pro stavbu „Mycí centrum CW-TECH – Žižkov, č. 
parc. 2929/1, 2929/4, k. ú. Žižkov, Praha 3“ a žádost o vystavení plné moci pro jednání s OPP MHMP.
              (UMCP3 010092/2018, OÚR 036) 
Projektová a inž. činnost v oboru pozemních staveb, Nikola Tomková, Sportovní 388, 281 66 Jevany 
„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 s realizací stavby „Mycí centrum CW-TECH – Žižkov, č. parc. 2929/1, 2929/4, 
k. ú. Žižkov, Praha 3“ podle předložené dokumentace pro územní řízení nesouhlasí. Dále nesouhlasí 
s vystavením plné moci pro jednání s OPP MHMP. Důvodem nesouhlasu je kolize projektu s ochranou 
zeleně a nevyhovující dopravní napojení na ulici Malešickou. Dokumentace dále nedokládá koordinaci 
s chystanou rekonstrukcí tohoto úseku ulice.“ „Hlasování:         8 pro,          0 proti,         0 se zdrželo.“ 
 
Výbor V6-18 dne 11.12.2018 projednal: 
„Městská část Praha 3 s realizací stavby „Mycí centrum CW-TECH – Žižkov, č. parc. 2929/1, 2929/4, k. 
ú. Žižkov, Praha 3“ podle předložené dokumentace pro územní řízení nesouhlasí. Důvodem 
nesouhlasu je aktuální projednávání změny územního plánu Z2600/00 ale i projednávání a následné 
schvalování nového územního plánu pro zásadně jiný druh funkčního využití pro tuto plochu, než je 
dnešní VN (nerušící výroby a služeb).“ „Hlasování:   5 pro,   0 proti,  3 se zdrželi (Bellu, Papež, Tacl).“ 
 
 

 
 
OÚR: 
Z podrobného prozkoumání problematiky vyšlo najevo, že řešené pozemky jsou Podkladovou 
studií pro změnu územního plánu Z2600/00 navrženy pro pozici nového přemostění budoucí 
tramvaje v prodloužení ulice Na Jarově. Pozemky jsou uvedeny v návrhu veřejně prospěšných 
staveb. Realizace mostu ale proběhne v horizontu mnoha let. Proto doporučujeme žadateli 
vyhovět s podmínkou stavby dočasné s přesným datem ukončení. Obdobně byly povoleny jiné 
stavby, např. čerpací stanice ÖMV na Jana Želivského, jejíž dočasnost se ověřuje každé 2 
roky a prodlužuje se, protože zde výstavba ještě není možná. 
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„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 „Mycí centrum CW-TECH-Žižkov, na č. parc. 2929/1 
a 2929/4, ulice Malešická, Praha 3, k. ú. Žižkov“ souhlasí, avšak s podmínkou, která 
umožnění vybudovat stavbu pouze jako dočasnou do konce roku 2024.“ 

  „Hlasování:          6 pro,          0 proti,        0 se zdrželo.“ 
 
 
12. Vyrozumění o podaném odvolání o územním rozhodnutí o umístění stavby 

„Stavba 4 bytových jednotek s předzahrádkami ve vnitrobloku bytového 
domu čp. 191, v ul. Husitská 47, na pozemcích č. parc. 509 a 508, v k. ú. 
Žižkov, Praha 3“. Včetně vyjádření MČ Praha 3.   (OUR 461) 

 
Výbor 09/2019 ze dne 8.10.2019: 
K této nástavbě se MČ Praha 3 dosud nevyjadřovala. Námitky k upravené dokumentaci bylo možné 
zaslat do 27.9.2019, což již nelze splnit. Podle regulačních zásad (arch. Vavřík) lze na domě nástavbu 
připustit. Po vydání Rozhodnutí odboru výstavby bude možné podat v zákonné lhůtě odvolání. 
 „Výbor pro územní rozvoj ZMČ Praha 3 bere na vědomí nevrženou stavbu.“ 
 
Ing. Mikeska 3 odeslal jménem MČ Praha dopis (vyjádření) následujícího znění: 
Jménem účastníka řízení městské části Praha 3 tímto zasílám vyjádření k výše uvedenému odvolání, 
podanému Ing. Josefem Mrázem. 
Samospráva MČ Praha 3 se bohužel o vydaném rozhodnutí dozvěděla až díky výše uvedenému 
vyrozumění (zn.: OV/1853/19/Šen-v), dříve si jej na úřední desce nepovšimla, protože nebyla obeslána 
adresně, jinak by pravděpodobně zareagovala již dříve. 
Důvody pro odvolání jsou srozumitelné a jménem samosprávy proto připojuji požadavek na  
přezkoumání vydaného rozhodnutí nadřízeným orgánem. 
V závazném stanovisku Odboru památkové péče MHMP jsme nalezli (bohužel i v jiných případech velmi 
často se opakující) rozpor mezi doporučením odborné organizace (NPÚ Praha), argumentací žadatele 
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(vypracovanou Ing. arch. Jiřím Musálkem) a výstupním, se stavbou souhlasným, verdiktem OPP 
MHMP. 
Jménem městské části se musím zásadně ztotožnit s názorem odborné organizace, která uvádí:  
„Navrhovaná zástavba dvorní plochy dvoupodlažními objekty, které včetně komunikací a teras zabírají 
celou dvorní plochu, a převyšují úroveň ohradního zdiva cca o 2 m, neodpovídá historickému způsobu 
využití dvorních ploch a zásadně narušuje historický urbanismus a prostředí památkové zóny. Tato 
navržená novostavba by zde představovala naprosto cizorodý rušivý prvek, který neodpovídá 
charakteru daného dvora, který náleží k jednomu z nejstarších objektů na Žižkově.“ 
Naopak velice obsáhlou argumentaci žadatele považujeme za účelově pokřivenou, odborně pochybnou 
a vedenou s jediným zájmem prosazení realizace daného záměru. Pracovní podklad samosprávy 
„Regulační zásady vybraných žižkovských bloků“ obdobně nedoporučuje zastavování dvorů domů, ale 
v tomto případě připouští nástavbu daného objektu cca o 1 podlaží, což by s využitím podkroví umožnilo 
výstavbu a získané obdobné užitné obytné plochy, jako nevhodný návrh výstavby ve dvoře. 
Navržený dvorní objekt naprosto nevhodně vnáší charakter zcela jiných kulturních a zeměpisných míst, 
v tomto případě například zástavbu jihoamerických chudinských favel. 
Kvůli nedostatku času k odeslání naší reakce ještě zmiňované závazné rozhodnutí OPP MHMP 
projednáme v orgánech MČ Praha 3 a zvážíme podání žádosti o jeho rozklad MK ČR. 
 
„Výbor pro územní rozvoj doporučil RMČ Praha 3 odsouhlasit toto vyjádření a pověřit pana 
místostarostu Tomáše Mikesku odesláním žádosti o rozklad závazného stanoviska č.j  
701316 , spis.zn. S-MHMP 2036936/2016 Bíba, ze dne 14.5.2018 OPP MHMP na Ministerstvo 
kultury ČR: 
 
Městská část Praha 3 s realizací stavby „Stavba 4 bytových jednotek s předzahrádkami ve 
vnitrobloku bytového domu čp. 191, v ul. Husitská 47, na pozemcích č. parc. 509 a 508, v k. 
ú. Žižkov, Praha 3“ podle vyrozumění o podaném odvolání dodatečně avšak zásadně ne 
souhlasí. Za hlavní problém považujeme rozpor závazného stanoviska č.j  701316 , spis.zn. 
S-MHMP 2036936/2016 Bíba ze dne 14.5.2018 s doporučením odborné organizace  NPÚ 
Praha a žádáme o jeho přezkoumání, výsledně o případný pokyn k opravě závazného 
stanoviska. Zdůvodnění doplňujeme stanoviskem samosprávy dle našeho vyjádření, 
zaslaného příslušnému stavebnímu úřadu dne 31.10.2019 (viz příloha).“   
    „Hlasování:          5 pro,          0 proti,        1 se zdržel (Papež).“ 
 
 
13. Vyrozumění účastníků řízení o doplnění žádosti pro společné rozhodnutí 

pro stavbu „Přístavba obytné části v 1. NP a 2. NP směrem do dvora a 
stavební úpravy rodinného domu čp. 1471, dále pak stavební úpravy 
objektu bez čísla, vše na pozemcích č. parc. 3736, 3737/1 a 3737/2, v k. ú. 
Žižkov, ul. Jeseniova 180, Praha 3“.  (UMCP3424144/2019, OÚR 424) 

 
Výbor V09/2019 ze dne 8.10.2019: 
K této stavbě se MČ Praha 3 dosud nevyjadřovala. Připomínky k návrhu bylo možno uplatnit do 
2.9.2019, což již nelze zajistit. Jde o přístavbu rodinného domu směrem do dvora. Po vydání Rozhodnutí 
odboru výstavby bude možné podat v zákonné lhůtě odvolání. 
„Výbor pro územní rozvoj ZMČ Praha 3 pověřuje OÚR zjištěním podoby nevržené stavby a v případě 
její problematičnosti dohodnout s místostarostou vhodný postup.“ 
 
OÚR: 
Na odboru výstavby bylo zjištěno, že se jedná pouze o velice drobnou dostavbu nároží domu 
v zahradní části pozemku. 
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„Výbor pro územní rozvoj doporučil RMČ Praha 3 a pana místostarostovi Tomáši Mikeskovi 
na uvedené řízení nereagovat   „Hlasování:          6 pro,          0 proti,        0 se zdrželo.“ 
 
 
14. Stanovisko oznámení společného územního a stavebního řízení 

„Nástavba pěti bytových jednotek v úrovni 6. a 7. NP, stavba přístřešku 
pro popelnice a stavební úpravy související s vybudováním výtahu 
v domě Seifertova 69/353, k. ú. Žižkov, Praha 3, č. parc. 673, k. ú. Žižkov“. 

                Předkládá: ZS Mikeska + OÚR (OÚR 453) 
 
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.“ 
V 05-19, ze dne 21.5. 2019: 
Žádost o stanovisko k upravenému návrhu dokumentace pro územní řízení a stavební povolení pro  
stavbu „Půdní nástavba a implementace výtahu v domě Seifertova 353/69, Praha 3“.    (OÚR 162) 

         Předkládá: OVHČ, oddělení privatizace, JUDr. Lenka Lamprechtová 
„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.“ 
 
V6-19, ze dne 28.5. 2019: 
„Výbor pro územní rozvoj ZMČ Praha 3 odkládá projednání žádosti o vyjádření k upravené 
dokumentaci pro územní řízení a stavební povolení stavby „Půdní nástavba a implementace výtahu v 
domě Seifertova 353/69, Praha 3“ a žádá výbor pro majetek, aby projednal odložený rámcový rozpočet 
a vyjádřil se k němu.“   „Hlasování:              6 pro,        0 proti,       0 se zdrželo.“ 
 
Výbor pro majetek ze dne 4.9.2019: 
„Výbor pro majetek MČ P3 odkládá projednání tohoto bodu do doby doložení znaleckého 
posudku k určení obvyklé ceny půdního prostoru využitelného ke stavbě, zda hodnota 
investice, která bude vynaložena ze strany stavebníka, odpovídá hodnotě ztráty podílu MČ P3 
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na společných částech domu a pozemku, stanoviska OTSMI ÚMČ Praha 3, na základě 
provedeného místního šetření a dále doložení položkového rozpočtu.“ 
 

OVHČ (Světlana Vášová):  
ve věci Seifertova 69 čekáme ještě na jeden znalecký posudek, který požaduje výbor pro 
majetek (viz páteční osobní jednání). Text smlouvy o výstavbě tedy zatím nebyl ze strany MČ 
Praha 3 projednán a schválen. 
Dále budeme postupovat tak, že po dodání znaleckého posudku předložíme smlouvu o 
výstavbě k projednání Výboru pro majetek. Pokud bude text smlouvy schválen, předložíme 
opět doplněný materiál Výboru pro územní rozvoj. Teprve po vydání souhlasného stanoviska 
obou výborů bude smlouva o výstavbě předložena do RMČ a následně do ZMČ. 
 
„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 „Nástavba pěti bytových jednotek v úrovni 6. a 7. NP, 
stavba přístřešku pro popelnice a stavební úpravy související s vybudováním výtahu v domě 
Seifertova 69/353, k. ú. Žižkov, Praha 3, č. parc. 673, k. ú. Žižkov“ podle dokumentace pro 
společné územní a stavební řízení „Nástavba pěti bytových jednotek v úrovni 6. a 7. NP, 
stavba přístřešku pro popelnice a stavební úpravy související s vybudováním výtahu v domě 
Seifertova 69/353, k. ú. Žižkov, Praha 3, č. parc. 673, k. ú. Žižkov“ souhlasí . “  
     „Hlasování:          6 pro,          0 proti,        0 se zdrželo.“ 
 
 
15. Rozhodnutí o vydání společného povolení pro stavbu „Nástavba podlaží, 

nástavba podkroví s vikýři, přístavba balkonů, retenční nádrž ve dvoře 
a stavební úpravy bytového domu čp. 542 na pozemku č. parc. 231, k. ú. 
Žižkov, Krásova 35, Praha 3, které budou prováděny za účelem 
vybudování 8 bytů a nového osobního výtahu“.      (OUR 465) 

 
„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 „Nástavby podlaží, nástavba podkroví s vikýři, přístavba 
balkonů, retenční nádrž ve dvoře a stavební úpravy bytového domu čp. 542 na pozemku č. 
parc. 231, k. ú. Žižkov, Krásova 35, Praha 3, které budou prováděny za účelem vybudování 8 
bytů a nového osobního výtahu“ souhlasí .“ 
     „Hlasování:         6  pro,          0 proti,        0 se zdrželo.“ 
 
16. Na vědomí: 
 
a) Pozvánka k závěrečné kontrolní prohlídce stavby „Objekt SO 01 – Schodiště na ochoz, SO 03 
 Prodloužení markýzy, Objekt SO 06 – Rozšíření ochozu, Objekt SO 12 – Rampa, Objekt SO 
 13 – Stavební úpravy bytových domů čp. 410 na pozemku č. parc. 1870/2, pozemku č. parc.
 1870/5, a čp. 437 na pozemku č. parc. 1870/4, k. ú. Žižkov, Ostromečská 7 a 9, Praha 3“. 

    Předkládá: ÚMČ P3 OV (OUR 445)  
 
b) Společný územní souhlas a souhlas s provedením ohlášeného stavebního záměru „Stavba 
 přístřešku pro popelnice, kola a skladu zahradního nářadí, na pozemku č. parc. 3056/1, úprava 
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 vjezdu a oplocení na pozemcích č. parc. 3056/1 a 3065/39 v k. ú. Žižkov, ul. Na Rovnosti, 
 Praha 3“.           Předkládá: ÚMČ P3 OV (OUR 446) 
 
c) Pozvánka k závěrečné prohlídce stavby „Rozšíření kapacity předškolního zařízení ZŠ a MŠ 
 Jarov, V Zahrádkách 48/1966, v ulici Buková26/2518, Praha 3, na pozemcích č. parc. 2931/56, 
 2931/96 a 2931/1, v k. ú. Žižkov“.        Předkládá: ÚMČ P3 OV (OUR 447) 
 
d) Podání odvolání ve věci rozhodnutí o přerušení společného územního a stavebního řízení pro 
 stavbu „Stavební úpravy hotelu Amadeus, Dalimilova 359/10, Praha 3“.  

    Předkládá: ÚMČ P3 OV (OUR 451)  
 
e) Oznámení o zahájení společného územního a stavebního řízení stavby „Instalace 
 kontejnerového DA 900kVA pro vysílač Praha – město, k. ú. Žižkov, č. parc. 1361/1, Praha 3, 
 Mahlerovy sady, včetně elektropřípojky a instalační šachty“. Předkládá: ÚMČ P3 OV (OUR 452) 
     
f) Oznámení o zahájení společného územního a stavebního řízení pro stavbu „Nástavba pěti 
 bytových jednotek v úrovni 6. a 7. NP domu, stavba přístřešku pro popelnice a stavební úpravy 
 související s vybudováním výtahu v domě čp. 353, k. ú. Žižkov, Praha 3, Seifertova 69, 
 pozemek č. parc. 673, k. ú. Žižkov“.       Předkládá: ÚMČ P3 OV (OUR 453) 
 
g) Oznámení o zahájení územního řízení ve věci stavby „Přepojení stokového systému ul. 
 Olšanská, Jičínská a Táboritská, Praha 3“.      Předkládá: ÚMČ P3 OV (OUR 457)       
 
h) Veřejná vyhláška - rozhodnutí, vydání společného povolení pro stavbu „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 6 automobilů a 6 bytů, včetně novostavby garáží se zakladači pro
 8 automobilů na pozemku č. parc. 735, k. ú. Žižkov“. Včetně odvolání MČ Praha 3. 
            Předkládá: ÚMČ P3 OV (OUR 458) 
 
i) Rozhodnutí o vydání společného povolení pro stavbu „Nástavba půdního prostoru, půdní
 vestavba a stavební úpravy bytového domu čp. 172, na pozemku č. parc. 890/1, k. ú. Žižkov,
 Roháčova 3, Praha 3, které budou prováděny za účelem vybudování 5 bytů v podkroví domu“.
            Předkládá: ÚMČ P3 OV (OUR 459) 
 
j) Rozhodnutí o vydání společného povolení pro stavbu „Výstavba podzemních kontejnerů na
 území MČ Praha 3, lokalita Přemyslovská – Sudoměřská, č. parc. 1540/2, k. ú. Žižkov“. 
            Předkládá: ÚMČ P3 OV (OUR 460) 
 
k) Odvolání proti Rozhodnutí o umístění stavby „Stavba 4 bytových jednotek s předzahrádkami ve
 vnitrobloku bytového domu čp. 191, v ul. Husitská 47, na pozemcích č. parc. 509 a 508 v k. ú.
 Žižkov, Praha 3“.         Předkládá: ÚMČ P3 OV (OUR 461) 
 
l) Oznámení o zahájení společného územního a stavebního řízení pro stavbu „Nástavba půdního
 prostoru, přístavba nového osobního výtahu na pozemku č. parc. 628, k. ú. Žižkov a stavební
 úpravy v bytovém domě čp. 776, k. ú. Žižkov, Kostnické náměstí 5, Praha 3, které budou
 prováděny za účelem vybudování 2 bytů v podkroví a nového osobního výtahu“.  
            Předkládá: ÚMČ P3 OV (OUR 462) 
 
m) Oznámení o zahájení stavebního řízení pro stavbu „Stavební úpravy společných prostor
 bytového domu čp. 2410, k. ú. Žižkov, Praha 3, Na Hlídce 13, které spočívají ve vybudování
 dojezdové šachty pro výtah a výměně rozvodů elektro a plynu“. 

    Předkládá: ÚMČ P3 OV (OUR 463)  
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n) Sdělení – stavební záměr, spočívající v udržovacích pracích (výměna technologie plynových
 kotelen) v domě čp. 395, k. ú. Žižkov, Ostromečská 5, Praha 3 a v domě čp. 268, k. ú. Žižkov,
 Roháčova 26, Praha 3“.         Předkládá: ÚMČ P3 OV (OUR 464)  
 
o) Rozhodnutí o vydání společného povolení pro stavbu „Nástavba podlaží, nástavba podkroví
 s vikýři, přístavba balkonů, retenční nádrž ve dvoře a stavební úpravy bytového domu čp. 542
 na pozemku č. parc. 231, k. ú. Žižkov, Krásova 35, Praha 3, které budou prováděny za účelem
 vybudování 8 bytů a nového osobního výtahu“.      Předkládá: ÚMČ P3 OV (OUR 465) 
 
p) Vyrozumění o podaném odvolání o územním rozhodnutí o umístění stavby „Stavba 4 bytových
 jednotek s předzahrádkami ve vnitrobloku bytového domu čp. 191, v ul. Husitská 47,
 na pozemcích č. parc. 509 a 508, v k. ú. Žižkov, Praha 3“. Včetně vyjádření MČ Praha 3.
            Předkládá: ÚMČ P3 OV (OUR 461) 
 
q) Oznámení o pokračování v řízení o odstranění stavby – doplnění rozdělovníku a doslání
 „Předmětem řízení o odstranění stavby je novostavba bytového domu na pozemku č. parc.
 642/2, k. ú. Žižkov, ve dvoře domu čp. 381, k. ú. Žižkov, Cimburkova 7, Praha 3“.  
            Předkládá: ÚMČ P3 OV (OUR 470) 
 
r) Doručení oznámení o zahájení stavebního řízení účastníkům řízení neznámého pobytu pro
 stavbu „Objekt Dalimilova 486, Praha 3, č. parc. 581, k. ú. Žižkov“.  

    Předkládá: ÚMČ P3 OV (OUR 471) 
 
s) Rozhodnutí o vydání společného povolení pro stavbu „Nástavba stávajícího výtahu,
 přístavba 4 balkonů a 4 podest výtahu a stavební úpravy domu čp. 140, č. parc. 632 a 633, k. ú.
 Žižkov, Štítného 10“.         Předkládá: ÚMČ P3 OV (OUR 472) 
 
t)          Rozhodnutí o vydání společného povolení pro stavbu „Výstavba podzemních kontejnerů na 

území MČ Praha 3, lokalita Luční – V Okruží, na č. parc. 2824, k. ú. Žižkov“. 
                                                                                                   Předkládá: ÚMČ P3 OV (OUR 475) 
 
u)         Rozhodnutí o vydání stavebního povolení pro stavbu „Stavební úpravy bytového domu Pod 

Lipami 72, 74, 76 a Osiková 5, k. ú. Žižkov, Praha 3, které spočívají v zateplení fasády, výměně 
zábradlí balkonů a francouzských oken a části vstupních dveří“. 

    Předkládá: ÚMČ P3 OV (OUR 476) 
 
v)         Rozhodnutí o vydání stavebního povolení pro stavbu „Stavební úpravy související s vestavbou 

výtahu v domě Hollarovo náměstí 1, Praha 3, k. ú. Vinohrady“. 
    Předkládá: ÚMČ P3 OV (OUR 477) 

 
w)         Rozhodnutí o vydání stavebního povolení pro stavbu „Přístavba výtahové šachty k dvorní 

fasádě domu umístěná na pozemku č. parc. 757, k. ú. Žižkov, dvoupodlažní nástavba tří 
bytových jednotek  (4. NP a podkroví) a stavební úpravy domu Štítného 40, Praha 3, spočívající 
ve změně dispozičního řešení nebytových prostor v 1. NP a bytů ve 2. a 3. NP, instalaci nového 
osobního výtahu včetně částečného zastřešení dvora a novostavby sklípků ve dvoře domu na 
č. parc. 757, k. ú. Žižkov“.                                                 Předkládá: ÚMČ P3 OV (OUR 478) 

 
x)         Sdělení o vydání kolaudačního souhlasu stavby „Stavební úpravy bytových domů Roháčova 46, 

48, Praha 3, a Ostromečská 7, 9, Praha 3“.                     Předkládá: ÚMČ P3 OV (OUR 479) 
 
 
17. Různé. 
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III. Vlastní programy a záměry městské části 
 
 
1. Žižkovo náměstí.  Předkládá OOŽP MČ P3 a Matěj Michalk Žaloudek 
 
Stran obou návrhů na Žižkovo náměstí výbor až doposud čekal na posudek NPÚ a na 
vyjádření dvou komisí RMČ P3 

Ze zápisu KŽP ze dne 4.11.2019: 
Seznámení s odborným vyjádřením Národního památkového ústavu ke studiím „Úprava 
Žižkova náměstí“: Členové KŽP  se seznámili s odborným vyjádřením Národního 
památkového ústavu Praha ke dvěma studiím obnovy Žižkova náměstí, které zpracovali 
Ateliér zahradní a krajinářské architektury Zdeňka Sendlera (studie A) a ateliér Flera s. r. o. 
(studie B). Dle vyjádření NPÚ jsou oba návrhy dopracovatelné, studie A s menšími, studie B 
s většími úpravami celkové koncepce.  
Doporučení, náměty a stanoviska: 
KŽP doporučuje zadat dopracování obou studií výše uvedeným ateliérům, tak aby byly 
v souladu s odborným stanoviskem NPÚ a toto dopracování konzultovat s NPÚ.  
 
Ze zápisu Komise pro urbanismus, veřejný prostor a regeneraci městské památkové zóny 
RMČ P3 ze dne 4.11.2019:  
6. Oba návrhy pro Žižkovo náměstí a doporučení dalšího postupu 
Vedoucí odboru životního prostředí Ing. Jana Caldrová představila projekty atelier Flera a 
architekt Sendler dlouhodobě havarijní stav horního parteru. MČ požádala NPÚ o vyjádření 
k oběma studiím. Obě studie jsou dopracovatelné. Komise životního prostředí rozhodla, že se 
dopracují obě studie v souladu s požadavky NPÚ. Členové komise by ocenili vypsání soutěže 
na tento prostor. Studie postrádají etapizaci. Jaké bylo zadání. Doporučení vytvořit komisi, 
která by vyhodnotila. Zástupce veřejnosti pan Stome sdělil poznatky z veřejného představení a 
aby byly brány v potaz budoucí náklady na údržbu parku a zahrnutý do studie. Ekologická 
zátěž obou variant. Doc. Vorlík konzervativní návrh Sendlera, Flera otevřenější větší vztah k 
okolí, budova školy hlavním prvkem. Ipr zdůraznění diagonální vazby k olšanskému náměstí, 
Flera pracuje se školou. Klokočka souhlas s doc. Vorlíkem. Pro Fleru. Arch. Vích preferuje 
Sendlera. Relaxační prostor, oázovitost místa. Ocenil by i uměřený vodní prvek. Dr. Brůhová 
řešení z nevhodného řešení, prozatimní zásah v malých mezích a koncepci řešit podrobněji. 
Klást velký důraz na podmínky, požadavky, interdisciplinárně koncepční řešení. Ing. 
Forejtová koncepčnost Fléra otevřenost vazba na školu, řeší dopravu, vodní plocha dobrá , 
ale vysoké náklady. Náročnější na údržbu, vadí velké množství zpevněných ploch. Sendler 
klasicky vymezuje prostor, vadí ve vztahu ke škole. Praha 3 zadá topolové stromořadí. Sedlák 
nepreferuje ani jednu variantu. Kloní se ke konzervativnějšímu pojetí Sendlera. Merta ani 
jeden návrh neupřednostňuje. Co MČ očekává, zda náměstí nebo park. Bylo by vhodné, aby 
komise byla do budoucna informována o zadávání obdobných projektů a studií.  
Doporučení, náměty, stanoviska: 
Komise na základě diskuze doporučuje zadat pouze obnovu původního topolového 
stromořadí a vhodného povrchu a následně vypsat otevřenou urbanisticko architektonickou 
soutěž na revitalizaci celého náměstí. To musí být řešeno v širších vztazích rozvoje 
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veřejných prostranství na území MČ Praha 3. Soutěži by měla předcházet sociologická 
analýza a participace s občany, která by byla podkladem pro zadání, které by bylo následně 
diskutováno v komisích městské části.            Hlasování:     7 pro,    0 proti,   1 se zdržel 
 
„Výbor pro územní rozvoj ZMČ P3 se seznámil s doporučeními komisí doporučuje RMČ P3 
vydat pokyn: 
 

a) k objednání dopracování obou návrhů dle uvedených doporučení a poté přijmout 
záměr na regeneraci Žižkova náměstí podle jednoho z těchto návrhů, 

„Návrh usnesení nebyl hlasován.“ 
 

b) k objednání dopracování návrhu podle studie B (Fléra) včetně řešení dalších úprav 
(zmenšení zpevněných a mlatových ploch, obnova topolové aleje,  přehodnocení 
rozsahu vodních prvků, důraz na bezbariérovou prostupnost a dalších dle jednání 
komise pro urbanismus, veřejný prostor a regeneraci památkové zóny, 

  „Hlasování:          5 pro,          0 proti,        1 se zdržel (Papež).“ 
 

c) podle doporučení druhé z komisí pouze k obnově původního topolového stromořadí a 
vhodného povrchu a následně vypsat otevřenou urbanisticko architektonickou soutěž 
na revitalizaci celého náměstí. To musí být řešeno v širších vztazích rozvoje 
veřejných prostranství na území MČ Praha 3. Soutěži by měla předcházet 
sociologická analýza a participace s občany, která by byla podkladem pro zadání, 
které by bylo následně diskutováno v komisích městské části. 

„Návrh usnesení nebyl hlasován.“ 
 

2. Různé 
 

S úctou   Zdeněk Fikar, tajemník výboru 
 

Obdrží: 
všichni členové výboru:  - Alexander Bellu (e-mail) 
    - Ondřej Elfmark (e-mail) 

- Pavel Křeček (e-mail) 
- Michal Papež (e-mail) 
- Miloslav Procházka (e-mail) 

    - Antonín Svoboda (e-mail) 
    - Jiří Svrček (e-mail) 

- David Tacl (e-mail) 
- Matěj Žaloudek (e-mail) 

starosta MČ Praha 3  - Jiří Ptáček (e-mail) 
asistentka starosty  - Marcela Kosová (e-mail) 
místostarosta MČ Praha 3   - Tomáš Mikeska (e-mail) 
asistentka místostarosty  - Alena Hegrová (e-mail) 
místostarosta MČ Praha 3 - Jan Materna (e-mail) 
asistentka místostarosty  - Dagmar Kropáčková (e-mail) 
místostarosta MČ Praha 3 - Ondřej Rut (e-mail) 
asistentka místostarosty -  - Valová Jana (e-mail) 
místostarosta MČ Praha 3 - Štěpán Štrébl (e-mail) 
asistentka místostarosty   - Denisa Pevná (e-mail) 
uvolněný člen RMČ  - Jana Belecová (e-mail) 
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tajemník ÚMČ Praha 3    - Rudolf Zahradník (e-mail) 
asistentka p. tajemníka     - Stanislava Urbanová (e-mail) 
uvolněný člen RMČ P3  - Jana Belecová (e-mail) 
asistentka člena RMČ  - Michaela Vlková (e-mail) 
OV ÚMČ Praha 3  - Václav Tětek (e-mail) 
OD  ÚMČ Praha 3  - Milan Kepka (e-mail) 
OOŽP ÚMČ Praha 3   - Jana Caldrová (e-mail) 
OOS ÚMČ Praha 3  - Hana Bursíková 
OK ÚMČ Praha 3  - Sněžana Pellarová (e-mail) 
OE ÚMČ Praha 3  - Daniel Žák (e-mail) 
OTSMI ÚMČ Praha 3  - Martin Kadlec (e-mail) 
OMA ÚMČ Praha 3  - Iveta Vlasáková (e-mail) 
OO ÚMČ Praha 3  - Štěpánka Šulcová (prezentační list e-mailem ihned  
      následující den po jednání výboru!!!) 
 
 

Příští jednání výboru pro územní rozvoj se bude konat  
v úterý 3. prosince 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. 
 
 
 
 

Zapsal:  

Zdeněk Fikar, tajemník výboru 

podpis 

Ověřil:  

Ondřej Elfmark, ověřovatel 

podpis/případně ověřeno formou mailu 

Schválil:  

Matěj Michalk Žaloudek, předseda výboru 

podpis 
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