
Zápis ze 4. zasedání Výboru pro územní rozvoj 
města ZHMP, ze dne 13.4. 2011 

 

Z  Á  P  I  S 

z IV. zasedání Výboru pro územní rozvoj města ZHMP dne 13. 4. 2011 

  

IV. zasedání Výboru pro územní rozvoj města ZHMP se uskutečnilo dne 13. 4. 
2011 od 12:00 do 13:00 hod. 

  

Přítomni: viz prezenční listina  

  

Řízení zasedání: 

Jednání řídil předseda Výboru pro územní rozvoj města ZHMP JUDr. Ing. Miloslav 
Ludvík, MBA. 

  

Program: 

1.   Schválení navrženého programu IV. zasedání Výboru pro územní rozvoj města 
ZHMP 

2.   Volba ověřovatele zápisu zasedání 

3.   Kontrola zápisu z III. zasedání Výboru pro územní rozvoj města ZHMP. 

4.   Projednání návrhů změn 07 Územního plánu SÚ hl. m. Prahy 

5.   Projednání návrhu na zadání ÚRM úkol k vypracování analýzy (GIS vrstva či 
elektronická mapa) se zakreslením všech novostaveb postavených od roku 1989 a 
pozemků prodaných z vlastnictví hlavního města Prahy od roku 2000. 

6.   Projednání druhého bodu výzvy iniciativy Za novou Prahu 

7.   Různé. 

  



1.  Schválení navrženého programu IV. zasedání Výboru pro územní rozvoj 
města ZHMP 

    (POŘADOVÉ ČÍSLO USNESENÍ 18 )  

Na pokyn předsedy výboru JUDr. Ing. Miloslava Ludvíka, MBA výbor hlasuje o 
schválení navrženého programu jednání. 

    Přítomno: 7 členů výboru – výbor je usnášeníschopný. 

    Hlasování: 7 – 0 – 0 

Navržený program jednání byl výborem schválen. 

  

2.  Volba ověřovatele zápisu 

    (POŘADOVÉ ČÍSLO USNESENÍ 19)  

Na pokyn předsedy výboru JUDr. Ing. Miloslava Ludvíka, MBA výbor hlasuje o 
navrženém ověřovatelovi zápisu Ing. Mgr. Miroslavu Poche. 

    Přítomno: 7 členů výboru – výbor je usnášeníschopný. 

    Hlasování: 7 – 0 – 0 

Ing. Mgr. Miroslav Poche byl zvolen ověřovatelem zápisu. 

  

  

  

  

  

3.  Kontrola zápisu z III. zasedání Výboru pro územní rozvoj města ZHMP 

    (POŘADOVÉ ČÍSLO USNESENÍ 20)  

Na pokyn předsedy výboru JUDr. Ing. Miloslava Ludvíka, MBA výbor hlasuje o 
schválení zápisu z III. zasedání výboru. 

    Přítomno: 7 členů výboru – výbor je usnášeníschopný. 

    Hlasování: 7 – 0 – 0 



Zápis z III. zasedání výboru byl výborem schválen. 

  

4.  Projednání návrhů změn 07 Územního plánu SÚ hl. m. Prahy. 

    Na výzvu předsedy výboru JUDr. Ing. Miloslava Ludvíka, MBA seznámily 
ředitelka OÚP MHMP Ing. Jitka Cvetlerová a pořizovatelka územně plánovacích 
podkladů a dokumentací OÚP MHMP Ing. arch. Olga Skálová členy výboru 
s návrhem změn 07 Územního plánu SÚ hl. m. Prahy. Výbor se detailněji zabýval 
některými změnami v 2. kategorii, tedy kategorii změn doporučených ke schválení – 
konkrétně změnou č. 1713, č. 1891. K těmto změnám navrhl Dr. – Ing. Milan Urban 
jejich přesunutí do 4. kategorie, tedy do kategorie změn navržených k přerušení. 

     

(POŘADOVÉ ČÍSLO USNESENÍ 21)  

Na pokyn předsedy výboru JUDr. Ing. Miloslava Ludvíka, MBA výbor hlasuje o 
návrhu Dr. – Ing. Milana Urbana na přesunutí změn č. 1713 a č. 1891 z 2. kategorie 
změn doporučených ke schválení do 4. kategorie změn navržených k přerušení. 

    Přítomno: 7 členů výboru – výbor je usnášeníschopný. 

    Hlasování: 4 – 0 – 3 

Návrh na přesunutí změn č. 1713 a č. 1891 z 2. kategorie změn doporučených 
ke schválení do 4. kategorie změn navržených k přerušení nebyl výborem 
schválen. 

  

    Dále se výbor zabýval změnou č. 1918, ke kterému vystoupila místostarostka MČ 
Praha 14 Soňa Tománková a vedoucí oddělení územního rozvoje ÚMČ Praha 14 
Ing. Jana Lebedová. Ze strany městské části byl vznesen návrh na přesunutí této 
změny z 2. kategorie změn doporučených ke schválení do 4. kategorie změn 
navržených k přerušení. Tento návrh si osvojil člen výboru Petr Šimůnek. 

  

(POŘADOVÉ ČÍSLO USNESENÍ 22)  

Na pokyn předsedy výboru JUDr. Ing. Miloslava Ludvíka, MBA výbor hlasuje o 
návrhu Petra Šimůnka na přesunutí změny č. 1918 z 2. kategorie změn 
doporučených ke schválení do 4. kategorie změn navržených k přerušení. 

    Přítomno: 7 členů výboru – výbor je usnášeníschopný. 

    Hlasování: 2 – 0 – 5 



Návrh na přesunutí změny č. 1918 z 2. kategorie změn doporučených ke 
schválení do 4. kategorie změn navržených k přerušení nebyl výborem 
schválen. 

  

     

    Výbor neschválil ani jeden z návrhů na přesunutí změn. 

  

(POŘADOVÉ ČÍSLO USNESENÍ 23)  

Na pokyn předsedy výboru JUDr. Ing. Miloslava Ludvíka, MBA výbor hlasuje o 
schválení návrhů změn 07 Územního plánu SÚ hl. m. Prahy v předloženém a 
nezměněném znění. 

    Přítomno: 7 členů výboru – výbor je usnášeníschopný. 

    Hlasování: 3 – 0 – 4 

Návrhy změn 07 Územního plánu SÚ hl. m. Prahy nebyly výborem schváleny. 

  

  

5. Projednání návrhu na zadání ÚRM úkol k vypracování analýzy (GIS vrstva či 
elektronická mapa) se zakreslením všech novostaveb postavených od roku 
1989 a pozemků prodaných z vlastnictví hlavního města Prahy od roku 2000.  

Navrhovatel tohoto bodu programu Dr. – Ing. Milan Urban objasnil členům výboru 
svůj požadavek na zadání ÚRM úkol k vypracování analýzy (GIS vrstva či 
elektronická mapa) se zakreslením všech novostaveb postavených od roku 1989 a 
pozemků prodaných z vlastnictví hlavního města Prahy od roku 2000. K tomuto bodu 
vystoupila ředitelka pověřená řízením ÚRM Ing. arch. Kateřina Szentesiová, která 
členům výboru vysvětlila problematiku vypracovávání podobných analýz a 
organizační a finanční možnosti ÚRM v tomto ohledu. 

    K tomuto bodu nebylo přijato žádné usnesení. 

  

7.   Projednání prvního bodu výzvy iniciativy Za novou Prahu 

    Zástupci iniciativy Za novou Prahu přednesli svůj požadavek na organizaci 
workshopů zaměřených na strategii rozvoje a vedení diskurzu o budoucnosti Prahy 
po vzoru západoevropských měst srovnatelných s hlavním městem České republiky. 



    V reakci na tento požadavek vystoupil náměstek primátora HMP Josef Nosek 
s pozitivním stanoviskem k tomuto návrhu. 

  

  

8.   Různé 

V rámci bodu různé vystoupil zástupce iniciativy Arnika s připomínkou 
k problematice návrhů změn 07 Územního plánu SÚ hl. m. Prahy, vzhledem k již 
ukončenému projednávání tohoto bodu však tato připomínka nebyla 
projednána. 

Vzápětí předseda výboru JUDr. Ing. Miloslav Ludvík, MBA ukončil IV. zasedání 
Výboru pro územní rozvoj města. 

  

  

Příští V. plánované zasedání Výboru pro územní rozvoj města ZHMP se 
uskuteční 11. května 2011 od 12:00 hod. v místnosti Nové rady, 1. patro Nové 

radnice, Mariánské náměstí 2, Praha 1. 

  

   

  

  

O V Ě Ř E N Í  Z Á P I S U 

IV. zasedání Výboru pro územní rozvoj města ZHMP 

  

   

  

  

  

…………………………………………………………………… 

JUDr. Ing. Miloslav Ludvík, MBA. 



předseda Výboru pro územní rozvoj města ZHMP 

   

  

  

  

…………………………………………………………………… 

    Radek Hlaváček 

    tajemník Výboru pro územní rozvoj města ZHMP 

  

   

  

  

…………………………………………………………………… 

    Ing. Mgr. Miroslav Poche 

    ověřovatel zápisu 

  

  

  

   

Zapsal dne 20. dubna 2011 tajemník Výboru pro územní rozvoj města ZHMP Radek 
Hlaváček 
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