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Z  Á  P  I  S 
z VI. zasedání Výboru pro územní rozvoj města ZHMP dne 8. 6. 2011 

 
VI. zasedání Výboru pro územní rozvoj města ZHMP se uskutečnilo dne 8. 6. 2011 od 12:00 

do 13:00 hod. 
Přítomni: viz prezenční listina  
 
Jednání řídil: předseda Výboru pro územní rozvoj města ZHMP JUDr. Ing. Miloslav Ludvík, 
MBA. 
 
Program: 

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

2. Volba ověřovatele zápisu zasedání 
3. Kontrola zápisu z V. zasedání Výboru pro územní rozvoj města ZHMP 
4. Představení jmenované ředitelky Útvaru rozvoje města hl. m. Prahy 

(ÚRM) paní Ing. Jany Vaněčkové členům výboru 
5. Seznámení výboru s projednanými změnami vlny 06 a 07 před 

předložením do RHMP a ZHMP 
6. Projednání třetího bodu výzvy iniciativy Za novou Prahu 
7. Různé 
 
 

1.  Schválení navrženého programu VI. zasedání Výboru pro územní rozvoj města ZHMP 
 (POŘADOVÉ ČÍSLO USNESENÍ 25)  

Na pokyn předsedy výboru JUDr. Ing. Miloslava Ludvíka, MBA výbor hlasuje o 
schválení navrženého programu jednání. 
  Přítomno: 6 členů výboru – výbor je usnášeníschopný. 
  Hlasování: 6 – 0 – 0 

Navržený program jednání byl výborem 
schválen. 
 
 

2.  Volba ověřovatele zápisu zasedání 
 Ověřovatelem zápisu zasedání byl jmenován JUDr. Ing. Miloslav Ludvík, MBA. 
 
 
 
3.  Kontrola zápisu z IV. zasedání Výboru pro územní rozvoj města ZHMP 
 (POŘADOVÉ ČÍSLO USNESENÍ 26)  

Na pokyn předsedy výboru JUDr. Ing. Miloslava Ludvíka, MBA výbor hlasuje o 
schválení zápisu z V. zasedání výboru. 
  Přítomno: 6 členů výboru – výbor je usnášeníschopný. 
  Hlasování: 6 – 0 – 0 

Zápis z V. zasedání výboru byl výborem 
schválen. 
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4.  Představení jmenované ředitelky Útvaru rozvoje města hl. m. Prahy (ÚRM) paní Ing. 
Jany Vaněčkové členům výboru. 
 Na výzvu předsedy výboru JUDr. Ing. Miloslava Ludvíka, MBA představil náměstek 
primátora Josef Nosek členům výboru nově jmenovanou ředitelku Útvaru rozvoje města hl. 
m. Prahy (ÚRM) Mgr. Janu Vaněčkovou. Náměstek primátora Josef Nosek následně výboru 
oznámil, že nová koncepce rozvoje hl. m. Prahy bude v součinnosti s ÚRM HMP představena 
v průběhu léta, přičemž přesný termín není v tuto chvíli možné stanovit. 

K tomuto bodu programu nebylo přijato žádné usnesení. 
  
5. Seznámení výboru s projednanými změnami vlny 06 a 07 před předložením do RHMP a 
ZHMP 

K tomuto bodu vystoupil náměstek primátora Josef Nosek, který členům výboru 
k těmto změnám podal základní informace. Následně si vzala slovo ředitelka OÚP MHMP Ing. 
Jitka Cvetlerová, která výboru nabídla možnost projednání každé změny zvlášť. Předseda 
výboru JUDr. Ing. Miloslav Ludvík, MBA následně navrhl členům výboru detailní rozbor 
právě těch změn, u kterých takový zájem ze strany členů výboru bude. 

Na dotaz předsedy výboru JUDr. Ing. Miloslava Ludvíka, MBA se výbor nejprve 
věnoval změně č. 909, u které se v oblasti Kbely V mezi ulicemi Mladoboleslavská a 
Trabantská počítá s novým využitím území především pro účely bydlení. K této změně Ing. 
Jitka Cvetlerová vysvětlila, že se jedná o změnu přerušenou, tedy nikoliv určenou ke 
schválení.  

Následně si vzal slovo Dr. – Ing. Milan Urban s technickou poznámkou směřující 
k systému dodávky podkladů členům výboru. 

Náměstek primátora Josef Nosek následně nabídl setkání s klubem zastupitelů TOP 
09 k navrhovaným změnám před zasedáním ZHMP. Dále oznámil, že v rámci navrhovaných 
změn figurují i takové změny, na jejichž schválení či neschválení neexistuje jednotný názor. 
Jako jeden z příkladů takové změny náměstek uvedl změnu týkající se Klánovického lesa, 
tento tisk však už znovu Výborem pro územní rozvoj města ZHMP procházet nebude a bude 
rovnou předložen ZHMP. K této změně se krátce vyjádřila i ředitelka OÚP MHMP Ing. Jitka 
Cvetlerová, která oznámila, že materiál bude předložen RHMP i ZHMP. 

Následně se zástupkyně iniciativy Za naší budoucnost Ing. Vlasta Šenarová otázala na 
důvod, který vedl k prodlení se schválením těchto projednávaných změn. Předseda výboru 
JUDr. Ing. Miloslav Ludvík, MBA na toto odpověděl, že je to dáno množstvím námitek, 
jejichž projednávání se vleče. Ing. Jitka Cvetlerová k tomu podotkla, že je prodlení dáno i 
častými nedostatky na straně žadatele.  
  

(POŘADOVÉ ČÍSLO USNESENÍ 27)  
Na pokyn předsedy výboru JUDr. Ing. Miloslava Ludvíka, MBA výbor hlasuje o 

navrženém usnesení Dr. – Ing. Milana Urbana ve znění: „Výbor byl seznámen s předloženými 
změnami vlny 06 a 07, projednal je a doporučuje, aby byly dále předloženy RHMP a ZHMP.“ 
  Přítomno: 8 členů výboru – výbor je usnášeníschopný. 
  Hlasování: 8 – 0 – 0 

Bylo přijato usnesení ve znění: „Výbor 
byl seznámen s předloženými změnami 
vlny 06 a 07, projednal je a doporučuje, 
aby byly dále předloženy RHMP a 
ZHMP.“ 
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6. Projednání třetího bodu výzvy iniciativy Za novou Prahu 
 Slova se ujal zástupce iniciativy Za novou Prahu Dan Merta, který oznámil některé 
podrobnosti plánované tiskové konference iniciativy, která se podle dalšího upřesnění měla 
mj. týkat tzv. „abecedy“, tj. inventury rozvoje města v uplynulých dvaceti dvou letech. Dále 
se měla týkat reakce na jmenování nové ředitelky ÚRM HMP Mgr. Jany Vaněčkové a 
dosavadního postupu dialogu mezi iniciativou a hlavním městem Prahou.  
 K tomuto bodu nebylo přijato žádné usnesení. 
 
7. Různé 
 Slova se ujala Ing. Jitka Cvetlerová, která členům výboru představila čtyři podněty od 
MČ Praha – Křeslice na zařazení změn území do celoměstsky významných změn. Výbor 
hlasoval o jejich nedoporučení k projednávání v rámci celoměstsky významných změn. 

 
(POŘADOVÉ ČÍSLO USNESENÍ 28)  
Na pokyn předsedy výboru JUDr. Ing. Miloslava Ludvíka, MBA výbor hlasuje o 

nedoporučení změny týkající se požadavku „realizace obytné zástavby Dolní Křeslice – sever“ 
(Z 1991/08) k projednávání v rámci celoměstsky vyznaných změn. 
  Přítomno: 7 členů výboru – výbor je usnášeníschopný. 
  Hlasování: 7 – 0 – 0 

Změna č. Z 1991/08 nebyla výborem 
doporučena k projednávání v rámci 
celoměstsky významných změn.  
 

(POŘADOVÉ ČÍSLO USNESENÍ 29)  
Na pokyn předsedy výboru JUDr. Ing. Miloslava Ludvíka, MBA výbor hlasuje o 

nedoporučení podnětu týkajícího se požadavku na „zrušení křižovatky na dálnici D1 a 
Vestecké spojky“ k projednávání v rámci celoměstsky vyznaných změn. 
  Přítomno: 7 členů výboru – výbor je usnášeníschopný. 
  Hlasování: 6 – 0 – 1 

Podnět MČ Praha – Křeslice týkající se 
požadavku na „zrušení křižovatky na 
dálnici D1 a Vestecké spojky“ nebyl 
výborem doporučena k projednávání 
v rámci celoměstsky významných změn.  
 

 
(POŘADOVÉ ČÍSLO USNESENÍ 30)  
Na pokyn předsedy výboru JUDr. Ing. Miloslava Ludvíka, MBA výbor hlasuje o 

doporučení k odeslání podnětu na „zrušení kontejnerového překladiště Metrans u Petrovic“ k 
projednání na úroveň náměstka primátora Josefa Noska. 
  Přítomno: 7 členů výboru – výbor je usnášeníschopný. 
  Hlasování: 7 – 0 – 0 

Podnět MČ Praha – Křeslice týkající se 
požadavku na „zrušení kontejnerového 
překladiště Metrans u Petrovic“ byl 
výborem doporučen k odeslání 
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k projednání na úroveň náměstka 
primátora Josefa Noska.  

 
 
 

(POŘADOVÉ ČÍSLO USNESENÍ 31)  
Na pokyn předsedy výboru JUDr. Ing. Miloslava Ludvíka, MBA výbor hlasuje o 

nedoporučení podnětu týkajícího se požadavku na „vznik lesa a současné rozšíření obytných 
ploch“ k projednávání v rámci celoměstsky vyznaných změn. 
  Přítomno: 7 členů výboru – výbor je usnášeníschopný. 
  Hlasování: 7 – 0 – 0 

Podnět MČ Praha - Křeslice týkající se 
požadavku na „vznik lesa a současné 
rozšíření obytných ploch“ nebyl výborem 
doporučen k projednávání v rámci 
celoměstsky významných změn.  

 
Vzápětí si vzal slovo Dr. – Ing. Milan Urban s poznámkou k příštímu termínu jednání 

výboru. Následně proběhla krátká diskuse k zářijovému termínu jednání, náměstek 
primátora Josef Nosek požádal výbor o zasedání nejpozději dne 5. září 2011, který byl 
předsedou výboru JUDr. Ing. Miloslavem Ludvíkem, MBA potvrzen na čas 14:00. 

Dr. – Ing. Milan Urban pokračoval druhou částí svého sdělení, kdy požádal o 
vytvoření analýzy ostatních podobně velkých měst Evropy jako je Praha a porovnat některé 
údaje týkající se územního rozvoje a možné diskuse. Náměstek primátora Josef Nosek 
v reakci požádal o písemné sdělení tohoto požadavku, který by mohl být zadán ÚRM HMP. 

 
Následně předseda výboru JUDr. Ing. Miloslav Ludvík, MBA ukončil VI. zasedání 

Výboru pro územní rozvoj města ZHMP. 
 

Příští VII. plánované zasedání Výboru pro územní rozvoj města ZHMP se uskuteční 5. září 
2011 od 14:00 hod. v místnosti Nové rady, 1. patro Nové radnice, Mariánské náměstí 2, 

Praha 1. 
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O V Ě Ř E N Í  Z Á P I S U 
VI. 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 
 
 
 
 
 
 
…………………………………………………………………… 

JUDr. Ing. Miloslav Ludvík, MBA. 
 ověřovatel zápisu 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zapsal dne 15. června 2011 tajemník Výboru pro územní rozvoj města ZHMP Radek Hlaváček 




