
Zápis a usnesení z 3. zasedání Výboru pro územní 
rozvoj města ZHMP, ze dne 16.3.2011  

 

Z  Á  P  I  S 

z III. zasedání Výboru pro územní rozvoj města ZHMP dne 16. 3. 2011 

  

III. zasedání Výboru pro územní rozvoj města ZHMP se uskutečnilo dne 16. 3. 
2011 od 12:00 do 13:40 hod. 

  

Přítomni: viz prezenční listina  

  

Řízení zasedání: 

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

  

Program: 

1.   Volba ověřovatele zápisu 

2.   Schválení programu III. zasedání Výboru pro územní rozvoj města ZHMP. 

3.   Informace o změně názvu výboru. 

4.   Kontrola zápisu z mimořádného II. zasedání Výboru pro územní rozvoj města 
ZHMP. 

5.   Seznámení členů výboru s metodikou posuzování výškových staveb v hlavním 
městě Praze – ÚRM HMP. 

6.   Seznámení členů výboru s plánovanou výstavbou v Praze 11, které zásadním 
způsobem mění charakter, strukturu a výšku zástavby – ÚRM HMP 

7.   Projednání prvního bodu výzvy iniciativy Za novou Prahu 

8.   Různé. 

  



  

1.  Volba ověřovatele zápisu 

    (POŘADOVÉ ČÍSLO USNESENÍ 15)  

Na pokyn předsedy výboru JUDr. Ing. Miloslava Ludvíka, MBA výbor hlasuje o 
navržené ověřovatelce zápisu JUDr. Heleně Chudomelové. 

    Přítomno: 5 členů výboru – výbor je usnášeníschopný. 

    Hlasování: 5 – 0 – 0 

JUDr. Helena Chudomelová byla zvolena ověřovatelkou zápisu. 

  

  

2.  Schválení programu III. zasedání Výboru pro územní rozvoj města ZHMP 

    (POŘADOVÉ ČÍSLO USNESENÍ 16)  

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

    Přítomno: 5 členů výboru – výbor je usnášeníschopný. 

    Hlasování: 5 – 0 – 0 

Navržený program jednání byl výborem schválen. 

  

  

3.  Informace o změně názvu výboru 

    Předseda výboru JUDr. Ing. Miloslav Ludvík, MBA vyzval navrhovatele změny 
názvu výboru Dr. – Ing. Milana Urbana k podání informace ohledně změny názvu 
výboru. Dr. – Ing. Milan Urban uvedl, že dřívější název Výbor pro územní plán 
ZHMP nebyl adekvátní vzhledem ke skutečnosti, že Územní plán HMP je pouze 
jednou součástí celé oblasti územního rozvoje, proto prosazoval změnu názvu na 
Výbor pro územní rozvoj města ZHMP, zkratkou VÚRM. 

    Výbor toto vzal na vědomí. 

  



4.  Kontrola zápisu z mimořádného II. zasedání Výboru pro územní rozvoj 
města ZHMP 

    Proti vypracovanému zápisu z minulého zasedání nebyly vzneseny členy výboru 
žádné námitky. 

  

(POŘADOVÉ ČÍSLO USNESENÍ 17)  

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

    Přítomno: 5 členů výboru – výbor je usnášeníschopný. 

    Hlasování: 5 – 0 – 0 

Zápis z mimořádného II. zasedání výboru byl výborem schválen. 

  

5.  Seznámení členů výboru s metodikou posuzování výškových staveb v 
hlavním městě Praze – ÚRM HMP. 

    Na výzvu předsedy výboru JUDr. Ing. Miloslava Ludvíka, MBA seznámila 
architektka ÚRM HMP Ing. arch. Vlasta Klokočková členy výboru se způsobem 
posuzování výškových staveb v hlavním městě Praze a způsobem definování oblastí 
s omezením výstavby výškových budov. 

    K tomuto bodu nebylo přijato žádné usnesení. 

  

6.   Seznámení členů výboru s plánovanou výstavbou v Praze 11, které 
zásadním způsobem mění charakter, strukturu a výšku zástavby – ÚRM HMP 

    Vzhledem k nepřítomnosti člena výboru a starosty MČ Praha 11 Mgr. Dalibora 
Mlejnského nebylo možné tento bod probrat i se stanoviskem MČ Praha 11. 
V krátké diskusi vystoupili zúčastnění zastupitelé MČ Praha 11 a občané téže 
městské části, následně po dohodě členů výboru byl tento bod přesunut na příští 
jednání výboru. 

    Současně předseda výboru JUDr. Ing. Miloslav Ludvík, MBA zúčastněné 
zástupce jedenácté městské části upozornil na skutečnost, že není v kompetenci 
výboru řešit problémy, které spadají do působnosti jednotlivých městských částí. 

    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 zrušení 
výběrového řízení na ředitele ÚRM, ve zprávě mj. kritizovali způsob vedení ÚRM a 
zanedbání přípravy výběrového řízení, kdy MHMP preferuje „technokratického 
administrátora“ místo „respektovaného odborníka“ (citace převzaté ze zprávy 
iniciativy, pozn. taj.)  

    Předseda výboru JUDr. Ing. Miloslav Ludvík, MBA a náměstek primátora Josef 
Nosek následně zástupcům iniciativy objasnili důvody, které MHMP vedou ke 
stanovení manažerských schopností jakožto prioritního požadavku na budoucího 
ředitele ÚRM. Josef Nosek dále požádal zástupce iniciativy o trpělivost při 
restrukturalizaci ÚRM a stanovení mantinelů jeho činnosti. Zástupci iniciativy se 
s Josefem Noskem dále shodli na potřebě širšího dialogu odborné veřejnosti a 
zástupců magistrátu o budoucnosti hlavního města Prahy. 

    K tématu se vyjádřila i zástupkyně iniciativy Za naši budoucnost Ing. Vlasta 
Šenarová, její příspěvek se ale netýkal přímo problematiky ÚRM, proto ji bylo po 
chvíli předsedou výboru JUDr. Ing. Miloslavem Ludvíkem, MBA odebráno slovo. 

  

  

8.   Různé 

V rámci bodu „Různé“ pokračovala ve svém příspěvku zástupkyně iniciativy Za 
naši budoucnost Ing. Vlasta Šenarová. Následně předseda výboru ukončil III. 
jednání Výboru pro územní rozvoj města ZHMP. 

  

  

Příští plánované zasedání Výboru pro územní rozvoj města ZHMP se uskuteční 
13. dubna 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 

III. 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. Helena Chudomelová 

    ověřovatelka zápisu 

  



  

   

Zapsal dne 22. března 2011 tajemník Výboru pro územní rozvoj města ZHMP Radek 
Hlaváček 

 

 

U S N E S E N Í 

Výboru pro územní rozvoj města ZHMP 

  

Pořadové číslo 15 

Schváleno v rámci III. zasedání Výboru pro územní rozvoj města ZHMP (dále 
jen „výbor“) dne 16. 3. 2011 od 12:00 hod. 

  

  

Navržený program III. zasedání výboru:  

  

1.   Volba ověřovatele zápisu 

2.   Schválení programu III. zasedání Výboru pro územní rozvoj města ZHMP. 

3.   Informace o změně názvu výboru. 

4.   Kontrola zápisu z mimořádného II. zasedání Výboru pro územní rozvoj města 
ZHMP. 

5.   Seznámení členů výboru s metodikou posuzování výškových staveb v hlavním 
městě Praze – ÚRM HMP. 

6.   Seznámení členů výboru s plánovanou výstavbou v Praze 11, které zásadním 
způsobem mění charakter, strukturu a výšku zástavby – ÚRM HMP 

7.   Projednání prvního bodu výzvy iniciativy Za novou Prahu 

8.   Různé. 

  



  

Na pokyn předsedy výboru JUDr. Ing. Miloslava Ludvíka, MBA výbor hlasuje o 
navrženém programu mimořádného II. zasedání výboru. 

  

  

    Přítomno: 5 členů výboru – výbor je usnášeníschopný. 

    Hlasování: 5 – 0 – 0 

  

  

  

Navržený program mimořádného II. zasedání výboru byl výborem schválen. 

  

  

  

  

  

___________________________        ___________________________ 

JUDr. Ing. Miloslav Ludvík, MBA    Radek Hlaváček     

předseda Výboru pro územní rozvoj města ZHMP    tajemník Výboru pro územní 
rozvoj města ZHMP 

  

  

  

Zhotoveno dne 22. března 2011. 

 

 



U S N E S E N Í 

Výboru pro územní rozvoj města ZHMP 

  

Pořadové číslo 16 

Schváleno v rámci III. zasedání Výboru pro územní rozvoj města ZHMP (dále 
jen „výbor“) dne 16. 3. 2011 od 12:00 hod. 

  

  

  

Na pokyn předsedy výboru JUDr. Ing. Miloslava Ludvíka, MBA výbor hlasuje o 
navržené ověřovatelce zápisu JUDr. Heleně Chudomelové. 

  

  

     

  

    Přítomno: 5 členů výboru – výbor je usnášeníschopný. 

        Hlasování: 5 – 0 – 0 

  

  

JUDr. Helena Chudomelová byla zvolena ověřovatelkou zápisu. 

  

  

  

  

  

___________________________        ___________________________ 



JUDr. Ing. Miloslav Ludvík, MBA    Radek Hlaváček     

předseda Výboru pro územní rozvoj města ZHMP    tajemník Výboru pro územní 
rozvoj města ZHMP 

  

  

  

Zhotoveno dne 22. března 2011. 

  

U S N E S E N Í 

Výboru pro územní rozvoj města ZHMP 

  

Pořadové číslo 17 

Schváleno v rámci III. zasedání Výboru pro územní rozvoj města ZHMP (dále 
jen „výbor“) dne 16. 3. 2011 od 12:00 hod. 

  

  

  

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

  

  

  

     

    Přítomno: 5 členů výboru – výbor je usnášeníschopný. 

        Hlasování: 5 – 0 – 0 

  

  



Zápis z mimořádného II. zasedání výboru byl výborem schválen. 

  

  

  

   

  

___________________________        ___________________________ 

JUDr. Ing. Miloslav Ludvík, MBA    Radek Hlaváček     

předseda Výboru pro územní rozvoj města ZHMP    tajemník Výboru pro územní 
rozvoj města ZHMP 

  

  

  

Zhotoveno dne 22. března 2011. 
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