
ZÁPIS Z JEDNÁNÍ 

KOMISE STAVEBNÍ A DOPRAVY 

MČ PRAHA - LIBUŠ 

 

 

 

11. 9. 2015,  7:45 – 9:50 

Místo: kancelář starosty MČ 

Přítomni: předseda komise Mgr. R. Řezanka 

Členové komise: Mgr. Markéta Jedličková, Mgr. Václav Kuthan,  p. Dalibor Šulc, p. Radek 

Horák, RNDr. Pavla Tůmová Ph.D. 

Tajemník komise: Ing. arch. Z. Kříž 

Omluveni: Ing. arch. Jana Kačenová MSc., 

Přizváni: manželé Zahradníkovi, p. Klimakovský 

Host: Mgr. Matěj Kadlec 

 

Jednání zahájil a řídil předseda komise Mgr. R. Řezanka. 

 

Další  jednání  komise proběhne v  pátek   23. 10. 2015  od 7:50 v kanceláři pana starosty. 

 

Kontrola usnesení RMČ ve věcech, které projednávala KSD. Příslušná usnesení byla komisi 

předložena:   

 Novostavba MŠ s atelierem, kavárnou a knihovnou, Písnice – paní Hofmanová. 

Usnesení RMČ nepřijato, bude předloženo na jednání ZMČ 16. 9. 2015. 

 změna platného územního plánu (UP)  č.  Z 2832/00, která upravuje metodiku UP. 

Usnesení RMČ č. 222/2015 ze dne 10. 8. 2015. Bude předloženo na jednání ZMČ 16. 

9. 2015. 

 Viladomy Ke Kašně – dosud jsme od projektanta neobdrželi PD v elektronické 

podobě. 

 seznam požadavků na investice 2016 a výhled do roku 2026 v programu PRO GINIS. 

Usnesení RMČ č. 219/2015 ze dne 10. 8. 2015 

 seznam požadovaných územních  studií  od IPR. RMČ dne 10. 8. 2015 přijala 

usnesení č. 220/2015. 

 Přestavba rodinného  domu č.p.80 v k.ú. Libuš – Mgr. Šilhavý.  Usnesení RMČ č. 

225/2015 ze dne 10. 8. 2015.  Následně si stavební úřad vyžádal podle par. 110 SZ   

smluvní vztah (ne souhlas) se zateplením, ve vazbě na zastavěný pozemek. RMČ 31. 

8. 2015  rozhodla, že bude řešeno smlouvou o smlouvě budoucí kupní.  

Je postupováno v souladu s metodikou (požadavek stavebníka na odkup, vyvěšení 

záměru ….).  

 Novostavba RD  na parc.č. 851/1 v k.ú. Písnice, V Zákopech  – pí Burešová, p. Bělina. 

Usnesení RMČ č. 223/2015 ze dne 10. 8. 2015.   

 Stavební úpravy a zateplení RD Drůbežářská  - Ing. Procházka – roh Drůbežářské a 

Husařské. Usnesení RMČ č. 224/2015 ze dne 10. 8. 2015.   

 

Nově projednané body: 



1. Novostavba RD s kancelářemi K Lukám – záměr manželů Zahradníkových. Bylo na 

jednání  3.7.2015, ale komise nebyla usnášeníschopná, následně na jednání  komise 

4.8.2015 byl přijat nesouhlas.  Požadováno: souhlas sousedů, dodržení stavební čáry, 

veškerá potřebná PS na vlastním pozemku. Stavebníci se nyní dostavili a představili 

svůj záměr: 

Závěr: Komise z předložených variant střech (plochá, sedlová, valbová) vybrala 

sedlovou střechu se štítem do ulice, 2NP a podkroví, parkování: 4 PS na vlastním 

pozemku. Bylo doporučeno získat souhlasy sousedů. Zastavěná plocha RD 149 m2, 

zpevněné plochy 147 m2, zeleň 204 m2 ( pozemek parc.č. 533/1 v k.ú. Libuš - ulice 

K Lukám -  je celkem 500 m2). Výška hřebene střechy 9,3 m.  

Závěr: za splnění výše uvedených podmínek komise doporučuje se záměrem souhlasit. 

Hlasování: 5 – 0 – 1 

 

  

2. Žádost o stavební úpravy v objektu hromadných garáží v Dobronické. 

Žádost podal nájemce pan Martin Sedeke. Jde o úpravy na vlastní náklady pro 

podnájemce spolek Omega Motorcycle Club o.s. (IČ 22751041)  – spolek cca 12 

členů, kteří upravují motorky a staví nové motorky. 

Na jednání KSD přišel zástupce stavebníka p. Martin Klimakovský a záměr představil. 

KSD se zabývala pouze stavebními záležitostmi, MČ bude muset dořešit i právní 

aspekty. Do projektu bude nutno zapracovat i profese (vnitřní rozvody ing. sítí, 

požárně bezpečnostní řešení) a vyjádření hygieny a hasičů. Bylo požadováno vysvětlit 

otázky hluku – řešeno tím, že se tato část objektu uzavře pastovými okny. VZT řešena 

průmyslovým ventilátorem na fasádě.  Omega Motorcycle Club o.s. (IČ 22751041)   

nabízí MČ spolupráci ve formě předvádění motocyklů na akcích pořádaných MČ. 

Závěr: komise bere záměr na vědomí a očekává předložení vizualizací (zákres do 

fotografie) a pohledů na fasády (řešení okenních výplní).  

Hlasování: 5 – 1 – 0 

 

 

3. Bytový dům s podílem obchodních jednotek, vč. řešení technické a dopravní 

infrastruktury: „U metra Libuš“. 

U Novodvorské, mezi Zbudovskou  a V Hrobech. Pozemky parc.č. 1123/1, 1123/43, 

1123/44, 1123/46, 1123/47, 1123/114 v k.ú. Libuš. 

Investor Rezidence Měcholupy s.r.o.  Projektant  MS architekti s.r.o. 

V PD je uvedeno, že jde o 1PP a 8NP, v reálu jde o 9NP (poslední podlaží je 

uskočené).  

KSD  doporučuje souhlasit: 

a) s předloženou  dokumentací pro umístění stavby rezidenčního objektu 

s doplňkovou komerční funkcí „U metra Libuš“. Investorem je Rezidence 

Měcholupy s.r.o., Korunní 810/104, 101 00 Praha 10, IČ 275 89 048, dokumentaci 

vypracovala společnost MS architekti s.r.o., U Nikolajky 1085/15, 150 00 Praha 5,  

v  08/2015.  Stavba je umístěna na pozemcích  parc.č. 1123/1, 1123/43, 44, 45, 46, 

47 a 1123/114, všechny v k. ú. Libuš. Souhlas je podmíněn splněním následujících  

podmínek:  

 12 rušených podélných  parkovacích míst v ulici Zbudovská bude plně nahrazeno 

novými parkovacími místy v ulici Zbudovská . 

 Bude prověřena možnost umístění dalších parkovacích míst nad rámec 

nahrazovaných parkovacích míst a nad rámec legislativně dané potřeby. 



 Doporučujeme zvážit možnost, aby nová ulice V Hrobech bude vybudována ve 

větším rozsahu než je navrženo v PD, a  to  v rozsahu od ulice Novodvorská k již 

vybudované části ulice V Hrobech. Stavba nové komunikace bude koordinována 

s již vybudovanou částí ulice V Hrobech, šířka nové vozovky  musí odpovídat šíři 

vozovky v již vybudované části.  

 Bude řešeno umístění kontejnerů na tříděný odpad na pozemku investora, 

popřípadě v uličním prostoru  nové ulice V Hrobech a doporučujeme zvážit 

možnost  podzemních  kontejnerů (zapuštěných do země).   

b)    s tím, že v ploše SV-J  bude 90% bydlení a 10% nebytových prostor, 

které  budou rozděleny do menších jednotek. 

Hlasování: 5 – 0 – 1. 

 

 

4. Informace: Manuál participace. 

      2.9.2015 proběhlo na IPR představení  Manuálu participace (jak zapojit               

     veřejnost do plánování města).  

     Manuál  je na webu: htpp://iprpraha.cz/manualparticipace.  

     Do 16.9.2015 – poslat na adresu: participace@ipr.praha.cz)       

     komentáře a připomínky.   

     Manuál řeší tyto oblasti: po výkladu pojmu  (co je participace)  

      následuje: kdo participuje, příležitosti a limity participace a krok za  

      krokem procesem participace.   

      Manuál má  3  části:  A - obecné principy,  B -  10 možných  

      (případových)  scénářů, C - 22 metod participace (přehled metod        

      podle jejich účelu, jednotlivé metody mají své limity).   

      Tematicky jde o:  strategické plánování, územní plánování a tvorbu   

      veřejného prostranství.  

      Z hlediska účastníků jde o: politiky, úředníky, odborníky k danému   

      tématu, investory a veřejnost.  

      Pozn:  z hlediska místa pořádání je třeba nezapomenout na  

      bezbariérový přístup.  

 

      Před manuálem bylo vydáno Zhodnocení výchozího stavu – praxe  

      městských částí Prahy v začleňování veřejnosti do plánování města (je  

      na webu IPR). V tomto programu jsme nebyli zařazeni. Šlo o 6 velkých  

      MČ (Praha 3, 6, 7, 10, 14, 21), 3 malé MČ (Čakovice, Suchdol,  

      Zbraslav).  

 

            Proběhl výklad: „Krok za krokem“  - 10 kroků ( rozhodnout zda        

            participovat, stanovit jasný rozsah, definovat cíle, seznámit se    

            s kontextem, zmapovat koho zapojit, vybrat kombinaci metod, rozdělit  

            role, vybrat komunikační strategii, udělat realistický časový  

            harmonogram  a vypracovat rozpočet). 

 

           Koordinátorem participace by neměl být úředník, ale odborník.   

           Informace by měly být koncentrovány na jednom místě. Veřejná  

      správa má vytvářet (formulovat) zadání a potom pozvat odborníky  

     (facilitátor, moderátor – nejde o stejný pojem) kteří zajistí  

      moderování.  Je potřebná analýza cílových skupin, vytvoření  

mailto:participace@ipr.praha.cz


      komunikační strategie, časového harmonogramu a nezapomenout na  

     rozpočet.  

 

           Je třeba provádět monitoring a hodnocení procesu participace. 

 

      Připomínky k manuálu mohou být neformální, nemusí jít o zápis  

      z komise nebo usnesení Rady.  Formu komentáře k manuálu jsme    

      obdrželi dodatečně.  

                

      Možné připomínky: 

      Rozšířit scénáře  o: 

 veřejné projednávání privátních developerských záměrů 

 veřejné projednávání urbanistických studií 

      Opravit  tiskové chyby -  viz: Obsah - A4.  

 

      Závěr: členové komise manuál prostudují a případné připomínky pošlou mailem  

      tajemníkovi komise do 15. 9. 2015.  

 

 

5. Novostavba RD na pozemku parc.č. 675 v k.ů. Písnice, přípojky a napojení na místní 

komunikaci Bavorovská. Stavebník Nguyen The Phuong. ZP 123,6 m2, 2 NP, plochá 

střecha, atika +6,40 m. Projekt odpovídá požadavkům. Původně dodán jen popis 

přípojek, na vyžádání byla dodána i PD RD. 

 

            KSD doporučuje souhlasit:   

            1)  s novostavbou rodinného domu   na pozemku parc.č. 675 v k.ú. Písnice s tím, že             

            novostavba rodinného domu bude mít zastavěnou plochu  123,6 m2, dvě nadzemní   

             podlaží a plochou střechu s výškou atiky + 6,40 m, 

            2)  se stavbami přípojek:  vodovodní, kanalizační  splašková, elektro NN a    

            telekomunikační,  na pozemku parc. č. 690 v k. ú. Písnice,  který  je ve vlastnictví   

            Hlavního města Prahy a ve správě MČ Praha-Libuš, za splnění následujících  

            podmínek: 

a) investor před zahájením prací uzavře s MČ Praha-Libuš smlouvu o smlouvě  

budoucí o zřízení věcných břemen na tomto pozemku, v souladu se Zásadami 

zřizování věcných břemen a stanovení náhrad za jejich zřízení, 

a)  podmínkou vydání kolaudačního souhlasu bude předchozí uzavření Smlouvy o  

věcném břemeni dle Smlouvy o smlouvě budoucí dle bodu  2a)  podmínek tohoto 

vyjádření 

3)  s  připojením pozemku parc.č. 675 v k.ú. Písnice na místní komunikaci  v ulici 

Bavorovská za splnění následujících podmínek: 

Veškeré stavební úpravy nájezdu z komunikace na vlastní pozemek budou provedeny 

na náklady investora s dodržením technologických postupů. 

Stavební úpravy nájezdu z komunikace budou dokončeny před zahájením užívání 

tohoto vjezdu. 

Vjezd bude proveden ve stejném materiálovém složení a  barevnosti jako okolní 

vjezdy. 

Investor zajistí stanoviska správců inženýrských sítí vedoucích pod plánovaným 

vjezdem.  



Budou splněny podmínky správců inženýrských sítí z hlediska ochrany těchto sítí 

(např. položení chrániček přes stávající kabely) na náklady investora. Za narušení 

inženýrských sítí zodpovídá investor stavby. 

Po vybudování vjezdu bude plocha předána správci komunikace – odboru životního 

prostředí a dopravy ÚMČ Praha-Libuš, zároveň bude předána situace skutečného 

provedení, včetně konstrukčních vrstev, vyznačení sítí  a  chrániček těchto sítí. 

Hlasování: 6 – 0 – 0.  

  

 

6. „Pěstební areál Písnice, Praha - Libuš “. Předkladatel Ing. arch. Mazáček. Investor 

ROSK s.r.o. Požadavek na souhlas s  výjimečně přípustným využitím  části pozemku 

parc.č. 1015/15 v k.ú. Písnice na dvě skladové haly. Předložena byla DÚR. Jde o 

návrh zemědělského areálu na orné půdě, umístěný v k.ú. Písnice a Vestec. Obec 

Vestec s areálem nesouhlasí. Záměr se objevil na začátku roku a RMČ k němu (tehdy 

šlo o požadavek na změnu platného UP HMP) přijala nesouhlasné stanovisko formou 

usnesení RMČ č. 29/32015 ze dne 2. 2. 2015.  

Závěr: Komise doporučuje se záměrem nesouhlasit. 

            Důvody nesouhlasu: 

1) Dopravní připojení příjezdové komunikace k pěstebnímu areálu na 

sjezd ze SOKP,  stavba 513, „Vestecký přivaděč“, není realizovatelné. Napojení 

nevyhovuje platným právním předpisům  a nevyhovuje bezpečnosti silničního 

provozu. Příjezd a odjezd do a z areálu by byl možný pouze v jednom směru, 

příjezd od SOKP, odjezd pouze na kruhovou křižovatku na Vídeňské. Na ulici 

Vídeňská by došlo ke zvýšení intenzity dopravy. 

2) Pozemek parc.č. 1015/15 v k.ú. Písnice se nachází v plánované trase   

hromadné dopravy, propojující vědecká centra v obcích Vestec, Zlatníky a Dolní 

Břežany a budoucí konečnou stanici metra ID „Depo Písnice“. V současné době se 

zpracovává studie, Středočeský kraj připravuje dokumentaci pro územní řízení. Je 

nutno zachovat koridor pro tuto  budoucí  trasu MHD. 

           3)                     Šlo by o velké zábory ZPF (haly 1.600 m2, komunikace 7.253 m2). 

Hlasování: 6 – 0 - 0 

  

 

 

          

                                        

V Praze 11. 9. 2015      Zapsal: Kříž 

 

Schválil: Mgr. Radek Řezanka 


