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KOMISE PRO ROZVOJ A ÚZEMNÍ PLÁN MČ PRAHA ČAKOVICE 
Z Á P I S  Z  J E D N Á N Í   S C H Ů Z E   Č .  0 0 2  

KDY: 13. března 2022, 17.00h 
KDE: zasedací místnost radnice 

JMÉNO TELEFON MAIL PŘÍTOMEN 
Ing. arch. Pavel Vávra  Ano 
Mgr. Soňa Černá  Ano 
Ing. Radek Váša  Ne 
Ing. Aleš Raimr   Ano 
Ing. Martina Kozelková   Ano 
Jaroslav Šimáček   Ne 
Aleš Navrátil   Ano 
Pavel Dužík    Ano 
Mgr. Martin Kroh    Ano 
    
Ing. Alexander Lochman, Ph.D.     Host/ Ano 
    

 

 

O B E C N É   P R O J E D N Á V A N É   B O D Y  

001/01  

Pravidla pro hlasování: 

Komise si stanovila a odhlasovala tato pravidla: 

1. Všechny důležité body budou prohlasovány, každý člen disponuje jedním hlasem. 
2. Pokud dopadne hlasování nerozhodně, rozhodne předseda komise jedním hlasem navíc. 

V takovém případě bude tato skutečnost zapsána do zápisu. 
3. Dostane-li se člen komise do střetu zájmů, musí ostatní členy komise před hlasováním o 

této skutečnosti upozornit. 
4. Dostane-li se člen komise do střetu zájmů, v hlasování o předmětném bodě je povinen se 

zdržet hlasování. 

Usnesení:  230123_Komise v novém složení jednohlasně odsouhlasila. Ponechat v zápise. 

012/01  

Pravidla pro zveřejňování informací / zásady důvěrnosti: 

Komise si stanovila a odhlasovala toto usnesení: 

Komise je poradní orgán rady MČ a pověřeného radního. S informacemi v komisi je třeba zacházet 
jako s důvěrnými, podléhajícími mimo jiné autorským právům a není možné je zveřejňovat. 

O způsobu a čase zveřejnění smí rozhodnout pouze pověřený radní.  

Komise je a musí být apolitická. Každý člen komise je zde nominován jako odborný konsultant, nikoliv 
jako příslušník nějaké politické skupiny či zastupitel. 



 
2 

 

Pokud bude člen komise individuálně dotázán například sousedy na připravované/projednávané 
projekty, smí odpovědět v obecné rovině. Není přípustné žádné zveřejňování konkrétních informací či 
dokonce podkladů od investorů. Není přípustné žádné publikování na jakýchkoliv veřejných kanálech, 
ani aktivní nabízení těchto informací. 

V případě většího zájmu ze strany dotazujících se, případně jsou-li dotčeny jakýmkoliv způsobem 
jejich zájmy, je nutné odkázat takový dotaz na pověřeného radního. 

230123_Komise v novém složení odsouhlasila toto usnesení s tím, že je závazné pro všechny členy 
komise, i když pro něj třeba nehlasovali.  

Ponechat v zápise. 
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Ž Á D O S T I  O  S T A N O V I S K O  K O M I S E  

 

001/S01 

Novostavba RD na nároží ulic Všetatská a U zbrojnice na místo demolovaného objektu č.p. 11/24 
(pozemky parc.č. 21/1 a 21/2) v k.ú. Miškovice 

Předkladatel: Ing. Aleš Rezek a ing. David Rezek 

Specifikace požadavku, usnesení:   

Komisi byl předložen a v komisi stavebníky osobně představen záměr rekonstrukce RD (rodinný dům 
o třech bytových jednotkách) 

 

Usnesení: 

Komise se shodla na potřebě projekt přepracovat: 

1. Podle názoru komise po podrobném prostudování se nejedná o RD o třech bytových 
jednotkách, ale o bytový dům s až deseti byty (2x1kk, 3x2kk a 5x3kk). 
Komise požaduje splnit přísnější požadavky na BD včetně parkování na pozemku záměru dle 
platných právních předpisů. Podle platné územně plánovací dokumentace je výstavba 
bytového domu na tomto místě možná. 

2. V projektu je třeba zakreslit, zohlednit a započítat do kapacit i stávající stavbu „ve dvoře“ na 
pozemku parc.č. 21/2. 

3. Dům je měřítkově neuměřený. Je třeba jeho hmotu zmenšit a pomocí architektonických 
prvků „rozbít“ na menší celky. Pro posouzení místně obvyklého není možné odkazovat na 
jednotlivé excesy v okolí. Je třeba porovnávat se skutečně obvyklým podobného charkteru. 
Není tedy například možné odkazovat na domy, které nestojí na uliční čáře, ale jsou od ní 
odstoupené do zahrady. 

4. Součástí tohoto stanoviska je grafická příloha (3x půdorys a 1x zákres) 

230313 – příště vypustit 

 

001/S02 

Rezidenční výstavba Městského investora v severozápadní části Třeboradic 

Specifikace požadavku, usnesení:   

Komisi byl předložen materiál k jednání do rady hl.m.Prahy, který připravil městský investor. Jedná se 
o textový rozbor přípravy pro budoucí rezidenční výstavbu nájemního bydlení vyššího standardu. 

Usnesení: 

Komise bere na vědomí. 

230313 – příště vypustit 
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002/S01 

Záměr výstavby na Kostelecké ulici – na pozemku parc.ř.1405 v k.ú. Čakovice, investor Larity s.r.o. 

Předkladatel: Larity s.r.o., ing. Arch. Zdeněk Korch 

Specifikace požadavku:   

Komisi byl předložen materiál záměr výstavby na pozemku parc. č. 1405 v k.ú. Čakovice (při ulici 
Kostelecké). 

Investor řeší území komplexně v širším kontextu. Záměr navrhuje „dopravní obslužnou síť“ pro celé 
území na sever od Kostelecké. Struktura počítá s jednou hlavní východo-západní komunikací cca 
vprostřed území a propojkami severo-jižním směrem na sever i jih od ní. Severo-jižní komunikace 
navržená v pozemku investora je navržena s charakterem obytné ulice, s možností napojení na 
severu i jihu. Hlavní napojení středové východozápaní komunikace na jih do ulice Kostelecké je 
nicméně navrženo na jiných pozemcích více na západ.Investor ponechal pozemkovou rezervu 
z vlastního pozemku na severu (pro V-Z komunikaci) i na jihu (pro rozšíření Kostelecké).  

Při kostelecké jsou navrženy  dvou plánech dva domy se 4+NP.Prter i 2NP jsou převýšené. V zadní 
části je navrženo bydlení v nižších objektech. 

Usnesení: 

1. Architektonicky je záměr zdařilý. 
2. Komise konstatuje, že záměr stavět v této lokalitě je v tuto chvíli předčasný. Území vyžaduje 

vyřešit. nejprve jako celek, každý jednotlivý záměr pak musí být posuzován s ohledem na toto 
celkové řešení. 
Komise navrhuje MČ zadat takovou studii co nejdříve, a to ve spolupráci se všemi vlastníky 
v území, na základě MČ svolané schůzky. Komise vypracuje zadání. 

3. Investor se snaží o komplexní řešení, nicméně s ohledem na jeho omezené kompetence jen 
jako „nezávaznou vizi“. Komise konstatuje, že pokud ba měl být investor „vpuštěn“ do území 
dříve než ostatní, musí realizovat co nejvíc „nadřazené infrastruktury“ včetně dopravní na 
svůj účet. Tzn. mimo jiné vybudovat „svou“ S-J komunikaci nikoliv jako obytnou, ale jako 
„kapacitní“ pro hlavní napojení V-Z komunikace jižním směrem na ulici Kosteleckou.  

4. Komise si není jista výškou 4+NP. Pokud by byla připuštěna taková výška, musí být nastavena 
jako závazná pro všechna další stavby podél kostelecké na stejné straně ulice. 

5. Výškový přechod mezi 2. domem a bytovými objekty na severu je moc ostrý. 2. dům by měl 
být nižší. 
 

002/S02 

Zadání studie Kostelecká 

Na základě záměru Larity s.r.o. (viz bod 001/S01 tohoto zápisu) vyvstala nutnost vypracovat 
architektonickou studii možného zastavění podél ulice Kostelecké, a to ve spolupráci s co největším 
množstvím vlastníků. Smyslem studie ba měl být podklad pro posuzování a limitování / regulaci 
každého dalšího předkládaného záměru v území, a to na základě co nejširšího konsenzu MČ a 
vlastníků v území. 

Studie musí řešit: 
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1. Rozšíření ulice Kostelecké, doplnění chodníků, cyklopruhu, zeleně. Zlidštění této ulice. 
2. Nastavení výškové a prostorové regulace, nejen podél ulice Kostelecké 
3. Nadřazenou infrastrukturu pro obsluhu území, a to včetně dopravní. 
4. Návrh musí obsahovat prověření souladu / porovnání s platnou i připravovanou územně 

plánovací dokumentací. 
5. Řešit napojení/sjezdy na ulikci Kosteleckou, možná „paralelní“ obslužnou komunikaci podél 

Kostelecké. 
6. Prověřit možnost/vhodnost/velikost parku dle plovoucí značky metropolitního plánu. 
7. Stanovit kapacity v území, včetně prověření nově vzniklých nároků na občanskou vybavenost. 
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PODNĚTY  NA  ZMĚNU   „IDEOVÉ URBANISTICKÉ STUDIE  MČ“  (DÁLE JEN 
STUDIE)  
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M  E  T  R  O  P  O  L  I  T  N  Í    P  L  Á  N    

KRUPII - 007/M01 – ponecháno z předchozích komisí v zápise 

Další prostup a schvalování „studií“ rozvoje naší MČ. 

Předseda komise informoval komisi o schůzce, kterou spolu s prvním zástupcem starosty, 
pověřeným územním rozvojem naší MČ ing. Lochmanem uskutečnil u ředitele Odboru územního 
rozvoje MHMP – ing. Čemuse. Cílem schůzky bylo detailně zjistit možnosti a konsultovat postup pro 
zoficiálnění studie MČ jako podkladu pro rozhodování v území. 

Ing. Čemus nás pochválil za svědomitý přístup. Vždy je nejlepší vědět, co chceme a být připraven. 

Zároveň nás ale upozornil na úskalí, která na nás čekají v souvislosti se špatným načasováním naší 
snahy, a to s ohledem na pokročilou přípravu nového ÚP hl. m. Prahy (Metropolitní plán) a s tím 
spojené plánované ukončení platnosti současného ÚP. 

Naše „podkladová studie“ vychází ze základní premisy platnosti „nového metropolitního plánu se 
zapracováním podaných připomínek naší MČ. Tato studie má sloužit jako podklad/součást zadání pro 
„oficiální dokument“, jehož zadavatelem musí být zadavatel ÚP hl. m. Prahy, tedy MHMP. My 
můžeme připravit podklady a iniciovat jednání o zadání tohoto dokumentu, rozhodovací pravomoc 
zda a jak bude tento dokument zadán leží ale u zadavatele (MHMP OUR). 

Logické vzhledem k okolnostem je tedy nechat vypracovat dle metodiky Metropolitního plánu  
ÚPčP (Územní plán pro část Prahy)s regulačními prvky. Regulační plán pro nás vhodný není. Na 
zadání tohoto dokumentu může být zahájena činnost nejdříve po veřejném projednání MP. Tento 
termín zatím není znám. Odhady se pohybují v rozmezí 6 měsíců  až 6 let. Soukromý, snad reálný 
odhad předsedy komise je 1,5-2roky. 

V tuto chvíli by bylo možné posoudit „překryv“ naší „podkladové studie“ se současnou platnou 
územně plánovací dokumentací a nechat vypracovat obdobný dokument, tedy „územní rozhodovací 
studii“. Ideální čas, potřebný pro její dokončení včetně vypracování zadání a vysoutěžení 
zpracovatele až po její oficiální schválení je dle odhadu ing. Čemuse 15 měsíců. Bude-li tedy 
perspektiva, že by po odsouhlasení tato studie, jejíž cena se může pohybovat odhadem v rozmezí 
500-900tisíc Kč po svém schválení platit cca jeden rok a pak s novým ÚP její platnost zanikne, 
nemůže ji MHMP zadat. 

V této perspektivě se dle předsedy komise jeví jako o to důležitější dopracovat v co nejkratším 
termínu alespoň naši „podkladovou studii“, která sice nebude nikdy moci sloužit jako oficiální 
rozhodovací podklad pro DOSS, ale může být cenným podkladem pro rozhodování naší komise a 
naší MČ.  Současně bude připravena jako podklad pro případné spuštění zadání ÚPčP. 

 

 

Zapsal:   Ing. arch. Pavel Vávra, dne 17.3.2023 

Příští schůze:  pondělí 24.4.2023 v 17h v zasedací místnosti radnice!! 
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Příloha k bodu 001/S01 
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