
1 | S t r á n k a  

 

 

 

Doc. PaedDr. Jan Farkač CSc., Martin Marek, Vladimír Slíž, Pavla Janecká, Mgr. Martin 

Benkovič, Bc. Jan Růžička 

  

 
Ing. Miloslav Tlustý (tajemník komise), Jaroslav Bíro (místostarosta MČ Praha 17), Ing. arch. 
Michal Štěpař (místostarosta MČ Praha 17) 
 

  
 
Jiří Masopust 
 

Prezenční listina je archivována u tajemníka komise. 
 

 

Předseda komise na úvod přivítal účastníky jednání. Následně byly projednány tyto 
návrhy/body programu: 
 

1) Žádost o stanovisko k investičnímu záměru na novostavbu rodinného domu na pozemcích 
č. parc. 289, 290/1, 290/2 k.ú. Řepy při ul. Augustova v Praze – Řepích. 
Z předložené PD je patrné, že rodinný dům je navržen jako nepodsklepený půdorysného tvaru 
L s přízemím a obytným podkrovím v rámci sedlové střechy. Stávající objekty na pozemku 
budou pro svůj nevyhovující stavebně technický stav odstraněny. Dle závazné části schváleného 
územního plánu sídelního útvaru hl.m. Prahy (ÚP SÚ HMP), vyhlášky č. 32/1999 Sb. hl.m. Prahy, o 
závazné části územního plánu sídelního útvaru hl.m. Prahy, ve znění pozdějších předpisů, a směrné 
části územního plánu je předmětná lokalita součástí zastavitelného území s funkčním využitím 
„polyfunkční území – čistě obytné (OB)“ sloužícím pro bydlení. Kód míry využití území není územním 
plánem v tomto případě stanoven. Předložený stavební záměr je tedy s ÚP SÚ HMP funkčně v souladu 
a novostavba rodinného domu nenaruší ráz stávající okolní zástavby. 
Závěr: Po prostudování PD vyslovila komise s navrženým záměrem jednomyslně souhlas. 
 
2) Žádost o vyjádření k umístění a povolení stavby nazvané „Provozní buňka a chemické WC, 
elektropřípojka, oplocení s vjezdovými vraty na stávajícím hlídaném parkovišti při ulici Žufanova na 
č. parc. 1234/72 a 1234/74 k.ú. Řepy“ 
Dle závazné části schváleného územního plánu sídelního útvaru hl.m. Prahy (ÚP SÚ HMP), vyhlášky č. 
32/1999 Sb. hl.m. Prahy, o závazné části územního plánu sídelního útvaru hl.m. Prahy, ve znění 
pozdějších předpisů, a směrné části územního plánu je předmětná lokalita součástí zastavitelného 
území ve funkční ploše „polyfunkční území – všeobecně obytné (OV)“, kde lze umisťovat jako 
doplňkové funkční využití parkovací a odstavné plochy pro uspokojení potřeb území vymezeného 
danou funkcí a plošná zařízení a liniová vedení technického vybavení. V předmětné lokalitě je územním 
plánem stanoven kód míry využití území B, vzhledem k charakteru stavby se však neuplatní.  
Předložený stavební záměr není tedy s platným ÚP SÚ HMP funkčně v rozporu. 
Závěr: Po prostudování PD vyslovila komise s navrženým záměrem jednomyslně souhlas. 
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3) Komise se mimo předem stanovený program jednání zabývala opakovaně navrhovanou výstavbou 
rodinných domů (4 dvojdomy + 1 solitérní objekt) včetně dopravní a technické infrastruktury na 
pozemcích č. parc. 259, 260/1, 260/6 a dalších k.ú. Řepy poblíž ulice U Kaménky. Komise požaduje do 
doby konání dalšího jednání předloženou PD doplnit o výkresy solitérního objektu (půdorysy, řezy, 
pohledy) a požaduje účast zástupce stavebníka na tomto jednání za účelem vysvětlení celkové 
koncepce navrženého obytného souboru včetně přesného dopravního řešení.  

 
Závěrem předseda komise poděkoval přítomným za účast a ukončil jednání. 
 
Vyhotovil: Ing. Miloslav Tlustý, tajemník komise 
Schválil: Doc. PaedDr. Jan Farkač CSc., předseda komise 
 

 


