
ZÁPIS Z JEDNÁNÍ KOMISE ÚZEMNÍHO ROZVOJE A VÝSTAVBY RADY 

MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 9 KONANÉ DNE 11.6.2014 
Přítomni: (ostatní členové komise byli omluveni) 

Komise nebyla usnášení schopná. 

Hosté: tajemník KURV  

Návrh programu: 

1. Vyjádření se k výjimečně přípustné stavbě projektu Hostel „Arena“ ul. 
Drahobejlova (změna parkování) 

2. Různé 

BOD Č.1. 
Přítomní členové komise vzali projekt na vědomí.  

BOD Č.2. 
 

Paní Dostálová vznesla dotaz ohledně Metropolitního plánu 

K dnešnímu dni nedošlo k pokroku v rámci projednávání Metropolitního plánu, neboť IPR hl. m. Prahy 

nerozeslal Městským částem další podklady pro zpracování. 

Paní Dostálová, pan Hanuš, a pan Poupě vznesli dotaz k řízení o odstranění stavby předzahrádky a 

smlouvy na pozemek uzavřený mezi provozovatelem a MČ P9. 

Ke smluvním vztahům nemá OVUR kompetenci se vyjadřovat. 

K samotnému řízení o odstranění stavby, vydal dne 24.7.2013 OVUR rozhodnutí, kterým 
nařídil nepovolené jednopodlažní přístavby, ke stavbě restaurace č.p. 559 ul. Verneřická, 
Praha 9,  o maximálních rozměrech 9,8 m x 4,25 m, provedené na pozemku č. parc. 500/37, 
k.ú. Stříkov (ve vlastnictví MČ Praha 9), která je provozně propojena se stávající restaurací při 
jihovýchodním průčelí původní budovy.  
Na základě tohoto rozhodnutí stavebník stavbu odstranil a následně znovuobnovil 
předzahrádku, která byla součástí stavby od roku 1998, kdy byla tato stavba zkolaudována. 
Dne 30.5.2014 oznámil OVUR z úřední povinnosti zahájení řízení dle § 129 odst. 1 písm. f) 
stavebního zákona, o odstranění stavby předzahrádky, u níž uplynula stanovená doba užívání, 
umístěné na pozemku č. parc. 500/37, v k.ú. Střížkov, která navazuje na stávající restauraci, 
jež je umístěna na pozemcích č. parc. 500/98, 500/97, vše k.ú. Střížkov. Na stavbu bylo 
vydáno kolaudační rozhodnutí  č.j. OV 13 989/98 ze dne 4.8.1998, (nabytí právní moci dne 
5.8.1998), ve kterém byla stanovena dočasnost stavby předzahrádky do roku 2005. 
 

Zapsal: Ing. Karel Horejš 

E-mail: horejsk@praha9.cz 

mailto:horejsk@praha9.cz


 

Příloha: prezenční listina 

Termín příští komise: v závislosti na žádostech podaných na OVUR v 16.30 hod. 2. NP nové radnice 

v zasedačce č. 203a ÚMČ Praha 9 v Sokolovské ulici č. 14/324. 


