
ZÁPIS Z JEDNÁNÍ KOMISE ROZVOJE ÚZEMÍ RADY MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 

9 KONANÉ DNE 8.6.2016 
 

Přítomni: viz prezenční listina (ostatní členové komise byli omluveni) 

Komise nebyla usnášení schopná. 

Hosté: Ing. V. Vaněk, představitelé společností 

Návrh programu: 

1. Představení řešení veřejného prostoru kolem stávající budovy bývalé 
Hospodářské komory při ul. Freyova 

2. Představení architektonického řešení stavby při rohu ul. Vysočanská x 
Litoměřická  

3. Vyjádření se k projektu rekonstrukce RD na bytový dům při ul. U Vysočanského 
pivovaru 

4. Vyjádření se k rekonstrukci RD na bytový dům při ul. Klíčovská 

5. Vyjádření se ke změně Úpn na pozemku č. parc. 1892/1, 6, 2, k.ú. Hloubětín 

6. Vyjádření se ke upravenému projektu dle připomínek spol. CODECO při stanici 
metra Kolbenova 

7. Projekt ZS a MS U Elektry 

 

BOD Č.1. 
Arch. Hlaváček seznámil komisi s projektem přestavby budovy býv. Hospodářské komory a 
souvztažného okolního prostoru, včetně pěšího napojení, jak ve směru stanice metra 
Vysočanská, tak i směrem k náměstí OSN a řešením dopravy v klidu.  

Dále vypořádaval připomínky sdružení pí. Balcarové. 

Komise vzala na vědomí 

 

BOD Č.2. 
Projekt  spol. „V Invest“  na rohu ulic Litoměřická a Vysočanská. 

Zástupci spol. představili návrh projektu, včetně zákresu a návrhu lávky přes ulici 
Vysočanská. 



Komise s předloženým návrhem souhlasila a doporučila na příští jednání komise zařadit bod „ 
lávka“, tak abychom před definitivní odsouhlasení projektu měli jasno, jaký návrh lávky bude 
optimální a definitivní. 

 

BOD Č.3. 
Přeložen na příští jednání komise. 

BOD Č.4. 
Projekt rekonstrukce a dostavba činžovní vily v ulici Klíčovská. 

Komise se seznámila s projektem a vzala ho na vědomí. 

BOD Č.5. 
Návrh na pořízení změny ÚP č. 1892/1 a 6 k.ú. Hloubětín. 

Komise doporučuje, ať žadatel podá návrh sám a MČ se bude vyjadřovat, až v rámci dalšího 
projednávání. 

BOD Č.6. 
Projekt spol. CODECO při stanici metra Kolbenova. 

Komise vzala předložené úpravy (dle našich připomínek) na vědomí a souhlasí s takto 
navrženým řešení, a příp. vybudování komunikace od stanice metra Kolbenova směrem 
k říčce Rokytka. 

BOD Č.7. 
ZŠ a MŠ „ U Elektry“. 

Komise se seznámila s projektem a souhlasí, pí. Balcarové chybí větší nástupní prostor před 
školou. 

 

 

Zapsal a zkontroloval:  Tomáš Kubík 

E-mail: horejsk@praha9.cz 

Příloha: prezenční listina 

 

Další termín KRU je stanoven na 15.6.2016 od 16.30 ve 205 (zasedací místnost rady). 
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