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Komise pro územní rozvoj - KÚR 

KDY:  17:00, 31. 1. 2019 

KDE: GALERIE 1, Štěpánská 47, Praha 1 

 

 

PROGRAM JEDNÁNÍ  

 

Bod          strana 

1. SCHVÁLENÍ PROGRAMU      1 

2. PRIORITY A CÍLE KÚR       2 

3. NÁLEŽITOSTI PROJEDNÁNÍ STAVEBNÍCH ZÁMĚRŮ V KÚR  5 

          6 celkem 
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PODKLADY BOD 2. 

 

PRIORITY A CÍLE KÚR 
 

PRIORITY UDRŽITELNÉHO ÚZEMNÍHO ROZVOJE PRAHY 1 

1. Ekonomický rozvoj 

a. nebytový a bytový fond v majetku MČ 

b. veřejná prostranství ulic a náměstí 

c. veřejné budovy 

 

2. Ekologický rozvoj 

a. zlepšení kvality ovzduší a snížení horka 

b. snížení dopravní zátěže a emisí z dopravy 

c. parky, hřiště a zelené vnitrobloky 

 

3. Sociální rozvoj 

a. návrat trvale bydlících obyvatel 

b. ubytování pro studenty 

c. bezpečnost a pořádek 

 

 

CÍLE ÚZEMNÍHO ROZVOJE PRAHY 1 

 

I. REVITALIZACE, URBANISTICKÉ STUDIE A REGULAČNÍ PLÁNY 

a. Staroměstské náměstí, trhy a veřejná produkce 

b. Václavské náměstí 

c. Revoluční, V celnici, Jungmannova 

d. Magistrála, parky a zástavba od Štvanice k Muzeu a okolí 

e. Dvořákovo nábřeží, předpolí Štefánikova mostu a nábřeží Ludvíka Svobody 

f. Kosárkovo nábřeží, Klárov 

g. Smetanovo a Masarykovo nábřeží a lávky na ostrovy 

 

II. ARCHITEKTONICKÉ SOUTĚŽE  

a. dostavba Staroměstské radnice, kongresové centrum 

b. filharmonie u Štefánikova mostu  

c. muzejní míle od Štvanice k Muzeu - železnice, archeologie, architektura 

d. Slovanská epopej 

 

III. SOCHAŘSKÉ SOUTĚŽE 

a. Krocínova kašna a Mariánský sloup na Staroměstském náměstí 

b. kašna na Malostranském náměstí 

c. kašna na náměstí Sametové revoluce na předpolí Štefánikova mostu 

 

IV. REKONSTRUKCE  

a. Centrum dětí Truhlářská 8 

b. ateliér Hany Wichterlové 

c. vnitrobloky 

d. jídelna na střeše radnice Praha 1 
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PROGRAMOVÉ PROHLÁŠENÍ KOALICE Praha 1 

 

 

Územní plánování 
 

Praha 1 čelí jako jediná městská část vylidňování 

● Praha 1 je plná prázdných investičních bytů tvořících temné ulice nebo sloužících jako hotel turistům. Růst 

cen nájemního i vlastnického bydlení je nejvyšší z Prahy a celé České republiky. 

● To vše je důsledkem nezvládnutého politického a administrativního řízení bytové politiky ze strany státu, 

magistrátu i městské části. Je důsledkem krátkodobých pronájmů AirBnB a spekulací s nemovitostmi. 

● Ve volebním období 2018 - 2022 chceme učinit kroky potřebné pro zastavení tohoto umrtvujícího trendu, 

kdy peníze přicházejí a obyvatelé odcházejí. 

 

Město a občané určují směr 

● Naplánujeme dlouhodobou strategii rozvoje Prahy 1, která přetrvá více než jedno volební období. Územní 

plán nesmí být psán dle zadání developerů. Město musí mít vlastní představu a záměr. 

● Magistrála nesmí Prahu rozdělovat. Plánujeme mezinárodní konferenci a ideovou urbanistickou soutěž na 

koncepci prostoru od Štvanice k Muzeu. Prostor bývalých hradeb a dnešních nádraží je bránou do města, která 

musí být čistá, zdravá a bezpečná. Vzorem nám může být vídeňská Ringstrasse nebo Stuttgart 21. Nádraží, 

parky, muzea, obytné a administrativní domy musí spolu tvořit jedno zdravé město. 

● Umožníme aby se občané mohli na tvorbě plánů spolupodílet. Oprášíme regulační plány, které se stanou 

dohodou o podobě města. Developeři již nebudou muset stavět předražené byty a kancelářská centra, ale 

krásné a zdravé město nám pro radost. Tím současně urychlíme i stavební řízení, která se vyhnou dohadům a 

netransparentnostem. 

 

Bydlení 
 

Smysluplné užití městských bytů a domů 

● Dostupné bydlení pro potřebné. Byty přednostně pronajmeme lidem ohroženým bytovou nouzí, ale i 

učitelům, zdravotníkům, policistům nebo hasičům. 

● Privatizaci bytového fondu dáme smysl. Zanalyzujeme její dosavadní průběh a její dlouhodobou 

udržitelnost. Prodeje městských bytů musí mít jasné cíle a měřitelné finanční i nefinanční výhody. 

● Zmapujeme nevyužívané objekty ve vlastnictví města a vdechneme jim nový život. Tam, kde se počítá s 

dlouhodobější transformací, zavedeme praxi dočasného využití, jako se to povedlo v Karlíně nebo v 

Hybernské. 

 

Praha, co se stará 

● Už v současnosti je každý pátý obyvatel Prahy seniorského věku a žijí zde i lidé, kteří se nachází v obtížné 

životní situaci. Chceme Prahu, která je tu pro všechny, nejen pro ty, kteří jsou na vrcholu sil a finančně dobře 

zajištěni. 

● Budeme řešit příčiny i důsledky bezdomovectví. Vytvoříme koncepci dostupného bydlení pro všechny. Těm, 

kteří se na ulici ocitnou, nabídneme pomocnou ruku při návratu do společnosti. Společnost na tom ve výsledku 

vydělá sociálně i ekonomicky. 

● Vytvoříme službu městského koordinátora, který pomůže s orientací v nepřehledném prostředí zdravotních a 

sociálních služeb a zajistí integraci například terénní sociální práce a sítě praktických lékařů. Po vzoru Švédska 

maximálně zjednodušíme systém z pohledu občana. 

 

Zabráníme mezigenerační segregaci 

● Budeme rozvíjet domovy pro seniory, mezigenerační komunitní domy a sdílené bydlení. Inspirací jsou pro 

nás západní modely, kde se prolíná bydlení studentů, mladých rodin, seniorů i vozíčkářů. 

● Nabídneme volnočasové aktivity, podporujeme rozvoj sportovních aktivit mládeže, spolků i nízkoprahových 

center. Nechceme jen dotovat drahé komerční turnaje sportovních hvězd. 

● Zapojíme seniory do rozhodování. Poskytneme starším generacím platformy, skrze které mohou participovat 

na směřování Prahy. Těm, co chtějí, nabídneme kurzy počítačové gramotnosti. 
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Životní prostředí 
 

Praha 1 má nejhorší ovzduší v Praze 

● Zdravé životní prostředí je základem pro to, aby se nám dobře žilo. Budeme bojovat proti přehřívání města, 

znečisťování ovzduší a rušivým vlivům, které člověka nenechají v klidu spát. 

● Parky jsou plíce města.Vysadíme více stromů v pražských ulicích a propojíme parky u magistrály. Zasadíme 

se o kvalitní náhradní výsadbu za pokácené stromy. Dotačně podpoříme zelené střechy a vertikální zahrady, 

zatravnění a květnaté pásy. 

● Dětská a sportovní hřiště jsou kondičkou obyvatel a vyžadují pravidelnou péči a ochranu. 

● Podpoříme umísťování pítek, fontán a kašen; i potoky a vodní plochy do města patří. 

 

Aby nás smog nedusil a lépe se nám spalo 

● Využijeme moderních technologií pro monitoring a informování o kvalitě ovzduší. Při hrozbě smogových 

situací budeme regulovat automobilovou dopravu. 

● Upřednostníme šetrné formy dopravy. V centru města vytvoříme klidové zóny. 

● Budeme prosazovat citlivá protihluková opatření, zregulujeme veřejné osvětlení a na noc vypneme světelnou 

reklamu. 

 

Odpady a hospodaření s vodou 

● Rozšíříme sběr a využití bioodpadů a podpoříme využití vratných obalů. 

● Zavedeme systém „zaplať, kolik vyhodíš“ a jeho variace: třídění se musí lidem vyplatit. 

● Podpoříme hospodaření s vodou, opětovné využití odpadní vody a opatření pro využití nebo zasakování 

dešťové vody. Budeme hlídat cenu pitné vody, kvalitu dodavatelských služeb i investice do vodárenské 

infrastruktury. 
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PODKLADY BOD 3. 

 

 

Náležitosti projednávání stavebních záměrů v Komisi územního rozvoje RMČ P1 

 

I. Předklad 

Materiály týkající se stavebních záměrů, jsou předkládány v elektronické verzi a jsou prezento-

vány členům komise v rámci přiděleného bodu jednání. Čas na úvodní prezentaci je omezen 10 

minutami, doplnění lze uvést během rozpravy. 

 

 

 

II. Náležitosti předkladu 

a) náležitosti identifikační – jednoznačná identifikace místa záměru (katastr, číslo parcelní, 

číslo popisné, event. orientační) na katastrální mapě nebo ortofotomapě 

b) náležitosti majetkoprávní – vlastnictví objektu/parcely a pověření k jednání 

c) ostatní náležitosti právní – soulad s územně plánovací dokumentací, sdělení závěrů již zís-

kaných stanovisek dotčených orgánů nebo jejich předběžných vyjádření (na vyžádání člena 

komise předložit originál nebo kopii stanoviska) 

d) náležitosti obsahové pro stavby: 

 

dd) fáze (objemová) studie – 1) stručná stavební historie, 2) hrubá vizualizace navržené 

hmoty vůči okolním objektům v porovnání ke stávajícímu stavu na dotčeném území, 3) 

hlavní řezy se siluetou sousedních objektů v pohledu, 4) optimálně v soutisku výkresy všech 

nebo typických podlaží s vyznačením současného (povoleného) a navrhovaného funkčního 

využití, 5) tabulka bilance ploch v m2 v dělení stávají/navržený stav, 6) základní poměry 

při oslunění a zastínění sousedních objektů, 7) řešení obslužné dopravy a dopravy v klidu, 

8) případně další fotodokumentace nebo model 

 

de) fáze DUR nebo DSP - 1) detailní vizualizace navržené hmoty vůči okolním objektům 

v porovnání ke stávajícímu stavu na dotčeném území, 2) zákresy navrhovaného objektu 

v zástavbě z typických dálkových pohledů nebo v 3D modelu, je-li žádoucí 3) vizualizace 

stav/návrh řešení fasád objektu a navržené materiálové ztvárnění, 4) hlavní řezy se siluetou 

sousedních objektů v pohledu, 5) optimálně v soutisku výkresy všech podlaží s vyznačením 

současného (povoleného) a navrhovaného funkčního využití, 6) tabulka bilance ploch v m2 

v dělení stávají/navržený stav, 7) řešení obslužné dopravy a výpočtem podpořené řešení 

dopravy v klidu, 8) detailní poměry oslunění a zastínění sousedních objektů, 9) způsob 

koordinace s blízkými většími záměry, které probíhají nebo jsou plánovány v okolí, 10) 

případně další fotodokumentace nebo model, 11) návrh POV nebo očekávaný způsob 

pohybu staveništní dopravy 

 

 

f) náležitosti technické – prezentace bude zpracována ve formátech .ppt nebo .pdf (spojeno 

v jeden celek), příp. jpg. Formáty pro zpracování videa budou konzultovány předem. Prezentace 

bude předána nejpozději při začátku jednání o bodu tajemníkovi komise na nosičích – CD/DVD 

nebo flashdisk. Doporučujeme však prezentaci předat s předstihem, aby byla nahrána a 

odzkoušena ještě před zahájením jednání komise. Jednací místnost je vybavena notebookem a 

dataprojektorem s rozlišením 1024x768 (vyměněn) px. Prezentujícím je k dispozici laserové 

ukazovátko.  
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III. Projednávání 

a) otevření bodu předsedou komise 

b) představení zástupců předkladatele 

c) prezentace s vysvětlením záměru a oznámení požadavku, o co předkladatel žádá nebo 

čeho chce docílit  

d) rozprava 

e) formulace závěru, včetně event. doporučení projednat bod v RMČ P1  

 

 

 

IV. Informování o výsledku projednání 

Po ověření zápisu (nejpozději na dalším jednání Komise, zpravidla ovšem do 1 týdne od 

jednání) bude schválený závěr zaslán kontaktní osobě předkladatele (datová schránka, dopis). 

V případě požadavku projednat záměr v RMČ P1, zpracuje OÚR ve spolupráci 

s předkladatelem do 14 dnů od projednání v Komisi materiál pro RMČ P1. Schválené 

usnesení nebo odkaz na jeho stažení z webu MČ Praha 1 bude po zveřejnění zaslán 

předkladateli. 

 

 

 
 


