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Komise pro územní rozvoj - KÚR 

PROGRAM JEDNÁNÍ 10.1.0209 

 

Bod          strana 

1. SCHVÁLENÍ PROGRAMU      1 

2. PŘEDSTAVENÍ ČLENŮ KOMISE      1 

3. TERMÍNY JEDNÁNÍ KÚR      1 

4. NÁVRH STATUTU KÚR       2 

5. NÁVRH JEDNACÍHO ŘÁDU KÚR     3 

6. PRIORITY A CÍLE – ROZPRAVA      6 

          8 celkem   

 

 

PODKLADY BOD 2. 

PŘEDSTAVENÍ ČLENŮ KOMISE  

KOMISE PRO ÚZEMNÍ ROZVOJ bude nově zasedat ve složení 

  

Předseda Tomáš Vích a zástupce předsedy Tomáš Raiter  / Piráti  

členové:  

experti:  Paul Vincent Koch, Ivan Lejčar, Jan Sedlák  

P1S:   Lenka Burgerová, Richard Biegel  

MCTŽ:  Jiří Kučera, Daniel Merta  

ZP1:   Krištof Hanzlík    

TOP:   Filip Kračman  

ODS:   Karel Tabery  

ANO:   Robert Höhne  

 

tajemník:  Jan Brabec  

asistentka:  Jitka Vondroušková 

 

 

PODKLADY BOD 3. 

TERMÍNY JEDNÁNÍ KÚR v prvním pololetí: 

10.1.,  31.1.,  28.2.,  21.3.,  11.4.,  25.4.,  16.5.,  30.5.,  20.6., vždy ve čtvrtek od 16.00 hodin 
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PODKLADY BOD 4.  

NÁVRH STATUTU KÚR 

  
Návrh Statutu Komise pro územní rozvoj - KÚR 

 
 
 
I. Projednává a vyjadřuje se RMČ P1 

 
1. k podnětům na pořízení a jednotlivým etapám pořizování územně plánovací dokumentace (dle zák. 

183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu) 

2. ke změnám a úpravám územně plánovací dokumentace všech stupňů 

3. k pořízení a aktualizaci územně – analytických podkladů 

4. k návrhům obecně závazných vyhlášek a nařízení hl. m. Prahy ve svěřené oblasti 

5. k pořízení a aktualizaci Strategického plánu 

6. k záměru na pořízení a jednotlivým etapám pořízení Programu rozvoje MČ 

7. k aktualizaci Programu regenerace MČ (ve smyslu usnesení vlády č. 209 z 25.3.1992) 

8. k návrhům na vyhlášení architektonických či urbanistických soutěží 

9. k návrhům na prohlášení za kulturní památku, případně k návrhům na vyřazení ze seznamu kulturních 

památek 

10. k návrhům, podnětům, stížnostem a připomínkám občanů, institucí a zájmových sdružení ve svěřené 

oblasti 

11. ke studiím na úpravu veřejných prostranství 
12. k architektonickým, urbanistickým a dopravním studiím 

13. k záměrům na změny využití, přestavbu, celkovou rekonstrukci objektů a souborů objektů a výstavbu 

nových budov a na umístění drobných staveb ovlivňujících svým charakterem prostředí PPR 

14. k projektům k územnímu řízení 
15. ke kumulativním důsledkům plánované výstavby na životní prostředí (dle zák. č. 100/2001 Sb., o 

posuzování vlivů na životní prostředí) 
 
 
II. Předkládá RMČ P1 

 
1. podněty ke zpracování koncepcí ve smyslu trvale udržitelného rozvoje a sleduje jednotlivé parametry 

zatížení území 

2. žádosti o projednání v dalších komisích RMČ P1 

3. žádosti o koordinaci řešení jednotlivých problémů s hl. m. Prahou 

4. návrhy a doporučení na studijní cesty KÚR 

5. návrhy a podněty 
 
 
III. Komise dále 

 
1. připravuje stanoviska pro Radu MČ Praha 1 ve věcech investic do obecního majetku, využívání 

obecního majetku a dotací ostatním vlastníkům nemovitostí v Praze 1, na základě přehledu investičních 

akcí 

2. vyjadřuje se k pravidlům pro provádění výběrových řízení na dodavatele investičních akcí 

3. projednává návrh rozpočtu a plán MČ Praha 1 v oblasti investic a oprav 

4. projednává a doporučuje plánované pořadí jednotlivých akcí podle naléhavosti 

5. vyjadřuje se k přípravě a realizaci investičních akcí 

6. body 1. -5. článku III. tohoto statutu se týkají i velkých oprav nad 500 tis. Kč, v gesci OTMS 

7. projednává návrh rozpočtu v kapitole 01 územní rozvoj 
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PODKLADY BOD 5. 

NÁVRH JEDNACÍHO ŘÁDU KÚR 

 
Jednací řád Komise pro územní rozvoj - KÚR 

 
 
 

Čl. 1. 
ÚVODNÍ USTANOVENÍ 

 

1. Rada městské části Praha 1 (dále jen „RMČ“) zřizuje, podle § 101 odst. 1 zákona č. 131/2000 Sb., o 

hlavním městě Praze, ve znění pozdějších předpisů, komise jako své iniciativní a poradní orgány a 

vymezí okruhy jejich činnosti. 
2. Jednotlivé komise předkládají RMČ ke schválení Statut komise, kterým upraví podrobnější náplň své 

činnosti. Komise jsou povinny návrh Statutu předložit RMČ ke schválení nejpozději do 30 dní ode dne 

konání prvního jednání komise. O rozhodnutí RMČ je předseda komise povinen ostatní členy 

informovat. V případě, že RMČ návrh Statutu komise neschválí, je komise povinna předložit ke 

schválení RMČ nový návrh do 30 dní ode dne zamítavého rozhodnutí RMČ. Po opětovném zamítnutí 

návrhu Statutu komise RMČ, sestaví Statut komise RMČ na základě jednání s předsedou komise. 

3. Komise jsou ze své činnosti odpovědné RMČ. 
 
 

Čl. 2 
PERSONÁLNÍ OBSAZENÍ KOMISÍ 

 

1. Komise se skládají z předsedy, zástupce předsedy a členů komise. 
2. Předsedu, zástupce předsedy a členy komise jmenuje a odvolává RMČ, s výjimkou následujících 

případů, kdy funkce v komisi zaniká automaticky - úmrtím, dnem voleb do ZMČ P1, dnem doručení 

písemné rezignace RMČ. 

3. Jednání komisí se mohou zúčastňovat s hlasem poradním členové RMČ, předsedové výborů 

zastupitelstva, předsedové komisí RMČ a tajemník Úřadu MČ Praha 1, kterým je povinen tajemník 

komise průběžně zasílat programy komise, a to nejpozději 2 dny před konáním zasedání komise. 

4. Komise může na svá jednání přizvat odborníky - hosty, pokud jejich účast schválí nadpoloviční většina 

všech členů komise. Tito odborníci mají hlas pouze poradní. 
5. Členové jednotlivých komisí jsou povinni účastnit se jednání komisí, jejichž jsou členy. Jejich členství 

je nezastupitelné. Nemůže-li se člen zúčastnit jednání komise, oznámí to předem tajemníkovi 

(případně předsedovi) komise s uvedením důvodu své neúčasti. Po pěti absencích člena komise 

celkem předseda komise může předložit RMČ písemný návrh na odvolání takového člena komise. 

Předseda komise je povinen o této skutečnosti informovat písemně do zápisu ostatní členy komise. V 

případě třech neomluvených absencí po sobě jdoucích dojde k automatickému vyřazení takového 

člena z komise a tajemník o takové skutečnosti neprodleně informuje předsedu komise a oddělení 

volených orgánů, které administrativně připraví příslušné odvolání RMČ“. Předseda komise je 

povinen o této skutečnosti informovat ostatní členy komise. Omluva člena komise musí být podána 

písemně, elektronicky nebo telefonicky tajemníkovi komise, omluva předsedy komise musí být 

doručena také vedoucímu Odboru Kanceláře starosty. 

6. O účasti na jednání komise se pořídí prezenční listina s vlastnoručním podpisem každého účastníka. 

Prezenční listina tvoří přílohu zápisu z jednání komise. 
7. Každý člen komise nebo další účastník jednání je povinen zachovávat mlčenlivost vůči třetím osobám 

o věcech, se kterými se seznámil během jednání komise a které byly předsedou nebo tajemníkem 

komise klasifikovány jako informace důvěrné povahy. Za důvěrné nelze prohlásit takové informace, 

které jsou podle zákona č. 106/1999 Sb., v platném znění, povinna na žádost třetích osob Městská část 

Praha 1 sdělit. Ochrana osobních údajů podle právních předpisů zůstává nedotčena. 
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Čl. 3 
JEDNÁNÍ KOMISE 

 

1. Komise se svolávají podle potřeby nebo se scházejí podle předem stanoveného časového 

harmonogramu, zpravidla však jednou za 21 dní. 
2. Jednání komise jsou vždy neveřejná. 

nebo:  Jednání komise jsou veřejná, neveřejné jednání komise vyhlásí po poradě v komisi její předseda. 

2. Jednání komise řídí předseda komise. V jeho nepřítomnosti řídí komisi zástupce předsedy, v případě 

nepřítomnosti obou, předsedou pověřený člen komise. 
3. Jednání komise svolává tajemník na pokyn předsedy komise, který určuje místo, čas a pořad jednání 

komise. Na jednání jsou členové komisí řádně zváni písemnou pozvánkou podepsanou předsedou 

komise (případně jeho zástupcem) nebo tajemníkem. Ve výjimečných případech může předseda 

komise svolat jednání komise jiným způsobem.  

4. Tajemník komise zabezpečuje organizační a administrativní činnost komise a nemá hlasovací právo. 
5. Komise jedná zpravidla na základě písemných podkladů, které předkládají členové komise nebo RMČ 

tajemníkovi a předsedovi příslušné komise. Všechny podklady k programu jednání komise musejí být 

doručeny tajemníkovi, předsedovi a ostatním členům komise nejpozději 3 dny před jednáním komise. 
6. Nejpozději 3 dny před jednáním komise musí být zveřejněn program na webové stránce Prahy 1. 
7. Jednání komise probíhá podle programu schváleného v úvodu jednání na návrh předsedajícího. 
8. Komise je usnášeníschopná, pokud je přítomna nadpoloviční většina všech členů komise. Komise se 

usnáší ve všech případech většinou hlasů všech členů komise. Výsledek každého hlasování musí být 

uveden v zápise. Menšinové stanovisko se na žádost kteréhokoli člena komise uvede do zápisu. 
9. Pokud se do 30 minut po stanoveném začátku jednání nesejde nadpoloviční většina všech členů 

komise, jednání komise se zruší a předseda komise do 7 dní svolá nové jednání. 
10. Zápis z každého jednání pořizuje tajemník komise. Zápis ověřuje předsedou určený člen komise a po 

té jej předseda komise (případně jeho zástupce) podepíše. 

11. Úprava a závazné body zápisu jsou uvedeny v příloze tohoto jednacího řádu. 
12. Zápis jednání obdrží všichni členové komise. Nejpozději 7 dní po ověření zápisu musí být originál 

zápisu předán oddělení volených orgánů v Odboru kanceláře starosty (dále jen ”OVO”), které vede 

evidenci zápisů všech komisí rady a po skončení volebního období předává hromadně originály zápisů 

k uložení do Správního archivu Úřadu MČ Praha 1. Originál Prezenční listiny předá tajemník komise 

nejpozději druhý den po skončení jednání komise do OVO. Nahlížení do zápisů z komisí se řídí § 8 

písm. e) zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze.  
13. Nejpozději 7 dní po ověření zápisu jednání musí být zápis zveřejněn na webové stránce Prahy 1. 
14. Předseda komise je zpravodajem konkrétního bodu při jednání RMČ. Pokud je předseda komise 

členem RMČ, má komise právo požadovat, aby zpravodajem byl jiný člen komise. 

15. Zpravodaj komise je na vyžádání předkladatele materiálu do RMČ povinen se zúčastnit tohoto bodu 

na jednání rady.  
16. Předkladatel materiálu do RMČ nebo zastupitelstva, který žádá o projednání materiálu v příslušné 

komisi, předá tento materiál písemně předsedovi nebo tajemníkovi příslušné komise. 
17. Usnesení RMČ, kterým se ukládá komisi úkol projednat určitý materiál, předá OVO do 3 dnů 

tajemníkovi příslušné komise. 

18. Komise zařadí materiál uvedený pod body 4. a 5. na své nejbližší jednání, pokud tomu nebrání 

závažné důvody (místní šetření apod.) 
19. Člen komise nebo další účastník jednání, u něhož skutečnosti nasvědčují, že by jeho podíl na 

projednávání a rozhodování určité záležitosti mohl znamenat výhodu nebo škodu pro něj samotného,  

či pro osobu blízkou, pro fyzickou nebo právnickou osobu, kterou zastupuje na základě zákona či plné 

moci,  je povinen sdělit tuto skutečnost předsedajícímu před zahájením jednání komise. 

20. Nahrávání jednání je pořizováno v případě schválení většiny členů komise a archivaci nahrávek 

zajišťuje zapisovatel komise.   
 

 
Čl. 4 

 

 Tento jednací řád nabývá účinnosti schválením RMČ dnem …………. 2019 
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Příloha Jednacího řádu komisí Rady městské části Praha 1: 

 
 

Zápis č. ..... 

z jednání Komise územního rozvoje 

Rady městské části Praha 1, 

konané dne ..... 

 

 

Zahájení jednání: 

Ukončení jednání: 

Přítomni: 

Omluveni: 

Neomluveni: 

Částečná neúčast: 

(pozdní příchod, dřívější odchod) 

Přizvaní zaměstnanci ÚMČ P1: 

Hosté: 

Zapsal(a): 

Program jednání: 

 

T E X T 

 

 

Zápis sepsán dne: 

Předáno k ověření dne: 

Zapsal(a): 

Ověřovatel zápisu + podpis 

Předseda: podpis 

(příp.pověřený zástupce) 

 

 

 

Příští jednání ..... komise se koná ..... 
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PODKLADY BOD 6. 

PRIORITY A CÍLE – ROZPRAVA 

 

PRIORITY UDRŽITELNÉHO ÚZEMNÍHO ROZVOJE 

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 

 

I. REVITALIZACE, URBANISTICKÉ STUDIE A REGULAČNÍ PLÁNY 

a. Staroměstské náměstí, trhy a veřejná produkce 

b. Václavské náměstí 

c. Revoluční, V celnici, Jungmannova 

d. magistrála 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. Uzemní 

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. 

 

 


