
 

 
Zápis č. 4  

z jednání Komise pro územní rozvoj Rady městské části Praha 1 

 

 
Datum jednání: 21. 3. 2019 (začátek: 17:00 konec: 20:00 hod) 

 

Přítomni: 

Ing. arch. T. Vích, RNDr. T. Raiter, Ing. arch. I. Lejčar, Ing. K. Tabery, Dipl. Arch. K. Hanzlík, PhDr. R. 

Biegel, PhD., Ing. arch. J. Sedlák, IR. P. V. Koch, MRE, Ing. arch. J. Kučera, Mgr. F. Kračman, Ing. R. Höhne 

 

Omluveni: Ing. arch. L. Burgerová, PhD., Mgr. D. Merta 

 

Neomluveni: - 

 

Částečná neúčast: Ing. arch. J. Kučera (19,30hod.), Mgr. F. Kračman (19:10 hod.) 

 

Hosté ÚMČ P1: J. Vondroušková 

 

Hosté přizvaní: Ing. arch. Z. Pšenička, Ing. arch. M. Zeman (body 3,4) 

 

Zapsal: Mgr. J. Brabec 

 

 

 

 

Program jednání: 

 
 

1) Návrh programu jednání 

2) Novostavba objektu parc. č. 119/2 a 117/5, k.ú. Nové Město, Jindřišská 28 

3) Stavební úpravy a nástavba objektu čp. 301, k.ú. Staré Město, Karoliny Světlé 6 

4) Malostranské náměstí – kašna a soutěž 

5) Změna termínů jednání KÚR 

6) Revitalizace Václavského náměstí (přesunuto na jednání 11.4.) 

7) Různé – informace o projektu „Novostavba BD U Milosrdných“ 
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Předseda komise zahájil jednání v 17:00.  

Přítomno 11 členů, 2 omluveni, komise je usnášeníschopná. 

 

 

1) Návrh programu jednání  

 

Předseda komise seznámil členy s návrhem programu 4. jednání KÚR. 

 

Na základě diskuse předseda komise navrhl zařadit bod 5 (změna termínů jednání KÚR) jako bod 2 

 

 

Upravený program 4. jednání KÚR byl schválen. 

 

Hlasování: 

Pro: 11 Proti: 0 Zdržel se: 0 

 

 

2) Změna termínů jednání KÚR 

 

Na základě kolize některých termínů jednání KÚR s termíny zasedání ZHMP je navržena následující úprava 

termínů jednání: 

 

11.4. – zůstává beze změny, 25.4. a 16.5. se ruší a nahrazuje se 2.5., 30.5. – zůstává beze změny, 20.6. se ruší 

a nahrazuje se 27.6. 

 

 

Nové termíny KÚR: 11.4., 2.5., 30.5. a 27.6. 

 

Hlasování o zrušení termínů 25.4. a 16.5. s nahrazením 2.5.: 

Pro: 8 Proti: 0 Zdržel se: 3 

Návrh byl schválen. 

 

Hlasování o zrušení termínu 20.6. a nahrazení 27.6.: 

Pro: 7 Proti: 1 Zdržel se: 2 

Návrh byl schválen. 

 

 

 

3) Novostavba objektu parc. č. 119/2 a 117/5, k.ú. Nové Město, Jindřišská 28 
 

Předkladatel: Orel jednota Telnice, Masarykovo nám. 7, 664 59 Telnice 

Zpracovatel PD: Faber Project, s.r.o., Hellichova 632/11b, Praha 1 

 

Fáze řízení: Záměr má pravomocné ÚR (12/2017). Dle vyjádření zpracovatele PD byla navržená podoba 

záměru ústně konzultována na pracovišti NPÚ s požadavkem dospecifikovat vzorky pláště fasády a detaily 

zejména okenních otvorů. 

 

Předkládaná DSP řeší nadzemní stavbu, spodní stavba v podobě jednopodlažního podzemního objektu 

s hranou desky na úrovni přilehlého chodníku byla projednána samostatně. 
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Architektonický návrh a urbanistické řešení vychází z podmínek stanovených NPÚ a OPP MHMP. Návrh 

člení hmoty nového domu tak, aby byl vytvořen akceptovatelný hmotový přechod mezi sousedním 

dvoupodlažním objektem fary (čp. 973) a nárožním čtyřpodlažním objektem čp. 972. Směrem do ulice je 

hmota rozdělena na tři celky, které výškově vytvářejí toto propojení. Novostavba pomáhá dotvořit souvislý 

uliční blok, který v původním odstraněném jednopodlažním objektu absentoval. Dům je zakončen hmotou 

přes dvě podlaží na zmenšeném půdorysu, která uskakuje od hranic pozemku. Tato vrchní hmota byla volena 

tak, aby výškově korespondovala se zastřešením sousedního čtyřpodlažního objektu. 

 

Členění fasády do Jindřišské ulice na tři celky je akcentováno použitím obloukového nároží s členitou 

římsou. Vyšší podlaží jak z uliční, tak dvorní strany postupně uskakují a dávají tak prostor pro terasy, kde se 

předpokládá dotvoření venkovního obytného prostoru zelení v zabudovaných květináčích. Zastřešení objektu 

je zamýšleno plochou střechou s kačírkem. 

Použitím režných cihel dochází ke zvýraznění základních hmot objektu. Celkové barevné vyznění cihelných 

fasád je předpokládáno v převažujícím odstínu okrové, béžové. Plochy fasád jsou dále doplněny o prvky 

architektonického detailu - zvýrazněné atikové římsy, vystupující sdružené šambrány, přiznaná nadpraží 

apod. 

 

Navržené funkční využití šestipodlažního objektu zahrnuje funkci bydlení (3-6.NP), administrativu (2.NP) a 

komerční využití s technickým a provozním zázemím pro bytovou část (1.NP). V 1.PP se nachází APS 

s kapacitou 8 PS. Jedno odstavné stání pro event. zásobování je navrženo i v 1. NP. Směrem do farní zahrady 

nejsou zřízeny žádné přístupy. Dle vyjádření projektanta budou BJ a KJ pronajímány, zatímco 

administrativní plochy budou sloužit přímo potřebám vlastníka stavby. 

 

Diskuse: členové komise diskutovali o návrhu členění hmot, řešení parterové části a zvolené barevnosti 

členěných fasád, která ovlivňuje finální dojem z navržené hmoty. Část členů komise konstatovala, že 

předložený návrh dostatečně nereprezentuje architektonickou kvalitu vyžadovanou významem lokality a 

doporučují pyramidální hmotu, definovanou kótami v územním rozhodnutí, co nejvíce sjednotit a zklidnit její 

barevnost. Předseda KÚR navrhl hlasovat nejprve o vypuštění druhé věty z níže uvedeného závěru: „Zvolený 

koncept různých hmot a povrchů rozbíjí architektonický výraz domu a nevhodně zdůrazňuje jeho 

rozdrobenou kompozici“, k tomu se nenašla potřebná většina. 

 

Členové KÚR požádali, aby u záměrů ve fázi SŘ, kterým předcházela fáze ÚŘ, měli možnost seznámit se s 

pravomocným ÚR. 

 

 

Závěr: 

Komise územního rozvoje RMČ Praha 1 nesouhlasí s předloženým řešením průčelí.  

Zvolený koncept různých hmot a povrchů rozbíjí architektonický výraz domu a nevhodně zdůrazňuje 

jeho rozdrobenou kompozici.  

Komise požaduje přepracovat koncepci průčelí tak, aby posilovalo městský charakter domu a přispělo 

tak ke zkompaktnění hmotové struktury a sjednocení celkového architektonického řešení. 

Komise požaduje předložit upravený návrh na některém z příštích jednání. 

 

Hlasování o vypuštění druhé věty závěru: 

Pro: 5 Proti: 5 Zdržel se: 1  

Návrh nebyl schválen. 

 

Hlasování o návrhu závěru jako celku: 

Pro: 7 Proti: 1 Zdržel se: 3  

Návrh byl schválen. 



Zápis KÚR ze dne 21. 3. 2019 
 
 
 

 4 

4) Stavební úpravy a nástavba objektu čp. 301, k.ú. Staré Město, K. Světlé 6 
 

Předkladatel: V.J.Rott s.r.o., Malé náměstí 142/3, Praha 1 

Zpracovatel PD: Faber Project, s.r.o., Hellichova 632/11b, Praha 1 

 

Fáze řízení: vydáno rozhodnutí o schválení stavebního záměru se lhůtou pro odvolání samosprávného celku 

do 26. 3. 2019. 

 

Předkládaná společná dokumentace řeší jednak stavební úpravy stávajícího nebytového domu spojené se 

změnou užívání z původně výrobně –administrativní funkce (posledně rekolaudované na administrativní 

funkci pro bankovní provoz a pohybové studio ve 2.NP), na funkci ubytovací (57 pokojů a 111 lůžek) a 

jednak dostavbu objemu JV skladu do úrovně 5.NP, resp. dvoupodlažní nástavby v 6.-7.NP nad stávající 

plochou střechou. 

 

Objekt je stavebně tvořen pětipodlažní budovou původní továrny na kočáry a pozdější dvoupodlažní 

přístavbou skladu pro vysoké vozy a skladiště tovární budovy. Novostavba továrního domu pochází z let 

1897-1899. Střecha je plochá, bez konstrukce krovu. V rámci dostavby objektu je z hlediska vnějších 

konstrukcí zejména nahrazeno původní ploché zastřešení tovární budovy novým objemem mansardové 

střechy 6. a 7.NP. Materiál střešní krytiny je navržen v podobě plechových šablon v tmavém odstínu TiZn, 

napojovanými technologií dvojité stojaté drážky, event. klick-lištovým systémem Rheinzink. V mansardové 

střeše jsou navržena kolmo ke střešní rovině okna sjednocená v celistvý pás, pohledově korespondující 

s falcováním plechové krytiny. 

 

Funkční využití je navrženo následovně:  

1.PP – komunikační prostory s nástupním místem pro výtahy, snídárna se zázemím, kotelna a provozně-

technické zázemí 

1.NP – vstupní hala, hotelová recepce, 5 pokojů 

2.NP-7.NP – typická podlaží uspořádaná kolem komunikačních jader, 52 pokojů 

 

V současné době není v objektu zajištěno žádné parkovací stání. Požadavek na odstavná stání se změnou 

funkčního využití snižuje o 4PS na 12PS. Vzhledem k technickým překážkám provedení příp. PG, byla 

vyřízena výjimka z povinnosti dodržet vyhláškou požadovaný počet PS.  

 

Diskuse: členové komise se po diskusi shodli nad nesouladem předloženého záměru s vydaným RP Anenská, 

který v případě předmětné parcely neumožňuje prostorovou expanzi. Negativně byla přijata i navržená čistě 

ubytovací funkce.  

 

 

Závěr:  

Komise územního rozvoje RMČ Praha 1 konstatuje, že navýšení objektu i nástavba v proluce jsou v 

rozporu s platným regulačním plánem Anenské čtvrti a jako takové se mohou stát závažným 

precedentem pro další investiční akce v celém území.  

Komise zároveň soudí, že navržené hotelové využití objektu je v rozporu se ZÚR hl.m. Prahy.  

Komise proto doporučuje radě MČ Prahy 1 odvolání v probíhajícím společném řízení. 

 

Hlasování: 

Pro: 10 Proti: 0 Zdržel se: 0  

Návrh byl schválen. 
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5) Malostranské náměstí – kašna a soutěž 

 

Fáze řízení: Stavebník (HMP) disponuje nepravomocným SP (k datu konání komise) na úpravu 

Malostranského náměstí. 

 

Ing. T. Oliva jakožto předseda Spolku občanů a přátel Malé Strany a Hradčan tlumočil členům komise žádost 

o součinnost při prosazení dočasného řešení úprav Malostranského náměstí do doby, kdy by mohl být řešen 

sdílený provoz IAD a MHD na dolním náměstí (dle soutěžního návrhu) a bylo možné rezignovat na nutný 

objezd horní částí Malostranského náměstí odpovídající dnešnímu stavu. Součástí střednědobých úprav 

náměstí by spočívalo pouze v osazení kašny vzešlé z nově vyhlášené architektonické soutěže a případném 

vysazení vzrostlých stromů a úpravě spodní části náměstí s tramvajovou zastávkou. 

 

Diskuse: členové komise se shodli, že o takovém návrhu je možné jednat pouze na základě detailní znalosti 

projektu, znalostí dopravních souvislostí v širším území a vyjádření klíčových účastníků projektu 

rekonstrukce náměstí, zejména na straně dotčených dopravních orgánů k problematice sdíleného pohybu aut 

a tramvají na dolním náměstí. 

 

 

Závěr:  

Komise územního rozvoje RMČ Praha 1 konstatuje, že nutným předpokladem posouzení případných 

dílčích zásahů v prostoru Malostranského náměstí je představení současného stavu projektu jeho 

rekonstrukce v návaznosti na časový harmonogram i přepokládané dopravní řešení celé oblasti.  

Komise proto žádá o komplexní předklad projektu stavebních úprav Malostranského náměstí za 

účasti investora a zpracovatele projektu na některém z příštích jednání komise. 

 

Hlasování: 

Pro: 9 Proti: 0 Zdržel se: 0  

Návrh byl schválen. 

 

 

 

6) Různé – BD U Milosrdných 

 

Předseda KÚR informoval členy, že se dne 19. 3. 2019 uskutečnilo představení aktuální podoby záměru 

členům RMČ P1. V roce 2018 došlo ke změně investora, který prezentoval nové variantní „vizuální“ řešení 

novostavby, jejíž hmota je fixována pravomocným ÚR (6/2014).  

 

 

Komise územního rozvoje RMČ Praha 1 žádá o předklad rozpracované podoby DSP k záměru  

„BD U Milosrdných“. 

 

Hlasování: 

Pro: 9 Proti: 0 Zdržel se: 0  

Návrh byl schválen. 
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V 20,00 předseda komise ukončil jednání, neprojednaný bod Revitalizace Václavského náměstí byl přesunut 

na program příští komise. 

 

 

 

 

Zápis sepsán dne:   29.3.2019 

Předáno k ověření dne:  29.3.2019 

Ověřeno dne:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ověřovatel zápisu       předseda komise 

 

 

 

 

…………..…………….              …………..……..…….. 

 

RNDr. Tomáš Raiter       Ing. arch. Tomáš Vích 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

! POZOR ! 

Příští komise se koná dne 11. 4. 2019 od 17:00 hod. na staré adrese 

v jednací místnosti přízemí Radnice Prahy 1 – vchod z pasáže vedle schodiště 

Vodičkova 18, Nové Město 

 

  
 


