
Zápis č. 5  

z jednání Komise pro územní rozvoj Rady městské části 

Praha 1 

 

 
Datum jednání: 11. 4. 2019 (začátek: 15:30 konec: 19:15 hod) 

 

Přítomni: 

Ing. arch. T. Vích, RNDr. T. Raiter, Ing. arch. I. Lejčar, Ing. K. Tabery, Ing. arch. L. Burgerová, 

PhD., Mgr. D. Merta, PhDr. R. Biegel, PhD., Ing. arch. J. Sedlák, Ing. arch. J. Kučera, Mgr. F. 

Kračman,  

 

Omluveni: Ing. R. Höhne, Dipl. Arch. K. Hanzlík, IR. P. V. Koch, MRE 

 

Neomluveni: - 

 

Částečná neúčast: Ing. arch. J. Sedlák (příchod 17,45hod.), RNDr. T. Raiter (odchod 17,50 

hod.), Mgr. F. Kračman (odchod 18:10 hod.) 

 

Hosté ÚMČ P1: J. Vondroušková  

 

Hosté přizvaní: Ing. arch. O. Kukral, Mgr. Artis. P. Rek (bod 2) 

 

Zapsal: Mgr. J. Brabec 

 

 

 

 

 

 

Program jednání: 

 
 

1) 15.30 - Prezentace rozvoje tramvajových tratí na Václavském náměstí a zadání 

Koncepční studie Hradební okruh - společně s Komisí pro dopravu a veřejný prostor 

2) 17.00 - Návrh programu jednání KÚR 

3) Schválení zápisu 4. jednání KÚR 21.3. 2019  

4) Stavební úpravy a přístavby objektu čp. 309, k.ú. Staré Město, Bartolomějská 13 

5) Různé  

- informace o zastavení nepovolené stavby K. Světlé 6,  

- informace o projektu Savarin  

 

 

 

 

 



Zápis KÚR ze dne 11. 4. 2019 
 

2 
 

Předseda komise zahájil jednání v 15:30 společným jednáním s Komisí pro dopravu a veřejný 

prostor. 

Přítomno 8 členů, 3 omluveni, komise je usnášeníschopná. 

 

 

1) Rozvoj tramvajových tratí na Václavském náměstí a zadání Koncepční studie 

Hradební okruh 
V rámci společného bodu s Komisí pro dopravu a veřejný prostor byly představeny 4 

prezentace: 

Ing. arch. P. Kučera – urbanistický vývoj Václavského náměstí 

Ing. M. Šubrt (Ropid) – Tramvaje na Václavském náměstí  

Ing. arch. J. Hendrych (IPR) – etapy realizace TT na horním Václavském náměstí 

Ing. arch. Š. Jiráček (IPR) – projekt Hradební korzo 

Ing. M. Penc (DPP) – komentář z pohledu uživatele TT 

Bez usnesení. 

 

 

2) Návrh programu jednání  

Předseda komise seznámil členy s návrhem programu 5. jednání KÚR. 

Program 5. jednání KÚR byl schválen. 

Hlasování: Pro: 8 Proti: 0 Zdržel se: 0 

Návrh byl schválen 

 

 

3) Schválení zápisu 4. jednání KÚR 21.3. 2019  

Zápis 4. jednání KÚR byl schválen. 

Hlasování: Pro: 8 Proti: 0 Zdržel se: 0 

Návrh byl schválen 

 

 

4) Stavební úpravy a přístavby objektu čp. 309, k.ú. Staré Město, Bartolomějská 13 
 

Předkladatel: Gama Estates, s.r.o., Bartolomějská 13, P1 

Zpracovatel PD: Šípek Architects (Prof. Dr. Ing. arch. B. Šípek, Mgr. Artis. P. Rek), Ateliér KK (Ing. arch. O. 

Kukral, Ing. arch. V. Hrubý) 

 

Fáze řízení: změna sloučeného DÚR/DSP z roku 2004 - kompletace spisu po doplnění 

podkladů žádosti. 

 

Stávající objekt Bartolomějská čp. 309/13 je ve vlastnictví investora od roku 2008, kdy výše 

uvedený tým architektů začal připravovat studii rekonstrukce, přestavby a dostavby objektu. 

Objekt v minulosti sloužil jako polyfunkční dům s byty, kancelářemi a menšími obchody. 

Budova je v současné době zakonzervovaná, pronajaty jsou pouze části parteru 

v Bartolomějské a Průchodní ulici. 

 

Objekt „U Starých Šedivých“, též „ U Kasírů“ je zapsanou nemovitou kulturní památkou se 

složitým stavebním vývojem, stavební změny provázely objekt od středověku až po období 

klasicismu. Jádro objektu je dokladem nejstarší středověké zástavby města, archeologický 

průzkum provedený pod stávající prolukou potvrdil existenci zbytků románského domu, což 
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vedlo k úpravě projektu – upuštění od vjezdu do PG autovýtahem z ulice Na Perštýně a 

založení novostavby bez podzemních pater na pilotách. 

 

Předkládaná DÚR/DSP řeší jednak rekonstrukci historického objektu – převážně bytový dům 

(39 bytů) s komerčními provozy v 1.NP (restaurace, bistro směrem do Bartolomějské a 

obchodní jednotky směrem do Průchodní), PG s kapacitou 11 PS s přístupem z Konviktské, a 

jednak umístění věžové novostavby butikového hotelu s 36 dvojlůžkovými pokoji a vstupním 

hotelovým zázemím na volné parc. č. 317/2, k.ú. Staré Město, navazující na štít budovy čp. 

349. 

 

Diskuse:  
V první části byl projednáván soulad umístění nových stavebních intervencí s existující 

podrobnou ÚPD. Z pohledu autora RP Anenská arch. Sedlák informoval, že koncept původně 

navrhoval na místě parčíku zastavitelnou plochu, na základě výsledků projednávání byla 

zastavitelnost v návrhu RP zrušena a ponechána plně zelená plocha. Urbanisticky ovšem 

pozemek k zastavění vybízí. Autor RP rovněž konstatoval, že neprovedené aktualizace 

(předjímané v textové části OZV 6/2002 Sb. HMP) nemají vliv na jeho platnost.  

 

Členové se shodli, že i s vědomím povolené stavby jednopodlažní přístavby pro autoplošinu 

v rámci pozemku parc. č. 317/2 není možné vzhledem k parametrům RP další navýšení hmoty 

a pochybují i o správnosti původně zvoleného povolovacího postupu formou sloučeného 

územního rozhodnutí a stavebního povolení (a nyní jeho změny společným územním a 

stavebním povolením). 

 

Ve druhé části členové diskutovali objemovou, funkční, tvarovou a materiálovou kvalitu 

navržené novostavby. Konstatovali nevhodnost umístění ubytovací funkce, naddimenzované 

objemové řešení i problematičnost vlastního provedení navržené hmoty. I v kontextu 

popsaných archeologických souvislostí v podzemních podlažích objektu bylo navrženo 

hlasování o nevhodnosti navrženého příjezdu k PG. 

 

Závěr:  

Komise územního rozvoje RMČ Praha 1 s předloženým záměrem zásadně nesouhlasí. 

Komise konstatuje, že navrhovaný objem novostavby jde výrazně nad rámec platného 

stavebního povolení. 

Komise je přesvědčena, že jakákoli změna územního rozhodnutí musí být v souladu 

s platným regulačním plánem Anenské čtvrti. 

Komise konstatuje, že novostavba svým naddimenzovaným objemem nevhodně vstupuje 

do historické struktury bloku. 

Komise rozhodně nesouhlasí s nárůstem kapacity krátkodobého ubytování v PPR. 

Hlasování: Pro: 7 Proti: 1 Zdržel se: 0  

Návrh byl schválen 

 

Závěr:  

Komise nesouhlasí s navrženou změnou umístění vjezdu do podzemních garáží, neboť 

nevhodně narušuje intimní prostředí náměstíčka při Konviktské ulici. 

Hlasování: Pro: 6 Proti: 1 Zdržel se: 1  

Návrh nebyl schválen. 
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5) Různé  

 

Karoliny Světlé 6  
- po podání podnětu k odstranění černé stavby dne 27.3. 2019, byla tentýž den provedena 

státním stavebním dozorem kontrolní prohlídka stavby a zápisem do stavebního deníku  

nařízeno ukončení veškerých stavebních prací dle vydaného rozhodnutí (tj. nad úrovní 

střechy). Současně bylo požadováno doložení technologického postupu přerušení takto 

započatých prací. Během další kontrolní prohlídky dne 10.4. 2019 bylo odpovědným 

zástupcem investora konstatováno, že do 12.4. dojde k zakrytí střechy ochranným 

oplachtováním stávající ocelové konstrukce, čímž budou veškeré stavební práce nad úrovní 

střechy zcela zastaveny do doby rozhodnutí o podaném odvolání. Stavebník může nadále 

provádět stavební úpravy povolené sdělením k ohlášené stavbě z 26.9. 2018 - výměnu 

vybraných oken, opravu omítek, klempířských prvků a provedení nového nátěru fasády a 

maleb. 

 

Projekt Savarin  
- předseda KÚR informoval členy, že se dne 4.4. 2019 uskutečnilo v sídle Crestyl a.s. 

představení aktuální fáze projektu Savarin (účast arch. Vích, RNDr. T. Raiter, P. Koch, Mgr. 

J. Brabec) a byl předjednán řádný předklad členům KÚR dne 2.5. 2019. 

 

Diskuse: v rámci projednávání bodu Savarin bude doložena bezkoliznost záměru (rampy) 

s plánovaným umístěním TT na dolní Václavské náměstí a pozicemi stávajících kolektorů, 

rozbor prověřovaných přístupů do PG projektu Savarin vedoucí ke zvolenému řešení, právní 

rozbor legality umístění stavební připravenosti v podobě ramp do PG a rovněž aktuální názor 

samosprávy na připravenou kapacitu cca 170 veřejných stání v rámci PG záměru. 

 

V 19,15 předseda komise ukončil jednání. 

 

Zápis sepsán dne:   16.4.2019 

Předáno k ověření dne:  16.4.2019 

Ověřeno dne:  

 

 

 

 

Ověřovatel zápisu      předseda komise: 

 

 

 

……………………..             …………………….. 

 

RNDr. Tomáš Raiter      Ing. arch. Tomáš Vích 

 

 

 

 

Příští komise se koná dne 2. 5. 2019 od 17:00 hod.  

na adrese Galerie 1, Štěpánská 47, Nové Město (roh ulic Štěpánské a V Jámě) 

 


