
Zápis č. 8 

z jednání Komise pro územní rozvoj  

Rady městské části Praha 1 

 
 

Datum jednání: 27. 6. 2019 (začátek: 17:00 konec: 19:45 hod) 
 
Přítomni: 
Ing. arch. T. Vích, RNDr. T. Raiter, Ing. arch. I. Lejčar, Mgr. D. Merta, Ing. arch. J. 
Sedlák, Ing. R. Höhne, IR. P. V. Koch, MRE 
 
Omluveni:  
PhDr. R. Biegel, PhD., Ing. arch. J. Kučera, Ing. K. Tabery, Ing. arch. L. Burgerová, 
Mgr. F. Kračman, Dipl. Arch. K. Hanzlík 
 
Neomluveni: 0 
 
Částečná neúčast: 0 
 
Hosté ÚMČ P1: J. Vondroušková 
 
Hosté přizvaní: 0 

 
Zapsal: Mgr. J. Brabec 
 

 
 
 

Program jednání: 
 
 

1) Návrh programu jednání 

2) Schválení zápisu ze 7. jednání dne 30.5.2019 

3) Odstranění objektu Revoluční 1502/30 

4) Kunsthalle na Klárově – revitalizace parčíku „U holubičky“ 

5) Termíny jednání KÚR ve 2. pololetí 2019 

6) Vize pořizování podrobnější územně plánovací dokumentace pro Prahu 1: 

regulační plány, podrobnější územní plány nebo územní studie 
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Přítomno 7 členů, 6 omluveno, komise je usnášeníschopná. 

 

 
1) Návrh programu jednání  

 

Předseda komise seznámil členy s návrhem programu 8. jednání KÚR. 

 

Program 8. jednání KÚR byl schválen. 

 

Hlasování: 

Pro: 7 Proti: 0 Zdržel se: 0 

 

 
2) Schválení zápisu ze 7. jednání dne 30.5.2019 

 

Zápis z 8. Jednání dne 27.6.2019 byl schválen. 

 

Hlasování: 

Pro: 7 Proti: 0 Zdržel se: 0 

 

 
3) Odstranění objektu Revoluční 1502/30 

 

Vyvěšením vyrozumění na úřední desce ÚMČ P1 v období 14.6. – 1.7.2019 byli účastníci 

řízení o odstranění objektu č.p. 1502, Revoluční 30 seznámeni s doplněním podkladů 

rozhodnutí a možností uplatnit námitky proti tomuto doplnění ve lhůtě 10 dnů ode dne 

doručení tohoto vyrozumění. Novým podkladem rozhodnutí je dokumentace bouracích prací 

k odstranění domu č.p. 1502, která obsahuje zúžení předmětu žádosti spočívající v ustoupení 

od záměru odstranit podzemní část stavby. 

 

Paralelně probíhá územní řízení na vydání územního rozhodnutí pro novostavbu 

polyfunkčního objektu Revoluční, Lannova, Novomlýnská, které je přerušeno z důvodu 

doplnění podkladů rozhodnutí. Návrh novostavby obsahuje v 1.-2. PP technologické zázemí a 

parkovací zakladač pro 23 aut, v 1.NP recepci, zázemí rezidenční části projektu a obchodní 

plochu, v 2.-4.NP administrativní prostory a v 5.-9.NP 22 bytových jednotek. Návrh byl 

projednán v KÚR 10.11.2016. 

 

Diskuse: koncepční rozhodnutí o předpolí by mělo předcházet realizaci záměru, je vhodné 

eliminovat případnou délku existence proluky, bourání objektu v PPR je precedenční 

záležitost, která dopadá zejména na orgány památkové péče  

 

Závěr: Komise územního rozvoje RMČ Praha 1 doporučuje RMČ P1 uplatnit námitku 

v řízení o odstranění objektu č.p. 1502, k.ú. Nové Město, Revoluční 30. 

 

Hlasování: 

Pro: 6 Proti: 1 Zdržel se: 0  

Závěr nebyl schválen 
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4) Kunsthalle na Klárově – revitalizace parčíku „U holubičky“ 

Předkladatel: OÚR MČ P1 
Projektant: Schindler Seko architekti 
Hosté: I. Goosen (Kunsthalle Praha), Ing. arch. Z. Drahotová (Schindler Seko architekti) 

 

Na základě usnesení RMČ P1 UR18_1088 ze dne 2.10.2018 byl nejprve zpracován 

dendrologický posudek parku U holubičky (garant OŽP ÚMČ P1) a poté urbanistická studie 

rehabilitace parku (Schindler Seko architekti). Urbanistická studie má za cíl ověřit potenciál 

parčíku pro venkovní expozici uměleckých děl, jakožto další posílení budoucí vazby 

Valdštejnská jízdárna – Kunsthalle a zpřesnit řešení z koncepční studie Klárov (A69) 

v přímém okolí parčíku. V mezidobí byl jiným celoměstským investorem umístěn do prostoru 

parčíku možný bezbariérový výstup ze stanice Malostranská. Jeho půdorysná stopa byla 

převzata, možnost umístění na pozici více jižním směrem bude ještě prověřena. 

 

Diskuse: členové komise požadují nejprve seznámení s koncepční studií Klárov (A69 

architekti) a krátkou prezentaci záměru Kunsthalle včetně jejího budoucího kulturního 

programu a náplně. Vzhledem ke klimatickým podmínkám doporučují pojmout plochu bez 

redukce stromové zeleně (náhrada za případně kácené dřeviny) a nejlépe pouze sadařské zásahy 

do struktury keřů, nikoli jejich úplné odstranění. Variantně je doporučeno prověřit navázání 

jižního vstupu do parku na osu přechodu pro chodce, které může pomoci oddělit přímý 

turistický tah k zámeckým schodům od delší promenádní trasy, která si naopak může částečně 

zachovat stávající intimitu. V případě zájmu galerie o využití parku ke kulturním účelům 

členové doporučují formulovat požadavky na provoz a péči o parkovou výstavní plochu. 

 

Závěr: Komise územního rozvoje RMČ Praha 1 požaduje představit záměr v kontextu 

koncepční studie Klárov (A69 architekti), nejlépe na společném jednání s Komisí 

životního prostředí. 

 

 

Hlasování: 

Pro: 7 Proti: 0 Zdržel se: 0  

Závěr byl schválen 

 
 

5) Termíny jednání KÚR ve 2. pololetí 2019 

 

Předseda KÚR navrhl následující termíny: 

Čtvrtek 18.7. od 16:00 v Jednací místnosti v pasáži ÚMČ P1 

Čtvrtky 5.9., 26.9., 10.10., 31.10., 14.11., 5.12. od 17:00 v Galerii 1 

 

Závěr: Komise územního rozvoje RMČ Praha 1 schvaluje výše uvedené termíny jednání 

ve druhém pololetí 2019. 

 

Hlasování: 

Pro: 7 Proti: 0 Zdržel se: 0  

Závěr byl schválen 
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6) Vize pořizování podrobnější územně plánovací dokumentace pro Prahu 1: 
regulační plány, podrobnější územní plány nebo územní studie 

 

Tomáš Vích považuje za důležité se shodnout na budoucím způsobu zadávání podrobnější 

územně plánovací dokumentace v Praze 1. Jan Sedlák seznámil přítomné členy s aktuálním 

stavem podrobnější ÚPD na území MČ Praha 1. Aktualizace či dopracování RP je procesně 

možné zahájit na základě podnětu MČ, lze očekávat komplikovanost projednání. Nezbytné je 

schválení zadání pořizovatelem, tj. HMP. Následně představil souhrn nástrojů, které lze použít 

k formátování optimální podoby území. Mimo formu RP, který nejdetailněji popisuje 

regulativy v území a možnosti využití veřejného prostoru (až po náhradu ÚR), lze využít formu 

zapsané urbanistické studie, která bude územně plánovacím podkladem a SÚ bude v územních 

řízeních k takové studii přihlížet a odchylné řešení případně odůvodňovat.  

Nejvolnější cestou je např. forma Programu rozvoje, který již byl historicky zpracován do 

návrhové fáze, a v aktuální podobě nejprve ve vhodné územní diverzifikaci popíše problémy a 

potenciály a následně nabídne samosprávě určitou vizi řízení stavebního rozvoje, vizi zlepšení 

kvality veřejných prostranství (de facto požadavky na zásobník akcí obnovy s využitím 

funkčního Programu regenerace) či upozorní na problémy provozního typu – tržní řád, hluk, 

vizuální smog apod. Na Program rozvoje pak lze navazovat dílčími urbanistickými studiemi, 

speciálními průzkumy, stejně tak může být Program rozvoje modulovou součástí Strategického 

plánu MČ Praha 1. 

Pavel Koch představil holandský způsob zadávání podrobné ÚPD, kdy jsou na základě potřeb 

jednotlivých relativně malých lokalit v řádu jednotek hektarů zpracovávány tzv. „Master 

plány“, které umožňují v relativně malém množství dotčených vlastníků operativně a rychle 

dojít ke shodě na dané území a tu následně po veřejném projednání a schválení uplatnit jako 

změnu v územním plánu.  

Diskuze byla z časových důvodů v 19.45h přerušena a bude pokračovat na některém z příštích 

jednání KÚR. 

 

 
Zápis sepsán:  8.7.2019 
Předán k ověření: 8.7.2019 
Ověřen:    

 

 

Ověřovatel zápisu     předseda komise: 

 

 

 

……………………..            ………………………… 

RNDr. Tomáš Raiter     Ing. arch. Tomáš Vích 

 

 

 

POZOR !!! 

Komise 18.7. 2019 se ruší  

a následující se koná až  

dne 5. 9. 2019 od 17:00 hod.  

na adrese Galerie 1, Štěpánská 47, Praha 1 


