
 
Zápis č. 10 

z jednání Komise pro územní rozvoj Rady městské části Praha 1 

 

 
Datum jednání: 26. 9. 2019 (začátek: 17:00 konec: 19:30 hod) 

 

Přítomni: 

Ing. arch. T. Vích, RNDr. T. Raiter, Ing. arch. I. Lejčar, Ing. arch. J. Sedlák, Ing. R. Höhne, Dipl. Arch. 

K. Hanzlík, Ing. K. Tabery 

 

Omluveni: Ing. arch. J. Kučera, IR. P. V. Koch, MRE, PhDr. R. Biegel, PhD., Ing. arch. L. Burgerová, 

Mgr. F. Kračman, Mgr. D. Merta 

 

Neomluveni: - 

 

Částečná neúčast:  

 

Hosté ÚMČ P1: J. Vondroušková 

 

Hosté přizvaní: Ing. arch. J. Holna, L. Rotter (bod 3) 

 

Zapsal: Mgr. J. Brabec 

 

 

 

 

Program jednání: 

 
 

1) Návrh programu jednání 

2) Schválení zápisu z 9. jednání dne 5.9.2019 

3) Hotel Hradební, Hradební 761/3 a Haštalská 766/28 

4) Aktualizace územního plánu zóny Anenská 

5) Úpravy Klárova a parku U holubičky – nebylo projednáno 

6) Různé 
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Přítomno 7 členů, 6 omluveno, komise je usnášeníschopná. 

 

1) Návrh programu jednání  

 

Předseda komise seznámil členy s návrhem programu 10. jednání KÚR. Bylo upraveno pořadí 

projednávaných bodů. 

 

Upravený program 10. jednání KÚR byl schválen. 

 

Hlasování: 

Pro: 7 Proti: 0 Zdržel se: 0 

 

2) Schválení zápisu z 9. jednání  

 

Zápis z 9. jednání KÚR konaného dne 5.9.2019 byl schválen. 

 

Hlasování: 

Pro: 7 Proti: 0 Zdržel se: 1 

 

3) Hotel Hradební, Hradební 761/3 a Haštalská 766/28 

 

Bod byl v projednáván a přerušen na jednání KÚR dne 8.3.2018 s požadavkem zejména na doplnění 

detailnější bilance bydlení ve stávajícím stavu a v návrhu a návrhů řešení pasáže. 

 

Dne 5.9.2019 bylo zahájeno společné řízení na stavební úpravy spojené se změnou užívání 

z administrativně-bytové budovy a školského zařízení na hotel s kapacitou 95 pokojů a dvěma 

velkoplošnými byty. Stavebník seznámil členy komise s genezí stavby a důvody volby navrženého 

funkčního využití. Umístění větší plochy nové bytové funkce bylo do značné míry až do revize PSP v r. 

2016 blokováno nedostatečným osluněním. Kolaudovaný stav objektů je v případě objektu do Haštalské 

školské zařízení a v případě Hradební polyfunkční dům s komerčním 1.NP, administrativou ve 2.NP a 

byty ve 3.-6.NP. Plocha dvou navržených bytových jednotek v 7.NP (cca 11%) nenahrazuje stávající 

podíl bytové funkce (cca 59%). Záměr obsahuje PG o kapacitě 23 stání, 12 stání nad požadavek PSP bylo 

schváleno udělením výjimky silničním správním úřadem. 

 

Diskuse: členové komise uvítají navýšení podílu bytové funkce a jednoznačně podporují vznik pasáže na 

místě původního průjezdu. Zásobování a provoz hotelu, by měl co nejméně zatížit přilehlé komunikace 

(zásobováním přes PG nebo vyhrazeným stáním). 

 

Závěr: Komise územního rozvoje RMČ Praha 1 doporučuje trvat na zřízení veřejné pasáže z ulice 

Hradební do ulice Haštalská objekty čp. 761 a čp. 766, k.ú. Staré Město. 

 

Komise územního rozvoje RMČ Praha 1 doporučuje vymezení trvalého místa pro zásobování 

z ulice. 

 

Hlasování: 

Pro: 7 Proti: 0 Zdržel se: 0  

Závěr byl schválen 
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4) Aktualizace územního plánu zóny Anenská 

 

Územní plán zóny Anenská byl vydán vyhláškou č. 6/2002 Sb. HMP dne 25.4.2002 s účinností od 

1.6.2002. Dle § 188 SZ musí být územněplánovací dokumentace schválená před 1. lednem 2007 upravena 

podle tohoto zákona, projednána a vydána, jinak k 1. lednu 2023 pozbyde platnosti. Vlastní vyhláška o 

závazné části územního plánu zóny Anenská č. 6/2002 Sb. HMP v § 3 předpokládá aktualizaci po 5 letech 

v případě změny podmínek ve stavu v území. MČ žádala HMP o aktualizaci RP Anenská již v roce 2011, 

ale byla pořizovatelem odmítnuta.  

 

Diskuse: přítomní členové komise se jednomyslně shodli na účelnosti podrobnější územně plánovací 

dokumentace a doporučili proto samosprávě aktivně postupovat vůči pořizovateli při aktualizaci ÚPz 

Anenská a jednat s HMP o koncepčním postupu při pořizování dalších podrobnějších ÚPD. 

 

Závěr: Komise územního rozvoje RMČ Praha 1 doporučuje RMČ P1 požádat hl.m. Prahu 

v kontextu usnesení ZMČ P1 č. UZ11_0077 ze dne 21.6.2019, aby zadala pořizovateli aktualizaci 

územního plánu zóny Anenská ve smyslu § 188 zákona č. 186/2006 Sb., Stavební zákon a § 3 

vyhlášky hl.m. Prahy č. 6/2002, o závazné části územního plánu zóny Anenská. 

 

Hlasování: 

Pro: 7 Proti: 0 Zdržel se: 0  

Závěr byl schválen 

 

V 19:30 hod. odchodem jednoho z členů přestala být komise usnášeníschopná a předseda KÚR proto 

jednání ukončil před úplným vyčerpáním programu jednání (bod 5, 6). 

 

Zápis sepsán dne: 1.10.2019 

Předáno k ověření dne: 2.10.2019 

Ověřeno dne:  

 

 

 

Ověřovatel zápisu       předseda komise: 

 

 

 

……………………..              ………………………… 

 

RNDr. Tomáš Raiter       Ing. arch. Tomáš Vích 

 

 

 

 

 

 

POZOR !!! 

Příští komise se koná dne 10. 10. 2019 od 17:00 hod. na adrese 

Galerie 1 

Štěpánská 47, Nové Město 

(roh ulic Štěpánské a V Jámě) 


