
 

 

Zápis č. 8/2019 
z jednání 

Komise pro participaci a MA 21 RMČ Praha 1 
konané dne: 11. 12. 2019 

Zahájení jednání: 16:30  
Ukončení jednání: 18:20 
Místo: Galerie 1, Štěpánská 47, Praha 1 

Přítomni:  
Vít Masare (předseda KOPA21), 
Jindřich Pinc (zástupce předsedy), 
členové KOPA21: Josef Ludvíček, Pavel Nazarský, Iva Hájková, Marek Vich, Martin Kotas 
(příchod 16:45) 
 
Omluven: Jan Petránek, Eva Špačková, David Hájek, Karel Erben 
 
Nepřítomen:   
Hosté: Jana Kabelová 

  

 

Zapsal:  
Martin Šebek (tajemník KOPA)  
 
 
 
Program:  

1. Plán participace v městské části Praha 1 na rok 2020 
2. Participace záměru úprav oblasti kolem hotelu InterContinental 
3. Návazné kroky po kulatých stolech v Malostranské besedě 
4. Participace na webu praha1.cz 

 
Uvítaní 

Jednání Komise vedl pan Vít Masare (předseda KOPA). 

 
Členové Komise pro participaci a Agendu 21 schválili program jednání KOPA. 
6(pro)-0(proti)-0(zdrželi se) 
 
 

1. Plán participace v městské části Praha 1 na rok 2020 
 
Pan Nazarský uvedl bod, byl odprezentován návrh usnesení rady, plán byl tvořen ve 
spolupráci NSZM. 
 



 

 

16:45 – příchod p. Kotas 
 
Proběhla diskuse nad participativním rozpočtem, pan Nazarský sdělil, že rozhodnutí nastavení 
formátu participativního rozpočtování by mělo být učiněno cca do 6/2020 
Paní Kabelová informovala, že 18. 3. 2020 proběhne na Žofíně velké veřejné fórum, největší 
jednorázová akce pro daný rok. 
V rámci diskuse nad plánem položili pan Masare a Kotas dotaz k založení pracovní skupiny 
k turismu, a to, jakým způsobem bude řešena spolupráce s výborem pro kultivaci a oživení 
památkové rezervace (KOPR). Pan Nazarský sdělil, že participace je „servis“ pro příslušné 
orgány a nevidí v takovém formátu spolupráce střet. Dále bylo konstatováno, že ač neexistuje 
strategický plán, prvořadým cílem je pro MČ Praha 1 „dostat zpět“ obyvatele a udržet je i 
stávající. Dále zaznělo, že na plánu zlepšování Zdravého města se musí podílet všichni 
příslušní gesční radní včetně příslušných odborů úřadu MČ Praha 1. 
Pan Kotas dále navrhl v rámci školního fóra uspořádat i fórum pro školy nezřizované MČ, 
tedy školy střední, gymnázia, jelikož na gymnáziích máme jak aktivní rodiče, tak i studenty. 
Možné formáty – jeden kulatý stůl v rámci veřejného setkání pro děti, školská fóra, fórum 
mladých, kdy SŠ delegují své zástupce, uspořádání fóra přímo na půdě školy 
Po proběhlé diskusi se komise shodla, že by bylo vhodné v rámci veřejného setkání na Žofíně 
uspořádat jeden kulatý stůl pro děti. 
Pan Ludvíček zdůraznil nutnost zajištění kvalitní techniky (prezentační, ozvučení) pro 
podobná setkání. 
 
 
Usnesení 
KOPA 21 doporučuje při realizaci bodu 6 „Kampaň k programu Kultivace turismu“ 
postupovat ve spolupráci s Výborem pro kultivaci a oživování památkové rezervace (KOPR). 
7-0-0 
 
17:10 – odchod p. Nazarský 
 
Usnesení 
KOPA 21 doporučuje radě MČ Praha 1 navržený Plán zlepšování Zdravé městské části Praha 
1 na rok 2020 přijmout 
6-0-0 
 
Usnesení 
KOPA 21 upozorňuje, že předpokladem pro realizaci navrženého plánu je personální obsazení 
vytvořeného oddělení strategického plánování a participace a zajištění odpovídajícího zázemí 
pro jeho práci 
6-0-0 
 
Na příštím jednání KOPA 21 bude podrobná rozprava o konstrukci veřejného fóra. 
 
 

2. Participace záměru úprav oblasti kolem hotelu InterContinental 
 
Pan Masare sdělil, že slíbený podklad od IPRu nebyl dodán. Pan Pinc podotkl, jestli by 
nebylo vhodné takový dokument vytvořit na MČ. 
Paní Kabelová popsala situaci kolem hotelu InterContinental – hotel koupili tři Češi, rozhodli 
se cca ¾ miliardy věnovat do veřejného prostoru, je nutné to participovat, jak projektant, tak 



 

 

investor jsou „osvícení“ a je jim jasné, že je nutné participovat. Nezávisle se řešil i vstup do 
spolupráce s MHMP. Výsledkem je, že 15. 1. prběhne na právnické fakultě UK participační 
setkání i o souvisejících prostorech. IPR navrhl formát. 
Investor uspořádal arch. soutěž, z deseti nabídek, vyhrál ateliér Tichý, jehož návrh nechává 
prostor v maximální míře volný, obsahuje jeden objekt na rohu Pařížské a Bílkové, dva menší 
objekty v předpolí 
V rámci participačního setkání se plánuje nejprve procházka, pak na fakultě představena 
vizualizace, následně pak prostor dotazy a odpovědi. Budou použity participační metody, a to 
že již v rámci procházky se budou zapisovat dotazy účastníků, dále po prazantaci na fakultě 
budou následovat dotazy a odpovědi a poslední budou pocitové mapy. 
IPR chystá celý dlouhodobý program participace. 
Pan Kotas podotkl, že se již probíralo na zasedání zastupitelstva. Rozhodně celé seznámení 
s projektem nemělo začít tiskovou konferencí, díky tomu celé vyznělo tak, že vše je již 
v pokročilé fázi, „hotovo“. 
Paní Kabelová ujistila, že jsme přesně v tom správném okamžiku, tedy v bodě 0, kdy je 
možnost spoustu věcí řešit. Dále sdělila, že pořadatelem setkání na PF UK je MČ Praha 1, 
tedy nestojí za ním investor. 
Pan Masare upozornil, že je potřeba na jednom místě prezentovat všechny informace 
pohromadě (internet), jako nejlogičtější se jeví webové stránky IPRu. 
Paní Kabelová sdělila, že na IPRu se tím zabývají dvě oddělení, hledají komunikační strategii 
(oddělení komunikace a oddělení participace). MČ Praha 1 teď co nejdříve zajistí pozvánky a 
již teď bude na svých webových stránkách a FB prezentovat obecnou informaci o setkání 
s tím, že podrobnosti budou postupně doplňovány 
Pan Masare podotkl, že v radničním periodiku tato informace není. 
Pan Kotas upozornil, že by měla fungovat komunikace mezi příslušnými institucemi, aby MČ 
měla prostor k seznámení se s projekty a mohla zaujmout postoj. V současné chvíli nemá MČ 
Praha 1 k danému záměru stanovsko. Následně proběhla na tématem potřeby zaujmout 
stanovisko debata. 
 

Usnesení 
KOPA 21 doporučuje radě MČ Praha 1 stanovit si základní limity pro další projednávání 
soukromého záměru úprav oblasti kolem hotelu InterContinental již před chystaným 
participačním setkáním 15. 1. 2020. 
6-0-0 
 
Usnesení 
KOPA21 doporučuje zahájit jednání o sepsání Memoranda o spolupráci mezi investorem, 
HMP a MČ Praha 1. 
6-0-0 
 
 

3. Návazné kroky po kulatých stolech v Malostranské besedě 

Návazné kroky po setkání v Malostranské Besedě budou distribuovány mailem. 

 

 



 

 

4. Participace na webu praha1.cz 

 
Usnesení 
KOPA 21 doporučuje držet agendu participace a zdravých měst na centrálním webu 
praha1.cz. 
6-0-0 
 
 
Jednání bylo ukončeno v 18:20. 

Přílohy: Nedílnou součástí tohoto zápisu je: „PREZENČNÍ LISTINA č. 8/2019 Komise pro 
participaci a MA 21 ZASEDÁNÍ DNE 11. 12. 2019“ 

 

Zápis sepsán dne: 14. 12. 2019 

Předáno k ověření dne:  14. 12. 2019 

Zapsal: Martin Šebek 

Ověřovatel zápisu: Jindřich Pinc 

Předseda KOPA 21: Vít Masare 
 


