
Zápis č. 6 

z jednání Komise pro územní rozvoj Rady městské části Praha 1 

 

 
Datum jednání: 10. 9. 2020 (začátek: 16:00 konec: 18:30 hod) 

 

Přítomni: 

Mgr. F. Kračman, Ing. K. Tabery, MUDr. J. Votoček, Ing. arch. J. Kučera, Ing. R. Höhne, Mgr. D. Merta, 

Mgr. L. Vosečková, PhD. 

 

Omluveni: Ing. arch. T. Vích 

 

Neomluveni: - 

 

Částečná neúčast: Ing. arch. J. Kučera (od 17:30), Ing. R. Höhne (od 18:00) 

 

Hosté ZMČ/ÚMČ P1: Ing. Vaněk (VÝS ÚMČ P1) – bod 3 

 

Hosté: K. Štochl (bod 3,4), M. Mlada (bod 4), J. Bárta (bod 5) 

 

Zapsal: Mgr. J. Brabec 

 

 

 

 

Program jednání: 

 
 

1) Schválení Programu jednání 

2) Schválení Zápisu z 5. Jednání 25.6.2020 

3) Žádost o odkup pozemku parc. č. 552/2, k.ú. Malá Strana, Praha 1 

4) Nástavba, přístavba a stavební úpravy vč. změny využití objektu čp. 63, k.ú. Nové Město, Národní 

26 (OD Máj)  

5) Umístění pomníku maršála Radeckého na Malostranském náměstí 

6) Různé – aktualizace č. 5 Zásad územního rozvoje, novela Statutu hl.m. Prahy související 

s usnesením RHMP č. 1441 ze dne 13.7.2020 – připomínkové řízení 
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Jednání Komise bylo zahájeno v 16:00. 

Přítomno 7 členů, 1 omluven, komise je usnášeníschopná. 

 

1) Návrh programu jednání  

 

Předseda komise seznámil členy s návrhem programu 6. jednání KÚR. 

Program jednání byl schválen. 

 

Hlasování: 

Pro: 7 Proti: 0 Zdržel se: 0 

 

2) Schválení zápisu z 5. Jednání KÚR ze dne 25.6. 2020 

 

V zápise byly doplněny připomínky arch. T. Vícha. 

 

Upravený Zápis z 5. Jednání KÚR byl schválen. 

 

Hlasování: 

Pro: 7 Proti: 0 Zdržel se: 0 

 

3) Žádost o odkup pozemku parc. č. 552/2, k.ú. Malá Strana, Praha 1 

 

Vlastník sousední nemovitosti Thunovská a.s., Thunovská 185/22, Praha 1 („vlastník“) požádal OTMS o 

souhlas s odkupem pozemku parc. č. 552/2, k.ú. Malá Strana, Praha 1 s tím, že dojde ke scelení 

s pozemkem parc. č. 556/2, k.ú. Malá Strana a rekonstrukci zahradních teras (havarijní stav) v rámci nově 

adaptovaného sídla vlastníka. Pro případ nesouhlasu MČ P1 podal vlastník i žádost o umístění dočasných 

podzemních kotev na pozemku parc. č. 552/2, které jsou nezbytné pro stabilizaci terasy v jeho vlastnictví.  

 

Zástupce žadatele informoval členy KÚR, že záměr byl kladně projednán se Správou Pražského hradu, 

probíhají jednání s orgány památkové péče i sousedy, zejména vlastníky pozemku parc. č. 552/1 (3 FO). 

Pozemek bude využit pouze ke scelení plochy teras a bude zachována jejich zahradní funkce.  

 

Ing. Vaněk (OTMS) informoval, že případný prodej bude řešen standardní cestou počínaje vyvěšením 

záměru. Vliv na cenu obvyklou může mít vložení věcného břemene podzemních kotev. 

 

Komise územního rozvoje Rady MČ P1 doporučuje prodej pozemku, parc. č. 552/2, k.ú. Malá 

Strana, Praha 1, který je ve svěřené správě MČ Praha 1. 

 

Hlasování: 

Pro: 7 Proti: 0 Zdržel se: 0 

 

4) Nástavba, přístavba a stavební úpravy vč. změny využití objektu čp. 63, k.ú. Nové Město, 

Národní 26 (OD Máj)  
 

Předkladatel: Máj Národní s.r.o., Dlouhá 741/13, 11000 Praha 1 

Zpracovatel: J. Eisler a E.M.R. architekti s.r.o., Úvoz 228/5, 11000 Praha 1 

Generální projektant: AGE project s.r.o., Plzeňská 2761/313, 15500 Praha 5 

Přizván: Mgr. K. Štochl, Ing. M. Mlada 

 

 

Předkladatelé se na základě podnětu z jednání KÚR 25.6.2020 vysvětlili důvody podání dvou 

projektových dokumentací, které pokrývají dvě pracovní fáze záměru stavebníka – ve fázi 1 na základě 

dokumentace pro společné povolení (5/2020) provést stavební úpravy spojené se změnou využití a dílčí 
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přístavbou (zejména 1.NP) a ve fázi 2 provést přístavbu a nástavbu OD Máj (hmota u Quadria) na základě 

dokumentace pro územní řízení (1/2020).  

 

Podrobněji byla prezentována fáze 1 vedená s cílem modernizace technicky a morálně dožilých prvků, 

odstranění nevyhovující energetické náročnosti provozu a reakce na aktuální požadavky komerčního 

provozu.  

 

Diskuse: 

Členové komise konstatovali, že vzhledem k existujícím rozporným názorům k záměru dle DÚR (1/2020) – 

fáze 2 - nebude navrženo žádné stanovisko k záměru dle této dokumentace a k hlasování bude navrženo 

pouze stanovisko k záměru dle DÚR+DSP (5/2020) spočívající v modernizaci stávajícího OD Máj (fáze 

1). 

 

Závěr: Komise územního rozvoje Rady MČ P1 souhlasí se záměrem modernizace OD Máj dle 

předložené projektové dokumentace pro společné povolení (5/2020). 

 

Hlasování: 

Pro: 3 Proti: 3 Zdržel se: 0 

Závěr nebyl přijat. 

 

5) Umístění pomníku maršála Radeckého na Malostranském náměstí 
 

Předkladatel: MUDr. Votoček na základě UR20_0851 ze dne 21.7.2020 

Přizván: Ing. arch. J. Bárta (předseda Spolku Radecký Praha) 

 

Předseda Spolku Radecký Praha požádal Radu MČ Praha 1 o podporu umístění pomníku maršála 

Radeckého na Malostranském náměstí. Pokud si tento záměr osvojí i HMP a zadá vyhledávací studii pro 

znovuumístění pomníku (nelze jej vrátit na původní místo kvůli střetu s TT), mohla by být v rámci 

připravované celkové rekonstrukce náměstí umístěna základová deska. V případě majetkoprávního 

vyčlenění místa pro pomník může být investorem přípravných prací a realizace základové desky i MČ 

Praha 1.  

 

Závěr: Komise územního rozvoje Rady MČ P1 souhlasí se záměrem umístění pomníku maršála 

Radeckého na Malostranském náměstí.  

 

Hlasování: 

Pro: 5 Proti: 0 Zdržel se: 0 

 

6) Aktualizace č. 5 Zásad územního rozvoje – připomínkové řízení do 8.10.2020 

 

Hlavní město připravilo aktualizaci č. 5 svých Zásad územního rozvoje (dále ZÚR). ZÚR jsou 

nadřazenou dokumentací územního plánu a „plánem“ celého kraje Praha. Stanovují obecná pravidla pro 

rozvoj daného území a rovněž navrhují rozvojové záměry celoměstského významu. 

 

Mezi nejzásadnější změny patří nové uspořádání textové části v souladu s vyhláškou č. 500/2006 Sb., 

nebo změna „rozvojových a transformačních oblastí“, které ZÚR vymezovat nemohou, na „rozvojové a 

transformační plochy“. Terminologie a použité pojmy byly sjednoceny tak, aby na sebe jednotlivé 

pražské dokumentace navazovaly. Jde především o Pražské stavební předpisy, Územně analytické 

podklady, Zásady územního rozvoje, Metropolitní plán nebo Územní plány vymezených částí Prahy. 

  

Aktualizace Zásad územního rozvoje hl. m. Prahy č. 5 (AZÚR) byla zpracována na základě Zprávy o 

uplatňování ZÚR v uplynulém období říjen 2014 – březen 2017 schválené ZHMP dne 14. 4. 2018 

usnesením ZHMP č. 38/9.  
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Lhůta pro podání připomínek a zásadních připomínek městských částí je 8.10.2020. 

 

Závěr: Komise územního rozvoje Rady MČ P1 žádá OÚR o rozeslání pracovní verze připomínek 

k Aktualizaci č. 5 Zásad územního rozvoje. 

 

Hlasování: 

Pro: 5 Proti: 0 Zdržel se: 0 

 

7) Aktualizace č. 5 Zásad územního rozvoje – připomínkové řízení do 18.9.2020 

 

Usnesením RHMP č. 1441 ze dne 13.7.2020 rozhodlo HMP o rozdělení dosud jediných územně 

analytických podkladů hl.m. Prahy na územně analytické podklady hl.m. Prahy pro úroveň obce a na 

územně analytické podklady hl.m. Prahy pro úroveň kraje, což se nyní promítá i do novely Statutu hl.m. 

Prahy (OZV 55/2000 Sb. HMP). Důvodem rozdělení je primárně využít pro Strategické materiály hl.m. 

Prahy a ZÚR pouze nezbytně nutnou datovou základnu a nevyvolávat potřebu aktualizace podrobných 

ÚAP v úrovni obce častěji než 1x 4 roky.  

 

Bez hlasování 

 

Zápis sepsán dne: 16.9.2020 

Předáno k ověření dne: 16.9.2020 

Ověřeno dne: 8.10.2020 

 

 

V 18:30 bylo jednání komise ukončeno. 

 

 

 

 

Ověřovatel zápisu       předseda komise: 

 

 

 

……………………..              ………………………… 

 

Ing. Karel Tabery       Mgr. Filip Kračman 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

POZOR !!! 

Příští komise se koná ve čtvrtek 8. 10. 2020 od 16:00 hod.  

v Jednací místnosti v Pasáži ÚMČ, Vodičkova 18 


