
Zápis č. 1 

z jednání Komise pro územní rozvoj Rady městské části Praha 1 

 

 
Datum jednání: 18. 2. 2021 (začátek: 16:00 konec: 19:30 hod) 

 

Přítomni: 

Mgr. F. Kračman, Ing. K. Tabery, MUDr. J. Votoček, Ing. R. Höhne, Ing. arch. T. Vích, Ing. arch. J. Kučera 

(online), Mgr. L. Vosečková, PhD. (online) 

 

Omluveni: Mgr. D. Merta 

 

Neomluveni: - 

 

Částečná neúčast: Ing. arch. J. Kučera (16:45 -19:30) 

 

Hosté ZMČ/ÚMČ P1: Ing. P. Hejma, Ing. K. Grabein Procházka 

 

Hosté: arch. K. R. Rachidi (bod 3), Ing. arch. M. Tichý, Ing. arch. K. Prausová (TaK Architects) – bod 4 

 

Zapsal: Mgr. J. Brabec 

 

 

 

 

Program jednání: 

 
 

1) Schválení Programu jednání 

2) Schválení Zápisu z 8. Jednání dne 10.12.2020 

3) Zástavba proluky v ulici U Obecního dvora, par. č. 919/4, k.ú. Staré Město 

4) Projekt Staroměstská brána, k.ú. Staré Město a Josefov, Praha 1 

5) Různé 
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Jednání Komise bylo zahájeno v 16:00. 

Přítomno 6 členů, 1 omluven, 1 pozdější příchod, komise je usnášeníschopná. 

 

1) Návrh programu jednání  

 

Předseda komise seznámil členy s návrhem programu 1. jednání KÚR. 

Program jednání byl schválen. 

Hlasování: 

Pro: 6 Proti: 0 Zdržel se: 0 

 

2) Schválení zápisu z 8. Jednání KÚR ze dne 10.12. 2020 

 

Zápis z 8. Jednání KÚR byl schválen. 

Hlasování: 

Pro: 6 Proti: 0 Zdržel se: 0 

 

3) Zástavba proluky v ulici U Obecního dvora, par. č. 919/4, k.ú. Staré Město 

 
Předkladatel: Haštal Invest s.r.o., Kobrova 3331/3, 150 00 Praha 5 

Zpracovatel: KRR Architektura, Kobrova 3331/3, 150 00 Praha 5 

Přizván: arch. K. R. Rachidi (zástupce předkladatele i zpracovatele) 

 

Na základě doporučení KÚR z 13.2.2020 připravil zpracovatel další návrhy vnějšího pláště objektu. 

Obě nové varianty vykazují pravidelnější a geometričtější tvarosloví. Pracují s přidáním parapetů a 

zvýrazněným členěním okenních otvorů, přiznána jsou již všechna patra, čímž mizí původní nárožní akcent 

– propojení 5. a 6.NP. Variantně se pracuje s přidáním zeleně na fasádu – parapety, parter. Byl vysvětlen 

modernistický přístup k řešení po jednáních s orgány památkové péče – rovná střecha a soudobá 

architektura. 

 

Diskuse:  

Arch. Vích – vysvětlil exkluzivitu nárožní parcely, kde bylo původně plánováno rozšíření do plynulého 

zakončení nároží, stavba je příliš modernistická pro Staré Město, preference dynamičtějšího řešení nároží 

vynecháním patra), resp. odlišného přístupu s hmotou pro dva věžové objekty 

 

Ing. Tabery – podporuje předložené poslední verze, s hodnotou v klidovém řádu fasády, který má převážit 

nad zajímavějším řešením nároží 

 

MUDr. Votoček – velkoformátovost okenních otvorů se stále nepřibližuje tektonice členění otvorových 

prvků okolních objektů 

 

Ing. Procházka – považuje objem novostavby za robustní, modernistický přístup je v pořádku, nicméně pro 

exkluzivní lokalitu má být připraven prvotřídní návrh 

 

Ing. Hejma – vzhledem ke specifičnosti shody investorské a projektantské pozice neproběhla byť interní 

vyzvaná soutěž o návrh, která by mohla nastínit širší paletu přístupů 

 

Ing. Hejma – dotaz na participační proces  

 

Arch. Vích – informoval o zprostředkované reakci z SVJ v sousedním vnitrobloku, kde dostavbu vnímají 

negativně, upozornil na náročnost úkolu, který je zhruba podobný jako jeden z minulých návrhů BD Újezd, 

kde ovšem architekti postupují adekvátněji lokalitě 
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R. Höhne – dotaz na fázi projektu, i aktuální návrhy mají být předjednány s orgány památkové péče 

 

Komise územního rozvoje Rady MČ P1 trvá na svém usnesení z 13.2.2020, že předložený návrh 

nerespektuje charakter dané lokality. 

 

Komise územního rozvoje Rady MČ P1 doporučuje záměr participačně projednat ve spolupráci s 

Institutem plánování a rozvoje hl.m. Prahy. 

Hlasování: 

Pro: 5 Proti: 0 Zdržel se: 1 

 

4) Projekt Staroměstská brána, k.ú. Staré Město a Josefov, Praha 1 
 

Předkladatel: WIC Prague a.s., náměstí Curieových 43/5, Praha 1 

Zpracovatel: TaK Architects s.r.o., Hollarovo náměstí 2275/2, Praha 3 

Přizván: Ing. arch. M. Tichý, Ing. arch. K. Prausová (TaK Architects) 

 

Předseda KÚR po dotazu na členy komise, zda měli možnost se seznámit s prezentací projektu, 

předloženou Ing. Arch. Tichým na jednání zastupitelstva MČ P1, a po zjištění, že tuto prezentaci všichni 

členové komise znají, vyzval autora k prezentaci a vyjasnění zejména z předchozích jednání známých 

kontroverzních/diskutabilních bodů nebo částí projektu. 

Ing. Arch. Tichý prezentoval poté vybrané části prezentace a věnoval se vybraným částem předloženého 

záměru.  

 

Diskuse: 

 

Mgr. Kračman – na úvod diskuse požádal STA o shrnutí participační debaty, která proběhla 17.2. od 

18:00 online z Galerie 1. 

 

Ing. Hejma – zhodnotil debatu jako kultivovanou, kde se řešily dotazy jednak procesního rázu a jednak 

detaily a dopady vlastního záměru, zúčastnilo se téměř 40 osob, dále shrnul historii projednání záměru, ke 

kterému nyní na úrovni samosprávy městské části existují dvě usnesení ZMČ P1 a jedno usnesení RMČ 

P1 (podklady jednání) 

 

Arch. Vích – upozornil A) na závadnost souhlasného závazného stanoviska Odboru územního rozvoje 

MHMP, konkrétně na nesoulad umístění objektu Brand Store s platným územním plánem ve funkční 

ploše DU, která v žádném případě nemůže být považována za transformační plochu a B) že model, 

vizualizace a pohledy zobrazují objekt Brand Store o podlaží nižší než je uvedena výška objektu 16,65m a 

že je potřeba tyto skutečnosti konkrétně v námitce MČP1 uvést.  

 

 

- TaK: Investor nechce posuzovat průběh vydání závazného stanoviska UZR MHMP, vstupní 

informací je pro něj fakt, že správní orgán přistoupil na možnost směny ploch v rámci veřejných 

prostranství, pokud by správní orgán požadoval postup změnou územního plánu, investor by 

postupoval odchylně. 

 

- TaK: zpracovatel dokumentace prezentoval dodatečně a nad rámec požadavků řízení připravené 

rozvinuté pohledy na Brand Store vůči okolní zástavbě, a dále fyzický model dokládající výškové 

poměry na náměstí M. Formana 

 

T. Vích – po seznámení se zákresy a modelem požádal o zápis skutečnosti, že dva pohledy (západní a 

severní) byly opraveny, ale i po ověření dříve veřejnosti prezentované pohledy (jižní), vizualizace a 

model neodpovídají výšce 16,65m. 
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- TaK: k výrobě modelu bylo použito zaměření okolních objektů, jistá korekce je možná, neboť 

nebylo uvažováno s rozdílem výšek terénu (v rámci náměstí cca 0,75m), dokumentace podaná 

k ÚŘ ovšem fotodokumentaci modelu neobsahuje, výška objektu Brand Store je doložena 

samostatnými kótovanými pohledy (207,02 m n.m. Bpv) 

 

Ing. Tabery – považuje výklad UZR MHMP za osobitý a v rozporu se zněním platného znění Územního 

plánu sídelního útvaru hl. m. Prahy  ve znění Opatření obecné povahy č. 55/2018 s účinností od 12. 10. 

2018, platné znění (ve znění pozdějších změn), a to v části „Platné regulativy funkčních ploch“. Pokud 

jde o diskutované výšky objektu není formálně správně uvedena výška objektu Brand Store (199,02 m 

n.m.), chyba při úředním postupu opravňuje k vyjádření pochybností při podání námitky ve věci kontroly 

formální přesnosti výkresů a souladu se stanovisky DOSS. 

 

- TaK: v závazném stanovisku UZR MHMP skutečně došlo k záměně výšky objektu Concept Store a 

výšky objektu Brand Store, což bylo napraveno vydáním opravného závazného stanoviska 

počátkem února – správně Brand Store (207,02 m n.m. Bpv) a Concept Store (199,02 m n.m. Bpv) 

 

Ing. Tabery – doporučuje oddělit uvažovaný záměr na náměstí M. Formana v celé ploše dnešní funkce 

„DÚ“ a řešit jej samostatně s využitím změny ÚP, pro finální řešení navrhuje zvážit a prověřit možnost 

např. zástavby objektem při jižní straně nám. M. Formana podél ul. Bílkovy, a to ve variantě i s 

vhodně odstupňovanou hmotou směrem k InterContinetalu. 

 

- TaK: hmota hotelu z pohledu zpracovatele skutečně neumožnuje umístění většího objemu na 

náměstí M. Formana, investoři uvítali šanci podat záměr celistvě, vzhledem k jejich věku totiž 

může dvourychlostní proces znamenat, že neuvidí výsledek, nicméně pokud se v průběhu územního 

řízení prokáže oprávněnost postupu podáním podnětu na změnu ÚP, budeme se zabývat dalším 

postupem. Současně, sám fakt že dokumentace je předkládaná jako celek spíše dokládá 

jednoznačný záměr řešit území jako celek, minimalizovat jeho dodatečnou zástavbu a zvětšit podíl 

veřejných ploch. Jedná se tak současně o jakýsi závazek. To je v konečném důsledku z hlediska 

vývoje území lepší než kdyby například došlo k rozdělení a následnému tlaku na mnohem 

invazivnější využití.  

 

Mgr. Kračman – požádal o upřesnění umístění pěšího propojení ke škole Curieových – vysvětleno TaK 

 

Ing. Hejma – lze se spolehnout na realizaci naznačených velkorysých environmentálních principů, na 

nichž bude stát provoz hotelu? 

 

- TaK: projekt skutečně klade značný důraz na řešení modrozelené infrastruktury, na střechách je 

doplňováno cca 2500 m2 zeleně, zadržování vody je projektováno v několika retenčních nádržích a 

novinkou je zapojení nízkopotenciální energie z tepelných čerpadel do soustavy vytápění a chlazení 

objektů, uvažuje se s využitím kombinace tepelných čerpadel napojených na hlubinné vrty, 

čerpací/vsakovací studny a tepelné čerpadlo vzduch-voda v kompaktním provedení 

 

Ing. Tabery – jaký je stav dochované umělecké výzdoby a dalších uměleckých interiérových prvků, 

v prezentaci 17.2.2021 bylo naznačeno, že většina zmizela 

 

- TaK: ano, investoři najali i vlastního kurátora, s cílem alespoň částečně navrátit předměty zpět 

 

 

http://servis.praha-mesto.cz/uzplan/uzemni_plan_hmp/OOP_55_2832/OOP.html
http://www.iprpraha.cz/uploads/assets/dokumenty/priloha_c.%201_opp_55_2018_aktualizace_01_01_2021.pdf
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Po prvním kole diskuse (s účastní zástupce zpracovatele PD) předseda shrnul požadavky, které je třeba 

okomentovat: 

 

1) Záměr rekonstrukce hotelu 

2) Oprávněnost umístění objektu v parametrech Brand Store na náměstí M. Formana 

3) Otázky procesní způsobilosti řízení 

 

MUDr. Votoček – pozitivně hodnotí kvalitu prezentace, která je řádově lepší než předchozí bod 3, jako 

zásadní vidí otázku možného umístění objektu Brand Store, když vychází z původního usnesení ZMČ P1 

z roku 2018, které připouští pouze jednopodlažní nástavbu 

 

Ing. Tabery – Brand Store budí dojem většího kiosku, který je částečně determinován umístěním výdechu 

vzduchotechniky PG, opětovně doporučuje řešit využití parteru náměstí odděleně 

 

Ing. Procházka – na místě Brand Store by si uměl představit i odvážnější či provokativnější moderní 

architekturu  

 

Ing. Hejma – vnímá nápravu urbanistických chyb minulosti (několikerý pokus o dokončení okolí hotelu), 

limity stavby PG, které jsou mělce uloženy pod celým půdorysem náměstí a vyžadují technologické 

prvky i na povrchu a zejména osvícený přístup investora, který přináší mimořádnou investici do 

veřejných prostranství a do záměru jako takového ukládá rodinný kapitál (nejde o spekulativního 

investora), v případě nejasností o procesní způsobilosti má RMČ mandát od ZMČ podat v tomto směru 

námitky 

 

Arch. Kučera – připojuje se k předřečníkům, že v rámci veřejného prostoru se odehrává mnoho 

pozitivního, souhlasí, že stavba Brand Store je stále poměrně konzervativní a pomohla by alespoň dílčí 

designérská soutěž 

 

Arch. Vích – za daných okolností (stavba hotelu) považuje za správné podržet náměstí M. Formana 

nezastavěné, nezbytné technologické prvky využít jako stabilizační prvky (např. pylon integrující výdech) 

a doplnit vzrostlou zeleň, v rámci úprav okolí doporučuje pracovat i s prostorem parku Pařížská, který 

urbanisticky souvisí s piazzetou 

 

Ing. Hejma – společně s hlavním městem se připravuje třístranné memorandum s investorem, které by 

mělo právně zastřešit kontribuce do území a předpokládá se, že dojde i na sousední plochu parčíku 

Pařížská  

 

R. Höhne – vzhledem k zahájenému územnímu řízení je pozdě řešit hmotu a vzhled objektu Brand Store 

soutěží 

 

Mgr. F. Kračman – konstatoval, že ZMČ P1 uložilo RMČ podat námitky v kontextu UZ21_0211 ze dne 

9.2.2021, znění usnesení bylo přečteno.  

 

Návrh na hlasování Mgr. Kračman: 

 

Závěr: Komise územního rozvoje Rady MČ P1 souhlasí s rekonstrukcí hotelu InterContinental a 

úpravami v oblasti náměstí Curieových. 

Hlasování: 

Pro: 6 Proti: 0 Zdržel se: 1 

Usnesení bylo přijato. 
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Návrh na hlasování MUDr. Votoček: 

 

Závěr: Komise územního rozvoje Rady MČ P1 doporučuje oddělit část pozemku parc. č. 987/1 při 

Bílkově ulici, a v tomto prostoru řešit záměr samostatně. 

Hlasování: 

Pro: 1 Proti: 1 Zdržel se: 5 

Usnesení nebylo přijato. 

 

Návrh na hlasování Ing. Tabery: 

 

Závěr: Komise územního rozvoje Rady MČ P1 doporučuje RMČ P1 zvážit jednání s investorem ve 

věci oddělení plochy DU (náměstí M. Formana) z projektu a nalezení komplexnějšího řešení. 

 

Hlasování: 

Pro: 5 Proti: 0 Zdržel se: 2 

Usnesení bylo přijato. 

 

 

Různé: 

 

Ing. Tabery požádal o prověření informace, zda dne 9.3.2021 proběhne online prezentace k rozpracovanosti 

Metropolitního plánu pro městské části. Pokud ano, požádal o vyžádání možnosti účasti členů komise. 

 

 

 

Zápis sepsán dne: 22.2.2021 

Předáno k ověření dne: 22.2.2021 

Ověřeno dne: 18.3.2021 

 

 

V 19:30 bylo jednání komise ukončeno. 

 

 

 

 

Ověřovatel zápisu       předseda komise: 

 

Ing. Karel Tabery       Mgr. Filip Kračman 

 

 

 

 

 

POZOR !!! 

Příští komise se koná ve čtvrtek 18. 3. 2021 od 16:00 hod.  

v Jednací místnosti č. 212 nebo v Jednací místnosti v pasáži ÚMČ, Vodičkova 18 


