
Zápis č. 2 

z jednání Komise pro územní rozvoj Rady městské části Praha 1 

 

 
Datum jednání: 18. 3. 2021 (začátek: 16:00 konec: 18:00 hod) 

 

Přítomni: 

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

(online), Mgr. D. Merta (online) 

 

Omluveni: Mgr. L. Vosečková, PhD.  

 

Neomluveni: - 

 

Částečná neúčast:  

 

Hosté ZMČ/ÚMČ P1: Ing. T. Heres 

 

Hosté: zástupci předkladatele (bod 4) 

 

Zapsal: Mgr. J. Brabec 

 

 

 

 

Program jednání: 

 

 

1) Schválení Programu jednání 

2) Schválení Zápisu z 1. Jednání dne 18.2.2021 

3) Návrh změny ÚP SÚ HMP č. Z 3212 – Smetanovo nábřeží čp. 334, čp. 995 a čp. 1012 – ze ZVS na 

SMJ 

4) Studie využití vnitroblokového objektu čp. 1021, k.ú. Nové Město, Opletalova 19a, Praha 1 

5) Informace k prezentaci návrhu Metropolitního plánu – verze 21 z 9.3.2021 

6) Různé 

 

Jednání Komise bylo zahájeno v 16:00. 

Přítomno 5 členů prezenčně, 2 online, 1 omluven, komise je usnášeníschopná. 
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1) Návrh programu jednání  

 

Předseda komise seznámil členy s návrhem programu 2. jednání KÚR. 

Arch. Vích požádal o zařazení informace k aktuálnímu stavu záměru Anenský trojúhelník a navazujících 

projektech čapadla a korza na Vltavě do bodu různé. 

 

Upravený program jednání byl schválen. 

 

Hlasování: 

Pro: 7 Proti: 0 Zdržel se: 0 

 

2) Schválení zápisu z 1. Jednání KÚR ze dne 18.2. 2021 

 

Upravený zápis z 1. Jednání KÚR byl schválen. 

 

Hlasování: 

Pro: 6 Proti: 1 Zdržel se: 0 

 

3) Návrh změny ÚP SÚ HMP č. Z 3212 – Smetanovo nábřeží čp. 334, čp. 995 a čp. 1012 – ze ZVS 

na SMJ 

 

Vedoucí OÚR na úvod zrekapituloval dostupné informace o procesu projednání změny. Úkolem komise je 

navrhnout RMČ P1 stanovisko dle schváleného usnesení ZMČ P1 č. UZ21_0229 ze dne 10.2.2021. 

 

Diskuse:  

 

Ing. Tabery vysvětlil, že vzhledem k nekompletnosti podkladů a nedostatkům v procesu pořizování i nadále 

trvá nejasnost o důvodu rozšíření změny i na sousední pozemky s odkazem na podměrečnost rozsahu. 

S tímto argumentem není možno souhlasit, protože při zahájení pořizování pořizovatel byl schopen návrh 

bez problémů do mapového podkladu zakreslit, což bylo demonstrováno na kopii zákresu změny z webu 

IPR ke dni konání komise. Vzhledem k jedné z priorit Strategického plánu, kterou je zachování stávajícího 

rozsahu vysokoškolské funkce v centru, navrhuje vyslovení nesouhlasu se změnou právě kvůli této prioritě. 

Dále vznesl pochybnost o správné interpretaci usnesení ZMČ, kdy dle znění úkolu měl být nejprve RMČ 

předložen do 26.2.2021 návrh dalšího postupu projednání této změny v orgánech MČ. Nemá povědomí, že 

by toto usnesení bylo k dnešnímu dni splněno a požádal o nápravu v této věci. Z těchto i dalších důvodů 

nesouhlasí s rozšířením předmětu změny ÚP o dva sousední pozemky a změny jejich vysokoškolské funkce 

na funkci smíšeného městského jádra.   

 

MUDr. Votoček – po schválení změny v navržené podobě může snadno dojít k prodeji sousedních objektů 

a nežádoucí změně funkčního využití (hotel) 

 

Arch. Vích – obecná připomínka o absenci RP, které na rozdíl od ÚP definují objem a funkci do úrovně 

jednotlivých pozemků 

 

R. Höhne – doporučuje přistupovat ke změně s větším nadhledem 

 

Závěr: Komise územního rozvoje Rady MČ P1 doporučuje RMČ P1 trvat na pořízení změny pouze 

pro pozemek parc. č. 263/2, k.ú. Staré Město, čp. 334, Smetanovo nábřeží 4, Praha 1. 

 

Hlasování: 

Pro: 4 Proti: 1 Zdržel se: 2 

Usnesení nebylo přijato 
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4) Studie využití vnitroblokového objektu čp. 1021, k.ú. Nové Město, Opletalova 19a, Praha 1 

 

Předkladatel: FO 

Zpracovatel: MYNYMY architects, s.r.o. 

Přizván: zástupce předkladatele 

 

Vlastníci stávajícího dvoupodlažního objektu čp. 1021 (původní konírna, dnes garáž s dílnou) 

nacházejícího se ve vnitrobloku objektu Opletalova 19 navrhují nástavbu pro bytové účely. Pro 

projednání s dotčenými orgány památkové péče byly zpracovány různé hmotové varianty, podmínkou je 

zachování stávajícího průčelí. Dle konečného hmotového řešení bude řešena doprava v klidu, upřesněn 

bude i způsob nakládání s byty (pronájem/odprodej). 

 

 

Závěr: Komise územního rozvoje Rady MČ P1 bere předložený záměr na vědomí. 

Komise územního rozvoje požaduje předložit návrh opětovně ve fázi DÚR včetně stanovisek 

majitelů sousedních nemovitostí 

Bez hlasování 

 

5) Informace k prezentaci návrhu Metropolitního plánu – verze 21  

 

Předseda KÚR podal informaci k jednání o stavu projednání návrhu Metropolitního plánu, které se 

uskutečnilo 9.3.2021. Prezentace byla určena starostům městských částí, kde byl po úvodní prezentaci o 

východiscích MP prezentován v blocích přístup k zapracování připomínek městských částí – mj. revize sítě 

výškové regulace, vymezení ploch zeleně a ploch VV. Zvažuje se zveřejnění zobecněné prezentace formou 

např. tematických sešitů.  

 

Různé: 

 

Anenský trojúhelník – T. Vích požádal o zařazení kompletní prezentace projektu Anenského trojúhelníku, 

Rekonstrukce a obnova čapadla při ulici K. Světlé i projektu úprav Korzo na Vltavě na nejbližší jednání 

KÚR. 

 

 

Zápis sepsán dne: 22.3.2021 

Předáno k ověření dne: 22.3.2021 

Ověřeno dne: 13.5.2021 

 

 

V 18:00 bylo jednání komise ukončeno. 

 

Ověřovatel zápisu       předseda komise: 

Ing. Karel Tabery       Mgr. Filip Kračman 

 

 

 

 

 

POZOR !!! 

Příští komise se koná ve čtvrtek 15. 4. 2021 od 16:00 hod.  

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


