
Zápis č. 5 

z jednání Komise pro územní rozvoj Rady městské části Praha 1 

 

 
Datum jednání: 15. 7. 2021 (začátek: 16:00 konec: 17:10 hod) 

 

Přítomni: 

Mgr. F. Kračman, Ing. K. Tabery, Mgr. L. Vosečková, PhD., Ing. arch. T. Vích, Ing. R. Höhne, 

 

Omluveni: MUDr. J. Votoček, Ing. arch. J. Kučera, Mgr. D. Merta 

 

Neomluveni: - 

 

Částečná neúčast:  

 

Hosté ZMČ/ÚMČ P1: Valerie Clare Talacková (ZMČ P1) 

 

Hosté:  

 

Zapsal: Mgr. J. Brabec 

 

 

 

 

Program jednání: 

 
 

1) Schválení Programu jednání 

2) Schválení Zápisu ze 4. Jednání dne 17.6.2021 

3) Záměr Staroměstská brána - revitalizace hotelu Intercontinental a jeho okolí 
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Jednání Komise bylo zahájeno v 16:00. 

Přítomno 5 členů prezenčně, 3 omluveni, komise je usnášeníschopná. 

 

 

1) Návrh programu jednání  

 

Předseda komise seznámil členy s návrhem programu 5. jednání KÚR.  

 

Program jednání byl schválen. 

 

Hlasování: 

Pro: 5 Proti: 0 Zdržel se: 0 

 

 

2) Schválení Zápisu ze 4. Jednání dne 17.6.2021 

 

Zápis ze 4. Jednání ze dne 17.6.2021 byl schválen. 

 

Hlasování: 

Pro: 5 Proti: 0 Zdržel se: 0 

 

 

3) Záměr Staroměstská brána – revitalizace hotelu Intercontinental a jeho okolí 
 

Předkladatel: WIC Prague a.s., nám. Curieových 43/5, 110 00 Praha 1 

Zpracovatel: TaK Architects s.r.o., Hollarovo náměstí 2, 130 00 Praha 3 

 

Dne 11.6.2021 bylo oznámeno rozhodnutí o umístění stavby nazvané Staroměstská brána – stavební 

úpravy objektu čp. 43 v ulici Pařížská a jeho okolí. Úkol z usnesení ZMČ č. UZ21_0211 z 9.2.2021 

ukládá starostovi MČ Praha 1 svolat jednání ZMČ P1 neprodleně po vydání územního rozhodnutí 

k tomuto záměru. Proto byl na jednání ZMČ P1 dne 16.6. zařazen bod k záměru Staroměstská brána a 

přijato usnesení č. UZ21_0281 ze dne 17.6.2021, kde ZMČ bere na vědomí vydané rozhodnutí, trvá na 

podaných námitkách a ukládá RMČ P1 odvolat se proti územnímu rozhodnutí, přičemž text odvolání 

bude před schválením RMČ P1 projednán v KÚR. Vzhledem k naplánovanému termínu jednání KÚR na 

17.6. vzala KÚR tuto informaci na vědomí a bylo dohodnuto rozeslání návrhu odvolání. Text odvolání 

byl distribuován 24.6., a těsně před jednáním RMČ dne 29.6., došel komplexnější doplňující návrh K. 

Taberyho a doplnění od arch. Vícha. Rada proto na jednání dne 29.6. zvolila usnesením č. UR21_ 0827 

ze dne 29.6.2021 následující postup – podat blanketní odvolání a doplnit jej ve lhůtě akceptované SÚ. 

Doplnění odvolání ideálně před jednáním Rady 20.7. opětovně projednat v KÚR. 

 

Na mimořádném jednání KÚR dne 15.7.2021 byl rozdán upravený návrh odvolání, který vychází 

z doručených podkladů a původního návrhu z 29.6.2021.  

 

Diskuse: 

 

FK – z pozice předsedy odmítá navržený přístup napadení všech závazných stanovisek, protože to není 

konstruktivní přístup v rámci povolovacího procesu záměru, ale naopak přístup obstruktivní, kterým se 

samospráva nechce prezentovat 

 

KT – doporučuje ponechat v textu požadavek na přezkum závazných stanovisek OPP a OÚR MHMP, 

která považuje za věcně nesprávná, i kvůli jednoznačnosti dalšího postupu odvolacího orgánu (totožný 

požadavek – zastupitelka VT), po skončení diskuse navrhuje tento podnět k separátnímu hlasování, 
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RH – konstatuje, že postačuje odvolání do textu rozhodnutí, které bude odvolací orgán řešit komunikací 

s příslušným nadřízeným speciálním orgánem, což již bylo v rámci HMP posvěceno praxí pod tlakem 

rozsudků správních soudů 

 

TV – uvedl, že je seznámen s obsahem některých odvolání dalších účastníků řízení, která z titulu 

detailnějšího zaměření zejména na předpokládaný rozpor záměru Brand Store s územním plánem 

považuje za účelněji formulovaná, navrhuje požadavek na přezkum závazného stanoviska OÚR MHMP 

ponechat a detailněji doplnit nesouhlas v avizované rovině nezastavitelnosti funkční plochy DU a 

zahrnutí této plochy mezi specifickou transformační plochu (veřejného prostranství), a dále v řešení 

případných nedostatků v dokladové části dle vyhlášky č. 499/2006 Sb. (návaznost a začlenění stavby 

do okolní zástavby), zpřesnění textu odvolání v bodech týkajících se souladu s ÚP navrhuje po skončení 

diskuse jako podnět k separátnímu hlasování 

 

RH - obecně navrhuje držet text odvolání v obecnější rovině – část A, kterou lépe docílíme komplexnější 

kontroly rozhodnutí a souvisejících podkladů, uvádí, že klíčové požadavky TV jsou již obsaženy 

v odůvodnění – část B 

 

KT – potvrzuje vhodnost obecnějšího přístupu, detailní vymezení věcných rozporů může být obsahem 

žalobních bodů u správního soudu 

 

LV – navrhuje doplnění bodu 6 o text „zejména ta část, která vyžaduje doložit návaznost a začlenění 

stavby Brand Store do okolní zástavby“, jako zesílení informace vůči SÚ, aby jednoznačně vyhodnotil 

úplnost a správnost této části projektové dokumentace – akceptováno bez hlasování 

 

 

Návrhy k hlasování: 

 

 

1) Doplnění textu odvolání o požadavek na přezkum závazného stanoviska odboru památkové péče a 

odboru územního rozvoje MHMP 

 

Hlasování: 

Pro: 3 Proti: 0 Zdržel se: 2 

Návrh nebyl přijat 

 

 

2) Upřesnit a lépe specifikovat text odvolání v bodech týkajících se nesouladu záměru s Územním 

plánem sídelního útvaru hlavního města Prahy 

  

Hlasování: 

Pro: 1 Proti: 0 Zdržel se: 4 

Návrh nebyl přijat 

 

 

Závěr: Komise územního rozvoje Rady MČ P1 doporučuje RMČ P1 schválit doplnění textu 

odvolání proti rozhodnutí ve věci umístění stavby nazvané Staroměstská brána – revitalizace hotelu 

Intercontinental a jeho okolí dle přílohy tohoto zápisu. 

 

Hlasování: 

Pro: 4 Proti: 0 Zdržel se: 1 

Závěr nebyl přijat 
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V 17:10 bylo jednání komise ukončeno. 

 

 

 

Zápis sepsán dne: 19.7.2021 

Předáno k ověření dne: 19.7.2021 

Ověřeno dne: 16.9.2021 

 

 

 

 

POZOR !!! 

Příští komise se koná ve čtvrtek 16. 9. 2021 od 16:00 hod.  

 v Jednací místnosti v pasáži ÚMČ, Vodičkova 18  

 

 

 

 

Ověřovatel zápisu       předseda komise: 

 

Ing. Karel Tabery       Mgr. Filip Kračman 
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MHMP 

Odbor stavební 

Jungmannova 35/29 

111 21 Praha  

 

Prostřednictvím 

 

Úřad Městské části Praha 1 

Odbor výstavby 

Vodičkova 18, Praha 1 

 

Spis. zn. S UMCP1/057677/2021/VÝS-Ba-Staré město/44 

 

Čj. UMCP1 329039/2021 
 

Věc: Doplnění Odvolání MČ Praha 1 proti Rozhodnutí Úřadu Městské části Praha 1, odboru 

výstavby, ze dne 11.6.2021 spis. zn. S UMCP1/057677/2021/VÝS-Ba-Staré město/44, čj. UMCP1 

329039/2021 o vydání rozhodnutí o umístění stavby označené „STAROMĚSTSKÁ BRÁNA – 

stavební úpravy objektu č.p. 43 v ulici Pařížská a jeho okolí, Praha 1, Staré Město“ (dále jen 

„Rozhodnutí“), podaného dne 30.6.2021. 

 

Jako účastník řízení podle §85 odst. 1 písm. b) zák. č. 183/2006, Stavební zákon, v platném znění, jsem 

podal včasné a přípustné odvolání, č.j. UMCP1 376076/2021 ze dne 30.6.2021 - proti rozhodnutí o 

umístění stavby nazvané „STAROMĚSTSKÁ BRÁNA – stavební úpravy objektu č.p. 43 v ulici Pařížská 

a jeho okolí, Praha 1, Staré Město“ (dále jen „Stavba“), na základě žádosti WIC Prague a.s., IČ 07688580, 

nám. Curieových 43/5, 110 00 Praha 1, v zastoupení TaK Architects s.r.o., IČ 28503864, Hollarovo náměstí 

2, 130 00 Praha 3 ze dne 20.1.2021, které bude doplněno o odvolací důvody ve lhůtě 30 dní. 

 

Toto odvolání se vztahuje k části Rozhodnutí, kterým se umísťuje objekt SO.03 Brand Store. 

 

A) Rozsah a důvody předloženého odvolání: 

 

1) Část Stavby, nová stavba s názvem „Brand Store“, umístěná na pozemku č.parc. 987/1 v k. úz. Staré 

Město, a to na rohu ulic Bílkova a Pařížská (dále jen „Brand Store“), je umisťována v rozporu 

s urbanistickým charakterem území a její povolení jejího umístění nerespektuje urbanistické 

uspořádání území, strukturu jeho zástavby a charakter místa této části stavby. 

2) Výstavba Brand Store není v souladu s platnou územně plánovací dokumentací, Územním plánem 

sídelního útvaru hl. m. Prahy, podle přílohy č. 1 obecně závazné vyhlášky hlavního města Prahy č. 

32/1999 Sb. HMP, o závazné části Územního plánu sídelního útvaru hl. m. Prahy, ve znění pozdějších 

předpisů. 

3) Umístění stavby Brand Store nerespektuje cíle a úkoly územního plánování v lokalitě a odporuje 

platným pravidlům pro umisťování staveb, daných územně plánovací legislativou a pravidly pro 

novou výstavbu v stabilizovaném území Pražské památkové rezervace. 

4) Umístění stavby Brand Store je v rozporu s Nařízením vlády č. 66/1971 Sb., o památkové rezervaci 

v hl. m. Praze, § 3. odst. 1) část b) a d). 

5) Žádost o vydání územního rozhodnutí a související projektová dokumentace pro vydání územního 

rozhodnutí svým rozsahem a obsahem nesplňuje požadavky § 86, zejména odst. 6, a § 94c odst. 3 

zák. č. 183/2006, Stavebního zákona, v platném znění. 

6)  K žádosti o vydání územního rozhodnutí a související projektové dokumentaci nejsou připojeny 

vstupní podklady a dokladová část, zejména ta část, která vyžaduje doložit návaznost a začlenění 

stavby Brand Store do okolní zástavby, není v souladu s vyhláškou č. 499/2006 Sb., zejména Přílohou 

č. 1.  
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7)  Stavebně technické řešení není v souladu s Nařízením hl. m. Prahy č. 10/2016 Sb. (pražskými 

stavebními předpisy), zejména v částech dopravní napojení a úprava veřejného prostranství. 

8) Nelze definovat stavební čáru ve veřejném prostranství, protože veřejné prostranství je ze své povahy 

a definice nezastavitelné. 

9) Chybí informace, zda a v jakých částech dokumentace jsou zohledněny podmínky závazných 

stanovisek dotčených orgánů. 

 

B) Odůvodnění: 

 

MČ Praha 1 uplatnila jako účastník řízení svoje námitky do vyhlášeného územního řízení. a to podáním 

pod čj. UMCP1 147326/2021 ze dne 24.2.2021, sp. zn. OP/OÚR/012/02/2021. Námitky podala proto, že 

Rozhodnutí č.j. UMCP1 329039/2021 považuje za vadné.  

 

MČ P1 považuje podmínky, udělené pro umístění stavby, v Rozhodnutí za nedostatečně zdůvodněné a 

využívající vadná závazná stanoviska. Podle názoru MČ P1 nelze tedy přezkoumat jejich oprávněnost a 

zákonnost.  

 

V rámci návrhu rozhodnutí o podnětu na změnu ÚP SÚ HMP č. 421/2019, který byl podán investorem 

záměru Staroměstská brána a týkal se změny funkční plochy DU – urbanisticky významné plochy a 

dopravní spojení, veřejná prostranství, na funkční plochu SV – všeobecně smíšené, totožný orgán územního 

plánování mj. konstatoval, že stávající územní plán neumožňuje realizaci záměru navrhovatele, tedy 

doplnění funkční plochy DU o objekt občanské vybavenosti a doporučil jej k neschválení. 

 

MČ P1 je přesvědčena, že umístěním budovy „Brand Store“ může dojít k rozporu s veřejným zájmem tím, 

že takový záměr je navržený ve funkční ploše DU – urbanisticky významné plochy a dopravní spojení, 

veřejná prostranství – a že tak nebude v souladu s cíli a úkoly územního plánování, zejména s cílem 

zajišťovat ochranu nezastavitelných pozemků. 

 

Stavební úřad ve svém Rozhodnutí neprokázal, že umístění stavby „Brand Store“ není v rozporu s územně 

plánovací dokumentací – Územním plánem sídelního útvaru hl. m. Prahy, dle přílohy č. 1 obecně závazné 

vyhlášky hlavního města Prahy č. 32/1999 Sb. HMP, o závazné části Územního plánu sídelního útvaru hl. 

m. Prahy, ve znění pozdějších předpisů, protože tento rozpor neprověřil a jen se odkázal na závazná 

stanoviska příslušných odborů Magistrátu hl. m. Prahy.  

 

Z průběhu řízení a následného doplňování spisové, grafické a technické dokumentace je patrné, že závazná 

stanoviska byla vydána na základě neúplných podkladů a zřejmě účelovým výkladem územně plánovací 

legislativy, a v důsledku toho jejich obsah může být v rozporu s platnou legislativou v oblasti územního 

plánování.  

 

Stavební úřad dostatečně neprověřil, zda dokladová část PD dle bodu D vyhlášky č. 499/2006 Sb. v rámci 

umístění stavby Brand Store je správná a neobsahuje žádná zkreslení. 

 

 

V Praze dne xx.7.2021 

 

 

Městská část Praha 1 

zastoupena starostou, Ing. Petrem Hejmou 

 

 

 

…………………………………………………………………. 


