
Zápis č. 6 

z jednání Komise pro územní rozvoj Rady městské části Praha 1 

 

 
Datum jednání: 16. 9. 2021 (začátek: 16:00 konec: 17:00 hod) 

 

Přítomni: 

Mgr. F. Kračman, Mgr. L. Vosečková, PhD., Ing. arch. T. Vích, Ing. R. Höhne, Mgr. D. Merta 

 

Omluveni: MUDr. J. Votoček, Ing. arch. J. Kučera, Ing. K. Tabery 

 

Neomluveni: - 

 

Částečná neúčast:  

 

Hosté ZMČ/ÚMČ P1:  
 

Hosté:  

 

Zapsal: Mgr. J. Brabec 

 

 

 

 

Program jednání: 

 
 

1) Schválení Programu jednání 

2) Schválení Zápisu z 5. Jednání dne 15.7.2021 

3) Změna Z 3530/28  

4) Zadání územní studie PPR 
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Jednání Komise bylo zahájeno v 16:00. 

Přítomno 3 členové prezenčně, 2 online, 3 omluveni, komise je usnášeníschopná. 

 

 

1) Návrh programu jednání  

 

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

 

Program jednání byl schválen. 

 

Hlasování: 

Pro: 5 Proti: 0 Zdržel se: 0 

 

 

2) Schválení Zápisu z 5. Jednání dne 15.7.2021 

 

Zápis z 5. Jednání ze dne 15.7.2021 byl schválen. 

 

Hlasování: 

Pro: 5 Proti: 0 Zdržel se: 0 

 

 

3) Návrh změny ÚP SÚ HMP č. Z 3530/28 
 

Předkladatel: Provincie Kapucínů v ČR, Loretánské náměstí 99/6, 118 00 Praha 1 

 

V rámci návrhů 28. vlny změn územního plánu hl.m. Prahy je zařazena rovněž změna Z3530, která se 

týká změny funkčního využití pozemku parc. č. 331/1 a doplňkově 331/5 v k.ú. Hradčany, Praha 1.  

 

V případě pozemku parc. č. 331/1, k.ú. Hradčany je předmětem změna ze stávající funkční plochy ZMK – 

zeleň městská a krajinná na funkční plochu ZVO-C, tedy ostatní plocha (zvláštní komplex občanské 

vybavenosti) s definovanou mírou využití plochy kódem C dle tabulky míry využití ploch v příloze 

vyhlášky č. 32/1999 Sb. HMP v platném znění - Regulativy funkčního a prostorového uspořádání území 

hlavního města Prahy - ve prospěch vlastníka pozemku Provincie kapucínů v ČR.  

 

V případě pozemku parc. č. 331/5, k.ú. Hradčany je zbytková (podměrečná) plocha ZMK přičleněna jako 

plocha OB – čistě obytná ke stávající ploše OB na pozemku parc. č. 333, k.ú. Hradčany, který je ve 

vlastnictví soukromých FO. 

 

Zástupce Provincie kapucínů v ČR v žádosti oznámil záměr vybudování dvou samostatných objektů o 

3.NP a hrubé podlažní ploše max. 500m2 jeden objekt. Předpokládané funkční využití je vyplnění 

menšími bytovými jednotkami pro různé formy bydlení i ubytování zejména bratří Provincie (na základě 

rozeslaných podkladů). 

 

Lhůta pro uplatnění připomínek k návrhu je stanovena na 7 dnů od veřejného projednání, tj. do 

15.10.2021. Usnesení Zastupitelstva městské části je možné doplnit dodatečně ve lhůtě 2 měsíců od 

konce stavebním zákonem stanovené lhůty pro podání připomínek. 

 

Diskuse: V diskusi byly hodnoceny souvislosti změn s využitím dalších vhodných funkčních ploch i 

přípustnost zástavby v nastaveném měřítku s ohledem na citlivost území. K hlasování byly nakonec 

předloženy dva návrhy. 

 



Zápis KÚR ze dne 16.9. 2021 

 3 

Návrhy k hlasování: 

 

1) Komise pro územní rozvoj RMČ P1 nesouhlasí se změnou funkčního využití pozemku parc. č. 

331/1, k.ú. Hradčany ze ZMK (zeleň městská a krajinná) na ZVO-C (ostatní plochy zvláštních 

komplexů občanského vybavení, s kódem míry využití plochy C) a doporučuje RMČ P1 trvat na 

zachování stávající funkce ZMK – zeleň městská a krajinná 

 

Hlasování: 

Pro: 1 Proti: 0 Zdržel se: 4 

Návrh nebyl přijat 

 

 

2) Komise pro územní rozvoj RMČ P1souhlasí se změnou funkčního využití pozemku parc. č. 331/1, 

k.ú. Hradčany ze ZMK – zeleň městská a krajinná pouze na funkční plochu ZKC-C (kultura a 

církev, s kódem míry využití plochy C), která zajišťuje využití pro církevní účely 

 

Hlasování: 

Pro: 4 Proti: 1 Zdržel se: 0 

Návrh nebyl přijat 

 

4) Návrh zadání územní studie PPR 
 

Předkladatel: Odbor územního rozvoje MHMP, Jungmannova 35/29, Praha 1 

 

Členové komise byly v předstihu seznámení s návrhem zadání územní studie Památkové rezervace 

v hlavním městě Praze (US PPR), která bude pořízena na základě usnesení RHMP č. 1691 ze dne 

12.7.2021 přijatého na základě dohody s Ministerstvem kultury ČR po doporučení vzešlého 

z monitorovací mise Centra světového dědictví a organizace ICOMOS v březnu 2019. 

 

Účelem US PPR je vymezit jednotlivé části PPR pro řešení navazujícími podrobnými stupni ÚPD nebo 

ÚPP. Budou stanoveny priority jejich zpracování, doporučí se jejich vhodná forma a podrobnost. 

 

Cílem US PPR je převedení závěrů koncepčních a strategických dokumentů do roviny územně 

plánovacího podkladu dle stavebního zákona a naplnění hlavních cílů Management plánu ochrany 

světového kulturního dědictví historického centra Prahy. 

 

Diskuse: 

- Při pořízení nové US vzít v potaz komplexní připravenost v rámci poslední aktualizace US PPR 

v roce 2000, zahrnout aktuální poznatky a řešit urgentní problémy 

- Prověřit velikost řešeného území, vzhledem k rozsáhlým hraničním transformačně rozvojovým 

oblastem 

- Vypořádat se stávajícím RP Anenská, který by měl být aktualizován a překlopena jeho platnost 

v kontextu nového SZ 

- Vytipovat dopředu tzv. „horká místa“ na území MČ P1 

 
 

Bez návrhu k hlasování. 

 

 

V 17:00 bylo jednání komise ukončeno. 
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Zápis sepsán dne: 20.9.2021 

Předáno k ověření dne: 20.9.2021 

Ověřeno dne: 11.11.2021 

 

 

 

 

POZOR !!! 

Příští komise se koná ve čtvrtek 11. 11. 2021 od 16:00 hod.  

 v Jednací místnosti v pasáži ÚMČ, Vodičkova 18  

 

 

 

 

Ověřovatel zápisu       předseda komise: 

 

Ing. Karel Tabery       Mgr. Filip Kračman 

 

 

 


