
Zápis č. 7 

z jednání Komise pro územní rozvoj Rady městské části Praha 1 

 

 
Datum jednání: 11. 11. 2021 (začátek: 16:00 konec: 16:45 hod) 

 

Přítomni: 

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

 

Omluveni: Mgr. L. Vosečková, PhD., Mgr. D. Merta, Mgr. L. Vosečková 

 

Neomluveni: - 

 

Částečná neúčast:  

 

Hosté ZMČ/ÚMČ P1:  
 

Hosté: Mgr. M. Řanda, Ing. arch. O. Kukral – bod 3 

 

Zapsal: Mgr. J. Brabec 

 

 

 

 

Program jednání: 

 
 

1) Schválení Programu jednání 

2) Schválení Zápisu z 6. Jednání dne 16.9.2021 

3) Podnět č. 1 na změnu RP Anenská, Bartolomějská blok 20 – nová výstavba a rekonstrukce 

4) Návrh aktualizace č. 5 Zásad územního rozvoje hl.m. Prahy – zahájení řízení o vydání 

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

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

 

 

1) Návrh programu jednání  

 

Předseda komise seznámil členy s návrhem programu 7. jednání KÚR.  

 

Program jednání byl schválen. 

 

Hlasování: 

Pro: 5 Proti: 0 Zdržel se: 0 

 

 

2) Schválení Zápisu z 6. Jednání dne 16.9.2021 

 

Zápis z 6. Jednání ze dne 16.9.2021 byl schválen. 

 

Hlasování: 

Pro: 5 Proti: 0 Zdržel se: 0 

 

 

3) Podnět č. 1 na změnu RP Anenská, Bartolomějská blok 20 – nová výstavba a rekonstrukce 
 

Předkladatel: Gama Estates s.r.o., Bartolomějská 13, P1 

Hosté: Mgr. M. Řanda, Ing. arch. O. Kukral 

 

Na základě rozhodnutí stavebního úřadu z r. 2019 je podmínkou umístění záměru s názvem „Stavební 

úpravy a přístavba polyfunkčního objektu Bartolomějská 309/13, Praha 1“ změna RP Anenská. Po 

přípravě podkladů, žadatel podal podnět na změnu RP v rámci bloku 20, primárně v rámci pozemku parc. 

č. 312/1 – umožnění pochozí plochy s možností průjezdu a v rámci pozemku parc. č. 317/1, 2 – doplnění 

přístavby a dvorního křídla stávajícího objektu. Funkční využití v rámci přístavby na pozemku parc. č. 

317/2 se mění na smíšené (část zeleně zachována), funkční využití stávajícího objektu na pozemku parc. 

č. 317/1 zůstává bydlení s drobnou komercí. Podnět byl projednán a schválen Výborem pro územní 

rozvoj MHMP dne 14.9.2021. MČ P1 byla předsedou VÚRM vyzvána k zapojení do projednání. 

 

Diskuse: Stavební záměr byl projednávám v KÚR již v roce 2015 a RMČ P1 jej schválila usnesením č. 

UR16_0689 ze dne 8.6.2016. V roce 2019 KÚR konstatovala nutnost změny RP Anenská. Stavební záměr 

se nezměnil a je členům komise znám, v této chvíli byl zahájen proces změny příslušné ÚPD. 

 

 

Závěr:  Komise pro územní rozvoj RMČ P1 souhlasí s předloženým podnětem č. 1 na změnu RP 

Anenská, Bartolomějská blok 20 – nová výstavba a rekonstrukce. 

 

 

 

Hlasování: 

Pro: 5 Proti: 0 Zdržel se: 0 
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4) Návrh aktualizace č. 5 Zásad územního rozvoje hl.m. Prahy – zahájení řízení o vydání 
 

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

 

Tato aktualizace byla projednána v KÚR na podzim 2020 a připomínky MČ P1 schválilo ZMČ P1 

usnesením č. UZ20_0185 ze dne 10.11.2020. Pořizovatel následně dokumentaci doplnil a dne 13.10. 

2021 oznámil zahájení řízení o vydání této aktualizace.  

 

Diskuse: 

- Většina požadovaných podmínek ochrany kulturního, civilizačního a přírodního dědictví na území 

PPR byla implementována do AZÚR 5 

- Ing. Tabery navrhl zahrnout do finálního znění následující podmínky: 

 

Pro kapitolu C) 1 Oblast celoměstského centra (400/Z/60): 
a) navrhuji zvážit vypuštění bodu C1 g), protože problematika řešení dopravy v klidu je řešena 

platnou vyhláškou HMP, tzv. Pražskými stavebními předpisy, tj. jakákoliv další redukce podléhá 

změně této vyhlášky,  

b) V bodě C1 h) se znovu objevuje termín „nemotorová doprava“, doporučuji vypustit a uvést znění: 

„upřednostnění obsluhy území veřejnou dopravou.“ „Nemotorová doprava“ je termín, který 

podle mého názoru nemá oporu v platné legislativě. 

 

V C1) „Úkolech pro podrobnější ÚPD“: 

a) Navrhoval jsem doplnit v bodě a) znění „ navrhnout funkční využití ploch a související 

prostorové regulativy“, stávající formulace „navrhnout způsob využití a prostorové regulativy 

odpovídající poloze…“ i s ohledem na pokračování věty nedává žádný smysl, 

b) V bodě f) zpřesnit znění na „ověřit podmínky pro omezení vjezdu nerezidenční automobilové 

dopravy do celoměstského centra,…“, stávající formulace jednak omezuje rezidenty, jednak by 

umožnila neindividuální, např. komerční průjezdy centrem. 
 

Závěr:  Komise pro územní rozvoj RMČ P1 doporučuje vyzvat pořizovatele k zapracování výše 

uvedených podmínek. 

 

Hlasování: 

Pro: 5 Proti: 0 Zdržel se: 0 

 

Různé: Ing. Tabery se dotázal na stav projednání záměru „Staroměstská brána“, zejména v ohledu 

umístění stavebního objektu Brand store. Dle dostupných informací stále probíhá odvolací řízení proti 

vydanému ÚR. 

 

Předseda komise požádal o včasné stanovení čtvrtečních termínů jednání na 1. pololetí 2022. 

 

 

V 16:45 bylo jednání komise ukončeno. 

 

 

 

Zápis sepsán dne: 18.11.2021 

Předáno k ověření dne: 18.11.2021 

Ověřeno dne:  
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POZOR !!! 

Příští komise se koná ve čtvrtek 9. 12. 2021 od 16:00 hod.  

 v Jednací místnosti v pasáži ÚMČ, Vodičkova 18  

 

 

 

 

Ověřovatel zápisu       předseda komise: 

 

 

Ing. Karel Tabery       Mgr. Filip Kračman 

 

 

 


