
Zápis č. 2 

z jednání Komise pro územní rozvoj Rady městské části Praha 1 

 

 
Datum jednání: 21. 4. 2022 (začátek: 16:00 konec: 17:30 hod) 

 

Přítomni: 

Mgr. F. Kračman, MUDr. J. Votoček, Ing. K. Tabery, Mgr. D. Merta, Mgr. L. Vosečková, PhD. 

 

Omluveni: Ing. arch. J. Kučera, Ing. R. Höhne 

 

Neomluveni: - 

 

Částečná neúčast:  

 

Hosté ZMČ/ÚMČ P1:  
 

Hosté: zástupce HOM MHMP, IPR, RSAA architekti, 2 zástupci občanů 

 

Zapsal: Mgr. J. Brabec 

 

 

 

 

Program jednání: 

 
 

1) Schválení Programu jednání 

 

2) Schválení Zápisu č. 1 ze dne 17.2.2022 

 

3) Ověřovací studie „Revitalizace nízkoprahového centra U Bulhara – Centrum Naděje“ 

 

4) Informace k harmonogramu projednání upraveného návrhu Metropolitního plánu hl.m. Prahy 

 

5) Různé 
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Jednání Komise bylo zahájeno v 16:15.  

Přítomno 5 členů, komise je usnášeníschopná. 

 

1) Návrh programu jednání  

 

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

 

Program jednání byl schválen. 

 

Hlasování: 

Pro: 5 Proti: 0 Zdržel se: 0 

 

2) Schválení zápisu KÚR z 1. jednání dne 17.2.2022 

 

Zápis KÚR z 1. jednání dne 17.2.2022 byl schválen. 

 

Hlasování: 

Pro: 5 Proti: 0 Zdržel se: 0 

 

3) Ověřovací studie „Revitalizace nízkoprahového centra U Bulhara – Centrum Naděje“ 

  

Předkladatel: HOM MHMP 

Hosté: zástupce HOM MHMP, IPR, RSAA architekti 

 

Architektonické studio RSAA ve spolupráci s Institutem plánování a rozvoje hl. m. Prahy (IPR) vytvořilo 

studii na základě zadání Magistrátu hl. m. Prahy, která rozděluje území na tři zóny. Zóna centra Naděje 

bude oddělena plotem pro zlepšení soukromí klientů. Celý prostor je pak zamýšlen jako „venkovní“ 

interiér, kdy je graficky doplněn o koberec, lustr a další prvky. Cílem je vylepšit vizuální stránku místa, 

lépe rozdělit celý prostor a zaměřit se na soukromí klientů i zaměstnanců centra. 

 

V části ulice U Bulhara studie řeší především zlepšení podmínek pro chodce a cyklisty, aby se pohodlněji 

dostali z Nového Města na Žižkov. Studie tak navrhuje řešení, jako je rozšíření chodníků, přehledné 

parkování i lepší napojení cyklistických pruhů. Dopravní opatření budou dále prověřována a řešena 

v rámci celkové rekonstrukce křižovatky Bulhar. 

 

V poslední části – u stávajícího parkoviště pod magistrálou - studie navrhuje proměnu místa na 

venkovní galerii včetně pavilonu pro krátkodobé grafické i fyzické instalace. Vznikne tak unikátní prostor 

pod konstrukcí magistrály věnovaný umění, kde se třeba jen na chvíli budou moci lidé zastavit při cestě 

do práce nebo školy. 

 

Detailnější popis záměru: 

https://www.praha.eu/file/3394572/bulhar_nadeje_STUDIE___uprava_02_2022.pdf 

 

Diskuse: 

F. Kračman – znamená navržená revitalizace stabilizaci centra na tomto místě?  

 

Hosté: budoucí fungování závisí na sociální politice HMP. HMP údajně připravuje nový přístup 

k sociálním službám tohoto typu, kdy podpůrné služby budou mimo centrum. Tímto návrhem se sleduje 

pouze zlepšení stávajícího stavu v krátkém horizontu. 

 

F. Kračman – proběhla participace záměru s místními občany? 

 

https://www.praha.eu/file/3394572/bulhar_nadeje_STUDIE___uprava_02_2022.pdf
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Hosté: Ne, zadání se konzultovalo v PS se zástupci Naděje a odborných kruhů (1x zástupci Odboru 

sociálních věcí MČ P1) 

 

J. Votoček – původní memorandum o umístění centra bylo uzavřeno zhruba na období 2010-2012, 

centrum tu přes odpor MČ a místních přežívá o 10 let déle. Vylepšování prostředí a prodlužování času 

přítomnosti klientů je nelogické. 

 

K. Tabery – považuje návrh záměru za zkoušku politické reprezentace, pokud bylo veřejně opakovaně 

deklarováno, že další setrvání centra MČ P1 nepodporuje, spornost o legalitě stavby z mobilních budek, 

která nemá kolaudační rozhodnutí, ačkoli je vybavena přípojkami, dotaz na konkrétního zadavatele 

záměru (širší skupina radních HMP), střet se zázemím pro technické služby. Poukázal na bezdůvodné 

vynakládání veřejných prostředků bez řádně projednaného záměru a zřejmě v rozporu se zákonem o 

veřejných zakázkách.  

 

L. Vosečková – po úpravě okolí tramvajové zastávky v Bolzanově došlo k úbytku PS v lokalitě, není 

proto vhodné omezovat parkování v ulici U Bulhara. Oblast je zatížena světelným smogem ze SJM, je 

nutné noční zastínění, záměr světelné zatížení lokality navyšuje. Vytipované prostory pro předzahrádky 

nedávají smysl bez stálé provozovny. Umístění galerie v rámci záměru je sporné. 

 

Zástupci občanů – zhodnocení situace posledních 14 let, výzva prostřednictvím otevřeného dopisu radním 

hl.m. Prahy ke zjednání nápravy, neboť šíře nabízených služeb a následná koncentrace klientů vytlačily 

z prostoru Vrchlického sadů běžného občana. (https://www.praha1.cz/otevreny-dopis-panu-primatorovi-

prahy-mudr-zdenku-hribovi-a-ostatnim-clenum-rady-hl-m-prahy/) 

 

Hosté: v aktuálním zadání záměru je ponechání centra na stávajícím místě a v krátkodobém horizontu (do 

6 měsíců) navrhnout stavebně co nejjednodušší („nestavební“) změny tak, aby došlo k počáteční 

humanizaci lokality, provozní zkušenosti mohou být impulsem pro koncepčnější zásah v dalším 

střednědobém výhledu (změny již v úrovni SP). Konkrétněji reagovali zástupci RSAA. 

 

D. Merta – záměr během projednání vyvolal očekávané reakce, pokud není zadání konzultováno se všemi 

stranami, problematické není jen konkrétní území okolí centra, ale celé širší území směrem na Žižkov. 

 

Závěr:  Komise pro územní rozvoj RMČ P1 s navrženým záměrem „Revitalizace nízkoprahového 

centra U Bulhara – Centrum Naděje“ nesouhlasí a doporučuje RMČ P1, aby trvala na požadavku  

koncepčního vzniku nízkoprahových center i v jiných částech Prahy, čímž by odlehčila nejen okolí 

Vrchlického sadů a Hlavního nádraží Praha, ale i centrální městské části vůbec. 

 

Hlasování: 

Pro: 5 Proti: 0 Zdržel se: 0 

 

Závěr: Komise pro územní rozvoj RMČ P1 doporučuje RMČ P1, aby důrazně trvala na požadavku 

odstranění bez řádného povolení postaveného dočasného zařízení v prostoru pod magistrálou ve 

smyslu „Memoranda o spolupráci při řešení problematiky bezdomovectví“, které bylo uzavřeno dne 

31. ledna 2007. 

 

Hlasování (19.5.2022): 

Pro: 6 Proti: 0 Zdržel se: 0 

 

4) Informace k harmonogramu projednání upraveného návrhu Metropolitního plánu hl.m. Prahy 

 

V úterý 26.4. byl zveřejněn upravený návrh Metropolitního plánu hlavního města, Návrh 2022 (pro 

veřejné projednání). Tento návrh je k dispozici ve webové aplikaci https://metropolitniplan.praha.eu/jnp/ 

https://www.praha1.cz/otevreny-dopis-panu-primatorovi-prahy-mudr-zdenku-hribovi-a-ostatnim-clenum-rady-hl-m-prahy/
https://www.praha1.cz/otevreny-dopis-panu-primatorovi-prahy-mudr-zdenku-hribovi-a-ostatnim-clenum-rady-hl-m-prahy/
https://metropolitniplan.praha.eu/jnp/
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Městským částem nyní běží do 30. června lhůta pro vyjádření formou nových připomínek. 

 

Městská část Praha 1 zaslala připomínky k Návrhu 2018 (pro společné jednání) formou usnesení ZMČ P1 

č. UZ18_0612 ze dne 12.6.2018, MHMP rozeslal městským částem dokument s vypořádáním těchto 

připomínek.  

 

Příští jednání, které se uskuteční 19. května bude věnováno pouze diskusi o Návrhu 2022, vzhledem 

k termínům jednání ZMČ P1, dojde k projednání případných nových připomínek Radou MČ Praha 1 

nejpozději 7. června a Zastupitelstvem MČ Praha 1 dne 15. června. 

Diskuse: členové se shodli na posunutí doby zahájení jednání z 16:00 na 15:00, a na možnosti on-line 

připojení. Členům komise budou rozeslány připomínky MČ P1 k Návrhu 2018 a jejich vypořádání 

obdržené od pořizovatele. Předseda komise informoval o možnosti vyslání zástupce z každého politického 

klubu na jednání KÚR ve věci projednání Návrhu 2022 Metropolitního plánu. 

 

Bez návrhu na hlasování 

 

Různé – podat na příštím jednání informaci o stavu povolovacího procesu k záměru rekonstrukce OD Máj 

 

Jednání komise bylo ukončeno v 17:30 

 

Zápis sepsán: 2.5.2022 

Předáno k ověření: 2.5.2022 

Ověřeno dne: 19.5.2022 

 

 

 

 
POZOR !!! 

Příští komise se koná ve čtvrtek 19. 5. 2021 od 15:00 hod.  

 v Jednací místnosti v pasáži ÚMČ, Vodičkova 18  

 

 

 

 

Ověřovatel zápisu       předseda komise: 

 

Ing. Karel Tabery       Mgr. Filip Kračman 

 

 

 


