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1/Připomínka

grafické části (výkresům)Vyjádření k:

Připomínkované prvky: Parcela Malá Strana 916/1

Zákres připomínky - lokalizace:

Doplnění značky pro lanovou dráhu na Petřín.Text vyjádření:

Text zdůvodnění: Lanová dráha na Petřín nemá v grafické části vlastní značku, jak bývá

obvyklé, je zobrazen pouze koridor.
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2/Připomínka

krycím listům lokalitVyjádření k:

Připomínkované prvky: 011 Hradčany

Požadujeme doplnit KLZ lokality 011 Hradčany o regulativ stávající

bytové funkce v rámci KLZ/300 -  „V lokalitě jsou přípustné pouze takové

záměry, které v rámci lokality zachovají nebo navýší stávající množství

hrubých podlažních ploch pro bydlení, pokud to pro konkrétní záměr

závažné stavebně-technické důvody nebo limity v území neznemožní,

případně pokud by to neodpovídalo charakteru území“

Text vyjádření:

Text zdůvodnění: Až třetina zdejších objektů slouží k bydlení (viz výkres 300 – využití

území ÚAP) a konstrukce regulativu nevylučuje rozšíření ostatních

převážně nebytových ploch, nebude-li to na úkor ploch bytových.
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3/Připomínka

grafické části (výkresům)Vyjádření k:

Připomínkované prvky: Čtverec výškové regulace (1)

Zákres připomínky - lokalizace:

Požadujeme hodnotu čtverce navýšit ze 3 na 4.Text vyjádření:

Text zdůvodnění: Podlažnost stávající budovy NnF dosahuje právě hodnoty 4.
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4/Připomínka

grafické části (výkresům)Vyjádření k:

Připomínkované prvky: Parcela Holešovice 2152/1

Zákres připomínky - lokalizace:

Požadujeme doplnit plochu Občanské plovárny jako rekreační vybavenost.Text vyjádření:

Text zdůvodnění: Ve stávajícím ÚP je plocha vymezena jako SP - sport.
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5/Připomínka

grafické části (výkresům)Vyjádření k:

Připomínkované prvky: Parcela Malá Strana 909/1, Malá Strana 910

Zákres připomínky - lokalizace:

Požadujeme doplnit areál Sokola Malá Strana (u lanovky) jako rekreační

vybavenost.
Text vyjádření:

Text zdůvodnění: Ve stávajícím ÚP je plocha vymezena jako SP - sport.
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6/Připomínka

grafické části (výkresům)Vyjádření k:

Připomínkované prvky: Vlastní kresba (1)

Zákres připomínky - lokalizace:

Požadujeme doplnit trojúhelníkovou plochu v ulici U Lužického semináře

jako parkově upravenou část náměstí.
Text vyjádření:

Text zdůvodnění: Odpovídá reálnému stavu.
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7/Připomínka

grafické části (výkresům)Vyjádření k:

Připomínkované prvky: Parcela Staré Město 989/2

Zákres připomínky - lokalizace:

Požadujeme příslušnou část veřejného prostranství Nám. Curieových

(severně od hotelu Intercontinental) vyznačit jako soukromá/areálová

zahrada/parkově upravená část náměstí.

Text vyjádření:

Text zdůvodnění: Odpovídá reálnému stavu (i po probíhající rekonstrukci).
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8/Připomínka

grafické části (výkresům)Vyjádření k:

Připomínkované prvky: Parcela Staré Město 889

Zákres připomínky - lokalizace:

Doporučujeme tuto plochu vymezit jako park, s označením zahrada Za

svatyněmi.
Text vyjádření:

Text zdůvodnění: Odpovídá reálnému stavu.
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9/Připomínka

grafické části (výkresům)Vyjádření k:

Připomínkované prvky: Parcela Malá Strana 710/4, Malá Strana 710/1, Malá Strana 1041/3

Zákres připomínky - lokalizace:

Doporučujeme místo označení park na Porážce, použít označení park

Cihelná.
Text vyjádření:

Text zdůvodnění:
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10/Připomínka

grafické části (výkresům)Vyjádření k:

Připomínkované prvky: Parcela Hradčany 326/1

Zákres připomínky - lokalizace:

Požadujeme doplnit areál Černínského paláce (MZV ČR) jako veřejnou

občanskou vybavenost.
Text vyjádření:

Text zdůvodnění: Odpovídá zvolené metodice vymezení občanské vybavenosti.
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11/Připomínka

grafické části (výkresům)Vyjádření k:

Připomínkované prvky: Parcela Malá Strana 777

Zákres připomínky - lokalizace:

Doporučujeme doplnit objekt Werichovy vily jako občanskou vybavenost.Text vyjádření:

Text zdůvodnění:
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12/Připomínka

grafické části (výkresům)Vyjádření k:

Připomínkované prvky: Parcela Nové Město 464

Zákres připomínky - lokalizace:

Doporučujeme doplnit objekt DDM Truhlářská 8 jako občanskou

vybavenost.
Text vyjádření:

Text zdůvodnění:
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13/Připomínka

grafické části (výkresům)Vyjádření k:

Připomínkované prvky: Parcela Nové Město 118/2

Zákres připomínky - lokalizace:

Požadujeme doplnit objekt ZŠ Jindřišská 32 jako občanskou vybavenost.Text vyjádření:

Text zdůvodnění:
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14/Připomínka

grafické části (výkresům)Vyjádření k:

Připomínkované prvky: Parcela Nové Město 2010, Nové Město 2011/1, Nové Město 2015

Zákres připomínky - lokalizace:

Doporučujeme vymezit celý areál sloužící školství - ZŠ Vodičkova 22,

Jazyková škola Školská 15 a SPŠ Navrátilova 15.
Text vyjádření:

Text zdůvodnění:

15



P
ra

co
v
n
í 

v
er

ze

15/Připomínka

grafické části (výkresům)Vyjádření k:

Připomínkované prvky: Parcela Staré Město 987/1

Zákres připomínky - lokalizace:

Původní připomínka k návrhu pro společné jednání ve znění "MČ Praha 1

souhlasí se změnou plochy parc. č. 987/1, k.ú. Staré Město, na území

obytné za podmínky umístění stavby do jednoho nadzemního podlaží s

uplatněním zeleně" byla revokována na znění "MČ Praha 1 požaduje

zachování nezastavitelnosti části plochy parc. č. 987/1, k.ú. Staré Město,

budovou nebo budovami".

Text vyjádření:

Text zdůvodnění: viz usnesení ZMČ P1 č. UZ20_0204 ze dne 15.12.2020
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16/Připomínka

grafické části (výkresům)Vyjádření k:

Připomínkované prvky: Vlastní kresba (1)

Zákres připomínky - lokalizace:

Ministerstvo kultury nesouhlasí a požaduje z řešení vyloučit vymezení

stavby 640/-/57 Lávka na Dětský ostrov, stavby 640/-/24 Lávka na

Štvanici, stavby 640/-/51 Úprava svahu ulice Na Moráni a 640/-/62 Lávka

přes železnici u Státní opery.

Text vyjádření:

Text zdůvodnění: Uvedené návrhy dopravních staveb jsou situovány na území Památkové

rezervace v hl. m. Praze. Jsme toho názoru, že není nutné zajistit dopravní

dostupnost na všechny ostrovy v korytu Vltavy ze všech možných stran,

jak je navrhováno. Je třeba si uvědomit, že i prostor Vltavy je součástí

území plošné památkové ochrany, tj. Památkové rezervace v hl. m. Praze.

K ochraně této její části je nutno přistupovat stejně jako k zastavěnému

území na „pevnině“. Případná realizace navržených dopravních staveb,

zejména lávek v prostoru Vltavy by vedla k nežádoucímu uplatnění jejich

těles jak v blízkých, tak i dálkových pohledech ve vztahu k území

Památkové rezervace v hl. m. Praze, území památkové zóny Dejvice,

Bubeneč, horní Holešovice v městské části Praha 6 a Praha 7 a památkové

zóny Smíchov v městské části Praha 5. Zejména pro světovou památku má

prostor řeky zcela zásadní význam z hlediska utváření jeho panoramatu.

Nevhodnou realizací by mohly být narušeny zažité a ikonické vizuální

vazby z Karlova mostu, mostu Legií a Janáčkova nábřeží, od Štefánikova

mostu, z Dvořákova nábřeží, nábřeží Ludvíka Svobody, z Hlávkova mostu

a z hrany Letenských sadů, stejně tak by mohly být ohroženy i průhledy
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směrem k Vltavě a od Vltavy a výhledy z památkové zóny Vinohrady.

Návrhy považujeme v rozporu s § 3, zejména body a-c) Nařízení vlády

ČSR č. 66/1971 ze dne 21. 7. 1971 o památkové rezervaci v hlavním

městě Praze a v rozporu s čl. 3 a čl. 4Vyhlášky hlavního města Prahy ze

dne 28. 9. 1993, o prohlášení částí území hlavního města Prahy za

památkové zóny a o určení podmínek jejich ochrany. K tomu dále

uvádíme, že posuzování nežádoucích zásahů do historických konstrukcí,

především nábřežních zdí, je sice nad rámec řešení návrhu Metropolitního

plánu, ale považujeme za důležité na toto téma v této souvislosti též

upozornit.

Hlavním důvodem nesouhlasu MK je skutečnost že jsou uvedené lávky a

úprava svahu na Moráni navrženy uvnitř území s plošnou památkovou

ochranou. Dle MK by i přes vysvětlení v případě lávky na Dětský ostrov a

lávky na Štvanici, které se nacházejí na území PPR, došlo k narušení

„zažitých“ pohledů v rámci památkově chráněného území a v případě

Štvanice k narušení dálkových pohledů. Ze stejného důvodu MK

nesouhlasí s lávkou u Státní opery, Hlavní nádraží včetně kolejiště je

kulturní památkou, součást PPR. Uvedené lávky se jeví ze strany

památkové péče jako nadbytečné.
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17/Připomínka

grafické části (výkresům)Vyjádření k:

Připomínkované prvky: Parcela Nové Město 2360/2

Zákres připomínky - lokalizace:

Ministerstvo kultury nesouhlasí s nevyznačením plochy zeleně na ploše u

Štefánikova mostu, mezi mostem a plochou 123/005/2497 a požaduje její

vyznačení a začlenění do systému ploch zeleně.

Text vyjádření:

Text zdůvodnění: MKČR: Jedná se o plochu Památkové rezervace v hl. m. Praze, která jako

plocha zeleně byla již součástí území při prohlášení území za památkovou

rezervaci. Památková ochrana této části území Památkové rezervace v hl.

m. Praze vyplývá jednoznačně z § 3 Nařízení vlády ČSR č. 66/1971 ze dne

21. 7. 1971 o památkové rezervaci v hlavním městě Praze. K tomu

uvádíme, že území Památkové rezervace v hl. m. Praze je urbanisticky

stabilizovaný prostor, jehož urbanisticko-prostorové a architektonické

uspořádání patří mezi nejvýše plošně památkově chráněné. Plochu

„parčíku“ tak není možné v návrhu Metropolitního plánu pominout.

Pořizovatel: Požadavku uvedenému ve stanovisku bude vyhověno dle

dohody. Návrh MPP bude upraven, plocha bude vymezena jako

nestavební blok, nový městský park, označený žlutou šrafou jako park k

založení (v platném ÚP je toto území označeno jako ZMK, jinak než

sousední plocha parku ZP, plocha ZMK dnes mimo jiné umožňuje umístit

například zahradní restaurace, rozhledny, plochy dopravní infrastruktury,

hřiště – z toho důvodu zpracovatel považuje za nejvhodnější navrhnout

založení nového parku.) Plocha výškové regulace (dle prac. podkladu

modrá, návrh - ve zpracování návrhu MPP pro společné jednání jde o
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plochu výškové regulace odvozené od stavu - "6" - černá, stav) bude

vypuštěna. MPP tak splní požadavek MK a vymezí zde park (nestavební

blok), nebude ale předvídat jeho strukturu, určení a význam.
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18/Připomínka

grafické části (výkresům)Vyjádření k:

Připomínkované prvky: Parcela Nové Město 2309/1, Nové Město 2309/3

Zákres připomínky - lokalizace:

Ministerstvo kultury nesouhlasí se zařazením plochy vymezené ulicemi

Politických vězňů, Wilsonova, Washingtonova jako plochy stavební a

požaduje její zařazení do ploch zeleně.

Text vyjádření:

Text zdůvodnění: Jedná se o část parku označeného jako 123/006/2428 Vrchlického sady.

Jedná se o chybu, kterou je třeba opravit, neboť popisované území je

nedílnou součástí Vrchlického sadů. Není možné části sadů od jejich

celkové plochy „funkčně“ oddělit a zařadit je do ploch určených k

zástavbě. Park leží na území Památkové rezervace v hl. m. Praze,

prohlášené Nařízením vlády ČSR č. 66/1971 ze dne 21. 7. 1971 o

památkové rezervaci v hlavním městě Praze. V daném případě se návrh

Metropolitního plánu dostává do rozporu s § 3 bodem d) tohoto nařízení,

neboť návrh v této části není zpracován se zřetelem ke kulturním

hodnotám prostředí. Kulturní hodnotou se v tomto případě rozumí plochy

zeleně, tj. plocha Vrchlického sadů, jako celek. To, že část Vrchlického

sadů byla v minulosti znehodnocena realizací parkovacích stání před

budovou bývalého federálního shromáždění, nic nemění na tom, že i tato

plocha je součástí Vrchlického sadů (její rehabilitace je vždy možná a

žádoucí). Z těchto důvodů je třeba tuto plochu považovat i do budoucna za

plochu zeleně, tj. za plochu nestavebního charakteru.
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19/Připomínka

jiné částiVyjádření k:

Připomínkované prvky:

Doporučujeme opětovně zařadit seznam bodů a areálů občanské

vybavenosti na vhodné místo do KLZ/KLO.
Text vyjádření:

Text zdůvodnění: Použití regulativu se zjednoduší.
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20/Připomínka

jiné částiVyjádření k:

Připomínkované prvky:

Doporučujeme doplnit jako občanskou vybavenost další významné

objekty Národní galerie - Šternberský palác na Hradčanech, Valdštejnskou

jízdárnu na Malé Straně, palác Kinských na Starém Městě a dále

významné objekty Národního muzea - Náprstkovo muzeum na Starém

Městě a České muzeum hudby na Malé Straně.

Text vyjádření:

Text zdůvodnění: Odpovídá zvolené metodice vymezení občanské vybavenosti.
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