Městská část Praha 1
Rada městské části
USNESENÍ
9. schůze
číslo UR20_0268
ze dne 03.03.2020
"Polyfunkční objekt Masaryk Centre 1 včetně připojení na technickou
infrastrukturu ulice Na Florenci, Praha 1 - Nové Město"
Rada městské části

1. bere na vědomí
návrh dokumentace pro územní řízení záměru „Polyfunkční objekt Masaryk Centre 1 včetně
připojení na technickou infrastrukturu ulice Na Florenci, Praha 1 - Nové Město“ včetně
posledních závěrů Komise pro územní rozvoj v zápisu ze dne 11.1.2018, který je přílohou
tohoto usnesení uloženou v OVO
2. konstatuje, že
oproti poslední prezentované verzi záměru samosprávě Městské části Praha 1 došlo na základě
odborných doporučení k redukci objemového řešení, zejména ke snížení hmoty vstupní věže a
k vydání kladného průkazu souladu záměru s územně plánovací dokumentací ze strany odboru
územního rozvoje MHMP a stanoviska orgánu památkové péče
3. bere na vědomí
že stavební připravenost a probíhající koordinace se záměrem Správy železnic na přestřešení
části kolejiště Masarykova nádraží, které spolu s odstraněním bariéry přímého pěšího propojení
ulic Hybernská a Na Florenci a zlepšení obslužnosti kolejišť, umožní vytvoření nového
veřejného prostranství včetně umístění parkových ploch
4. požaduje
pro polyfunkční objekt Masaryk Centre 1 – důslednou koordinaci se všemi souvisejícími záměry
v oblasti transformačního území Masarykovo nádraží, s důrazem na maximální začlenění tělesa
severojižní magistrály do nově utvářeného urbánního prostředí
5. požaduje
pro rekonstrukci ulice Na Florenci - posílení městského charakteru veřejných prostranství, a to
především prostranství (náměstí) před západním průčelím objektu Masaryk Center 1, včetně
participace investora na nákladech revitalizace veřejného prostoru

V souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 (GDPR) a další platnou právní úpravou je dokument zveřejněn v upravené podobě.

6. požaduje
pro celou uliční síť vymezenou ulicemi Na Florenci – Havlíčkova – Hybernská – SJM –
ve spolupráci s dotčenými institucemi komplexně vyhodnotit dopady realizace známých
stavebních záměrů, tj. zejména Masaryk Centre 1, hotel Hybernská, Železniční muzeum a
rozšíření kapacity kolejové dopravy na Masarykově nádraží, na dopravní režim oblasti a řešit
potenciální kolizní místa
7. požaduje
v návaznosti na Koncepční studii Hradební korzo a projektovou dokumentaci ulice Na Florenci
dokončit na úrovni urbanistické studie návrh rehabilitace ulice V Celnici
8. ukládá
usilovat o splnění požadavků dle bodů 4) - 7) tohoto usnesení
8.1

Zodpovídá: Ing. Petr Hejma,
starosta MČ P1

Ing. Petr Hejma
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