č.j.: 42/2016

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3

Rada městské části

USNESENÍ
č. 41
ze dne 20.01.2016
Stanovisko k upravenému záměru "Residenční projekt Jeseniova 38 výstavba bytových domů Jeseniova 38, Praha 3, k.ú. Žižkov, varianta D"

Rada městské části

I.

bere na vědomí
1. celý předchozí vývoj debaty a připomínkování projektu jak ve výboru pro územní
rozvoj, tak na veřejném projednání ale i v odborných debatách v médiích

II.

souhlasí
1. s vydáním souhlasného stanoviska ke studii upraveného záměru s konstatováním, že
varianta D splnila všechny racionální požadavky, v průběhu projednávání vznesené
městskými institucemi, městskou částí a občany

III.

ukládá
1. Ing. Vladislavě Hujové, starostce
1.1. odeslat žadateli jménem MČ P3 souhlasné stanovisko ke studii upraveného
záměru "Residenční projekt Jeseniova 38 - výstavba bytových domů Jeseniova
38, Praha 3, k.ú. Žižkov, varianta D"
1.2. připravit smluvní zabezpečení pro vybudování nového veřejného schodiště
do parku na Vrch sv. Kříže

Ing. Vladislava Hujová
starostka městské části

Mgr. Lucie Vítkovská
zástupkyně starostky

Příloha č.1 usnesení č.41 ze dne 20.01.2016 - Jeseniova 38 - varianta D

Příloha č.2 usnesení č.41 ze dne 20.01.2016 - Informace o projektu v radničních novinách 09/2015

Radniční noviny 9/2015
Jeseniova 38 – investor představil další variantu „D“

Projekt společnosti WH Estate, nový obytný soubor na místě bývalého areálu Českého rozhlasu
vyvolal velký zájem lokálních médií, zastupitelů samosprávy a zejména okolních obyvatel. Za
poslední rok a půl byl několikrát podle vznesených připomínek upravován.
Úvodní terasovitá varianta (var. 0)navrhovala zástavbu nejen podél cesty na Vrch sv. Kříže, ale i
do strmého svahu v místě bývalého křemencového lomu. Z hlediska regulativů i stavebních
předpisů bylo vše v pořádku, ale veřejnost i samospráva návrh kritizovaly, jak zastavění dnes
ozeleněného svahu, tak celkovou výšku stavby.
Investor vyšel vstříc a předložil upravenou variantu (var. A) záměru, ve které ponechal část svého
pozemku nezastavěnou a třetina stavební parcely tak doplňuje veřejnou zeleň. Investor přistoupil
na podmínku Institutu plánování a rozvoje, se kterou se ztotožnila i městská část, a prodloužil
Kaplířovu ulici veřejným schodištěm, které zpřístupní Parukářku z dolního Žižkova.
Avšak i po této úpravě se na veřejném projednání uspořádaném radnicí ozývala kritika.
Stavebník tedy návrh opět upravil (var. D) a snížil výšku na úroveň 7 nadzemních podlaží,
přičemž blízké panelové domy mají 9 a sousední „žluté“ domy 8 podlaží. Dále upravil křižovatku
Kaplířovy ulice a cestu k parku Parukářka tak, aby upřednostňovala a chránila chodce a doplnil
bezpečnostní prvky u vjezdu do garáží. �

Příloha č.3 usnesení č.41 ze dne 20.01.2016 - Informace o projektu v radničních novinách 01/2015

Radniční noviny 1/2016

Návrh výstavby obytného domu Jeseniova 38 je stále upravován

Městská část Praha 3 v roce 2014 do veřejného referenda na ochranu zeleně Parukářky
zahrnula souhlasem společnosti WH Estate i část stavebních pozemků investora, avšak pro
nízkou účast nebylo referendum účinné.
Investor WH Estate již déle než dva roky upravuje návrhy na stavbu obytného domu s
adresou Jeseniova 38 na pozemcích, které původně patřily Českému rozhlasu. Původní
varianty vycházely objemově z možností platného územního plánu a navrhovaly
dvanáctipodlažní objekt, který zastavoval celý pozemek včetně příkré části bývalého lomu.
Po konzultacích s Institutem plánování a rozvoje HMP, městskou částí Praha 3 a po
veřejném slyšení na naší radnici postupně opustil koncept terasového domu ve svahu a
projekt upravil až do podoby kompaktní budovy o sedmi nadzemních podlažích, která
nechává ozeleněný svah volný (viz obrázek).
Poslední varianta nepřevyšuje sousední „žluté domy“, které mají devět nadzemních podlaží
a ani temeno Parukářky. Investor v návrhu prodloužil Kaplířovu ulici veřejným schodištěm,
které zpřístupní Parukářku z dolního Žižkova, upravil křižovatku tak, aby upřednostňovala a
chránila chodce, a doplnil bezpečnostní prvky u vjezdu do garáží.
Další stupňování požadavků na stavebníka s cílem, aby svůj návrh dále radikálně zmenšil,
může paradoxně vést k pravému opaku.
Vedení samosprávy musí v tuto chvíli zodpovědně zvážit, jak s investorem jednat, zda
přijmout jeho vstřícné řešení, nebo se přidat na stranu stále nespokojených kritiků projektu,
kteří nemají oporu v územním plánu ani v zákoně. K radikálnímu postupu jsou pouze
nástroje dané stavebním zákonem, tedy práva účastníka v územním řízení a účastníka ve
stavebním řízení. Pokud těchto práv účastník řízení využije, zcela jistě dosáhne zpoždění
realizace stavby o jeden až dva roky. Na podkladě zkušeností z mnoha podobných kauz se
dá ale očekávat, že realizaci projektu vyhovujícího územnímu plánu se nakonec zabránit
nedokáže. Navíc existuje možnost návratu od sníženého projektu (7 NP) k záměru
v původním rozsahu a výšce (12 NP). V případě, že by se realizaci přeci jen podařilo
zabránit, může vlastník pozemku podle stavebního zákona po městské části soudně
domáhat náhrady ušlého zisku. I takové precedenty již v Praze existují. Také není od věci
zdůraznit, že předmětný areál je klasický brownfield se všemi jeho potenciálními negativy,
především bezpečnostními riziky pro občany Prahy 3. 
-red-

Důvodová zpráva
Zpracoval: Zdeněk Fikar, vedoucí odboru územního rozoje

Výbor pro územní rozvoj ze dne 23. července 2015:
5. Žádost o vyjádření k upravenému záměru „Rezidenční projekt Jeseniova 38 - výstavba bytových domů
Jeseniova 38, Praha 3, k. ú. Žižkov, varianta D“.
(UMCP3 063532/2015, OÚR 315)
Architektonický atelier Aleš, s.r.o.
Ohradní 65, 140 00 Praha 4
V 03 ze dne 26. února 2015:
„Městská část Praha 3 s přípravou realizace stavby „Rezidenční projekt Jeseniova 38 - výstavba
bytových domů Jeseniova 38, Praha 3 - Žižkov“ podle upravené varianty C studie ateliéru Aleš
nesouhlasí.“
„Hlasování: 8 pro, 0 proti, 0 se zdrželo.“
MČ P3 doporučuje nechat studii ještě upravit podle vyjádření IPR ze dne 20.2.2015 a navíc podle
podstatných námitek, které zazněly při veřejné prezentaci projektu dne 24. února. Jedná se hlavně o
přehodnocení výšky projektu v jeho západním segmentu, aby stavba nepřevyšovala terén při Vrchu sv.
Kříže a celá stavba nepřevyšovala horizont parku Parukářka. Dále jde o upřesnění opatření k ochraně
chodců před zajíždějícími automobily do garáží.“
„Hlasování: 8 pro, 0 proti, 0 se zdrželo.“
V 04/2015 ze dne 19. března 2015:
„Výbor pro územní rozvoj konstatoval, že doporučené vyjádření již bylo odsouhlaseno v jednání RMČ P3
dne 9.3.2015 jako součást zápisu výboru z předchozího jednání. Jedinou možností je proto novou
variantu D projednat v obou orgánech znova po jejím předložení.“
Předkladatel nové varianty architektonické studie seznámil členy výboru se změnami návrhu a
zodpověděl vznesené dotazy. Například návrh má 181 bytů a ateliérů, dvě podzemní podlaží pro
parkování aut. Na malém pozemku městské části je stavba rampy ve vlastnictví investora, který ji zbourá.
Pro projekt není podstatné vlastnictví tohoto malého pozemku.
Následně proběhla i debata nad platností původního požadavku na zřízení nového vstupu do parku na
Vrchu sv. Kříže formou schodiště přes pozemek předkladatele, která by mělo být zbudováno jako
příspěvek veřejné infrastruktury a provozováno následně jako veřejné.
Výbor pro územní rozvoj ZMČ P3 se seznámil s touto již čtvrtou upravenou variantou návrhu k
záměru realizace stavby „Rezidenční projekt Jeseniova 38 - výstavba bytových domů Jeseniova 38,
Praha 3, k. ú. Žižkov, varianta D“ a bere ji na vědomí v tomto okamžiku bez doporučení RMČ P3
k vydání stanoviska, nicméně s doporučením vedení úřadu informovat o tomto novém návrhu
veřejnost .“
„Hlasování:
7 pro,
0 proti,
0 se
Výbor pro územní rozvoj dne 12.1.2016:
Opakované debaty o projektu novostavby Jeseniova 38 proběhly několikrát na půdě výboru pro územní
rozvoj, v otevřeném veřejném projednání s veřejností, v médiích a na jednáních Zastupitelstva MČ
Praha 3. Na základě průběhu debat investor opakovaně vyšel požadavkům vstříc a projekt několikrát
přepracoval a z 12 nadzemních podlaží projekt zredukoval na objekt, který má 7 nadzemních podlaží.
Projekt splňuje parametry platného územního plánu, stavebně technické předpisy, ale i architektonické a
urbanistické zásady, tedy nároky vyváženosti projektu a kontextu s okolní zástavbou, z těchto důvodů je
poslední varianta "D" záměru navržena přijatelně. K požadavku na vybudování schodiště do parku (na
dnešním pozemku stavebníka) je nabídnuto uzavřít plánovací smlouvu nebo obdobný dokument.
Velká část přiléhajícího území mezi Jeseniovou ulicí, ulicemi Pod Parukářkou, V Kapslovně, Na
Parukářce a severní stranou parku Parukářka byla až k hranici samotného parku zastavěna relativně
nedávno, v devadesátých letech minulého století. Vybudovány zde tehdy byly obdobné, nebo i větší

rezidenční soubory, které jsou s diskutovaným záměrem v počtech bytů, ale i počtem nadzemních
podlaží srovnatelné, či jej dokonce převyšují. K částečnému převyšování rostlého horizontu (nikoliv
ovšem horizontu se stromy) dochází totiž i u již vybudovaných domů, postavených podél Jeseniovy
ulice. V roce 1998 byl dokonce realizován bytový objekt ve východní části území na samém vrcholu
Parukářky.
V tomto ohledu by stavebník WH Estate s.r.o. mohl považovat za diskriminační požadavky na přísnější
regulace, než jaké byly uplatňovány ke stavebníkům již realizovaných domů v okolí a proti požadavkům,
které nejsou v souladu s platným územním plánem ani se stavebně technickými předpisy, by se mohl
bránit soudní cestou nebo se vrátit k výchozím variantám, které by nerespektovaly požadavky vzešlé z
debat.
„Výbor pro územní rozvoj doporučil RMČ P3 odsouhlasit toto vyjádření a pověřit paní starostku
Vladislavu Hujovou odesláním vyjádření jménem městské části:
Návrh pana Ruta:
„Městská část Praha 3 nesouhlasí se zpracováním další projektové přípravy záměru „Rezidenční
projekt Jeseniova 38 - výstavba bytových domů Jeseniova 38, Praha 3, k.ú. Žižkov“ v objemech,
upravených podle varianty „D“ předložené studie a požaduje přepracování projektu tak, aby respektoval
svažující se terén vrchu sv. Kříže, výškovou hladinu střech sousedních domů a požaduje, aby západní
segment stavby výškou atiky nepřevyšoval kótu 266 mnm.“
„Hlasování:
1 pro (Rut),
0 proti,
6 se zdrželo.“
„Usnesení nebylo přijato.“
Výchozí návrh:
„Městská část Praha 3 souhlasí se zpracováním další projektové přípravy záměru „Rezidenční projekt
Jeseniova 38 - výstavba bytových domů Jeseniova 38, Praha 3, k.ú. Žižkov“ v objemech, upravených
podle varianty „D“ předložené studie.“
„Hlasování:

6 pro,

1 proti (Rut),

0 se zdrželo.“

