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Věc: odvolání Hlavního města Prahy v rámci územního řízení proti novostavbě
tzv. Květinového domu na místě na nároží Václavského náměstí a Opletalovy ulice

Vážená paní primátorko, vážená paní náměstkyně, vážený pane radní,
v roce 2013 se samospráva Hlavního města Prahy zabývala peticí občanů, kteří jejím
prostřednictvím vyjádřili svůj nesouhlas s demolicí hodnotného historického domu na území
Pražské památkové rezervace (Václavské náměsti 47, Nové Město čp. 1601), jeho nahrazením
novostavbou tzv. Květinového domu a žádali po představitelích Hlavního města Prahy zásah
ve prospěch zachování domu. Požadavek projednávala Rada hl. m. Prahy 17. 9. 2013 a sama
petice byla pak projednána 19. 9. 2013 Zastupitelstvem hl. m. Prahy. Na základě toho byl
pověřen tehdejší Útvar rozvoje města zpracováním a podáním řádného odvolání proti právě
vydanému územnímu rozhodnutí odboru výstavby Prahy 1, které bylo pak skutečně v létě
roku 2016 zrušeno a věc vrácena stavebnímu úřadu k novému projednání.
Bohužel v současné době bylo vydáno nové územní rozhodnutí, které se vztahuje
k nezměněnému projektu. Domníváme se, že okolnosti, které byly předmětem tehdejšího
řízení a napadeny odvoláním se nezměnily a město by mělo reagovat stejným způsobem jako
před třemi lety, tedy řádným odvoláním z titulu svého postavení účastníka řízení. A to nejen
proto, že kauza je mediálně sledovaná a Pražané budou tento krok hodnotit s povděkem, ale
zejména proto, že investor postupuje podle bohužel dosud platného, avšak bezprecedentního
klientelistického výroku magistrátního památkového odboru z roku 2010, který povolil
demolici zdravého a nesporně hodnotného domu na území památkové rezervace. Tento krok
totiž popírá smysl statutu památkové rezervace a může zavdat podnět k dalším demolicím
v historickém centru. Pro informaci dodáváme, že proti demolici uvedeného domu se

uskutečnilo od roku 2010 nejméně pět demonstrací a elektronickou petici, na jejímž základě
proběhlo i veřejné slyšení v Senátu, podepsalo čtrnáct a půl tisíce osob.
Dovolujeme si Vás, Vážená paní primátorko, vážená paní náměstkyně a vážený pane
radní, tímto požádat, abyste se vahou svého úřadu zasadili o opětné podání odvolání proti
územnímu rozhodnutí pro novostavbu, která může sama o sobě i ve svých důsledcích zcela
rozrušit historické prostředí města.
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