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Věc: Odvolání HMP v rámci řízení o umístění stavby na nároží Václavského náměstí
a Opletalovy ulice

Vážení,
děkuji za Váš dopis ve věci výzvy k podání odvolání HMP v rámci umístění stavby tzv.
Květinového domu na nároží Václavského náměstí č.p. 47 a Opletalovy ulice ze dne 6.
3. 2017. V dopise žádáte, abych se zasadila o podání odvolání Hlavním městem Prahou.
Zastupováním hlavního města v řízeních o umístění stavby je pověřen Institut plánování
a rozvoje. Ten má pro zastupování města potřebné odborné zázemí a jakožto zpracovatel
územně plánovacích podkladů a dokumentace má také detailní znalosti o platných
stavebních regulativech.
S ohledem na komplikovanou historii projednávání jsem považovala za vhodné, aby se
k možnosti odvolání vyjádřila mimořádně také Rada hlavního města. Rada však tento
podnět nezařadila na program svého jednání s odkazem na obecně platné pověření IPR,
obsažené v jeho zřizovací listině schválené usnesením Zastupitelstva HMP dne
7.11.2013. Institut plánování a rozvoje se následně rozhodl práva na odvolání nevyužít.
Závěrem mi dovolte přidat osobní názor na celou záležitost. Podmínkou pro jakoukoli
novou stavbu v exponované a urbanisticky velmi cenné lokalitě Václavského náměstí na
území Pražské památkové rezervace má být nadstandardní urbanistická i architektonická

kvalita. Projekt tzv. Květinového domu připravovaný společností Flow East tyto
podmínky podle mého názoru nesplňuje.
Lituji, že Vám nemohu poskytnout příznivější zprávu.

S pozdravem

Mgr. Petra
Kolínská

Digitálnǔ podepsal Mgr. Petra Kolínská
DN: c=CZ, o=Hlavní mǔsto Praha, ou, cn=Mgr.
Petra Kolínská, email=petra.kolinska@praha.eu,
title=námǔstkynǔ primátorky hlavního mǔsta
Prahy, serialNumber=QCA-19119
Datum: 2017.04.06 23:30:57 +02'00'

PhDr. Richard. Biegel, Ph.D.
PhDr. Kateřina Bečková
Klub Za starou Prahu, z.s.,
Mostecká 1, 118 00 Praha 1, IDDS: ny4e65u
E-mail:. zastarouprahu@seznam.cz, www.zastarouprahu.cz

Sídlo: Mariánské nám. 2/2, 110 01 Praha 1
Pracoviště: Mariánské nám. 2/2, 110 01 Praha 1
tel.: Kontaktní centrum: 12 444, fax: 236 007 102
e-mail: posta@praha.eu , ID DS: 48ia97h
2

