
Za záchranu domu na Václavském náměstí 47

Petice občanů MČ Praha 1 dle článku 18 Listiny základních práv a svobod a zákona č. 85/1990
Sb. o právu petičním a výzva zastupitelům Městské části Prahy 1 požadující projednání
záměru demolice domu na Václavském nám. 47. Nové Město čp. 1601 a jeho důsledků

My,  níže  podepsaní  občané MČ  Praha 1 nesouhlasíme se záměrem  zbourat  historický  dům na
Václavském náměstí 47,  Praha 1 - Nové Město čp.  1601 a  části hotelu Jalta,  který je zapsán na
seznamu kulturních památek.

I) Žádáme proto zastupitelstvo Městské části Prahy 1, aby v souladu se se svým jednacím
řádem, § 2 jednání zastupitelstva a jeho příprava, body 7, 8, a 9 tento záměr projednalo a
ve své samostatné působnosti jako účastník řízení vydalo nesouhlasné stanovisko
k plánované demolici a připravované stavbě. Plánovaná demolice není v souladu s
dosud platným Strategickým plánem hlavního města Prahy, který mj. požaduje: 

• „Nedopustit při umisťování ekonomických aktivit nenávratné poškození chráněných území.“
• „Respektovat památkovou rezervaci hl. m. Prahy jako součást světového kulturního dědictví,

včetně z toho vyplývajících závazků.“
• „Zpracovat a schválit plán ochrany a udržitelného rozvoje historického jádra Prahy – lokality

zapsané do Seznamu světového dědictví (Management Plan1). Při jeho zpracování a
projednávání spolupracovat s veřejností i soukromým sektorem. Dokument by měl mj.
usměrňovat podmínky vstupu nových investičních aktivit a chování stávajících subjektů na
území památkové rezervace hl. m. Prahy (historického jádra města) a jeho ochranného
pásma.“

II) Požadujeme také, aby zastupitelstvo naší Městské části učinilo všechny kroky, které jsou
v kompetenci jeho samostatné působnosti, aby dům č. 1601 na Václavském náměstí nebyl
zbourán, konkrétně dalo podnět k prověření závazného stanoviska odboru památkové
péče z 24. 6. 2010, které je obligatorním podkladem k probíhajícímu územnímu řízení, a
to zejména jeho soulad s vládním nařízením o památkové rezervaci v Praze (č. 66/1971
Sb. § 3, odst. a), a dále nechalo prověřit relevanci podkladů, o něž se toto rozhodnutí
magistrátního odboru památkové péče opírá.

III) Požadujeme, aby Městská část Praha 1 iniciovala u ZHMP dodržování pravidel pro ochranu
památek a novou výstavbu v Pražské památkové rezervaci a památkových zónách, která
jsou jasně formulována v platné legislativě. 

Petiční výbor zodpovědný za sběr podpisů: 
Jana Titlbachová, Nový Svět 191/6, 118 00 Praha 1 - Hradčany
PhDr. Jan Jakub Outrata, Krakovská 24, 110 00 Praha 1- Nové Město
Ing. arch. Tomáš Vích, Týnská ulička 628/2, 110 00 Praha 1 - Staré Město

1 http:/ Koncept Management Plan Historického jádra Prahy byl zpracován v roce 2009, ale dosud nebyl projednán a
schválen Zastupitelstvem HMP www.urm.cz/uploads/assets/soubory/data/projekty/management/koncept-2009-
2_mp_praha_2.pdf
Podepsané archy zašlete prosíme na adresu Klub za starou Prahu, Knihkupectví Juditina věž,
Mostecká 1, 118 00 Praha 1, otevřeno denně kromě neděle 10-18, nebo je odevzdejte na sběrných
místech, která najdete na webových stránkách Klubu za starou Prahu www.zastarouprahu.cz a na
stránkách www.praguewatch.cz 
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