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Jednání se uskutečnilo formou online přenosu. Předseda komise J. Menšík zahájil jednání. 
Přihlášeno 10 členů – komise je usnášeníschopná.  
Přítomni členové komise pro strategii a smart city. 
 

1. Věžový dům Polabiny 

Autor návrhu, arch. J. Macas představil studii věžového bytového domu.  

Diskuze: M. Košař, Š. Vacík, R. Meduna, J. Menšík, P. Křivánek, R. Šamánek,  
K. Haas 

ŠV – Reaguje na zmíněnou snahu o zahušťování stávající struktury sídliště. Výška objektu je spíše 
symbolickou otázkou. Záměr je odvážný, ale využívá spíše příležitosti investora, než že by byl 
urbanisticky přesvědčivý. Přesvědčivě nepůsobí ani způsob prezentace. Dotaz na platnou územní 
studii v lokalitě?  

AR, HR – Dotčené území sousedí s lokalitou, ve které je registrovaná ÚS Pravý břeh Labe. Územní 
studie pro vlastní oblast sídliště Polabiny registrována není. 

MK – Návrh je v rozporu s nastavenou urbanistickou koncepcí sídliště Polabiny (arch. Návesník). 
Umístění na patě zástavby, kde by měly být stavby nejnižší a výšková úroveň klesá směrem 
k zeleni a k řece! Záměr porušuje základní urbanistické principy. Kritizuje vztah k sousedním 
čtyřpodlažním objektům. Považuje záměr jako snahu o zviditelnění majitele pozemku. Objekt je 
zajímavý, ale do tohoto místa nevhodný. Tak velký objem sem nepatří. Prezentace záměru je 
zavádějící – na návrh bychom měli nahlížet očima chodců. 

JM – Obhajuje návrh z hlediska úspory zastavěné plochy a možnosti zachování většího podílu 
zeleně na pozemku. Výškový objekt je východiskem zhoršených geologických podmínek pro 
zakládání a nutnost zakládání ve větší hloubce – využití suterénních podlaží pro parkování a 
technologie zásobování médií. Měřítko a charakter okolní zástavby nejsou pevné parametry a 
jsou subjektivní. Důležitý je funkční regulativ v území.  

RŠ, RM – Necítí se být návrhem pohoršeni – návrh se líbí. Město potřebuje moderní architekturu 
a výšková stavba by mohla být symbolem. Škoda jen, že není návrh odvážnější. Otázky na 
finanční krytí záměru, dodávky energií a pož. bezp. Dotaz na výškovou regulaci v platném ÚP – 
lokalizace míst pro výškové stavby?  

JM - Financování je věcí investora – bez komentáře. Vertikální doprava je zajištěna dostatečná 
výtahy. Návrh je studií – podrobné tech. řešení je předmětem dalších fází. 

AR – Platný ÚP neobsahuje obecně výškovou regulaci – pouze lokálně, zejména v rozvojových 
lokalitách. V návrhu ÚP již je obsažena výšková mapa. OHA se obecně nebrání výškovým 
stavbám. U těchto staveb je ovšem mnohem složitější jejich posuzování vzhledem ke svému 
výraznému dopadu na okolí – vztah k urbanistické kompozici území, dálkové pohledy, dopad na 
nejbližší okolí; nehledě k infrastrukturní a dopravní zátěži. 

PK, KH – Otázky na požadované doplnění PD – řešení parkování a dopravy obecně, odstupové 
vzdálenosti. Byl návrh projednán s okolními vlastníky objektů (SVJ), s orgány ŽP? 

JM – Záměr nebyl dosud projednán s okolními SVJ ani s OŽP. Podrobné dopravní řešení bude 
v dalších fázích řešeno.  

 



Usnesení: KUA doporučuje prezentovaný stavební záměr jako vhodný k umístění v území. 

Hlasování: pro 3, proti 7, zdržel se 0      Usnesení nebylo přijato 

 

 

Zapsal: A. Reiský        Ověřil: J. Menšík 


