
ZÁPIS JEDNÁNÍ KOMISE PRO URBANISMUS A ARCHITEKTURU 1. 7. 2021 
 

Přítomno 7 členů – komise je usnášeníschopná. 

Předseda komise zahájil jednání.  

 

1. Rezidence Cihelna – architektonická studie 

Autor záměru, arch. K. Thér, představil studii bytového domu v ulici Kunětické.  

Diskuze:  
Členové komise připomínkovali charakter vizualizací, který je velmi strohý a bez návrhu zeleně. 
Dotaz na návaznost na sousední rozvojové území Cihelna?  
Záměr nemá za cíl navazovat na aktuálně rozpracovanou ÚS Nová Cihelna – sousedí se zelenými 
plochami a stávající zástavbou atriových RD.  
Komise vnímá kladně možnost pěší prostupnosti územím směrem na východ. Diskutováno 
problematické dopravní napojení lokality, které závisí na úpravě majetkových poměrů – výkup či 
směna části sousedního pozemku. 
 
Usnesení: KUA doporučuje pokračovat v přípravě projektu dle nastavené koncepce s důrazem 
na vyšší podíl zeleně a zachování prostupnosti územím pro pěší. 

Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0                    Usnesení bylo přijato 

2. Stavební úpravy a přístavba OC Grand 

Autor návrhu, arch. O. Králík (ov-a), představil projekt OC Grand. Projekt je nyní zpracován 
v podrobnosti pro stavební povolení.  

Diskuze:  
Většina členů komise vnímá záměr pozitivně, vítají navracení noblesnosti vnitřním prostorám 
objektu a vymístění nevhodné vestavby z 90. let. 
Připomínky směřovaly k zajištění dostatečné prostupnosti objektem (přístavbou dvorany). Dnešní 
piazzetta s vodním prvkem je hojně využívána. Dvorana bude otevřena do pozdních nočních hodin 
dle provozu multikina, zbytek objektu OC pouze do 19 h. 
Problematicky vnímán zásah do fasády Krausova domu – Mění se pouze kontext vnímání fasády. 
Vodní prvek ve dvoraně je parafrází na původní fontánu v zahradě Krausova domu. 
 
Usnesení: KUA doporučuje záměr k realizaci. KUA doporučuje zachování maximální 
prostupnosti objektem a klade větší důraz na dořešení předprostoru objektu do tř. Míru 

Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0                    Usnesení bylo přijato 

3. Územní studie Nová Cihelna 

Autor studie, arch. M. Wajsar, představil aktuální podobu dokumentu, upravenou na základě 
připomínek KUA z prvního projednání. 

Diskuze: 

Dotazy směřovaly k vnímání absence centrálního veřejného prostranství a možnosti integrace 
občanské vybavenosti do parteru domů. Živý parter by měl být podmínkou, jinak hrozí, že 
nevznikne. Hlavní „bulvár“ by měl mít obč. vybavenost podmíněnou regulativem. 



Vybavenost v parteru se předpokládá – s tím se váže i posun stavební čáry na uliční čáru v hlavních 
uličních profilech v území. Komerční plochy však v blocích nejsou podmíněné. Výraznější centrální 
veřejné prostranství (náměstí) je situováno k bloku s občanskou vybaveností v centrální části 
území.  

Koncepce rozdělení do jednotlivých bloků a jejich uspořádání komentováno pozitivně. Kriticky však 
vnímáno nastavení regulativů bloků. Hustota zástavby je navržena příliš nízká. Šířky ulic jsou 
předimenzované – obava z nevyužitého potenciálu této nové městské čtvrti. Doporučení na menší 
svázanost regulativů – výškové uspořádání by mělo mít větší rezervy, omezení např. pouze 
absolutní výškou a s rezervou pro vyšší konstrukční výšky podlaží obč. vybavenosti.  

Kritizován návrh etapizace – stávající podmínky neumožňují zahájit výstavbu. Výrazně 
znevýhodňují prvního investora v území. 

 

Usnesení: KUA bere na vědomí návrh ÚS a dále doporučuje precizaci regulativů zmíněných 
v diskuzi – podlažnost (výškové zdůraznění hl. bulváru), podmínku občanské vybavenosti 
v přízemí objektů a úpravu etapizace. 

Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0                    Usnesení bylo přijato 

4. Zadání ÚS Černá za Bory 

Vedoucí OHA, Z. Kavalírová, prezentovala zadání a důvody pořízení územní studie.  

Bez diskuze 

Usnesení: KUA souhlasí se zadáním územní studie a doporučuje její pořízení. 

Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0                    Usnesení bylo přijato 

 

 

 

 

Termín příštího zářijového jednání bude ještě upřesněn (nedostupnost zasedací místnosti).  

Další plánované termíny jednání KUA:  07. října 

 11. listopadu 

 09. prosince 

 

Zapsal: A. Reiský                  Ověřil: J. Menšík 


