
ZÁPIS JEDNÁNÍ KOMISE PRO URBANISMUS A ARCHITEKTURU 8. 4. 2021 
 

Jednání se uskutečnilo distanční formou (on-line). Předseda komise J. Menšík zahájil jednání. 

Přihlášeno 8 členů – komise je usnášeníschopná. 

 

1. Terminál B – variantní návrhy záměru 

Projektový manažer J. Chvojka představil variantní návrhy terminálu (var. A s provozní budovou a 
var. B bez provozní budovy) a porovnání jejich předpokládaných nákladů.  

Diskuze:  
U části členů je varianta B (bez provozní budovy) vnímána jako nepřijatelné řešení bez 
urbanistických a architektonických kvalit – obavy, že v této variantě se okolní navazující zástavba 
již nikdy nezrealizuje. 
Část členů nahlíží na problematiku tak, že ani jedna z variant není přesvědčivým řešením a jsou 
přesvědčeni, že se v budoucnu podaří nalézt lepší řešení jak pro náměstí, tak i pro uliční hranu 
Palackého třídy.  
Dále bylo diskutováno alternativní umístění potřebného zázemí terminálu – zmíněna možnost 
využití stávajícího přilehlého křídla budovy SŽ (dosud není využita). Byla diskutována rizika, 
spojená s investicemi do přilehlého parčíku – obavy z limitujících podmínek udržitelnosti v území 
v případě investice do následné výstavby. 
 
Usnesení: KUA souhlasí s variantou B návrhu řešení Terminálu B – bez provozní budovy za 
splnění následujících podmínek: 
- Úplná demolice stávající administrativní budovy (bývalého bytového domu). 
- Umístění zázemí Terminálu B v přilehlém křídle budovy Správy železnic. 
- Dořešení západní hrany náměstí J. Pernera a uliční fronty Palackého třídy. Pro tento účel 

požaduje KUA zvolit formu architektonické soutěže. 

Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 1                    Usnesení bylo přijato 

2. Domov pro seniory Štrossova – upravený návrh 

Ředitel SSmP, P. Krejčí sdělil důvody a východiska pořízení revize návrhu stavby DPS (původní 
návrh 05/2020). Arch. T. Med představil výslednou variantu upraveného návrhu – „Variantu B“ a 
okomentoval genezi jejího vzniku včetně porovnání s variantním řešením A. 

Diskuze: 
Obecně pozitivně vnímána kvalita urbanistického začlenění objektu do daného místa a 
architektonického řešení návrhu objektu ve variantě B. 
 
Usnesení: KUA doporučuje pokračovat v přípravě projektové dokumentace k předložené 
variantě B návrhu stavby DPS Štrossova. 

Hlasování: pro 8, proti 0, zdržel se 0                    Usnesení bylo přijato 

 

 

Příští jednání komise se uskuteční 6. května od 15 h. Forma jednání bude přizpůsobena aktuální 
epidemiologické situaci. 

Zapsal: A. Reiský                  Ověřil: J. Menšík 


