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Zápis z jednání památkové komise RMČ Praha 10,
které se konalo dne 27. 4. 2022 v radničním salonku
úřadu MČ Praha 10 od 17.00 do 18.00 hod.
Přítomní členové komise
Mgr. Šárka Gandalovičová
Mgr. Barbora Špičáková
Jiří Komrska
Olga Koumarová
Omluvení členové komise
Ing. Jarmila Bendová
Mgr. Michal Kočí
Ing. Tomáš Pek, S.E.
Hosté
Ing. arch. Martin Valovič, místostarosta MČ Praha 10
Jednání komise bylo zahájeno v 17.00 hod.
Program jednání
1. Zahájení a schválení programu
2. Nový Eden – dům Prahy 10
3. Shrnutí informací o památníku na Slatinách
4. Různé
Průběh jednání památkové komise RMČ Praha 10
Na úvod jednání nechala Mgr. Gandalovičová hlasovat o programu jednání komise.
Výsledek hlasování o programu jednání:
pro: 4
proti: 0
zdržel se: 0
Program jednání komise byl schválen.
Druhý bod jednání otevřela Mgr. Gandalovičová tím, že zmínila podklady, jež obdrželi členové komise
ohledně projektu využití pozemku, na němž doposud stojí objekt KD Eden. Ing. arch. Valovič poté
představil průběh mezinárodní urbanisticko-architektonické soutěže, z níž vzešel vítězný návrh. Do
prvního kola soutěže dorazilo 16 návrhů, do druhého kola jich pak postoupilo 6, a konečných
projektů bylo odevzdáno 5. Tyto projekty pak byly hodnoceny komisí složenou ze zástupců městské
části a nezávislých odborníků. Vítězem soutěže se stal projekt ateliéru Ohboi a projekční společnosti
JIKA.cz. Tento návrh, na rozdíl od projektu, který skončil na druhém místě, nepočítá se zachováním
stávajícího objektu. Vítězný projekt zahrnuje kromě dvou pavlačových bytových domů multifukční sál
a komunitní prostory. Cena realizace byla stanovena na 700 mil. Kč. Momentálně vstupují zástupci
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vedení městské části v jednání s vítězem ohledně dalších projektových fází. Aktuální ambicí je
dotáhnout tento projekt k vydání územního rozhodnutí. Toho by mohlo být dosaženo do dvou let.
Výstavba by mohla být dokončena v roce 2026. Vítězný návrh bude také prezentován ve veřejném
prostoru, aby s ním byla seznámena veřejnost.
Mgr. Špičáková pochválila metodický přístup k pojetí architektonické soutěže a zeptala se, zda
existuje záměr na podrobnou dokumentaci stávajícího objektu před jeho plánovaným odstraněním.
Ing. arch. Valovič zmínil, že tato činnost je žádoucí, ale měla by být realizována až po dokončení
projekční fáze. Mgr. Gandalovičová zmínila, že by měl být zdokumentován momentální stav objektu a
jeho dochované prvky a vyjádřila v tomto kontextu přání, aby členové komise po dohodě s gesčním
radním navštívili objekt KD Eden.
Ing. arch. Valovič opustil jednání komise v 17.30 a tím bylo současně ukončeno projednávání druhého
bodu.
K pomníku v kolonii Na Slatinách a v návaznosti na minulé jednání komise k dalšímu bodu Ing. arch.
Vašek zmínil, že se p. Vlasák, který inicioval obnovu pomníku, vyjádřil ve smyslu, že by obnovu
pietního místa byl ochotný realizovat ve spolupráci se svými kolegy. V tomto smyslu byl zmíněn
jediný sporný bod, a to záměr p. Vlasáka vyměnit stávající tabulku z opakního skla za plechovou
desku. Zároveň ocenil ochotu p. Vlasáka uskutečnit tuto práci na své náklady.
Mgr. Špičáková navrhla, aby městská část Praha 10 požadovala při obnově použití adekvátního
materiálu ve shodě se stávajícím řešením.
Mgr. Gandalovičová na základě diskuze formulovala následující stanovisko: „Památková komise
doporučuje Radě městské části podpořit projekt p. Vlasáka na obnovu pomníku obětem druhé
světové války v kolonii Na Slatinách s tím, že městská část dodá adekvátní požadovaný materiál.“ O
tomto stanovisku nechala následně hlasovat.
Výsledek hlasování o stanovisku komise:
pro: 4
proti: 0
zdržel se: 0
Stanovisko komise bylo schváleno.
Různé
Mgr. Špičáková se dotázala na stav rekonstrukce radnice městské části, a zda se bude toto téma
probírat na jednání památkové komise. Radní Koumarová zmínila, že stávající projekt rekonstrukce
radnice byl připomínkován Odborem památkové péče magistrátu.

Tím byl závěrečný bod uzavřen a jednání komise bylo ze strany předsedkyně Mgr. Gandalovičové
ukončeno v 18.00 hod.

podpis předsedkyně
Mgr. Šárka Gandalovičová
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podpis tajemníka
Ing.arch. Jan Vašek

Zápis byl vyhotoven dne 30. 3. 2022.
Součástí zápisu je stanovisko č. KPAM/35/1/2022.

Přílohy
1)

prezenční listina
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STANOVISKO PAMÁTKOVÉ KOMISE RMČ PRAHA 10
č. KPAM/35/1/2022
ze dne 27. 4. 2022

k posouzení žádosti p. Vlasáka na opravu pomníku v kolonii Na Slatinách

Památkové komise RMČ Praha 10
I. DOPORUČUJE
podpořit projekt p. Vlasáka na obnovu pomníku obětem druhé světové války v kolonii Na
Slatinách s tím, že městská část dodá adekvátní požadovaný materiál.

Průběh hlasování:
PŘÍTOMNO
4

PRO
4

PROTI
0

Podpis předsedkyně KPAM

Mgr. Šárka Gandalovičová

QF 42-02-07/03

ZDRŽEL SE
0

NEHLASOVAL
0

