
Hlavní město Praha 

 

RADA HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY 
 

U S N E S E N Í  

Rady hlavního města Prahy 
 

číslo 1447 
ze dne  14.6.2021 

k návrhu postupu pro přípravu výstavby bytového domu s multifunkčním sálem na pozemcích 
stávající radnice a MusicArtu na území MČ Praha 12 a k úpravě rozpočtu vlastního hl.m. Prahy 

v roce 2021 
 

Rada hlavního města Prahy   

I .   s c h v a l u j e  

1.  postup pro přípravu výstavby bytového domu s multifunkčním sálem na pozemcích 
parc. č. 2861/15, 2864/22, 2861/9, 2861/11, 2864/23, 2861/6, 2861/14 a 2861/8         
v k.ú. Modřany popsaný v důvodové zprávě 

2.  úpravu rozpočtu vlastního hl.m. Prahy dle přílohy č. 1 tohoto usnesení 

I I .   u k l á d á  

1.  I. náměstkovi primátora doc. Ing. arch. Petrovi Hlaváčkovi 

1.  předložit Radě HMP podrobný záměr dalšího postupu projektu včetně 
předběžného rozpočtu dle bodu II.2.1. tohoto usnesení 

Termín: 30.11.2021 

2.  řediteli Pražské developerské společnosti 

1.  ve spolupráci s MČ Praha 12 zpracovat podrobný záměr dalšího postupu 
projektu, včetně předběžného rozpočtu 

Termín: 31.10.2021 

3.  MHMP - ROZ MHMP 

1.  realizovat rozpočtové opatření dle bodu I.2. tohoto usnesení 

Termín: 21.6.2021 



I I I .   ž á d á  

1.  MČ Praha 12 

1.  poskytnout součinnost dle bodu II.2. tohoto usnesení 

Termín: průběžně 

 

 
MUDr. Zdeněk Hřib v. r. 

primátor hl.m. Prahy 
 
 
 
 
 

doc. Ing. arch. Petr Hlaváček v. r. 
I. náměstek primátora hl.m. Prahy 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
Předkladatel:  I. náměstek primátora doc. Ing. arch. Petr Hlaváček, radní Mgr. Adam Zábranský  
Tisk: R-39871  
Provede: I. náměstek primátora doc. Ing. arch. Petr Hlaváček, ředitel Pražské 

developerské společnosti, MHMP - ROZ MHMP  
Na vědomí: odborům MHMP  

  

  



Úprava rozpočtu tř. 8 - financování

OBF MHMP 009118800000
Použití fondu Rozvoje dostupného bydlení na území 

hl.m. Prahy
8115 000000012 0811 300,0

C e l k e m 300,0

                                                            II. Úprava rozpočtu výdajů včetně tř. 8 - financování (strana DAL)

Úprava rozpočtu  běžných výdajů - mimo pol. 5347 

PDS MHMP 0093405000436 Výstavba bytového domu s multifunkčním sálem 3669 000000012 134 300,00

C e l k e m 300,00

Příloha č. 1 k usnesení Rady HMP č. 1447 ze dne 14. 6. 2021

ORJ

Úprava 

rozpočtu     

(v tis. Kč)

Odbor/Organizace Číslo akce Účel / Název akce POL UZ

ODPA ORJ

Úprava 

rozpočtu     

(v tis. Kč)

Odbor/Organizace Číslo akce Účel / Název akce UZ



Důvodová zpráva 
  
MČ Praha 12 uvažuje o výstavbě nového multifunkčního sálu o velikosti cca 500 m2 
pro potřeby pořádání větších akcí – zejména plesů apod. V MČ Praha 12 není v současné době 
sál se srovnatelnou kapacitou (většina sálů má plochu 200 – 250 m2), uvedené velikosti bohužel 
nedosahuje ani nyní realizovaný multifunkční sál v budově Nové radnice, do níž se na jaře r. 2021 bude 
Úřad městské části Prahy 12 stěhovat. 
 
Vzhledem k tomu, že s budovou Nové radnice (a vedle stávající radnice) sousedí starší sál MusicArt, 
který je ve svěřené správě MČ Praha 12, MČ Praha 12 by preferovala postupovat cestou přestavby 
budovy původní radnice a objektu MusicArt, vč. přilehlých pozemků, na multifunkční objekt, který by 
zahrnoval jak městské byty, tak multifunkční sál. Jedná se o pozemky parc. č. 2861/15, 2864/22, 2861/9, 
2861/11, 2864/23, 2861/6, 2861/14 a 2861/8 v k. ú. Modřany o celkové výměře 2.473 m2.Přístup do 
sálu by měl být z parkoviště/piazzetty Nové radnice, s níž by utvořil jeden funkční celek.  
 
Předběžné prověření odhaduje, že by v objektu kromě multifunkčního sálu mohlo vzniknout přibližně 45 
bytových jednotek z nichž cca 8-10 jednotek by zůstalo ve správě MČ Praha 12 a 35 v majetku HMP. Toto 
rozdělení však musí být závěrem dalšího prověření a dohody mezi HMP a MČ Praha 12 o dalším postupu 
a financování. 
 
Pražská developerská společnost, příspěvková organizace (dále jen „PDS“, jedná se příspěvkovou 
organizaci zřízenou HMP za účelem přípravy projektů městského bydlení a péče o nemovitostní aktiva 
HMP primárně s ohledem přípravu a realizaci městské bytové výstavby)  je schopna koncepčně tento 
záměr dál rozpracovat a navrhnout další postup z hlediska hlavních parametrů hmotového a funkčního 
řešení, návrhu předběžného rozpočtu a harmonogramu v místě, prověření technických parametrů 
pozemku včetně zaměření atd., a dle Zadání investora pro městskou bytovou výstavbu přesně definovat 
zadání pro projekt a takto připravený celkový zpřesněný koncept předložit ke schválení dalšího postupu 
RHMP a orgánům MČ Praha 12, přičemž následně/ současně může být schváleno zadání dalších fází pro 
realizaci projektu – zejména tedy podkladů pro zadání výběrového řízení / soutěže na architektonický 
návrh a projektovou dokumentaci.  
 
Součástí konceptu rozpracovaného PDS bude i návrh přesného určení a (odhadu hodnot) bytových a 
ostatních ploch v projektu s předpokladem rozdělení majetku a její správy mezi HMP a MČ Praha 12.  
 
Součástí materiálu bude i odhad celkových investičních nákladů. Krytí bytové části, která zůstane v 
majetku HMP je předpokládáno pravděpodobně z FRDB, což statut Fondu rozvoje dostupného bydlení 
umožňuje. Není vyloučeno ani využití případného bankovního financování, což bude také součástí 
materiálu PDS, který bude navrhovat další postup. 
 
Nezbytným předpokladem pro další postup je úzká spolupráce s MČ Praha 12 a součinnost ve věci 
přípravy projektu, neboť pozemky, na kterých má být projekt realizován, jsou ve svěřené správě MČ 
Prahy 12. 
 
S přípravou výše popsaného konceptu jsou na straně PDS předpokládány náklady na studie a přípravu a 
zpracování podkladů a ve výši do 300 tis. Kč, a proto je součástí materiálu návrh na rozpočtové opatření 
v uvedené výši, přičemž čerpání těchto prostředků je předpokládáno z FRDB.  
Stav Fondu rozvoje dostupného bydlení činil k 31.3.2021 1,537 mld. Kč. 
 
Optimálním dalším postupem je pověření PDS, aby dále projekt v plném rozsahu řídila, k tomu je však 
nutné předmětné pozemky a nemovitosti, které jsou ve svěřené správě MČ Praha 12, odsvěřit do 
majetku HMP a následně pozemky předat PDS k hospodaření, jež by řídila realizaci projektu.   
Následně po dokončení celého projektu budou do svěřené správy MČ Praha 12 (nebo pronájmu nebo 
jiného právního vztahu) dle připraveného konceptu předány/ svěřeny multifunkční sál se zázemím a 
definovaná část bytových ploch, všechny ostatní plochy a bytové jednotky by zůstaly v majetku HMP.   



Tento postup a způsob majetkového vypořádání (včetně dělby zodpovědnosti za náklady na výstavbu) 
by měl být podchycen vzájemnou dohodou (pravděpodobně memorandum, dohoda o společném 
postupu) mezi HMP a MČ Praha 12 dle podkladů k projektu zpracovaných PDS.  
 
Předběžný harmonogram dalšího postupu: 

05-06/2021 – schválení pověření PDS 

09-10/2021 – koncepční výstup PDS 

10/2021 – projednání – dohoda – HMP / MČ P12 (memorandum mezi MČ P12 a HMP) 

11/2021 – zadání dalšího postupu  

02/2022 – arch. soutěž – organizace PDS – se zapojením MČ Praha 12, HMP  

08/2022 – vybraný návrh 

09/2022–10/2023 – projektové práce, sloučené UR/SP  

2024–2025 - realizace 

 
Příloha důvodové zprávy: 
 
1. Usnesení Rady Městské části Prahy 12 - č. R-107-002-21, ze dne 2.2.2021 
 
2. Řešené území a majetková mapa 
 
   


	Usnesení č.1447
	Příloha č.1 k usnesení Rady HMP

	Důvodová zpráva



