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STARÉ MĚSTO Praha plá nuje na svých pozem cích posta vit v příš tích pat nácti letech na šest
tisíc měst ských bytů. Podle ředi tele Praž ské deve lo per ské spo leč nosti (PDS) Petra Urbánka
to je reálná vize, bude však potřeba kom pro misů. Třeba jako v pří padě pro jektu výstavby
měst ských bytů a záro veň rekon strukce sta di onu Ďolí ček ve Vršo vi cích, kde se aktu álně
čeká na vypsání archi tek to nické sou těže. „Mys lím, že jako veřejný sub jekt si nemů žeme
dovo lit pole miku o tom, jak má pro jekt vypa dat. Ve chvíli, kdy chcete mít urba nis tic kou i
archi tek to nic kou kva litu a dodr žet tech nické para me try, tak je sou těž dobrý nástroj,“říká
Urbá nek.

Praž ská deve lo per ská spo leč nost fun guje teprve od před loň ského října. Co jste za tu dobu
stihli napro jek to vat?
Ano, náš tým exis tuje krát kou dobu a začí náme tak tro chu od čis tého stolu. Naším úko lem
je pře de vším zhod no co vat maje tek hlav ního města for mou pří pravy na rea li zaci inves tiční
výstavby. Nej více se sou stře díme na měst ské nájemní byd lení. Zatím jsme pro vě řo vali, co s
těmi všemi měst skými pozemky lze dělat. Cel kem máme 56 inves tič ních akcí. Je to třeba
pro jekt Nových Dvorů, kde pra cu jeme s něja kými osmi hek tary pozemků.
Co s tako vým pozem kem děláte?
Musíme ho pro zkou mat a vypo řá dat se s jeho his to rií. Často máte sta vební povo lení vydané
na základě územ ního roz hod nutí z 80. let minu lého sto letí. Pro jekt, na který už tedy máte
sta vební povo lení, dnes potře bu jete upra vit, aby vyho vo val napří klad nové skladbě bytů.
Začnete tedy zpětně zkou mat všechna ta povo lení a zjis títe, že sta vební povo lení vydané
před rokem 1999 je platné pro výstavbu 15 tisíc pod laž ních ploch, ale podle dnes plat ného
územ ního plánu jich tam smíte posta vit maxi málně osm tisíc. Tím se musíme pro brat a
zvo lit cestu, která povede k rea li zaci moder ních pro jektů.
Jak může „měst ský deve lo per“zlep šit dostup nost byd lení?

Podle ředi tele Praž ské deve lo per ské spo leč nosti bude stavba měst ských
bytů stát přes 20 mili ard
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Naše výsledky asi nebu dou tolik vidět z toho poli ticko-mar ke tingo vého hle diska. Prů -
měrný deve lo per ský pro jekt v Praze totiž trvá kolem sedmi let. Máte tedy takřka sto pro -
centní garanci, že ho nebu dou ote ví rat ti poli tici, kteří vás k tomu pově řili. Praha ale podle
mě udě lala odvážný krok, který měla udě lat už dávno. Začala si uvě do mo vat hod notu svých
pozemků a konečně je v tomto ohledu hlavní město pro ak tivní. I proto jsme tady my. Naší
záslu hou sice neklesne cena bytů v met ro poli o desítky pro cent, můžeme ale ovliv nit veli -
kost port fo lia praž ského byto vého fondu.
Pro koho Praha ty byty pri márně staví?
Napří klad pro hasiče nebo poli cisty. Hasič v Praze bere stejně jako hasič v Ost ravě, v Praze
ale dá za byd lení mno hem více. Je potřeba mít soci ální rov no váhu, abychom měli v Praze
tyto nezbytné služby zajiš těné.
Zastavme se nyní ve Vršo vi cích. Co se tam bude sta vět?
Bytový dům bude v ulici Vršo vická na místě, kde je nyní štěr kové par ko viště blízko sta di -
onu Bohe mi ans. V rámci tohoto pro jektu se bude upra vo vat také sta dion Ďolíčku, kde při -
bude spor tovní hala. Na jaře bychom měli stih nout vypsat archi tek to nic kou sou těž, ze
které vyply nou zmí něné tři inves tiční akce. My budeme celý pro ces koor di no vat.
Budou spo ko jeni všichni? Tedy město, oby va telé nových bytů, fot ba lový klub, který čeká na
novou tri bunu, i fanoušci?
Při takové akci je skoro nemožné uspo ko jit všechny strany sto pro centně. Každá stavba je
svým způ so bem kom pro mis a o ten se hodně inten zivně sna žíme. Pro jekt ve Vršo vi cích se
začal řešit už někdy v roce 2015, když při šli na magis trát demon stro vat fanoušci Bohemky
a město poté sta dion odkou pilo. Sou těž při chází na řadu až nyní, takže chápu, že někomu
už dochází trpě li vost.
Hlavní město chce posta vit v příš tích pat nácti letech na šest tisíc měst ských bytů. Kolik to
bude stát? A kolik to bude za metr čtve reční?
Podle našeho odhadu budou cel kové inves tiční náklady bez hod noty pozemků kolem 22 až
28 mili ard korun. Ty budou samo zřejmě roz pro střeny v čase, nebu deme je po městu chtít
hned.
Vedení města také bude muset sta no vit, jak s posta ve nými byty naloží…
O tom hodně pře mýšlí kole gové u Adama Zábran ského (radní pro byd lení a transpa rent -
nost za Piráty, pozn. red.). Některé pozemky budou při pra veny k další rea li zaci, třeba pro
spol kové byd lení – buď tak zvané bau gruppe, což je sku pina lidí, kteří spojí své �nance a
síly za úče lem vybu do vání vlast ního byd lení, nebo pro druž stevní byty. U vět ších pro jektů,
jako jsou Nové Dvory, by mohly být zastou peny všechny uve dené typy. Nao pak u těch
men ších, jako bude třeba dům na Smí chově mezi uli cemi Matou šova a Šte fá ni kova, by
mělo jít čistě o byty k pro nájmu, které zůsta nou v majetku města. My máme za úkol pro -
stu do vat různé metody �nan co vání výstavby. Než se udělá kom pletní pro jek to vání a
inves tor ská pří prava, tedy před tím, než se začne sta vět, bude to stát až sedm set mili onů.
To jsou pro jek tanti, geo lo gické prů zkumy a tak dále. Bude tedy hodně zále žet na tom, jaký
model �nan co vání se pro ty byty vybere.
Počí táte u vět ších loka lit s občan skou vyba ve ností?
Sto pro centně. V Kyjích napří klad začí náme s pří pra vou pro jektu pro mateř skou školu spo -
lečně s měst skou částí Praha 14. Školka je už teď potřeba pro stá va jící oby va tele, a tak bude
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rea li zo vaná jako první.
Není úspor nější, když to dělá sou kromý deve lo per? V čem je ten pro ces odlišný?
Podle mě není. Do nákladů nevstu puje cena pozemků, pro tože ty Praha už vlastní. Sta vební
náklady a to, čemu deve lo peři říkají soft náklady, tedy i pro jek tanti, pro jek toví mana žeři,
práv níci, budou podobné jako u sou kro mých sub jektů. Deve lo per ale potře buje vlastní zisk.
My jsme pří spěv ková orga ni zace, takže pro nás zisk není klí čový, a nemáme ty vstupní
náklady na poze mek.
Kolik máte na letošní rok roz po čet?
Sna žíme se oddě lo vat běžné výdaje a náklady sou vi se jící s pří pra vou kon krét ních pro jektů.
Ostatně i náklady na PDS jsou vlastně sou částí inves tic do roz voje pozemků. Loni jsme měli
roz po čet zhruba 20 mili onů korun. K tomu bylo třeba při číst inves tice na pří pravu kon -
krét ních pro jektů a záměrů podle toho, jak se budou poři zo vat stu die a doku men tace. Letos
bychom měli mít roz po čet kolem tři ceti mili onů.


