
                                                                                                             
 
 
 
 
 
   

Dnes se podruhé sešel pracovní tým  
„Národní knihovna“ 

 
Druhé setkání  pracovního týmu Národní knihovna se uskute�nilo dnes dopoledne 
v Rezidenci primátora hl. m. Prahy na Mariánském nám�stí.  Sešel se v�etn� architekta 
Kaplického, který je �lenem týmu a k jednání ho osobním dopisem pozvali primátor 
Pavel Bém a generální �editel Národní knihovny Vlastimil Ježek. 

�lenové pracovního týmu byli informováni o tom, že expertní skupiny architekt�, památká�� 
a právník� zahájily práci a definovaly otázky, kterými se budou zabývat. Jak architekti tak 
památká�i požádali p�edevším o názor právník�, kte�í se mají vyjád�it k pr�b�hu 
architektonické sout�že, dalším možnostem využití jejích výsledk� a jiným právním 
problém�m. �leny právnické skupiny jsou zástupci renomovaných advokátních kancelá�í  
a další právní experti a skupina p�islíbila základní právní otázky zpracovat co nejrychleji.  
Pracovní tým se dnes dohodl, že vedení expertní skupiny právník� p�edstaví výsledky své 
práce osobn� �len�m zbývajících dvou skupin a zodpoví jejich otázky.  

Primátor Pavel Bém informoval �leny pracovního týmu, že prob�hla anketa mezi �leny 
zastupitelstva hl. m. Prahy a v�tšina z nich souhlasí, aby architekt Jan Kaplický sv�j návrh 
nové budovy pro Národní knihovnu p�edstavil na zasedání Zastupitelstva hl. m. Prahy. 
O osobní prezentaci svého návrhu zastupitel�m m�sta projevil architekt Kaplický zájem již 
d�íve a s primátorem Bémem se dohodli, že tuto možnost se �leny zastupitelstva projedná. 
Pan Kaplický dnes možnost osobn� vystoupit p�ed zastupiteli Prahy velmi p�ivítal. 
Prezentace prob�hne na zasedání Zastupitelstva hl. m. Prahy 29. listopadu 2007. 

Další sch�zka pracovního týmu Národní knihovna je stanovena na 28. 11., kdy se v 15 hodin 
sejde op�t v Rezidenci primátora. Mohl by se již zabývat díl�ími výsledky práce pracovních 
skupin.  

�lenové týmu dnes dostali k dispozici výsledky pr�zkumu ve�ejného mín�ní zpracovaného 
STEM, které uvádíme v p�íloze tiskové zprávy.  

�������� 	
����� ����������� ������� �� ����������� ����� ��������� ��������� 	���� ���������
��
�
	��������� 
���������������   !��"������!�����#�
���!��������������������������	
����
���
��
�������������������������������   !���!��!��

�leny pracovního týmu Národní knihovna jsou:  

Pavel Bém, primátor hl. m. Prahy, Vlastimil Ježek, generální �editel Národní knihovny Jan 
Kaplický, architekt, František Mikeš, první nám�stek ministra kultury, Bo�ek Votava, �editel 



Úvaru rozvoje m�sta, Jan Kn�žínek, �editel odboru kultury, cestovního ruchu a památkové 
pé�e Magistrátu a Bohdana Stoklasová, Národní knihovna. 

 
V Praze 8. 11. 2007 
 

 
 
Tiskovou zprávu naleznete v rubrice Tiskový servis na www.magistrat.praha-mesto.cz  
a v rubrice Pro noviná�e na www.nkp.cz.  
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