Hlavní město Praha
RADA HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY

U S N E S E N Í
Rady hlavního města Prahy
číslo 2907
ze dne 22.11.2016
ke koncepční studii Bělohorská
Rada hlavního města Prahy
I.

II.

schvaluje
1.

návrh Koncepční studie ulice Bělohorská v úseku ulic Patočkova - Dlabačov (dále
jen "koncepční studie“) uvedený v příloze č. 1 tohoto usnesení jako výchozí podklad
pro navazující projektovou přípravu investiční akce Rekonstrukce Bělohorské ulice

2.

převedení investiční akce č. 42807 - Rekonstrukce Bělohorské ulice z působnosti
OTV MHMP na OSI MHMP k 31.10.2016 a zvýšení kapitálových výdajů OSI MHMP
v kap. 0222, § 3633, pol. 6121 o 2.500 tis. Kč za současného snížení kapitálových
výdajů OTV MHMP v kap. 0220, § 3633, pol. 6121 ve stejné výši

ukládá
1. řediteli Institutu plánování a rozvoje hl. m. Prahy
1. poskytnout OSI MHMP součinnost při výběru generálního projektanta (dále jen
"GP“) navazujících fází projektové přípravy a vykonávání autorského dozoru při
implementaci koncepční studie v navazujících fázích projektové přípravy s
vysoutěženým GP
Termín: 30.12.2020
2.

navrhnout možnosti postupu pro zpracování studie, která prověří možnosti
využití a rozvoje území tramvajových smyček pod Strahovem dle přílohy č. 2
tohoto usnesení, a následně jej předložit ke schválení Radě hl.m. Prahy
Termín: 30.10.2017

2. náměstkyni primátorky Kolínské
1. informovat organizace zřizované a založené hl.m. Prahou, kterých se koncepční
studie týká (Technickou správu komunikací, a.s., Dopravní podnik hl.m. Prahy,
a.s., Pražskou plynárenskou, a.s., Pražskou vodohospodářskou společnost, a.s.,
Pražské vodovody a kanalizace, a.s., Kolektory Praha, a.s., Technickou správou
komunikací, příspěvkovou organizaci) o schválení koncepční studie
Termín: 15.12.2016
2.

informovat starostu městské části Praha 6 o schválení koncepční studie
Termín: 15.12.2016

3. MHMP - ROZ MHMP
1. realizovat rozpočtové opatření dle bodu I.2. tohoto usnesení
Termín: 15.12.2016

4. MHMP - OSI MHMP
1. ve spolupráci s IPR Praha zahájit zadávací řízení na GP navazujících fází
projektové přípravy podle základních principů pro postup při zadávacích řízeních
na veřejná prostranství schválených usnesením Rady HMP č. 1558/2016 ze dne
21.6.2016
Termín: 28.2.2017
2.

umožnit IPR Praha vykonávání autorského dozoru při implementaci koncepční
studie v navazujících fázích projektové přípravy s vysoutěženým GP
Termín: 30.12.2020

3.

v rámci projektové přípravy oslovit Dopravní podnik hl.m. Prahy, a.s. jako
subdodavatele projektu sdružení stožárů trakčního vedení a veřejného osvětlení
a tento projekt financovat
Termín: 30.9.2017

4.

zpracovat a předložit Radě hl.m. Prahy rámcový harmonogram přípravy a
následné realizace projektu Rekonstrukce Bělohorské ulice
Termín: 30.3.2017

5.

zajistit a poskytnout zpracovateli koncepční studie a GP součinnost při
koordinaci dokumentace koncepční studie a na ni navazujících stupňů projektové
dokumentace s projektovou dokumentací MOS Malovanka (stavba č. 40759) a
jejími změnami
Termín: 31.12.2018

5. MHMP - SVM MHMP
1. poskytnout OSI MHMP součinnost při přípravě a realizaci investiční akce
Rekonstrukce Bělohorské ulice
Termín: 30.12.2020
6. Technické správě komunikací hl.m. Prahy
1. poskytnout OSI MHMP součinnost při přípravě a realizaci investiční akce
Rekonstrukce Bělohorské ulice
Termín: 30.12.2020

III.

žádá
Dopravní podnik hl.m. Prahy, a.s. a starostu MČ Praha 6, o poskytnutí požadované
součinnosti OSI MHMP a GP v navazujících fázích přípravy projektové dokumentace
investiční akce Rekonstrukce Bělohorské ulice

Adriana Krnáčová v. r.
primátorka hl.m. Prahy

Petr Dolínek v. r.
náměstek primátorky hl.m. Prahy

Předkladatel: náměstkyně primátorky Kolínská
Tisk:
R-23535
Provede:
ředitel Institutu plánování a rozvoje hl. m. Prahy, náměstkyně primátorky
Kolínská, MHMP - ROZ MHMP, MHMP - OSI MHMP, MHMP - SVM MHMP,
Technická správa komunikací hl.m. Prahy
Na vědomí: odborům MHMP

Příloha č. 1 k usnesení Rady HMP č. 2907 ze dne 22. 11. 2016

- na CD

Příloha č. 2 k usnesení Rady HMP č. 2907 ze dne 22. 11. 2016

Důvodová zpráva
Koncepční studie ulice Bělohorská
Zadání
Rada hl. m. Prahy usnesením č. 1864 ze dne 11. 8. 2015 schválila vypracování Koncepční
studie ulice Bělohorská v úseku mezi křížením s ulicemi Patočkova a Dlabačov (dále jen koncepční
studie). Zpracování studie ulice Bělohorská je v souladu se Zřizovací listinou IPR Praha a dále
navazuje na usnesení Rady hlavního města Prahy č. 556 ze dne 16. 4. 2013 ke koncepčnímu přístupu
hlavního města Prahy k veřejným prostranstvím a koordinaci investic na veřejných prostranstvích.
Důvod vypracování studie
Na podzim roku 2014 byl dokončen projekt na rekonstrukci tramvajové trati a
tramvajových zastávek Dopravního podniku hl. m. Prahy, a.s. Nevznikla však celková koncepce ulice,
která by se projevila výrazným zvýšením uživatelské kvality celého prostoru. Z důvodu ochrany této
veřejné investice bylo již od počátku v zadání pro zpracování studie stanoveno, že zásahy do tohoto
projektu je třeba eliminovat. Studie se tedy zaměřuje zejména na rozvoj navazujících veřejných
prostranství.
V současné době jsou připravovány další záměry, které se týkají dílčích rekonstrukcí a úprav
a které budou mít vliv na kvalitu veřejných prostranství a dopad na následné užívání prostoru
obyvateli hl. m. Prahy.
IPR Praha a Městská část Praha 6 jsou přesvědčeni, že vytvoření celkové koncepce budoucí
podoby prostoru ulice je nezbytné a podporuje proaktivní přístup hlavního města Prahy k veřejným
prostranstvím tak, aby bylo nalezeno vhodné prostorové a technické uspořádání odpovídající
současným potřebám a požadavkům obyvatel města.
Příprava koncepční studie a dokumentace byla po celou dobu konzultována s pracovní
skupinou složenou se zástupců městské části a IPR Praha a byla předložena Radě městské části. (viz
příloha č. 1 důvodové zprávy).
Součástí tohoto proaktivního přístupu je tvorba celkové koncepce uličních prostor,
definování požadavků na kvalitu veřejných prostranství a také vzájemné koordinování všech
jednotlivých záměrů
v prostoru Bělohorské ulice tak, aby došlo k synergickému efektu investic, který se následně projeví
ve výrazném zvýšení uživatelské kvality celého prostoru Bělohorské ulice.
Cíle a priority projektu
1) Cíl: Vytvoření celkové koncepce a zvýšení uživatelské kvality celého prostoru ulice včetně
navazujících veřejných prostranství
Priority tohoto cíle:
1.1) návrh celkové prostorové koncepce a kvalitního pobytového prostoru, který podporuje
budování příležitostí pro společenský kontakt,
1.2) posílení městotvorného potenciálu obchodní třídy a její konkurenceschopnosti a ověření
možností dalšího rozvoje území
1.3) návrh opatření pro chodce a cyklisty, umístění bezbariérových přechodů a ostrůvků
1.4) návrh organizace automobilové dopravy, zásobování, uspořádání uličního profilu, celkového
dopravního zklidnění ulice, možných úprav tramvajové trati a tramvajových zastávek
1.5) studie bude zpracována v souladu s Manuálem tvorby veřejných prostranství hl. m. Prahy

2) Cíl: Koordinace jednotlivých záměrů a vyhodnocení požadavků v řešeném území
Priority tohoto cíle:
2.1) udržitelnost výsledku rekonstrukce a úspora veřejných financí
2.2) vytvoření sdílené vize všech aktérů v území včetně veřejnosti
3) Cíl: Naplnění a vyhodnocení požadavků a potřeb obyvatel hl. m. Prahy, zejména obyvatel, kterých
se změny v území bezprostředně týkají.
Nástroj pro naplnění tohoto cíle:
3.1) zapojení veřejnosti během celého procesu přípravy a vypracování koncepční studie ulice
Bělohorská
Obsah a určení studie a její návaznost
Určení:

Koncepční studie se stane závazným výchozím podkladem pro navazující projektovou
přípravu investiční akce hl. m. Prahy „Rekonstrukce ulice Bělohorská“. Bude také jednotným a
směrodatným podkladem pro vypracování projektových dokumentací veškerých ostatních
investičních záměrů, které navazují nebo se nacházejí v řešeném území dle přílohy č. 1 usnesení.
Projektant, koordinace s organizacemi a odbory města:
Projektant navazujících fází projektové dokumentace pro investiční akci „Rekonstrukce ulice
Bělohorská“(GP) bude vybrán podle základních p rincipů pro postup při zadávacích řízeních na
veřejná prostranství schválených RHMP v usnesení č. 1558 / 2016. Projekční fáze investiční akce
sdružení stožárů trakčního vedení a veřejného osvětlení bude zajištěna Dopravním podnikem hl.
města Prahy, a.s. a bude financována z rozpočtu projektu koncepční studie. Současně bude zajištěna
vzájemná koordinace obou projektů. SVM MHMP poskytne součinnost v rámci rekonstrukce
veřejného osvětlení.
Rozvoj území smyček pod Strahovem:
Koncepční studie iniciuje vznik samostatné studie na území smyček pod Strahovem (dle
přílohy č.1 ). IPR Praha důrazně doporučuje řešit toto území urbanistickou soutěží. Jde o velmi cenné
území a pozemky jsou ve vlastnictví města. Klíčovým tématem v území je vyvedení tramvajové trati
na Strahov. Na prověření možných řešení vedení trati zadala IPR Praha prověřovací dopravní studii.
Ta by měla být podkladem pro tuto soutěž. Realizace nové tramvajové trati je v rámci města a
veřejného prostoru velmi důležitým počinem a může mít zásadní vliv na rozvoj tohoto území. Proto
je nezbytné velmi dobře prověřit možnosti integrování trati do nové části čtvrti, jejíž podoba by
vzešla z této soutěže.
Posouzení řízení světelných křižovatek:
Bude následovat posouzení řízení světelných a nesvětelných křižovatek. Výsledné provozně
- prostorové řešení profilu ulice bude případně reagovat na výstupy posouzení s ohledem na
zajištění preference tramvajové dopravy a fungování světelně řízených křižovatek a bude dále
konzultováno se zpracovatelem koncepční studie.

Koordinace s probíhajícími záměry:
Návrh celkového řešení ulice Bělohorská v úseku ulic Patočkova a Dlabačov zahrnuje
koordinaci investiční akce MOS Malovanka stavby č. 40759, akce Besip č. 2970271 a akce technické
správy komunikací Bělohorská oprava komunikace a chodníků, která byla částečně pozastavena, aby
byly záměry provedeny současně a koordinovaně. Specifickým připravovaným záměrem je vyvedení
tramvajové trati na Strahov.
Současně v rámci zpracování byly iniciovány další záměry rekonstrukcí sítí technické
infrastruktury, jejichž rozsah bude jednotlivými správci určen v navazující projektové přípravě.
Koordinace s projektem MOS Malovanka stavby č. 40759
Z hlediska užívání a fungování navazujících veřejných prostranství a úspory veřejných
prostředků, jež budou vynaloženy na budoucí rekonstrukci ulice, se domníváme, že je nezbytné
bezodkladně zpracovat změnovou dokumentaci vstupního prostoru a navazujících prostranství
tohoto projektu. Tak aby mohly být oba projekty realizovány koordinovaně a nedošlo tak k maření
těchto veřejných investic. To povede k výraznému zlepšení prostorových a provozních parametrů v
ulici Bělohorské, Na Malovance a objektu MOS.
Podrobně je tato skutečnost zdůvodněna v dokumentaci koncepční studie. (→kap. 520)
Role IPR Praha:
Role IPR Praha v navazujícím procesu: dle usnesení č.1558/2016 bude IPR Praha součinný
při výběru projektanta a v navazujících fázích bude vykonávat autorský dozor nad implementací
koncepční studie a zásahy do projektové dokumentace.
Rámcové realizační náklady

třídy.

Součástí koncepční studie je propočet rámcových nákladů celkové revitalizace Bělohorské

Odhad realizačních nákladů kompletní rekonstrukce uličního prostoru (včetně zásahů do
tramvajové trati) v rozsahu mezi kříženími Bělohorské třídy s ulicí Patočkova a Dlabačov, se na
základě koncepční studie (→kap. 530) pohybuje v rozmezí mezi 220 – 260 mil. Kč bez DPH.
Rozdělení nákladů do jednotlivých realizačních etap a objektů je blíže specifikováno v
materiálu koncepční studie a je součástí rámcového odhadu nákladů. Tyto etapy a rozdělení jsou
pouze orientační. Přesná etapizace a rozpočet jednotlivých etap bude stanoven až v navazující
projektové dokumentaci.
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pBtii projekty mestske C8sl:i Pri!ny 6 - nspi. prajekt , PNen8 osB" a revrtafizs ce K C l<.i!.stsn, ti!k i

proJeJ<.ty soukfomjch invesrorti- napi. upra va pfedprostom hotekl Pyramida. V tomro ohleduJe
t~doucf v dafsfc.fJ fazfch pfJpra:vy projfJMu iniciovtJt zadanJ di/Cfch wuvisftjfcldl projektii 1t daleje
nut.m? ;z~jistit A-oorclim~ci .s jli exi.stu)ioimi proir:Aty,
Cr1e a priority studie:
• ci/1: Vytvoteni ceJJ<.·oye l<.orn:epoe 9 zviknf uiivatelsk~ kv9litv celeho prostoru ulice
veeln~ nav~tzujJclch vefejll}'ch ptosfranstvi

PrlMity tohoto c:fle:
• fJSVrt)· cel/<.ove pro:.tore

ve kr:mcepce

B

/<.vafimiflo pobytoveno

prostoru, kterj podporuje bJ.Jdovanf pf{/eiitostf pro .spoleeensky
kontakt

• po~lr;:ni m~tol'tomehiJ prJt~iiillu obohrJrJni tti"y ~~if

konkurenr:eschopniJs(j a overenl motnosti rJ.tJJsiho rozvofe CJ.zemi
• n~vrh oparfenf pro chadce ~ cykfk,ty um1stan.f Mzharfftrav')ch
pfec.-hodu a o&rov!W
• n!ilvrh organiz~;Joe automobi/Qve dopravy, ~aoobow'lnf, usporodanf
uficn/tro protuu. celfr.o vel'KJ doprt~vn/lro z:klidnenJ uhce. motrl'f'dJ
upr~v tramvajove tratr a tram11a]oi!Ych zasMvek
• slu(}ie buae zprao0118na v oouftulu s Manus/em tvorby mejnych
prosiranstvf (v nsvazno.sfi na usnesenf Cislo 1495 ze rJne 24.6.2014)
• cf/ 2: l<.oordimtce jednotfi..,Yoh :zam~rU II vyhodnooeni pt)iad9VKU V ff:SiNJ.,jm
Prionty tohoto cUe:
• udrlHt~ft?tJst vjsftldku rt~kon$trukcs a uspora veftJ}n'/0-h fiiMncr
• vyfvlli'enf .scJ/Iem!J viz e IISsc-h af.rf~rU v uzemf v.Cstns vetsjnosti

UZffilf

• ell 3: N~piJJlln l .t vyfwdnoe&nf potadavku .t potf8b 6byv8te'IJ hi. m. Pr8hy. u }mlln.t
obyv.o!I/el, l<.tefl}ch se 'titteny v Ll!emi bM.ptosJledtiS ryk.ifji.
Nfl~rqi pro naplneni tohoto cile;
• zapojeni •:tdejnosti behem celeho procesu pffpnwy a vyprocov8nl
koncep~nf studi8 ulic8 BlllohorskA

Zprac:o vat!IJI ~sJovna proh/M, u~, ~ IIB5ker9 udafe a frtf&ma&e v na whu u-snesenl, v&J.Jne:
r:luvoaove zprfwy ~ ptflohjsrn.J prav{li•te ~ or:lpoviaajl s~<:u~cmu>ti.
Ro•mei. v)'slovne prohlasaje•.te neopomenul uve-st zadny Odttj nebo informttci, ktere by -o bstth
n8vrh!J podsiatne zmhrily. pokud by byly uvedeny
Datum : 20. zsff 2016
Zprac:oval: fng. Jana Jsllnkovfr
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1. Pfipomfnlr.y 11 na-mety mestsl<.e -casti Pr.ah.a 6 ke Koncepcnf sffidii Bef{}/rorskb- ze dne
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~
2. Koncep6nf studkJ uliea tMJonorska - vypai'adanf pr1p<Jmineh mestt.ke cat.tl Prafla 6 - t.apis :z
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Pi'ipomililky a namety ke Koncepcni s1ud ii Biilononska

Beloho.rska t)'jda predstavuje ( nejen pro IPrahu 6) veiml cennoo komunikaci se zachovaoou strulcturoll
prt>rlejen. provazoven $lll'Zeb a re~teu~r. led)' obcnodni tndu, lctera vedle ulice Ju gosla vsk~ch
partyzanO je pravdt'!!pado-bn.it j lt posleclnim repreze.ntan!am sve kategone. 2arovell je paleH z:asta... by
Brevnova., kfeqy neme tad ne centrafnf n emes1f. a tek jsou na ni pfenaseny i funkce a p~lia\lf<y
z to h.o· vypiY.,.ajrcl .
Z tectrlo duvodu Me~tsk.a cil<st Prahoa 6 kvilovala a ....elmi poopa~uje snahu hl;;wn iho mesta Pi'alhy
pt"osti'ednfcMm IPR pol<ratoval v revi laliza~l a rakonS!rul<cl Mto obenoonl tl'idy a navazat tak
na rel:.onstn.rkci tremvejo....e tra1i provedene Oopravni poodni1(em v minulych letec:h

Prace na re:koostrukcl ~lohorsll::~ byJy :zas.l.itl!n~ PIJ'aCOYn i !;kupinou rt~a IPRu. l<de Praha 5 m ~la s.ve
a i pr·I)Stor k rml!nosli vzmHet sve pot:ad!avky a pl'lpomfnky. Pies tuto spolupraci 5ltudie
n er~ap llllt.a ~ka'lan i a nekolik ot3.zek ziistalo nezoclpovezeno a nedolese na.
Jedn a, ee iiejm en a o tyto:
1) Jiz pn stano'o'eni fe~eneho W:ernf by! nejedll0zna¢nj postoj k re$en• hlavnf-ch probJemO
B~horske tffdy, a to d"Jojice tram vajovych smyeek :a llzemr s nlml spojene. ktere p(w oo~
~I() bYt vymfvano pouze balastM, p:Jsla2B llylo 2 r~nl!M o:~:erni l!CGia \l'yMto_ Tlm'tO .se
l'eSe:J'il soosttedllo pou:!'a. na plo.thu vla slrli obdux:tni lridy.
2) ~rove~' nebyl uspesne dofE.Sen ani pi'ed prosf or hotelu Pyro~m i cia, nakonec s tim , ze :se
mr~to

do re~ eni tohato praslrnu vlozi hotel sam. M¢ Praha 6po¥a2uje tento pfedpro5tor za velm i
oet1nou cezuru rozsi rujici stoCpu Belohor!;-ke e nel;lfuj lci jine kvality ~enr. Ptedlot ene l'e!3eni
IPRu neakoeptujeme.

3) Jiz ze zad.ilnf vyplynYia omezenf. souvisejfcl sji~ provede.nou rl}konstrukcl bfanwajove trati.
Tot~;~ ~e sre lo hlavnrm d(lvod8ffi, proe nemohl byt al<cep!ovan Uikladni pot.Mavel< MG Rl:
na proW:renl funkQ1csti a realno:;li vlozenr Ci pl'esunu tramvaj011E stanice k poliklinice.
Do tohoto prostoru je pi'ipraYena MC P6 investoval finana,r prml edky, rak na rekons:trukci a
O.Os ~avb u polikliniky, tak do re~en l organlzace flopraw v l<lidu v tM"'to rni~t~·- Tato ~kut~tr't~t
praoo~n~ naz:~vana .ptf~a osa Bfevnova• neb,.la zpracovafeli akceptov!in a a do ..,~sledl u
try!.;~ .:at'azena jako podru!nll ol'ln.sko. pravdep()(:k:Jbne pot.IIZe z dCr'l·odO .zfs ki~nf perkc:;w s-cfc:l1
mist do jlnak v9raznoi! z~porne bila:nce d oJJr<IY)' y le;liclu
4) Pfi navrhu arganizace rekonslruovane ulix:e a souvisejlclch prootor doslo k v:frazMmu uby1ku
parkov.aDich miJ>t, telo skutoeroost je po::hop.teln a- musi vsak bjt i'eset1a vylipovanim mi st
v okoll pro mo:Zno~ re<llli~~i nahrad. Yyso zminene podz:em ni parl\ovimi v ul. 8. li5lopadu
(OU L) a stani na IPohoi'elci je jedinou pozltlv-ou t&to s1ta111Cy ressni.
5} R•ekonstruk:ce Belohorske SJ V),.~dala regulad p i'ipoj~mi bocnkh u lic_ J a'k:akoli reguiEitCt!
autc;o:rnobiklveho pw vo.zu musi tlyl doloi-ena. dopravn i 5lu!Jii SOU'Iisejfcfho okolf s prCikazem
pros:tupnostl i.ll!!lmi.

tttlxaln.,.~n ,W urm='_
dy l:l. 'I (j(J !ii~ l'u h~ (,
T: + 4:10 no I~ 1(.() I r~ nl,pnlo<h @ruh• ~--~' l "'"'"'·l'"' loli...('l' f 1( 00 OioJiiJJ

z vr-se uv.eder~eho vyplyvajl tyto Uisorodni ukoty:
1) J<JkQ ie:5eni stavaji~ situace potadujeme zpmcovat re:!idnou zas ~avovacr studii prostor
Dli'iibaeov- M~lovanka, vee!ne vi!Zilb na oola.st Slrah.ova, obou tranwajcw,'ch sm')'C:ek, pt'O&tor
kok!m hotelu Pvramr;J~ a MuMunkenlllD operaeniho !ilfedista (MOS).
2) Je nezbytne promltnout zm!\n~r profilu ulice, tedy organizace chod nik~ a: VQZOVky, do pn)beh~
tras !;lt!\ivaj[cfch in:Zenytt;kyefl Mr. nebor tento prQrnt:t mCJ~e zasadn~ ovivnit zm~ny tonoto
profiltJ.
3) Zahrnout do studie va.z bu na zarn~r V\"budovatlt parkovadho domu ... ullcl Ustopadu . MC
nesol!lhlasl s n~vrhem vel'ejnehc pttfstoru v oblasti kl"'lovau:y s uJici 8. LlstoPQdu. z ejrnena

e.

pe

s ..,Y~kovym i'e~e'nfm wozavky.
4) ~ove IJpravy voz-twky pl'i Y~jezdu do 'IE!dlsjsich ullc je nllitno prov-etlt mrsto oo mlsta~.
5) Do tramvajov~o telesa po!adujem!O! vt;Jzit nawou .zas1avku v oblas~i u PolikllinJk\1
Poo Marjan.kOu.

6) Pli;wi;!rtt, zaa navrfllnl'i fdr:: 11 i

n ~urnerno:!:tlO os'l'£:11enl

uflce- bude

~tee~

pm

ow(:~len l

d1odn.rkCI na ~;~boo stramiich. v oblasti Pod Kralovkou a Na Maklvance nenr osv~tJen l reseno
via bet:-.
7) MC P6 rte5QU111esr 5 r~n.i'm prostonJ p~oo ZD~ Ma~anlca. po±aduje zpraoovat M..,Y navm

v d~laile.ch . vOeW provel'eni

Yysk.ovy~h

...ztanu·.

Po.zaduji!II'Tie no'>'~ vyl'eail oblast lo:l'i!Zavel ky BelohOrska s Patotkovou - C!usiOjnejsi f~nr
.,zacatku' BitlOIIorske.
9) Ve sbudii najsou wede.n~ prvky m~tskeho mobil i!ife.
10) Pozadujeme v ClaJSim stupnl projeki.O\Ie dok~mentwe- lc;Qnzul{ovat bare..,nost a vzorovanl
poi!TchU chodnik:o .,. zaviSI0$11 na vyzn.amnostl j ednotlivych vel'ejntch prosto
8)

ru.

S poz.dravem

(odesfim~~;~ datovou :sdhronkou. IDOS: c2zmehu)

u••l•
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M1mik~

Habrova

Hi mil: ~e~enr prostoru u ustl B. tistopadu, tram. Z<l!>tavk<l Pollkl1njka

•

Ml. po ,~oduje 'IIIO::!@oli didit zas!<ivku U PGiikdinik'(, ! PR pf~~~t~YI I trl y~ ri~nty rc~~~h
nn~!'l'r~ usll<)f!'ida n! l il~ l ~ v~k.
DP za~a dn~ ~t";ou hl.asf s 11IO:!<!ufm dd!si zastiivk~· 1 duvodil blizkosti na11ar ujicich ~t~nic ~
ji7dnf tla bv (J~~u V~4Ji!hm~ l o11~n ka. DP pi'ipcu:Sti pouzl!' uu:ien l tr~ m. 7~$t~'lk'f U~a~tam•
<1 zFizeni nov!' 1~st~vky U f'ollkliniJ:y
p . Kolfn~k~ doporu~ult u~toupit od pozadavk!i pies unout za~t<hxu (nen i p rim~ poctpo r~
'o'eroe i~ osti, ne11r Y la d~n f kuu Lcp{n f ~tu die)
1\1( poia!lujf' l!'fejezd u PoJiklliiNkv . OP nesouhlasi (;:pomaleni dcpravv. n~h.ody)

•

zay~r:

•

y r~mc11lonc@l)~n r ~twd ·ie- zilslallll! tra f DI!ZI;! zmh, b!lde

f e~nf p~e~spof~dh r

7pr~ C OY~IIO vyhledov~

tratt ·s~ z~sthkou U F'olik liniky ( pfesunutf zast~v ky, p~ vodn f

umi'stenf die s.tudie- DPJ s v9hled.,Yjm horlzontem coe~ lOI.et
prcjezd pres tt am. lr<~f bude v kaoncep~nf st.. d1 e uprac;ov~n IBtko v~ h led ovli fden I
Tern~ ;

0 rgan luce do ptavy v ldidu
Po uprJ viln-'vrllu d rpiesnemi ana IY"zy ub\h'a 7 pa rko~a ~fc h s.t~11 f na Elelnho rske(v
rla\•<l2uiid dukumeRtaci se muie drof)ne li ~il), 7h rtlba ;;!{1% dnesznpoorhwaooi-ch ~ Ut
m~ mlrnopra h l<.e SPZ, lPR doparucuje pmveienillte !oosti zfizenf p~rta..,ar. ih o do mr)
zav~r: M~ do konc~ roku vyhodnoti rungov~ ni p:illrkDVil cfch zon' zlimi!r \'ybudetv~ni

•

parkQwi~ t~"' ull~18 . Llstop~du

bude prtoveren MC

Tema: l!:e~enl tram..,a1oYfth smy~l!k. - Pod l:r;Uovkou a~ Dlabafcv
..
MC poiatluje zpraro'o'at z~sla'o'OVacr Sl~d1111a uz~rllf ~o dmahovl, JPR IIOpOiu~ ~le P 'Ov~r it
r.izemi <~rch. sGuteZi na 1~klade ~t •u:l ie provedltelnos11 dop d e~en f, po.ze111~11 js.ou ,,~
~·ld~tllidvi r~~J!.s la

z.:iver: iiz~m fj e

•

velmi cefl~e.

I PR

prov;e;rr 111o~nost1 dal:;;rho projekt u, zastaYo\lacf

st udii zprilcovii•wat neb-ude, m~stc scuhli15f il ma ;:~ r em ilkl1vne ~ l~po j i t

Tern a: ile~en f predp rosto ru Uoly r-t:atjhka
1-tC r1esau hla sis navrhem feS.eni. po .l:aduj~ DrPprato'o'hf $tudlf!. r P~ 51" domn f\'3, ~e 1rie o
noej lep~l niQlnc r~itNii z hledis h Jl'OZada\!~ ~ s~c ly
... ~ 11~\l'rhuje sclu)zku :s.-e nolou, uuhl.;uf .s n~vrho~~rlym resll!n [nl ~ po~o!ldiYkem ~
p r ov~fenfm u mf$t~ nr z.;! brad'lr Hpraoco'l'hf pH~n~ho re-zu vst upem ~koly
P) lrtyr ·110 lr•tr", t ~ rr..th)'. poi~poh•kt;•.,d IJII~Q.tnil-4-'ll!"
l..o.micnc-"TI M t-tnk9m ~ndf'm v flrolN-, .nd!t.l Pr, vh:d'U ii1
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TElm.a: .f tden l Pato~kovy
MC pu.i~duje zabyvat se troj~he lnfkovou ~)'~l!d 1 1~ ~~y~u ulic Bi! lcharska a Pa[ockcva, neni

putrl!bd tolik zell!ne v or.ip u kri~O'Jatky,
um~leck.eho

navr~uji

lpevnemou plachu il proveieni urnisteni

dtla ci jineho o!Jiektu

lhi!r! I PR tt koncepcrJf stud11 prov~lf podobu zm illovaneho cfpu a zd~razn!nf mfsta
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