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PRACOVNÍ SKUPINA  
PRO ZAPRACOVÁNÍ PODNĚTŮ VEŘEJNOSTI K NÁVRHU 
KONCEPČNÍ STUDIE UL. VINOHRADSKÉ 

verze 2. června 2015 

1. Účel pracovní skupiny 
Tento dokument dále rozpracovává bod 10 Harmonogramu přípravy koncepční studie tak, jak byl 
představen v Informativním sdělení pro Radu MČ Praha 2 a Radu MČ Praha 3 z 9. února 2015.  

Dle Harmonogramu přípravy koncepční studie probíhá od konce května konzultace návrhu 
koncepční studie (tzv. verze 2) s veřejností a dalšími aktéry (bod 9 Harmonogramu). Posledním 
termínem pro přijímání podnětů je 12. červen 20151. Každý z podnětů pak bude posouzen touto 
Pracovní skupinou.  

Smyslem pracovní skupiny je posoudit relevantnost jednotlivých připomínek veřejnosti k Návrhu 
koncepční studie ul. Vinohradské a rozhodnout, které z připomínek budou do konečné verze (tzv. 
verze 3) zapracovány.  

2. Zpracování komentářů 
Zpracování komentářů proběhne v následujících krocích: 

1. IPR připraví dokument se všemi podněty, které k návrhu Koncepční studie k 12. červnu 
2015 obdrží. Podněty budou seřazeny tak, aby tematicky obdobné podněty byly řazeny za 
sebou.  

2. Dokument obsahující všechny podněty bude nejpozději 16. června 2015 odeslán všem 
členům pracovní skupiny a bude zároveň publikován na webu IPR Praha. IPR, MČ i radní 
HMP tak budou mít dostatek času seznámit se s komentáři veřejnosti a připravit si svoje 
stanoviska.  

3. Pracovní skupina se sejde na IPR v úterý 23. června 2015. Diskuse se postupně povede ke 
každému z obdržených podnětů. V případě rozdílných názorů členů pracovní skupiny 
bude snaha najít konsensuální řešení vždy s přihlédnutím ke všem aspektům návrhu a 
vzhledem k potřebám všech uživatelů prostranství.  

4. Návazně budou vyjádřeni pracovní skupiny ke všem přijatým komentářům zveřejněny na 
webu IPR Praha. Komentáře, které pracovní skupina přijme jako relevantní, budou 
zpracovateli zapracovány do Koncepční studie (verze 3).  

 

                                                        
1 12. června je poslední pracovní den pro podání komentářů na IPR Praha. Podněty prostřednictvím on-line portálu 
mohou být podávány do 14. června 2015.  
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3. Členové pracovní skupiny 

Za Hl. m. Prahu  

PhDr. Matěj Stropnický  
náměstek primátorky hl. m. Prahy pro územní rozvoj a územní plán 
– nebo jím zvolená/ý zástupkyně/ce 

Petr Dolínek  
náměstek primátorky hl. m. Prahy pro dopravu a evropské fondy 
– nebo jím zvolená/ý zástupkyně/ce 

Ing. arch. Pavla Melková 
věcná garantka Koncepční studie, ředitelka Sekce detailu města IPR Praha  

Ing. arch. Radek Novotný 
vedoucí zpracovatelského týmu Koncepční studie, Kancelář veřejného prostoru IPR Praha 

Ing. Jakub Zajíček 
člen zpracovatelského týmu Koncepční studie, Kancelář infrastruktury a krajiny IPR Praha 

Ing. arch. Zuzana Kuldová 
členka zpracovatelského týmu Koncepční studie, Kancelář veřejného prostoru IPR Praha 

Za MČ Praha 2 

Dva členové/členky pracovní skupiny nominovaní/é Starostkou MČ Praha 2.  

Za MČ Praha 3 

Dva členové/členky pracovní skupiny nominovaní/é Starostkou MČ Praha 3. 

 

Moderátor pracovní skupiny 

Ing. Petr Návrat, MSc. 
Vedoucí týmu participace, IPR Praha 

 

Tajemnice pracovní skupiny 

Ing. arch. Kateřina Frejlachová 
Kancelář veřejného prostoru, IPR Praha 


