
Jak se bude Praha rozvíjet po roce 2016?
Město pro lidi nebo pro auta?

Odborný garant

RNDr. Tomáš Hudeček, Ph.D., náměstek primátora hl. m. Prahy  
a předseda Komise Rady hl. m. Prahy pro územní plán a jeho změny

Záštita

odborná konference

TeRmíN:        Středa 31. října 2012, od 9 hodin do 15 hodin
mísTo:    Rezidence primátora (v objektu Městské knihovny), Mariánské náměstí 2, Praha 1

9.00 - 9.10

moderátor
Představení hostů, programu
Definice problému, který se bude během dne na konferenci řešit

Jaké jsou nároky na zásady územního plánování v 21. století

9.10. - 9.25.

Ing. Kamil Janovský, ministr pro místní rozvoj ČR
Jaké priority sleduje MMR v oblasti územního plánování, urbanismu a 
územního rozhodování?

9.25 - 9.40

RNDr. Tomáš Hudeček, Ph.D., 1. náměstek primátora hl. m. Prahy pro oblast 
územního plánu
Proč Praha potřebuje nový Metropolitní územní plán?

9.40 - 9.55

doc. Ing. arch. Roman Koucký, vedoucí týmu pro přípravu nového MÚP
Čím přispěje nový MÚP ke zvýšení kvality života v Praze?

9.55 - 10.25

Téma: Podle jakých kriterií by měly být definovány potřeby a priority 
pro další přípravu mÚP?
Do panelové diskuze budou přizváni:
•   Bc. Radek Vondra, starosta Prahy 14
•   Ing. Vladislava Hujová, starostka Prahy 3
•   PhDr. Richard Biegel, Ph.D., tajemník Klubu za starou Prahu
•   Ing. Vratislav Filler, Ph.D., iniciativa Auto*Mat

10.25 - 11.00     Coffee break

V čem by se měl nový mÚP odlišovat od toho současného?

11.00 - 11.15

Ing. arch. Kamil Kubiš, zástupce ředitele Útvaru pro rozvoje hlavního města 
Prahy (URM)
Transformace URM a změny přístupu k přípravě nového MÚP

11.15 - 11.30

Ing. arch. Jan sedlák, Fakulta architektury ČVUT
Mezinárodní srovnání principů územního plánování

11.30 - 11.45

Petr Švec, předseda představenstva Kolektory Praha, a.s.
Hlavní bariéry omezující další rozvoj města

11.45 - 12.30

Téma: Jak by měla být nastavena nová pravidla pro rozrůstání zástavby?
Do panelové diskuze budou přizváni:
•   Pavel Hnilička, pracoviště pro územní a stavební standardy OTPP URM
•   Ing. eva Kotasová, vedoucí stavebního odboru MČ Praha 4
•   PhDr. Zachař michael,  ředitel územního odborového pracoviště v hl. m. 
     Praze, Národní památkový ústav
•   vybraný podnikatel

12.30 - 13.15     oběd

Díky čemu by se měl změnit život v Praze?

13.15. - 13.30

Zástupce kanceláře Veřejného prostoru
Představení projektu, hlavní činnosti a inspirace ze zahraničí

13.30 - 13.45

Ing. Jitka Kárníková, generální ředitelka společnosti Rozvojové projekty 
Praha, a.s.
Nové principy nakládání majetkem hl. m. Prahy

13.45 - 14.00

Ing. Pavel Polák, specialista rozvoje cyklistické dopravy
Připravované projekty v oblasti rozvoje cyklistické dopravy v Praze

14.00 - 14.45

Téma: Jaké rozvojové iniciativy by měla Praha podporovat?
Do panelové diskuze budou přizváni:
•   RNDr. Tomáš Hudeček, Ph.D., 1. náměstek primátora hl. m. Prahy pro 
     oblast územního plánu
•   Ivo slavík, občanské sdružení Dvojka sobě
•   zástupce vybraného investora

14.45 - 14.55

Tomáš skřivánek, šéfredaktor deníku E15
Zhodnocení konference, inforamce o tom, že výsledky panelových diskuzí 
budou shrnuty ve zvláštní příloze E15 a poděkování partnerům

15.00

Konec konference

Program VII. odborné konference

Změna řečníků vyhrazena (osloveni budou).

Partner


