Hlavní město Praha
RADA HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY

U S N E S E N Í
Rady hlavního města Prahy
číslo 2096
ze dne 2.9.2015
k "Memorandu o spolupráci Hlavního města Prahy, Mětské části Praha 6 a Institutu plánování a
rozvoje hl. m. Prahy k zajištění kvalitního rozvoje veřejného prostranství - Bělohorská ulice"

Rada hlavního města Prahy
I.

schvaluje
Memorandum o spolupráci Hlavního města Prahy, Městské části Praha 6 a Institutu
plánování a rozvoje hl.m. Prahy k zajištění kvalitního rozvoje veřejného prostranství Bělohorská ulice uvedené v příloze č. 1 tohoto usnesení

II.

ukládá
1. náměstkovi primátorky Dolínkovi
1. podepsat Memorandum uvedné v příloze č. 1 tohoto usnesení
Termín: 4.9.2015
2. náměstkovi primátorky Stropnickému
1. podepsat Memorandum uvedné v příloze č. 1 tohoto usnesení
Termín: 4.9.2015
3. řediteli Institutu plánování a rozvoje hl. m. Prahy
1. podepsat Memorandum uvedné v příloze č. 1 tohoto usnesení
Termín: 4.9.2015

Adriana Krnáčová
primátorka hl.m. Prahy

Petr Dolínek
náměstek primátorky hl.m. Prahy

Předkladatel: náměstek primátorky Dolínek
Tisk:
R-19025
Provede:
náměstek primátorky Dolínek, náměstek primátorky Stropnický, ředitel Institutu
plánování a rozvoje hl. m. Prahy
Na vědomí: odborům MHMP

Příloha č. 1 k usnesení Rady HMP č. 2096 ze dne 2. 9. 2015

MEMORANDUM
Účastníci memoranda, tj. Hlavní město Praha, Městská část Praha 6 a Institut plánování a
rozvoje hl. m. Prahy se dohodli na společném cíli, kterým je

zajištění kvalitního rozvoje veřejného prostranství – Bělohorské ulice
jakožto celoměstsky významné pražské městské třídy
Bělohorská třída by měla:
- být atraktivním prostorem pro obyvatele, živnostníky i návštěvníky místa
- být prosperující obchodní ulicí s vybaveností čtvrťového významu
- být prostorem příjemným pro pohyb i spočinutí lidí
- poskytovat bezpečné podmínky pro různé způsoby dopravy včetně cyklistické a pěší
s preferencí MHD a pěší
- být vybavena zelení, která poskytuje stín a pohlcuje prach i hluk z projíždějící dopravy
Na tomto rozvoji chtějí MČ P6, HMP a IPR Praha aktivně spolupracovat.
Nekoordinované investice do tohoto, stejně jako mnoha dalších veřejných prostranství jsou
promarněnou příležitostí v cestě k dosažení tohoto cíle.
Všechny zúčastněné strany se proto dohodly, že pro toto území bude zpracována koncepční
studie, která bude podkladem pro koordinaci rozhodování jednotlivých subjektů v další
projekční a realizační fázi projektu.
Účastníci memoranda garantují maximální součinnost při vypracování studie, jejíž
zpracováním je pověřen Institut plánování a rozvoje hl. m. Prahy. MČ Praha 6 poskytne
prostory pro jednání s veřejností, veškeré podklady, které již byly k tomuto veřejnému
prostranství zpracovány a maximální součinnost v průběhu projednávání. Hlavní město
Praha zajistí financování projekční a následně dle finančních možností i realizační fáze
projektu. Institut plánování a rozvoje hl. m. Prahy zpracuje Koncepční studii ulice Bělohorská
a bude vykonávat autorský dozor nad dalšími fázemi projektové dokumentace tak i nad
realizací.
Přílohy:
Návrh postupu přípravy koncepční studie ze dne 6. 8. 2015 je přílohou tohoto memoranda.
Toto memorandum je stvrzeno na dobu neurčitou v září 2015.
Petr Dolínek
náměstek primátorky
Hlavní město Praha

PhDr. Matěj Stropnický
náměstek primátorky
Hlavní město Praha
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...............................................

Ing. arch. Petr Hlaváček
Ředitel Institutu plánování a rozvoje hl. m. Prahy
IPR Praha

Mgr. Ondřej Kolář
starosta MČ Praha 6

...............................

................................................

Důvodová zpráva k tisku R-19025
Hlavním cílem spolupráce Hlavního města Prahy, Městské části Praha 6 a Institutu plánování
a rozvoje hl. m. Prahy (IPR) je efektivní spolupráce při zpracování koncepční studie veřejného
prostoru, zejména s ohledem na zkušenosti organizace IPR s přípravou podobných studií. Ulice
Bělohorská se má stát atraktivním a příjemný prostorem s množstvím zeleně, nikoliv pouze dopravní
komunikací. Hlavní město zajistí financování projekční a následně dle finančních možností i realizační
fáze projektu, Městská část Praha 6 všechny potřebné podklady a prostory pro jednání s veřejností.

