Hlavní město Praha
RADA HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY

U S N E S E N Í
Rady hlavního města Prahy
číslo 1594
ze dne 30.6.2015
ke Koncepci živičných a dlážděných povrchů v Pražské památkové rezervaci

Rada hlavního města Prahy
I.

schvaluje
Koncepci živičných a dlážděných povrchů v Pražské památkové rezervaci (dále
Koncepce) uvedenou v příloze č. 1 tohoto usnesení, jako koncepční podklad hl.m. Prahy

II.

ukládá
1. náměstkovi primátorky Stropnickému
1. informovat organizace zřizované/založené hl.m. Prahou, kterých se Koncepce
dotýká, o schválení materiálu a o uložení aplikace schválených dokumentů na
připravované projekty, na záměry a investice na veřejných prostranstvích a při
zpracování či připomínkování metodických a legislativních dokumentů
Termín: 17.7.2015
2.

informovat starosty městských částí Praha 1, Praha 2 a Praha 5 o schválení
materiálu
Termín: 17.7.2015

2. Institutu plánování a rozvoje hlavního města Prahy
1. poskytnout hlavnímu městu Praze a městským částem a jejich orgánům
odbornou a metodickou podporu při aplikaci Koncepce
Kontrolní termín: 30.6.2016
2.

při zastupování HMP důsledně uplatňovat principy a pravidla uvedené v
Koncepci
Kontrolní termín: 30.6.2016

3. ředitelce MHMP
1. zajistit aplikaci a implementaci Koncepce příslušnými odbory
Termín: 31.7.2015
4. odborům MHMP
1. aby se ve své činnosti při výkonu samostatné působnosti řídily Koncepcí jako
závazným podkladem
Termín: 31.12.2015
5. MHMP - SVM MHMP, MHMP - RFD MHMP, Regionálnímu organizátorovi pražské
integrované dopravy (ROPID), Správě služeb hl. m. Prahy, Technické správě
komunikací hl.m. Prahy, MHMP - OTV MHMP, MHMP - OSI MHMP, MHMP - OCP
MHMP
1. aby se v rámci výkonu samostatné působnosti hl.m. Prahy při připravovaných
projektech, záměrech a investicích na veřejných prostranstvích v Pražské
památkové rezervaci a jejich spravování, provozování a užívání a při zpracování

či připomínkování metodických dokumentů, řídily Koncepcí jako závazným
podkladem, a to včetně rozpracovaných projektů, záměrů, investic a dokumentů
Kontrolní termín: 31.12.2015
III.

žádá
1.

starosty městských částí Praha 1, Praha 2 a Praha 5, aby přípravu projektů, záměrů
a investic na veřejných prostranstvích a zpracování či připomínkování metodických a
legislativních dokumentů koordinovali s Koncepcí

2.

akciové společnosti v majetkovém portfoliu hl.m. Prahy (DPP a.s., TSK a.s.) a
všechny městské příspěvkové organizace a třetí strany, které čerpají investice z
rozpočtu hl.m. Prahy, aby se při připravovaných projektech, záměrech a investicích
na veřejných prostranstvích v Pražské památkové rezervaci a jejich spravování,
provozování a užívání a při zpracování či připomínkování metodických dokumentů,
řídily Koncepcí, a to včetně rozpracovaných projektů, záměrů, investic a dokumentů

Adriana Krnáčová
primátorka hl.m. Prahy

Petr Dolínek
náměstek primátorky hl.m. Prahy

Předkladatel: náměstek primátorky Stropnický
R-18073
Tisk:
Provede:
náměstek primátorky Stropnický, Institut plánování a rozvoje hlavního města
Prahy, ředitelka MHMP, odbory MHMP, MHMP - SVM MHMP, MHMP - RFD
MHMP, Regionální organizátor pražské integrované dopravy (ROPID), Správa
služeb hl. m. Prahy, Technická správa komunikací hl.m. Prahy, MHMP - OTV
MHMP, MHMP - OSI MHMP, MHMP - OCP MHMP
Na vědomí: odborům MHMP

