
Hlavní město Praha 
 

RADA HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY 
 

U S N E S E N Í  
Rady hlavního města Prahy 

 
číslo 2538 

ze dne  20.10.2015 

k vypracování zadání koncepční studie náměstí OSN, Praha 9 
 

Rada hlavního města Prahy   

I .   s o u h l a s í  
s návrhem na vypracování koncepční studie náměstí OSN, Praha 9, dle vymezení 
řešeného území uvedeného v příloze č. 1 tohoto usnesení 

I I .   u k l á d á  
1.  řediteli Institutu plánování a rozvoje hl. m. Prahy 

1.  zpracovat zadání koncepční studie náměstí OSN jako podkladu pro pořízení 
koncepční studie, která bude závazným koordinačním podkladem pro navazující 
projektové dokumentace plánovaných i ostatních budoucích investičních záměrů 

Termín: 20.11.2015 

 

 
Adriana Krnáčová 

primátorka hl.m. Prahy 
 
 
 
 
 

Petr Dolínek 
náměstek primátorky hl.m. Prahy 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
Předkladatel:  náměstek primátorky Stropnický  
Tisk: R-19555  
Provede: ředitel Institutu plánování a rozvoje hl. m. Prahy  
Na vědomí: odborům MHMP  
  
  



Příloha č. 1 k usnesení Rady HMP č. 2538 ze dne 20. 10. 2015 



Důvodová zpráva 
 

Praha 9 je městskou částí, která prostřednictvím konverzí původně průmyslových 
areálů skrývá jeden z největších rozvojových potenciálů v kontextu celé Prahy. Náměstí OSN 
patří díky své poloze na křižovatce celoměstsky významných ulic Sokolovská-Kolbenova x 
Freyova-Jandova-Vysočanská a centrální poloze v rámci hranic Prahy 9 k nejdůležitějším 
veřejným prostranstvím této části Prahy, které však vykazuje značné deficity v uspořádání a 
úpravě veřejných prostranství. V souvislosti s plánovanou investicí dopravního podniku hl. 
města Prahy do rekonstrukce tramvajové trati v ul. Kolbenova, která náměstí protíná, 
považuje IPR za nezbytné pořídit koncepční studii úprav veřejného prostranství, která by 
rekonstrukci tramvajové trati zasadila do celostního kontextu a obecnějšího rámce, který 
bude sledovat nejen maximální zhodnocení a zlepšení prostředí stávající již založené 
struktury zástavby, ale také vytvoří podmínky pro zhodnocení potenciálu plynoucího 
z plánované transformace bývalých průmyslových areálů v bezprostředním okolí tak, aby se 
náměstí v budoucnu mohlo stát celoměstsky významným uzlem (v mnoha ohledech 
podobným jako křižovatka na Andělu) 

 

Základní orientační harmonogram: 

06/2016  - odevzdání koncepční studie  
2016 – zapracování koncepční studie do navazující PD rekonstrukce trati (součinnost s DPP)  
2016 – zpracování navazující PD na ostatní části veřejného prostranství (nutná součinnost 
TSK, OTV MHMP) 
2017 – Realizace (nutná součinnost DPP, TSK, OTV) 
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