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

 
číslo 1700 

ze dne  21.7.2015 

k vypracování koncepční studie ulice Klapkova 
 
 

Rada hlavního města Prahy   

I .   s o u h l a s í  
s návrhem na vypracování koncepční studie ulice Klapkova v úseku ulic Březiněveská a 
Horňátecká (dále jen koncepční studie ulice Klapkova) dle vymezení řešeného území viz 
přílohy důvodové zprávy 

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

1.  zpracování koncepční studie pro ulici Klapkova jako podkladu pro další rozvoj a 
koordinaci probíhajících a budoucích investičních akcí na ulici Klapkova a 
bezprostředně navazujících veřejných prostranstvích. Koncepční studie bude 
závazným podkladem pro navazující projektové dokumentace 

Termín: 31.8.2015 

2.  náměstkovi primátorky Stropnickému 
1.  informovat organizace, kterých se záměr bude dotýkat (Technickou správu 

komunikací, a.s., Lesy hl.m. Prahy, Dopravní podnik hl.m. Prahy, a.s., Pražskou 
plynárenskou, a.s., Pražskou vodohospodářskou společnost, a.s., Pražské 
vodovody a kanalizace, a.s., Kolektory Praha, a.s.), o zahájení přípravy materiálu 

Termín: 31.8.2015 

2.  informovat starostu městské části Praha 8 o zahájení přípravy materiálu a zájem 
hl.m. Prahy o spolupráci s městskou částí 

Termín: 31.8.2015 

3.  Technické správě komunikací hl.m. Prahy 
1.  příspěvkové organizaci, aby poskytla vyžadovanou součinnost při zpracování 

koncepční studie ulice Klapkova 
Termín: 31.8.2015 

4.  MHMP - OTV MHMP 
1.  připravit ve spolupráci s Institutem plánování a rozvoje hl.m. Prahy způsob 

zadání a způsob financování přípravy projektové dokumentace rekonstrukce 
severního úseku ulice Klapkova 

Termín: 31.8.2015 



I I I .   ž á d á  
1.  Lesy hl.m. Prahy, Dopravní podnik hl.m. Prahy, a.s., Pražskou plynárenskou, a.s., 

Pražskou vodohospodářskou společnost, a.s., Pražské vodovody a kanalizace, a.s., 
Kolektory Praha, a.s., Technickou správu komunikací, a.s. a další organizace, 
kterých se záměr bude dotýkat, aby poskytly součinnost při zpracování koncepční 
studie ulice Klapkova 

2.  starostu MČ Praha 8, aby po dobu zpracování poskytl vyžadovanou součinnost při 
zpracování koncepční studie ulice Klapkova 

 

 
 

Adriana Krnáčová 
primátorka hl.m. Prahy 

 
 
 
 
 

Petr Dolínek 
náměstek primátorky hl.m. Prahy 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
Předkladatel:  náměstek primátorky Stropnický  
Tisk: R-18290  
Provede: ředitel Institutu plánování a rozvoje hl. m. Prahy, náměstek primátorky 

Stropnický, Technická správa komunikací hl.m. Prahy, MHMP - OTV MHMP  
Na vědomí: odborům MHMP  
  
  



Důvodová zpráva 
 

Klapkova ulice je významnou historickou osou a zároveň ještě dnes tvoří lokální 
centrum pro oblast Kobylis a městkou část Praha 8. Podoba ulice však neodpovídá 
městototvornému potenciálu, který ulice skýtá. V současnosti je význam historické osy 
potlačen a ulici chybí celkové koncepční řešení.  

V nadcházejících letech jsou v oblasti Klapkovy ulice připravovány záměry dílčích 
rekonstrukcí a úprav, které budou mít výrazný vliv na kvalitu veřejného prostranství a dopad 
na následné užívání prostoru obyvateli hl. m. Prahy. Zásadním záměrem v území bude 
připravovaná rekonstrukce tramvajové tratě, kterou bude Dopravní podnik a.s. realizovat v 
úseku Březiněveská - Vozovna Kobylisy v roce 2016/2017.  

Připravované fyzické zásahy, které se dotýkají významné části této ulice, jsou 
jedinečnou příležitostí zhodnotit již existující kvality a zasáhnout na místech, kde veřejná 
prostranství vykazují nedostatky. 

 Součástí proaktivního přístupu hlavního města Prahy k veřejným prostranstvím je 
tvorba celkové koncepce a požadavků na kvalitu veřejných prostranství a vzájemné 
koordinování všech jednotlivých záměrů v prostoru Klapkovy ulice tak, aby došlo 
k synergickému efektu investic, který by se následně projevily ve výrazném 
zvýšení uživatelské kvality celého prostoru Klapkovy ulice. Důslednou koordinací se dosáhne i 
vyšší efektivity a účelnosti vynaložených finančních prostředků. 

IPR Praha pokládá za důležité věnovat náležitou péči přípravě koordinovaného 
postupu na ulici Klapkova. Při investičně objemných úpravách vyvolaných potřebami dílčí 
technické infrastruktury (tramvajové tratě), je nutné současně řešit celkovou revitalizaci 
v celé šíři ulice Klapkova a optimalizovat její prostorové a dopravní uspořádání. Vzhledem ke 
krátkému časovému termínu realizace rekonstrukce tramvajové trati v severním úseku a 
k faktu, že řešení jižního úseku bude výrazně ovlivněno dosud nezpracovaným dopravně 
technickým řešením tramvajové trati do Bohnic, IPR Praha vypracuje koncepční studii pouze 
severního úseku ulice Klapkova (dle vymezeného území), která bude sloužit ke koordinaci a 
úpravě dílčích v současnosti připravovaných záměrů a zároveň poskytne celkový pohled na 
optimální architektonické, dopravní a provozní řešení prostoru celé ulice (v úseku Zenklova – 
Horňátecká). Koncepční studie bude sloužit všem dodavatelům stavby jako jednotný závazný 
podklad pro vypracování následné projektové dokumentace severního úseku. 

Participace koncepční studie severního úseku ulice Klapkova není nutná z důvodu, že 
nedojde k výraznějším změnám uspořádání ulice (posunu zastávek,atp), ale bude v zásadě 
optimalizován stávající stav. Úloha celkového řešení Klapkovy ulice včetně zajištění 
participace by měla být na straně MČ Prahy 8 vzhledem k lokálnímu charakteru a významu 
ulice v rámci města. Ulice není v kompetenci celoměstských odborů OCP a ODA. IPR Praha 



může zajistit metodickou a konzultační podporu městské části během procesu vzniku 
komplexní studie 

Zpracování studie ulice Klapkova je v souladu se Zřizovací listinou IPR Praha a dále 
navazuje na usnesení Rady hlavního města Prahy č. 556 ze dne 16. 4. 2013 ke koncepčnímu 
přístupu hlavního města Prahy k veřejným prostranstvím a koordinaci investic na veřejných 
prostranstvích. 

 

 

Přílohy:  

1. Oznámení o záměru rekonstrukce tramvajové trati DPP 
2. Vymezené území – ortofotomapa 
3. Vymezené území – situace, úseky 





Příloha č. 2
Vymezené území – 
ortofotomapa 

Legenda:

vymezené území

M:5000



Příloha č. 3
Vymezené území – 
situace, úseky

Legenda:

vymezené území

M 1:5000

ÚSEK SEVER 
- fáze I rekonstrukce tramvajové trati a zastávek  v r. 2016 
- fáze II rekonstrukce chodníků, parkovacích zálivů a sítí v r. 2017
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