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Rady hlavního města Prahy 

 
číslo 1864 

ze dne  11.8.2015 

ke zpracování Koncepční studie ulice Bělohorská 
 
 

Rada hlavního města Prahy   

I .   s o u h l a s í  
s vypracováním Koncepční studie ulice Bělohorská dle přílohy č. 1 tohoto usnesení 

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

1.  zpracovat Koncepční studii ulice Bělohorská (dále jen studie) v souladu s 
přílohou č. 1 tohoto usnesení 

Termín: 6.6.2016 

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

komunikací, příspěvkovou organizaci, Lesy hl. m. Prahy, Dopravní podnik hl. m. 
Prahy, a.s., Pražské vodovody a kanalizace, a.s., Kolektory Praha, a.s.), o 
zpracování studie 

Termín: 31.8.2015 

2.  informovat starostu městské části Praha 6 o tomto usnesení 
Termín: 31.8.2015 

3.  Technické správě komunikací hl.m. Prahy, a.s. 
1.  aby zpracovateli poskytla součinnost při zpracování této studie 

Termín: 6.6.2016 

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

zadání a způsob financování projektové dokumentace rekonstrukce ulice 
Bělohorská v úseku ulic Pod Královkou - Patočkova 

Termín: 4.4.2016 

Kontrolní termín: 30.9.2015 



I I I .   ž á d á  
1.  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. a další organizace, 
kterých se bude záměr dotýkat, aby po dobu zpracování poskytly součinnost 
zpracovateli Koncepční studie ulice Bělohorská 

2.  starostu MČ Praha 6 o spolupráci městské části při zpracování Koncepční studie 
ulice Bělohorská a o spolupráci při přípravě a průběhu participace s veřejností v 
souvislosti s touto Koncepční studií 

3.  MHMP - OSI, MHMP - OPP a MHMP - ODA o spolupráci se zpracovatelem studie 

 

 
 

Adriana Krnáčová 
primátorka hl.m. Prahy 

 
 
 
 
 

Petr Dolínek 
náměstek primátorky hl.m. Prahy 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
Předkladatel:  náměstek primátorky Stropnický  
Tisk: R-18119  
Provede: ředitel Institutu plánování a rozvoje hl. m. Prahy, náměstek primátorky 

Stropnický, Technická správa komunikací hl.m. Prahy, a.s., MHMP - OTV MHMP
  

Na vědomí: odborům MHMP  
  
  



Hlavní cíle a priority Koncepční studie ulice Bělohorská:

1)	 Cíl:	Vytvoření	celkové	koncepce	a	zvýšení	uživatelské	kvality	celého	prostoru		 ulice	včetně	navazujících	
	 veřejných	prostranství

	 Priority	tohoto	cíle:	
	 1.1)	 návrh	celkové	prostorové	koncepce	a	kvalitního	pobytového	prostoru,	
	 	 který	podporuje	budování	příležitostí	pro	společenský	kontakt,	
	 1.2)	 posílení	městotvorného	potenciálu	obchodní	třídy	a	její	konkurenceschopnosti	a	ověření	možností		
	 	 dalšího	rozvoje	území
	 1.3)	 návrh	opatření	pro	chodce	a	cyklisty,	umístění	bezbariérových	přechodů	a	ostrůvků
	 1.4)	 návrh	organizace	automobilové	dopravy,	zásobování,	uspořádání	uličního	profilu,	
	 	 celkového	dopravního	zklidnění	ulice,	možných	úprav	tramvajové	trati	a	tramvajových	zastávek	
	 1.5)	 studie	bude	zpracována	v	souladu	s	Manuálem	tvorby	veřejných	prostranství	
	 	 (v	návaznosti	na	usnesení	číslo	1495	ze	dne	24.6.2014)

2)	 Cíl:	Koordinace	jednotlivých	záměrů	a	vyhodnocení	požadavků	v	řešeném	území
 
	 Priority	tohoto	cíle:
	 2.1)	 udržitelnost	výsledku	rekonstrukce	a	úspora	veřejných	financí
	 2.2)	 vytvoření	sdílené	vize	všech	aktérů	v	území	včetně	veřejnosti	
 

3)	 Cíl:	Naplnění	a	vyhodnocení	požadavků	a	potřeb	obyvatel	hl.	m.	Prahy,	zejména	obyvatel,	
	 kterých	se	změny	v	území	bezprostředně	týkají.

	 Nástroj	pro	naplnění	tohoto	cíle:
	 3.1)	 zapojení	veřejnosti	během	celého	procesu	přípravy	a	vypracování	koncepční	studie	ulice	Bělohorská

Legenda

přibližné	vymezení	řešeného	území
1:15	000

Příloha č. 1 k usnesení Rady HMP č. 1864 ze dne 11. 8. 2015 



Důvodová zpráva k tisku R-18119 
 

Bělohorská ulice je významnou pražskou obchodní třídou a jedním z klíčových veřejných 
prostranství Prahy 6. Plní důležitou funkci lokálního centra a již dnes jsou dobře patrné její 
kvality a městotvorný potenciál. Tento potenciál je třeba podpořit a posílit tak 
konkurenceschopnost této obchodní třídy.  

 
Na podzim roku 2014 byl dokončen projekt na rekonstrukci tramvajové trati a 

tramvajových zastávek Dopravního podniku hl. m. Prahy, a.s. nevznikla však celková 
koncepce ulice, která by se projevila výrazným zvýšením uživatelské kvality celého prostoru. 
V současné době jsou připravovány další záměry, které se týkají dílčích rekonstrukcí a úprav 
a které budou mít vliv na kvalitu veřejných prostranství a dopad na následné užívání prostoru 
obyvateli hl. m. Prahy. Jedná se o plánovanou rekonstrukci povrchu vozovky, výměnu 
některých inženýrských sítí a připravovaný projekt odborem strategických investic hl. m. Prahy 
na výstavbu dispečerského stanoviště Dopravního podniku hl. m. Prahy. 

 
Součástí proaktivního přístupu hlavního města Prahy k veřejným prostranstvím by tak 

měla být tvorba celkové koncepce a koordinace všech požadavků a jednotlivých záměrů v 
prostoru, tak aby se výsledek následně projevil ve výrazném zvýšení jeho uživatelské kvality. 
Tento koordinační postup zároveň umožňuje úsporu veřejných financí. IPR Praha a městská 
část Praha 6 považují za důležité vyhodnotit vliv úprav tramvajové trati a připravované záměry 
v ulici Bělohorská a následně vypracovat Koncepční studii ulice Bělohorská pro smysluplnou 
obnovu navazujících veřejných prostranství této významné městské třídy ve vymezeném 
území dle přílohy č. 1 tohoto usnesení. Koncepční studie tak bude sloužit jako závazný 
podklad pro navazující projektové dokumentace, ke koordinaci a úpravě dílčích záměrů, které 
se již připravují, anebo jsou v blízké době zamýšlené, a současně poskytne celkový pohled na 
optimální architektonické, dopravní a provozní řešení prostoru ulice s přihlédnutím k případné 
potřebě řešení jednotlivých částí v detailu. 

IPR Praha a městská část Praha 6 jsou přesvědčeni, že je důležité zapojit do celého 
procesu přípravy Koncepční studie veřejnost. Již od počátku sledovat a vyhodnotit potřeby 
občanů, kteří jsou s řešeným územím neustále v bezprostředním kontaktu. Toto vyhodnocení 
bude následně podkladem pro zpracování návrhu Koncepční studie, který bude občanům také 
představen. Vyhodnocení připomínek občanů k návrhu bude rovněž zapracováno. Pro užití 
procesu participace je podkladem připravovaný Manuál participace, jehož přípravou byl IPR 
Praha pověřen usnesením Rady hl. m. Prahy číslo 261 ze 17. února 2015. 

 
Zpracování Koncepční studie ulice Bělohorská 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) Cíl, priority a rozsah Koncepční studie ulice Bělohorská 
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