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Rada městské části

USNESENÍ
č. 328
ze dne 07.05.2014
Přijetí záměru na rekonstrukci Tachovského náměstí

Rada městské části

I.

bere na vědomí
1. doporučení výboru pro územní rozvoj ze dne 22.ledna 2014 dle citace v důvodové
zprávě

II.

schvaluje
1. záměr rekonstrukce Tachovského náměstí na základě vyhodnocení dostupných
architektonických studií

III.

ukládá
1. Mgr. Ondřeji Rutovi, zástupci starosty
1.1. projednat dostupné architektonické studie s veřejností a v orgánech
samosprávy, tj. ve výboru pro územní rozvoj, komisi životního prostředí a v
pracovní skupině pro regeneraci MPZ
1.2. předložit výsledky projednání RMČ k výběru nejvhodnější varianty řešení a
zadání pořízení dokumentace pro územní řízení

Ing. Bohuslav Nigrin
zástupce starosty

Ing. Vladislava Hujová
starostka městské části

Důvodová zpráva

Citace z jednání výboru pro územní rozvoj ze dne 22.ledna 2014 :
III.4 Tachovské náměstí - architektonické studie.
OÚR ze 6 poptaných kanceláří objednal zpracování tří „úsporných“ studií rekonstrukce Tachovského
náměstí. Další studii s vlastním zadáním pořídil budoucí provozovatel objektu původních toalet, který má
s MČ P3 uzavřenou nájemní smlouvu a hodlá objekt přestavět na objekt s občerstvením. Dalších 4 až 5
studentských studií je přislíbeno od atelieru renomovaného architekta Sitty z FA ČVUT (dokončují se).
ZS Rut proto na březen 2014 chystá ve spolupráci s iniciativami z náměstí realizovat výstavu všech prací
a veřejnou debatu k nim.
Doposud jsou k dispozici pouze dvě z prací:
4.a Obnova Tachovského náměstí - architektonická a urbanistická studie.
(UMCP3 003642/2014, OÚR 13)
ov - a, Ing. arch. Opočenský, Ing. arch. Valouch
Badeniho 5, 160 00 Praha 6
4.b Architektonicko-urbanistická studie - Tachovské náměstí.
BORCI architekti
Jihozápadní V 1027/7, 141 00 Praha 4
4.c Ideová urbanistická studie - Obnova Tachovského náměstí.
Ing. Arch. Mikoláš Vavøín
Dobrovského 181, 252 63 Roztoky
„Výbor pro územní rozvoj ZMČ P3 se seznámil s průběhem pořizování návrhů na „úspornou“
rekonstrukci Tachovského náměstí a doporučuje všechny návrhy po dokončení nechat projednat
s veřejností ale i v orgánech samosprávy, tedy ve svém jednání, v komisi životního prostředí, pracovní
skupině pro regeneraci MPZ a nakonec i v RMČ P3. „Hlasování: 5 pro.“

