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MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3

Rada městské části

USNESENÍ
č. 694
ze dne 26.09.2016
Stanovisko k dokončení projektové dokumentace pro rekonstrukci ulic
Husitská a Koněvova

Rada městské části

I.

bere na vědomí
1. zprávu o stavu přípravy dle záznamu jednání ze dne 13.9.2016, svolaného zástupkyní
starosty Mgr. Lucií Vítkovskou dle podkladu tohoto usnesení

II.

souhlasí
1. s původní dokumentací platného územního rozhodnutí ze dne 1.9.2014 (Husitská) a
26.8.2014 (Koněvova)
2. se zpracováním změn, které nevyžadují nutnost změny ani nových územních
rozhodnutí dle architektonické studie čj.: UMC P3 057924/2016 zn. OÚR/222 ze dne
6.6.2016

III.

ukládá
1. Mgr. Lucii Vítkovské, zástupkyni starosty
1.1. vést další koordinační jednání ze zástupci hl.města Prahy a společnosti TSK
HMP tak, aby podle původních územních rozhodnutí byla zpracována
dokumentace pro stavební povolení a mohlo se přikročit k vlastní realizace
rekonstrukce ulic Husitské a Koněvovy
1.2. koordinovat rekonstrukci ulic Husitská a Koněvova s programem bezpečné
přechody

Ing. Vladislava Hujová
starostka městské části

Mgr. Lucie Vítkovská
zástupkyně starostky

Důvodová zpráva
Zpracoval: Zdeněk Fikar, vedoucí odboru územního rozoje
Požadavky hl. města Prahy v průběhu přípravy zazněly tak, aby byla pořízena architektonické studie a
její náměty byly zapracovány až do dalšího stupně projektové přípravy, kterým je dokumentace pro
stavební povolení.
Společnost TSK HMP však následnou konzultací s příslušným stavebním úřadem a se speciálním
stavebním úřadem (odbor dopravy ÚMČ P3) zjistila, že dokončená architektonická studie není plně
kompatibilní se zmiňovanými dvěma územními rozhodnutími a má-li být aplikována do DSP, bude
nutné vést změnu územních řízení, nebo do DSP zapracovat pouze část námětů.
Studie se snažila v maximální míře vyhovět požadavkům metropolitních architektů IPR HMP, nicméně
některé z těchto požadavků nebyly kompatibilní s platnými územními rozhodnutími. Proto bylo nutno
rozhodnout, zda proces projektování vrátit na úplný začátek, nebo pokračovat v přípravě realizace dle
původní dokumentace, doplněné pouze o některé drobné náměty architektonické studie,
neovlivňující podmínky již vydaných územních rozhodnutí.
V rámci připravované rekonstrukce ulic Husitská a Koněvova je potřeba přihlédnout a koordinovat věci
s připravovaným programem Bezpečné přechody v rámci programu Besip.

