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Praha 3 na Nákladovém nádraží Žižkov dosáhla změny projektu tak, jak o to roky
usilovala
Městská část Praha 3 dosáhla významného úspěchu při jednání se společností
Central Group, která vlastní téměř polovinu pozemku na Nákladovém nádraží
Žižkov. Podařilo se uzavřít dohodu, ve které se investor zavázal, že výrazně
přepracuje projekt a vybuduje rezidenční projekt určený k bydlení, prostory pro
poskytování služeb, park a šestitřídní mateřskou školu pro potřeby městské části.
Městská část Praha 3 dlouhodobě usilovala, aby investor nerealizoval stavbu, na kterou
má vydané platné územní rozhodnutí s využitím tzv. výjimečné přípustnosti, a může
postavit velké obchodní centrum, kancelářské prostory, hotel a obytné domy. Proti
tomuto územnímu rozhodnutí se městská část marně odvolávala a podala i správní
žalobu, která téměř tři roky leží u soudu.
Společnost Central Group, která v červnu odkoupila pozemky v severní části NNŽ,
přistoupila na požadavky Prahy 3 a smluvně se zavázala, že celý projekt přepracuje.
Budou zde byty, služby, mateřská škola a veřejný park. Proti původnímu záměru, který
počítá s vybudováním velkého obchodního centra, dojde k výraznému snížení nároků na
kapacitu dopravy, a to téměř o 60%.
Central Group také souhlasí, že jeho zbylé pozemky na NNŽ budou předmětem veřejné
urbanisticko-architektonické soutěže, kterou na základě požadavku Prahy 3 připravuje
IPR a magistrát.
„Před rokem jsem iniciovala jednání s IPR, aby pro MČ zorganizoval urbanistickoarchitektonickou soutěž. Návrh IPR, včetně stanoveného harmonogramu, jsem v únoru
předložila zastupitelstvu MČ. Podle schváleného harmonogramu, který navrhl IPR, mělo
v květnu 2016 dojít k vyhlášení soutěže, v srpnu k posuzování a v září k vyhlášení výsledků.
Do dnešního dne IPR, který spadá do kompetence náměstkyně primátorky Petry Kolínské
/SZ/, žádný termín z harmonogramu nesplnil. Praha 3 je však stále připravena IPR a
magistrátu poskytovat maximální součinnost při vyhlášení veřejné urbanistické soutěže,“
dodává starostka Vladislava Hujová.
Součástí tiskové zprávy je příloha s obrazovým materiálem.
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AKTUÁLNÍ VERZE KEY CONCEPT

možnost umístění
podzemního parkingu
pro veřejnost
navázání na uliční síť
stávající objekty

doplnění Basilejského
náměstí

školka sousedící
s parkem
poloha
parku dle ÚP
pa

poloveřejná zeleň
ve vnitrobloku

dominanta

pěší osa s vodní
plochou

Urbanistické schema
s polootevřenými bloky
a lokálními výškovými
dominantami

uzavření bloků objekty s jižní orientací
po obvodu území

zelený “koridor”
městský park

možnost variantního
vedení tramvajové trati
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