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Participace k budoucí podobě Jarovské třídy právě odstartovala
15. 6. 2021

Veřejnost má šanci ovlivnit budoucí podobu Jarovské třídy. V Malešické

ulici je až do 25. června umístěn informační kontejner. Online dotazníkové šetření
probíhá do 11. července.
„MČ Praha 3 spolu s Institutem plánování a rozvoje (IPR) chce získat cenné podněty od
obyvatel. Na jejich základě vznikne finální podoba architektonické studie o podobě Jarovské
třídy,“ vysvětluje Pavel Křeček, radní pro strategické plánování Prahy 3.
Před Kulturním centrem Vozovna je umístěna tematická výstava a od 14. do 25. června je
naproti Penny v Malešická 2799/22b umístěn informační kontejner.
V úterý 15. června od 18 hodin proběhne na území budoucí Jarovské třídy komentovaná
procházka za účasti zpracovatelů studie a architektů. Vychází se od kontejneru naproti
Penny marketu (Malešická 2799/22b).
Ve středu 23. 6. od 18h proběhne procházka se startem v Malešickém parku (zahájení u
informačního stánku v horní části Malešickém parku).
Součástí zapojení veřejnosti je i online dotazník, který je možné vyplnit do 11. července.
Více informací včetně představení projektu v CAMPu naleznete na iprpraha.cz/jarovskatrida
nebo na planujtrojku.cz.
Budoucí Jarovská třída využije koridor bývalé železniční trati a nabídne nové propojení především pro veřejnou tramvajovou
dopravu, pěší, cyklisty a také pro automobilovou dopravu, čímž přispěje k rozvedení dopravy mimo stávající přetížené
komunikace. Bude koncipována tak, aby Žižkovu přinášela i jiné benefity než pouze dopravní. Důraz bude kladen na její
městský a městotvorný charakter, na zachování propojení obytných a přírodních ploch, doplnění sítě ulic a pěších i cyklistických
cest. V plánu je také nová výsadba stromů s cyklostezkou.
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