Městská část Praha 5
11. zasedání Rady městské části Praha 5
konané dne 15.03.2019
číslo usnesení RMČ/11/272/2019
1. bod programu
Předkladatel: Ing. Jan Panenka, radní MČ Praha 5
Příprava realizace stavby „Radlická radiála JZM – Smíchov, stavba č. 9567“,
veřejně prospěšná stavba, VPS 17/DK/5 (dále RR) - podpora MČ Praha 5
Rada městské části Praha 5
I. Konstatuje
1. že MČ Praha 5 usnesením RMČ č. 34/1095/2018 z 22. 8. 2018 kladně projednala
studii zabývající se spojením Butovického a Jinonického tunelu RR
II. Bere na vědomí
1. dopravně inženýrskou studii pro oblast Barrandovský most – Dobříšská
vypracovanou DF ČVUT Praha
III. Konstatuje
1. že je splněna převážná většina požadavků MČ Praha 5 na úpravu řešení RR,
které vyplynuly z několikaletého projednávání záměru v orgánech MČ Praha 5 a
s občany
2. že je nutné zapracovat do dalšího stupně projektové dokumentace úpravu
nivelety a protihlukových stěn RR v úseku Nové Butovice - Botanica umožňující
překrytí nejlépe dle variantního řešení "C"
3. že je nutné zapracovat zachování Výtopny Zlíchov, jakožto jedinečného muzea
železničních vozidel
4. že je nutné zajistit ve spolupráci s MČ Praha 5 projektovou přípravu souběžných
investičních opatření v území MČ Praha 5 přímo dotčeném výstavbou RR, ve
smyslu Studie okolí RR (pořízené OSI MHMP) a Studie zklidnění Jinonic
(pořízené MČ Praha 5), včetně opatření realizovatelných již v předstihu před
výstavbou RR
5. že je nutné zajistit zpracování studie dopravní obsluhy ulice Křížové včetně
časového a prostorového předpokladu návrhu záborů území pro staveniště a
projednat ji s dotčenými subjekty, včetně stavbou přímo dotčeného areálu
bývalého ČKD (jižní plochy jsou přímo dotčené výstavbou rampy RR)
IV. Trvá
1. na urychleném dokončení přípravy RR v souladu s připravovanou a
projednávanou dokumentací a na bezodkladném spuštění realizace akce, včetně
souvisejících dopravních opatření optimalizace uzlů Barrandovský most a Pražský
okruh
2. na přijetí takových dopravně organizačních opatření, aby se RR v žádné fázi
nestala výhodnější trasou pro tranzitní osobní dopravu před dobudováním
Pražského okruhu
3. na požadavku detailního řešení organizace výstavby RR, vč. dočasných záborů
pro stavbu a organizaci stavebních prací v hustě osídleném území Prahy
5 v předstihu před dokončením dokumentace pro stavební povolení
4. na zapracování do konečné dokumentace pro stavební povolení:
4.1 spojení Butovického a Jinonického tunelu
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4.2 úpravu úseku Nové Butovice - Botanica tak, aby byl snížen dopad RR na
okolí, a úsek mohl být překryt a vzniklo zelené veřejné prostranství
5. na realizaci obslužné komunikace k parc. č. 1236/1, k.u. Jinonice (škvárové
hřiště), napojené z Radlické jako doprovodné investice RR
V. Žádá
1. INV MHMP
1.1 zajistit splnění bodů III.2 – III.5 a IV.2 – IV.5 tohoto usnesení
1.2 zajistit urychlené dopracování a projednání dokumentace pro stavební
povolení RR v souladu s tímto usnesením, jako součást veřejně prospěšné stavby
RR
1.3 informovat RMČ Praha 5 o dopracování a projednání dokumentace RR a o
přípravě a realizaci všech připravovaných dopravních opatření souvisejících se
zprovozněním RR
1.4 předložit RMČ Praha 5 dopracovanou a projednanou Studii objízdných tras
tunelů RR v případě mimořádných situací před dokončením dokumentace pro
stavební povolení
2. náměstka primátora p. Vyhnánka, M.A., a ROZ MHMP zajistit finanční
prostředky na dokončení přípravy a zahájení realizace RR tak, aby nebyly
zbytečně prodlužovány negativní dopady aktuálně neřešitelné situace okolí
Radlické ulice
VI. Podporuje
1. urychlenou realizaci celého Městského okruhu včetně II. etapy Vysočanské
radiály
VII. Ukládá
1. předat toto usnesení Radě hl. města Prahy a MHMP
Zodpovídá: RNDr. Daniel Mazur Ph.D., starosta MČ Praha 5
Termín plnění: 29.03.2019
2. spolupracovat s INV MHMP při další projektové přípravě RR a informovat RMČ
Praha 5 o plnění tohoto usnesení
Zodpovídá: Ing. Jan Panenka, radní MČ Praha 5
Termín plnění: 31.12.2020
3. sledovat postup územního řízení a informovat RMČ P5 o postupu dle potřeby a ve
čtvrtletních intervalech
Zodpovídá: Ing. arch. Jan Kábrt, vedoucí Odboru územního rozvoje
Termín plnění: 31.12.2020

Poměr hlasování: 6/3/0

Stránka 2 z 2
11. RMČ, dne 15.03.2019

