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1. Nastavení institucionálního rámce revitalizace oblasti Palmovka - 
shrnutí postupu 

Tato zpráva shrnuje průběh druhé část díla: „Nastavení institucionálního rámce pro 
revitalizaci území Palmovky a zapojení žáků a studentů do tvorby Vize Palmovka 2030“. 
Zpráva z první části „Zapojení žáků a studentů do tvorby Vize Palmovka 2030“ byla zadavateli 
odevzdána 20. června 2017.  

Aby bylo možné dále pracovat na revitalizaci oblasti Palmovka a přistoupit od analýzy 
zpracované kanceláří UNIT architekti k návrhu koncepce pro dané území, bylo nejprve 
nezbytné vyřešit absenci institucionálního rámce, neexistenci organizační složky pražské 
samosprávy, která by mohla koordinovat další kroky revitalizace řešeného území. Druhá fáze 
tedy byla zaměřena na přípravu tohoto institucionálního rámce a vyjednávání jeho praktické 
realizace. 

Příprava institucionálního rámce a kroky vedoucí k jeho schválení byly průběžně 
konzultovány se zástupci zadavatele, především se zástupcem starosty MČ Praha 8 Petrem 
Vilgusem, který projekt Palmovka 2030 inicioval. Dále probíhala jednání se starostou MČ 
Praha 8 Romanem Petrusem, jehož připomínky byly do návrhu zapracovány.  

Dokument s prvním návrhem institucionálního rámce pro revitalizaci oblasti Palmovka byl 
vypracován v průběhu června 2017. Návrh dokumentu byl nejprve předložen 
k připomínkování zástupcům zadavatele. Poté byl zaslán všem hlavním aktérům městského 
plánování hlavního města Prahy - náměstkyni primátorky pro územní rozvoj, náměstkovi pro 
dopravu, Institutu plánování a rozvoje hl. m. Prahy (IPR Praha), Technické správě komunikací 
(TSK) a Dopravnímu podniku hl. m. Prahy (DPP), a byly naplánovány a realizovány konzultace 
k předloženému návrhu (přehled konzultací viz bod č. 2 této zprávy).  

Na jednáních s hlavními aktéry městského plánování byly představeny hlavní závěry 
analytické studie a zjišťována zpětná vazba k navrženému institucionálnímu rámci. Všichni 
hlavní aktéři s předloženým záměrem institucionálního rámce souhlasili. Dílčí připomínky a 
náměty, které na konzultacích zazněly, byly do návrhu zapracovány (finální verze k 1. 9. 2017, 
viz příloha této zprávy). 

Návrh byl poté náměstkyní primátorky Petrou Kolínskou po dohodě s náměstkem 
primátorky pro dopravu Petrem Dolínkem předložen ke schválení Radě hlavního města 
Prahy a 5. 9. 2017 byla jeho přepracovaná verze z 1. 9. 2017 schválena. Současně bylo 
usnesením RHMP schváleno zřízení pozice koordinátora pro předprojektové a projektové 
aktivity k rozvoji území Palmovka, který bude spadat pod ředitelku MHMP. 

Po obsazení pozice koordinátora by další kroky měly probíhat dle schváleného 
institucionálního rámce. Práci koordinátora podpoří vybraná externí konzultační firma. 
Hlavní aktéři městského plánování a zástupci Prahy 8 budou proces dále koordinovat a 
připomínkovat prostřednictvím expertní pracovní skupiny, která bude za tímto účelem 
zřízena. 
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2. Přehled konzultací s aktéry městského plánování hlavního města 

Osoba Funkce Kdy 

Lukáš Haupt vedoucí kanceláře nám. 
Kolínské 

• 7. 6. 2017 

• 13. 7. 2017 

Marek Zděradička ředitel sekce Infrastruktury a 
krajiny, IPR Praha 

• 27. 6. 2017 

Jan Šurovský technický ředitel a člen 
představenstva, DPP 

• 22. 8. 2017 

Václav Bláha 

Tomáš Černý 

Jan Voříšek 

Jan Kreml 

 

úsek doprav. inženýrství, TSK 

 

• 24. 8. 2017 

Ondřej Boháč 

Jitka Bendová 

ředitel, IPR Praha 

vedoucí kanceláře řízení 
projektů, IPR Praha 

• 24. 8. 2017 

Petr Dolínek 

Roman Petrus 

náměstek primátorky  

starosta, MČ Praha 8 

• 30. 8. 2017 

 

 


