
Městská část Praha 5
1. zasedání Rady městské části Praha 5

konané dne 11. 01. 2017

číslo usnesení 1/45/2017

45. bod programu

Předkladatel: Klíma Radek, MUDr., starosta MČ P5

Smíchov CITY

Rada městské části Praha 5

I. Bere na vědomí

1. studii prvních 2 bloků projektu Smíchov CITY

II. Doporučuje

1. investorovi

1. zvážit formu provozu cyklistů na budoucí pěší zóně. Tento provoz zde řešit spíše 
formou sdíleného dopravního prostoru, tj. smíšeným provozem pěších a cyklistů, 
nikoliv vyhrazeným pruhem pro cyklisty vyznačeným v prostoru komunikace. Tento 
režim může být upraven příslušným dopravním značením

2. aby další fáze výstavby projektu podmínila realizací komunikace prodloužené 
Stroupežnického a jejího napojení na ul. Radlickou a MO

3. podpořit vybudování dopravního terminálu Smíchov (zejména P+R parkoviště) s 
podmínkou finanční participace developera na jeho výstavbě, a to v podstatném 
rozsahu

III. Žádá

1. investora
1. aby příčná komunikace v území (Na Valentince) byla řešena jako průjezdná i přes
pěší bulvár (např. zvýšením vozovky komunikace na niveletu pěší zóny tak, aby byl 
upřednostněn nerušený pohyb pěších) a doporučuje v této komunikaci umístění 
dostatku parkovacích stání, souhlasí s variantou po jedné straně kolmá, po druhé 
podélná

2. v navazujícím území zakomponovat vyústění z mostu přes Nádražní ul. (v 
budoucnu dle záměru SŽDC nevyužívaným železničním spojením mezi nádražím 
Smíchov sever a Železničním mostem přes Vltavu) do celkových pěších a 
cyklistických tras v rozvojovém území



3. aby princip průjezdnosti příčných komunikací kolmých na centrální bulvár byl 
uplatněn i v navazujícím zbytku území Smíchov City

4. max. využití železnice při realizaci stavby

5. aby investor předložil předpokládaný harmonogram etapizace výstavby

6. o prověření vzniku nové komunikace Malého smíchovského okruhu v ose 
železničního mostu spojující výjezd z tunelu Mrázovka s Hořejším nábřežím

7. písemné vysvětlení skutečnosti, že křižovatka Stroupežnického x Za Ženskými 
domovy není navržena jako průsečná a řešení zásobování obchodů

8. aby ve spolupráci s MČ P5 připravil návrh na občanskou vybavenost (škola, 
školka, pošta atd.), na které se bude finančně podílet

IV. Konstatuje

1. že pro další fáze výstavby Smíchov City si vyhrazuje další projednání dopravního 
zatížení

Poměr hlasování: 6/0/2
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Smíchov CITY

Materiál obsahuje:

Důvodová zpráva.doc

Žádost a Plná moc_19.10.2016.pdf

SC1_ST_SM 1-2-3_Celek-verzeA3_160729_000.pdf

Usnesení VÚR ze dne 08.11.2016.pdf

Usnesení KD ze dne 06.12.2016.pdf

Materiál projednán:

ve Výboru územního rozvoje 08. 11. 2016

v Komisi dopravní 06. 12. 2016

Za správnost:

Materiál zpracoval:

Odbor územního rozvoje

Mareš Petr, Ing. arch., pověřen vedením Odboru územní rozvoj

Stoklasová Eva, asistentka

Úkoly uloženy:

Materiál předkládá:

Klíma Radek, MUDr., starosta MČ P5


