
Městská část Praha 11

USNESENÍ
25. schůze rady městské části

konaná dne 19.07.2021
číslo usnesení 0694/25/R/2021

MEDANO - polyfunkční dům

 
Rada městské části Praha 11
 

I. souhlasí
1. se záměrem výstavby "MEDANO - polyfunkční dům" (dále jen "Záměr") dle předložené studie

"MEDANO  -  POLYFUNKČNÍ  DŮM"  (verze 7  -  06/2021,  ústupová  varianta  v souladu
s požadavky  a souhlasem  Odboru  územního  rozvoje  MHMP  a se  zapracovanými
připomínkami  z veřejné  prezentace  a projednání  na  výboru  pro  územní  rozvoj  a životní
prostředí  MČ Praha 11),  zpracovanou společností  ECI Architecture  s.  r.  o. 

II. doporučuje
1. v dalších stupních projektové přípravy Záměru vyřešit následující připomínky a požadavky: 

- začlenit uvažované vedení celoměstsky významné cyklotrasy A216 v severním přidruženém
prostoru ulice U Kunratického lesa;

- prověřit kapacitu stávajícího dopravního připojení; 

- z důvodu bezpečnosti a plynulosti silničního provozu zbudovat odbočovací a připojovací pruh
na komunikaci U Kunratického lesa; 

- doplnit bezbariérové pěší vazby z ulic Roztylská (zastávka MHD) i U Kunratického lesa; 

- doplnit dendrologický průzkum a sadové úpravy řešeného území; 

- výstavbu zorganizovat tak, aby bylo možné zachovat co největší množství vzrostlých stromů; 

- napojit nové objekty na CZT; 

- řešit způsob hospodaření s odpady s vymezením prostoru pro jejich uskladnění a třídění; 

- specifikovat nakládání s dešťovými vodami, retenční nádrž realizovat formou vodního prvku
v území; 

- vytvořit předpoklady pro připojení sousedních 2 rodinných domů k veřejným sítím; 

- jednat s obyvateli okolních bytových domů ve věci parkování a omezení následné stavební
činnosti; 

- plochu mezi stávajícím a navrhovaným objektem řešit jako klidovou a relaxační zónu (zeleň,
lavičky, stojany na kola apod.); 

- zvážit výšku navržené budovy A vzhledem k okolní zástavbě 
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III. požaduje
1. předložit dokumentaci dalšího stupně projektové přípravy Záměru k seznámení a posouzení

MČ Praha 11 

IV. ukládá
1. místostarostovi Ing. Martinovi Sedeke

• zaslat usnesení RMČ Praha 11 ve věci "MEDANO - polyfunkční dům" žadateli
Termín: 23.7.2021

Starosta MČ Praha 11: Jiří Dohnal, starosta

Ověřovatel: Mgr. Jakub Lepš, M.A., místostarosta

Předkladatel: Ing. Martin Sedeke, místostarosta

Zpracoval odbor: OUR

Zpracovatel: VED OÚR Fišarová Miroslava Ing. arch. P11
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