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DDŮŮVVOODDOOVVÁÁ  ZZPPRRÁÁVVAA  
 

pro schůzi rady MČ Praha 11 dne 8.8.2012 ve věci: 
 

Studie revitalizace lokality Háje - zpracování a projednání 
návrhu zadání 

 
Důvod předložení: 
Plnění úkolu zastupitelstva MČ Praha 11 
 

Zastupitelstvo městské části Praha 11 přijalo dne 4. 1. 2011 usnesení č. 22/2/Z/2010 
ve kterém se mimo jiné praví: "ve spolupráci s Radou MČ Praha 11 zajistit zpracování 
samostatného uceleného podkladu pro revitalizaci lokality Háje a zapojit do 
zpracování podkladů občany, s termínem do 30. 9. 2011".  

Městská část Praha 11 z tohoto důvodu zadala ke zpracování Studii revitalizace 
lokality Háje. Zpracování studie bylo rozděleno do dvou částí. První částí jsou již 
zpracované Analytické podklady Studie revitalizace lokality Háje (dále jen Analytické 
podklady) a druhou částí bude vlastní Studie revitalizace lokality Háje.  

Zpracované Analytické podklady byly OÚR předány projektantem v říjnu 2011. OÚR 
měl k předaným podkladům připomínky s požadavky na doplnění předaných 
Analytických podkladů. Přepracované a doplněné Analytické podklady byly OÚR 
dodány zpět koncem listopadu 2011. Podle postupu zpracování Studie revitalizace 
lokality Háje, který je součástí uzavřené smlouvy se zpracovatelem, doplnil OÚR 
předběžný návrh zadání pro pořízení návrhové části Studie revitalizace lokality Háje 
podle předaných Analytických podkladů.  

Tento návrh zadání byl projednán s veřejností ve dnech 26. 3. a 31. 3. 2012 podle 
podmínek stanovených Zastupitelstvem MČ Praha 11 (usnesení  ZMČ Prahy 11 č. 
22/9/Z/2011 ze dne 20. 7. 2011 - Pravidla pro projednávání rozvojových záměrů, vizí 
a dokumentací městské části Prahy 11 s občany). 

Návrh zadání společně s Analytickými podklady byl vystaven v tiskové podobě na 
OÚR a v elektronické podobě na webových stránkách MČ Praha 11.  Veřejnost byla 
informována o místech vystavení a datu projednání návrhu zadání jednak na úřední 
desce, dále na vývěskách ve stanicích metra Háje, Opatov, Chodov a Roztyly. Dále 
bylo oznámení umístěno na webových stránkách MČ Praha 11 a opakovaně bylo na 
těchto stránkách zveřejňováno v rubrice aktualit.   

Z projednání vzešlo více než 200 námětů, které byly všechny individuálně 
vyhodnoceny a na jejich základě OÚR doporučuje doplnit projednávaný návrh zadání.  

Návrh zadání společně s vyhodnocením připomínek byl dne 21. 6. 2012 projednán ve 
výboru pro územní rozvoj a životního prostředí.  
Předpoklad dalšího postupu: 
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1. Projednaný a doplněný návrh zadání s podanými a vyhodnocenými náměty 
předložit k projednání zastupitelstvu MČ Praha 11. 

2. Na základě schváleného zadání zpracovat a projednat Studii revitalizace 
lokality Háje. 

 
 
Vyjádření příslušných odborů ÚMČ a poradních orgánů 
 
Výbor pro územní rozvoj a životní prostředí přijal dne 21. 6. 2012 následující 
usnesení:  
"Výbor pro územní rozvoj a životní prostředí se seznámil s vyhodnocením námětů 
vzešlých z veřejného projednání návrhu zadání pro zpracování Studie revitalizace 
lokality Háje a bere ho na vědomí." 
 
Závěr – doporučení zpracovatele 
OÚR doporučuje předložit výsledky veřejného projednání návrhu zadání pro 
zpracování Studie revitalizace lokality Háje k projednání v zastupitelstvu 
MČ Praha 11.  
 
Zpracoval:  Ing. Miroslav Tatíček, odbor územního rozvoje, dne 17.7. 2012 
Předkládá:     Ing. arch. Jan Kábrt, vedoucí odboru územního rozvoje  
 

Příloha:  

 č. 1.  Vyhodnocení všech námětů vzešlých z veřejného projednání Návrhu 
zadání. 

 č. 2.  Doplněný Návrh zadání pro zpracování Studie revitalizace lokality 
Háje. 

 č. 3.  Kopie námětů č. 1 a 3 

 č. 4.  Kopie námětů č. 2 

 č. 5.  Kopie námětů č. 4 

 č. 6.  Kopie námětů č. 5 

 č. 7.  Kopie námětů č. 6 

  č. 8.  Kopie námětů č. 7 

 č. 9.  Kopie námětů č. 8, 9 a 10 

 č. 10.  Kopie námětů č. 11 

 č. 11. Kopie námětů č. 12 

 


