PŘEHLED

návrhů, připomínek a podnětů občanů hl. m. Prahy přednesených
na 16. zasedání ZHMP dne 16. 4. 2020
_____________________________________________________________
Termín vyřízení: - návrhů, připomínek a podnětů občanů hl. m. Prahy
přednesených na 16. ZHMP dne 16. 4. 2020

16. 5. 2020

PÍSEMNÉ
INT. č. 16/1/P – Ing. Marta Pakostová

– interpelace směřovala na I. náměstka primátora Hlaváčka
ve věci
-

informace k současnému stavu v přípravě studie k Rohanskému mostu

písemná interpelace předána nám. Hlaváčkovi k písemné reakci

Magistrát Hlavní město Praha
Interpelace na zastupitele na zasedání dne 16.4.2020
INFORMACE K SOUČANSNÉMU STAVU V PŘÍPRAVĚ STUDIE
K ROHANSKÉMU MOSTU.
Dne 14. října 2019 za přítomnosti radního Hlaváčka, radního
Scheinherra, doc. Kotase a Ing.Pakostové se konala na Magistrátě
schůzka k naší studii. Pánové si vyžádali podrobnější studii na základě
podkladů, stejných, jaké dostaly obě jimi oslovené kanceláře.
Tyto podklady jsme z IPR postupně získávali až do konce února
2020,vzhledem k tomu,že nejdůležitější na mobilní zábrany
v zadávacích materiálech vůbec nebyly a tedy ani nebyly řešeny.
V zásadě je studie v závěrečné fázi, kdy externí specialista přesně
rozkresluje tramvajové výhybky na obou stranách mostu a dolaďují
poslední centimetry výšky mostu na obou stranách, neboť i
tramvajová trať je v našem návrhu součástí nosné konstrukce mostu
a má vliv na výšku mostu. V našem návrhu je řešena jak strana
Holešovic, tak Karlína a dostatečně prokazuje možnost most
v původní trase podle Územního plánu postavit.
Postup v měsíci dubnu 2020 očekáváme tento: Doc. Kotas dokončí
své práce, poté bude následovat předem dohodnuté jednání, tj.
pouze za účasti docenta Kotase, radního Hlaváčka, radního
Scheinherra a mě.
Dále bude nabídnuta prezentace příslušnému zastupitelskému
výboru,ev.jsme připraveni poskytnout další veřejnou prezentaci pro
zájemce. Studie bude oficiálně předána na květnovém Zastupitelstvu,
příp. Radě, pokud by z důvodu pandemie Zastupitelstvo stále ještě
nezasedalo.
S pozdravem
Ing .Marta Pakostová, zástupce veřejnosti
SVJ V háji 1
V haji 1, 170 00 Praha 7

