714 / Barrandovský a Zlíchovský most

Připomínky MČ Praha 5

Z (10) lineární / P [S]

Přehledový list připomínek v lokalitě 714 / Barrandovský a Zlíchovský most
KATEGORIE PŘIPOMÍNKY

SPECIFIKACE

Změna zařazení lokality
Změna regulativů lokality

✔

Změna grafické části hlavního výkresu

Změna hranice

Ochrana zeleně

✔

Ochrana veřejného vybavení a
infrastruktury

Dopravní infrastruktura (rozšíření koridoru tram.
Trati, cyklistické propojení Zlíchov – Podolí)

✔

Jiné

Přičlenění předpolí Barrandovského mostu
Terminologie Dvorecký/Zlíchovský most

Probíhající změna/úprava ÚPn
Podnět občanů
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714/1
Úprava rozsahu lokality a hranice s územím č. 072/Smíchovské nádraží. Tato připomínka je zásadní.
Odůvodnění: MPP uvažuje se dvojicí Zlíchovských mostů a je přehlednější mít oba na západní straně
zaústěné do plochy lokality č. 714/Barrandovský a Zlíchovský most, kde je typická lineární struktura
dopravního koridoru. Připomínka je podávána i jako změna hranic u lokality č. 072/Smíchovské
nádraží.
714/2
Doplnit předpokládané cyklistické propojení Zlíchov-Podolí. Tato připomínka je zásadní.
Odůvodnění: Oba břehy Vltavy jsou dle mnoha podkladů významnými cyklistickými trasami ve městě
a jejich vzájemné propojení je zde žádoucí. Stávající užívání Barrandovského a Železničního mostu je
spíše východiskem z nevyhovujícího stavu, než známkou koncepčního plánování. Napojení cyklotrast
na most/mosty bude mít též dopad na formování předpolí mostů a z toho vyplývající prostorové nároky
komunikací a souvisejících dopravních staveb.
714/3
Přičlenění předpolí Barrandovského mostu k ploše lokality č. 714/Barrandovský a Zlíchovský most
(podáno i jako připomínka v lokalitě č. 968/Vltava jih). Tato připomínka je zásadní.
Odůvodnění: Spodní část komunikace „K Barrandovu“ má logickou funkční vazbu na Barrandovský
most, pro nějž existuje tato samostatná lokalita. Ponechání zatíženého komunikačního uzlu
v nezastavitelném a vegetací převážně pokrytém území „Vltava jih“ nedává smysl a nelze jej logicky
zdůvodnit.
714/4
Terminologické zpřesnění – vyjasnění používání názvu Dvorecký/Zlíchovský most
Odůvodnění: V různých podkladech věnujících se rozvoji HMP se stále vyskytují oba názvy – tedy
Zlíchovský i Dvorecký most. Je třeba nalézt jednoznačný název, který bude užíván a fixace jména v MP
je správným krokem. V případě budoucí realizace obou navržených mostů se i o tuto jednoznačnost
přijde, a bude třeba názvy obou mostů znovu upřesnit.
714/5
Přičlenění celé lokality a předpolí Barrandovského mostu dle připomínky 714/3 k území lokality č.
843/Vltava I. Tato připomínka je zásadní.
Odůvodnění: Lokalita č. 714 je velmi malá a je sporná, zda má být MPP takto fragmentován. Na pravém
břehu obdobné území není a mosty jsou vedené z lokality č. 843/Vltava I. a navazujících stavebních
lokalit. Bude-li území přičleněno k lokalitě č. 843/Vltava I., pak by se neuplatnila připomínka v lokalitě
č. 714/Zlíchovský a Barrandovský most a západní předpolí severního Zlíchovského mostu by zůstalo u
lokality č. 072/Smíchovské nádraží.
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