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Smluvní spolupráce veYejného a soukromého sektoru
je stále více vyu�ívána jako nástroj pro dosa�ení cílo územního 

rozvoje obce.

Samosprávy aktivn�ji hledají nové zdroje financování veYejné 

infrastruktury a stále v�taí podíl na její výstavb� pYenáaejí na 

soukromé subjekty. 



Rada m�stské ásti Praha 3 schválila dne 13.04.2022 usnesení . 268

Metodiku spoluúasti investoro na rozvoji HMP
a souasn�

Zásady spoluúasti investoro na rozvoji m�stské ásti Praha 3
vetn� návrhu vzorových smluv.
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C. Principy Metodiky

Zásady spoluúasti investoro

na rozvoji M�stské ásti Praha 3



Z3194 Cetin Z3506 Nagano

Z3221 Jarov

VLASTNICTVÍ POZEMKo

R vetn� státem ovládaných subjekto          HMP vetn� jím ovládaných subjekto bez 
M           tuzemské právnické osoby          tuzemské fyzické osoby          podílnictví dvou a 
více subjekto rozných skupin
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KLÍOVÉ REZIDENNÍ PROJEKTY_SMLUVNÍ PARTNEYI

Central Group 80.590 m2 HPP

Central Group 248.810 m2 HPP

Penta 55.140 m2 HPP

Geosan 61.010 m2 HPP

Finep 85.230 m2 HPP

Trei Development 9.520 m2 HPP

Sekyra 251.810 m2 HPP

Central Group 106.000 m2 HPP



SPOLENÝ PODNIK_BUDOVA NÁKLADOVÉHO NÁDRA}Í

VytvoYení spoleného podniku Hlavního m�sta Prahy, spolenosti Sekyra Group a.s. a
Národního filmového archivu je základní pYedpoklad vzniku �ivého kulturn�-
spoleenského, obchodního i akolského centra a nezbytná podmínka pro rozvoj tvrti.
Souástí bude novostavba základní akoly, stYední akola, knihovna, poliklinika, prostory pro
kulturu, komunitu a spolky, obchody, restaurace, slu�by.
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Návrh tYístranných smluv mezi Hlavním m�stem Praha, M�stskou ástí Praha 3 a
jednotlivými investory je pYipravován na základ� Metodiky spoluúasti investoro na
rozvoji území hl. m. Prahy. Smlouvy potvrdí závazky stran a dohodu na rozvoji území.
Urbanistická studie s prvky regulaního plánu NN}/IPR Praha 2022 bude souástí smluv.
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Výkres veYejné vybavenosti
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ZÁKLADNÍ PARAMETRY SMLUV

" Kapacita území 3 HPP investiního zám�ru_je dána (zm�nami) územního plánu
" Regulativy_definované Urbanistickou studií s prvky regulaního plánu
" Finanní a nefinanní pln�ní_podíl stran na veYejné infrastruktuYe
" Dalaí jiná individuáln� dohodnutá pln�ní



Celom�stsky významná zm�na územního plánu Z2600 a pYilehlé zm�ny Z3194 (Cetin),
Z3221 (Inklemo), Z3506 (Nagano). PYedm�tem zm�n je návrh transformace brownfieldu
nákladového nádra�í }i�kov a airaího území na novou m�stskou tvre. Zm�na také m�ní
koncepci dopravní infrastruktury zruaením nákladového nádra�í }i�kov a vymezením nové
tramvajové trat� pro kvalitní obsluhu území veYejnou dopravou.

Z3194 Cetin Z3506 Nagano

Z3221 InklemoZ2600

KAPACITA ÚZEMÍ_ZM�NY ÚZEMNÍHO PLÁNU



rozloha Yeaeného území = 71 ha (11 % rozlohy M P3) 

&tém�Y 950.000 m2 HPP (bez historické budovy nákladového nádra�í) 

KAPACITA ÚZEMÍ



" 71 ha vetn� 11 ha parko
" 950.000 m2 HPP
" 21.000 nových obyvatel
" 10.000 byto
" 4.000 pracovních pYíle�itostí

visualization / IPR Praha

KAPACITA ÚZEMÍ



Urbanistická studie s prvky regulaního plánu NN} / IPR Praha_Hlavní výkres regulace

2022_IPR Praha / Urbanistická studie s prvky regulaního plánu
Yeaení bylo ve stejné podrobnosti rozaíYeno o území pYilehlých zm�n Z3194, Z3221, Z3506.
Kapacity veYejné infrastruktury zohledIují i území souvisejících zm�n.

REGULACE ÚZEMÍ

Z3194 Cetin Z3506 Nagano

Z3221 InklemoZ2600



Hlavní výkres regulace
s jasn� definovanou závazností jednotlivých regulativo.

Urbanistická studie s prvky regulaního plánu NN} / IPR Praha_Hlavní výkres regulace

REGULACE ÚZEMÍ



Výkres veYejné vybavenosti

Urbanistická studie s prvky regulaního plánu NN} / IPR Praha_Výkres veYejné vybavenosti

REGULACE ÚZEMÍ



Výkres veYejné vybavenosti
s jasn� definovanými kapacitami
a umíst�ním

Urbanistická studie s prvky regulaního plánu NN} / IPR Praha_Výkres veYejné vybavenosti

REGULACE ÚZEMÍ



昀nální dohoda

Nákladové nádra�í }i�kov

T2 4 tarif rozdíl:

T
1
 4 tarif stav:

2300 K

Metodika 5.0 Dohoda pro NN}

+ 5%  2415 K

700 K + 15% 805 K
HPP m2

stávající
(pYed zm�nou)

HPP m2

navýaení

vyaaí tarif
~ zhodnocení ÚP nenárokovou zm�nou

ni�aí tarif
~ stávající dohoda o území v ÚP

Interní navýaení po�adovaného pln�ní (R) dohodou

Výpoet výae spoluúasti dle Metodiky                  &1 530 851 180 K

FINANNÍ A NEFINANNÍ PLN�NÍ



Výpoet výae spoluúasti dle Metodiky              &1 530 851 180 K

FINANNÍ A NEFINANNÍ PLN�NÍ

Finanní pln�ní 616 400 000 K
rozd�leno mezi HMP a M Praha 3

Nefinanní pln�ní 914 451 060 K



KLÍOVÉ VEYEJNÉ PROJEKTY

" 2.240 míst ve akolách (650 v 5ti Ma, 1.350  ve 2 Za, 240 ve Sa)
" sociální a zdravotní slu�by            
" obecní bydlení
" parky a veYejná prostranství
" nová tramvajová trae                 
" komunikace a veYejná prostranství 



NEFINANNÍ PLN�NÍ

" Realizace p�ti Ma 

Podorysy

nákladového 
nádra~í }i~kov 

MateYská akola

Ilustraní perspektiva
Zahrada zónování

Yez Podorysy

nákladového 
nádra~í }i~kov 

MateYská akola

Ilustraní perspektiva
Zahrada zónování

Yez

PYíklad: Ma Parková tvre Central Group / Loxia



NEFINANNÍ PLN�NÍ

" Realizace p�ti Ma 
" Pozemky pro parky a realizace n�kterých z nich 



NEFINANNÍ PLN�NÍ

" Realizace p�ti Ma 
" Pozemky pro parky a realizace n�kterých z nich 
" Pozemky pro veYejná prostranství a jejich realizace 
" Pozemky pro stavby dopravní infrastruktury (Maleaická, }elivského, Jarovská tYída, TT)



DALaÍ NEFINANNÍ PLN�NÍ

" Závazek realizovat zdravotní nebo sociální slu�by (na komerní bázi)
" PYedem stanovené kapacity bydlení poskytnuté m�stské ásti jako dostupné bydlení 

na urenou dobu  



DALaÍ ZÁVAZKY

" Minimální poet parkovacích stání dle PSP
" Etapizace výstavby v závislosti na dokonování staveb dopravní infrastruktury



ZÁVAZKY HLAVNÍHO M�STA PRAHY



ZÁVAZKY HLAVNÍHO M�STA PRAHY

PYedpokládaná celková výae závazko HMP &2 630 125 000 K

2 634 125 000 K2 634



ZÁVAZKY HLAVNÍHO M�STA PRAHY

" Tramvajová trae
" Rekonstrukce Maleaické ulice, Jarovská tYída (usnesení RHMP .2520 z 19.9. 2022)

" VeYejná prostranství v centrální ásti
" Výstavba dvou Za (Za v areálu NN}, Za Habrová)
" Realizace východní ásti lineárního parku



ZÁVAZKY HLAVNÍHO M�STA PRAHY

" Architektonická sout�� na Za v areálu NN}
" KrajináYsko-urbanistická sout�� na Yeaení veYejných prostranství a parko (usnesení RHMP 

.2519 z 19.9. 2022)



ZÁVAZKY HLAVNÍHO M�STA PRAHY

" Architektonická sout�� na Za v areálu NN}
" KrajináYsko-urbanistická sout�� na Yeaení veYejných prostranství a parko (usnesení RHMP 

.2519 z 19.9. 2022)

" Nákup byto pro potYeby m�sta



KVALITATIVNÍ PO}ADAVKY

" Vysoká kvalita veYejných prostranství_respektování strategických dokumento HMP -
Manuálo

" Vysoká kvalita pYedávaných staveb veYejné vybavenosti
" Respektování Standardo M P3 na akolské stavby
" Modrozelená infrastruktura_hospodaYení s deaeovými vodami, zelené stYechy, 

stromoYadí
" Energetická koncepce tvrti_veYejné budovy energeticky sob�stané  (Ma, Za, &)



KEY JOINT VENTURE

Pra�ský hrad

Staré m�stoMalá Strana

Letná Holeaovice

Karlín

}i�kov

VinohradySmíchov

LibeI

Dejvice

Nové m�sto

Bubny

D�KUJI ZA POZORNOST


