Hlavní město Praha
ZASTUPITELSTVO HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY

U S N E S E N Í
Zastupitelstva hlavního města Prahy
číslo 14/5
ze dne 25.2.2016
k petici „za okamžité provedení lokálních oprav Libeňského mostu, které zamezí dalšímu
chátrání mostu a jeho uzavření, vypracování projektu citlivé rekonstrukce mostu a zařazení
těchto bodů na jednání Zastupitelstva hl. m. Prahy“
Zastupitelstvo hlavního města Prahy
I.

II.

bere na vědomí
1.

text petice „za okamžité provedení lokálních oprav Libeňského mostu, které zamezí
dalšímu chátrání mostu a jeho uzavření, vypracování projektu citlivé rekonstrukce
mostu a zařazení těchto bodů na jednání Zastupitelstva hl. m. Prahy“

2.

expertní zprávu Kloknerova ústavu ČVUT ve věci posouzení současného
technického stavu a možností oprav Libeňského mostu

3.

zahájení řízení Ministerstva kultury ČR ve věci prohlášení pražského Libeňského
mostu za kulturní památku

pověřuje
náměstka primátorky Petra Dolínka vyřízením petice a zajištěním urychlené opravy
Libeňského mostu ve stávající šíři

Předkladatel: předsedkyně Výboru kontrolního ZHMP
Tisk:
Z-4191
Provede:
Na vědomí: odborům MHMP

Důvodová zpráva

V souladu s příslušnými ustanoveními Listiny práv a svobod, zákonem o právu petičním, zákonem o
hl. m. Praze a dle režimu stanoveného Pravidly pro přijímání a vyřizování petic a stížností podaných
orgánů hl. m. Prahy je předkládána petice, kterou občané (zastoupeni Ing. Arch. Petrem Kučerou)
požadují, aby členové ZHMP projednali a přehodnotili záměr demolice a rozšíření Libeňského mostu.
Občané požadují projednání následujících bodů:
1. Uložit Technické správě komunikací hl. m. Prahy (dále jen TSK) okamžité zahájení lokálních
oprav Libeňského mostu (popsaných v posudku Kloknerova ústavu) v rozsahu zamezení
dalšího chátrání konstrukce a uzavření mostu.
2. V koordinaci s MČ Praha 7 a MČ Praha 8 vyhotovit analýzu stávajícího a navrhovaného
dopravního zatížení Libeňského mostu s důrazem na posouzení nutnosti obnovení průjezdu
vozidel nad 6t a nutnosti rozšíření mostu ze stávajících 21 m na 26 m (2+2 jízdní pruhy).
3. Uložit TSK zpracovat projekt rekonstrukce Libeňského mostu ve stávajících šířkových
parametrech, který bude vycházet z předcházející dopravní analýzy (viz. bod 2) a rozhodnutí
Ministerstva kultury ČR ohledně rozsahu a způsobu památkové ochrany mostu. Nacenit
potřebné práce a seznámit s nimi Radu HMP a veřejnost.

Obsahem petice se zabýval Kontrolní výbor ZHMP na svém 14. jednání dne 17. 2. 2016. Členové
výboru souhlasili, že petice bude předložena předsedkyní kontrolního výboru jako samostatný bod
únorového zasedání ZHMP a doporučili ZHMP, aby vyřízením této petice pověřili náměstka
primátorky HMP Petra Dolínka.

