Jedním z určení manuálu je iniciovat a vytvářet
Následným krokem by mělo být vypracování
podklad pro následné přípravné projektové
Akčního plánu. Tento Akční plán by měl vytvořit
a organizační kroky směřující k naplňování cílů
projektmanager hl. města Prahy.
manuálu.
Pozn: Následující výčet není vyčerpávající, uvádí pouze příklady.

Akční plán by se měl zabývat například
následujícími projekčními a organizačními kroky.

Krátkodobé cíle (1—2 roky)
Organizační, strategické a politické cíle

vykonává (garanti)

odkaz v dokumentu →

Zřízení kanceláře koordinátora projektů

RHMP

návrh strategie / V Procesy tvorby…

Restrukturalizace rozpočtu Prahy: nová kapitola veřejný prostor — integrující
investice do veřejných prostranství

RHMP

návrh strategie / V Procesy tvorby…
návrh strategie / V.1 Aktéři procesu
V.2.2 Správa a údržba

Restrukturalizace rozpočtu Prahy: nová kapitola Participace veřejnosti
(prostředky na získávání podnětů k projektům, prostředky na individuální
komunikační strategie pro jednotlivé projekty) — může být součástí kapitoly
Veřejný prostor

návrh strategie / V.2.5 Procesní podpora…

Vytvoření pravidel pro automatické udělování záborů veřejného prostranství
Vytvoření pravidel pro dočasné užívání prostranství
v transformačních územích

IPR/SDM + MP + MHMP

manuál / B Typologie

Zřízení pracovní skupiny pro uliční stromořadí

IPR + OŽP MHMP + OŽP + MČ + …

manuál / D.2 Stromy a vegetace

Zřízení pracovní skupiny pro regulaci reklamy na veřejných prostranstvích

IPR/SDM + ZIO + SVM + OPP MHMP

manuál / D.8 Venkovní reklama
D.5.6 Informační a orientační prvky
B Typologie

Pořízení informačního portálu podpory, tvorby, správy a užívání veřejných
prostranství, nastavení systému sběru dat, zadání souvisejících výzkumných
projektů

Koordinátor projektů + RHMP

návrh strategie / V Procesy tvorby…

Plán hierarchizace veřejných prostranství

IPR/SPM + IPR/SDM
(Metropolitní plán)

manuál / D Prvky

Plán udržitelné mobility

IPR/INFRA

Parkovací politika na území celého města

MHMP + IPR

manuál / C.2.6 Parkování

Koncepce povrchů v Pražské památkové rezervaci

IPR + OPP

manuál / D.1 Materiály a povrchy

Rozpracování některých témat manuálu detailněji do „plug–inů“ manuálu
(např.: Metodika navrhování systému decentralizovaného odvodňování,
užívání veřejných prostranství atd.)

IPR/SDM + externisté

manuál / C.2.8 Hospodaření s dešťovou vodou
D.2 Stromy a vegetace

Změna TP186 Zábradlí na pozemních komunikacích pro
dopravně–bezpečnostní zábradlí

IPR + MHMP

manuál / D.5.7.1 Zábradlí

Pořízení a změny dokumentů

Změna předpisů pro podobu dopravních značek — používání zmenšených
velikostí a jejich ještě menší obdoby ve městě

manuál / D.3.3 Dopravní prvky a značení

Změna předpisů na umísťování sloupků SSZ do středu chodníku

manuál / D.3.3 Dopravní prvky a značení

Výzkumný projekt: Možnosti koexistence sítí technické infrastruktury
a kořenového systému stromů ve stísněných podmínkách uličních profilů

manuál / D.3.1 Podzemní vedení sítí

Nová koncepce péče o vegetační plochy (zeleň). Součástí bude vypracování
pilotního plánu péče pro vybrané území a metodiky pořizování plánů péče
o jednotlivé celky parků a veřejných prostranství

OŽP MHMP + OŽP nebo referenti
MČ + Lesy hl. m. Prahy + …

manuál / D.2 Stromy a vegetace

Koncepce rozmístění toalet na veřejných prostranstvích a v příměstské krajině,
metodika umisťování dočasných toalet — součást KRVP

IPR + MHMP

manuál / D.6.2 Veřejné toalety

Pasportizace, analýza potenciálu pražských pasáží a průchodů;
Koncepce jejich rozvoje/součást Koncepce rozvoje veřejných prostranství

IPR + MHMP + OPP
(soutěž)

manuál / B Typologie

Koncepce restrukturalizace a redesignu informačního a orientačního systému
města

IPR + MHMP + SVM + OPP
(soutěž)

manuál / D.5.6 Orientační a informační prvky

Dokument regulace reklamy na veřejných prostranstvích
1) katalog nabídka ploch pro reklamu nabízených městem
2) strategie prezentace kulturních institucí

IPR + MHMP + ZIO + SVM + OPP

manuál / D.8 Venkovní reklama

Vývoj a inovace prvků pro bezbariérové užívání
(užité materiály pro vodicí proužky…)

IPR + SONS

manuál / D.1.3 Příklady povrchů
a jejich užívání

Vývoj, inovace a redesign (dočasných) dopravních prvků, vč. zábradlí
(city–bloky, balisety, označníky, velikost značek, zábradlí…)

IPR + MHMP (soutěž)

manuál / D.3.4 Dočasná dopravní zařízení
D.5.7.1 Zábradlí

Vývoj a inovace prvků pražského městského mobiliáře

IPR (soutěž)

manuál / D.5 Mobiliář

Realizační

Jedním z určení manuálu je iniciovat a vytvářet
Následným krokem by mělo být vypracování
podklad pro následné přípravné projektové
Akčního plánu. Tento Akční plán by měl vytvořit
a organizační kroky směřující k naplňování cílů
projektmanager hl. města Prahy.
manuálu.
Pozn: Následující výčet není vyčerpávající, uvádí pouze příklady.

Akční plán by se měl zabývat například
následujícími projekčními a organizačními kroky.

Dlouhodobé cíle (2—5+ let)
Organizační, strategické a politické cíle

vykonává (garanti)

odkaz v dokumentu →

Revize a nové nastavení smluv s dodavateli služeb

MHMP

návrh strategie

Vytvoření městského systému financování, kvalitního výběru a údržby
uměleckých děl

MHMP

manuál / D.9 Umění
na veřejných prostranstvích

Vytvoření pozemkového fondu společně s finančním fondem jako nástroje pro
směnu pozemků

MHMP/SVM

Program zpřístupňování a zapojování nepřístupných prostranství (zahrady,
vnitrobloky, terasy budov, průchody, areály…)

MHMP

manuál / B Typologie

Nastavení systému kompenzačních opatření u projektů dopravní
infrastruktury, rozsáhlých projektů s významným vlivem na kvalitu okolního
prostředí

MHMP

manuál / B Typologie

Pořízení Koncepce rozvoje veřejných prostranství hl. města Prahy (KRVP)

IPR

návrh strategie

Metodika navrhovaní systému decentralizovaného odvodnění na veřejných
prostranstvích Prahy + aktualizace Generelu odvodnění hl. m. Prahy;
Program zapojení parků a dalších veřejných prostranství do systému Green
infrastructure

MHMP + IPR + Lesy hl. m. Prahy

manuál / B Typologie
C Uspořádání

Koncepce venkovního osvětlení — součást KRVP

IPR/SPM + externisté

manuál / D.4 Venkovní osvětlení

Pořízení a změny dokumentů

manuál / D Prvky
D.1 Materiály a povrchy

Katalog vybavení veřejných prostranství:
1 — charakteristická designová sada prvků pro město např: koše, stojany
na kola, označník, zastávka, hodiny apod.
2 — katalog pražských materiálů a povrchů
3 — rozšíření škály certifikovaných prvků pro umělé vodicí linie pro osoby se
sníženou schopností orientace
Změny předpisů a technických norem tak, aby lépe reflektovaly současné
požadavky na podobu veřejných prostranství

iprpraha.cz/manual

úřad pro technickou normalizaci
normy + příslušná ministerstva
(doprava, místní rozvoj...)

