Dokumentace pro územní rozhodnutí - budovy

duben 2021
Dne 16. 3. 2021 zahájil Stavební odbor MČ Praha 2 projednávání žádosti o vydání územního rozhodnutí pro objekt
Globcentra.
23. 4. 2021 bylo vydáno územní rozhodnutí pro objekt Globcentra.
listopad 2020
Stavební odbor MČ Praha 2 dne 16. 11. 2020 vydal územní rozhodnutí o umístění stavby objektu Biocentra, které 21.
11. 2020 nabylo právní moci.
říjen 2020
Dne 5. 10. 2020 zahájil Odbor výstavby MČ Praha 2 územní řízení na objekt Biocentra.
prosinec 2019
V závěru roku 2019 byla úspěšně završena další část přípravných prací na projektu Kampus Albertov - dne 5. 12. 2019
nabylo právní moci sloučené územní a stavební povolení na provizorní menzu.
srpen 2019
Dne 22. 8. 2019 byla podána žádost o ÚR (územní rozhodnutí) pro objekt Biocentra a Globcentra.
duben - červen 2019
Od dokončení projektové dokumentace pro územní řízení (září 2018) uběhla řada měsíců, během kterých probíhalo
intenzivně její projednávání na dotčených orgánech státní správy.
Průběžně byly doplňovány požadavky jednotlivých úřadů a 24. 4. 2019 byla na stavební úřad MČ Praha 2 jako první
podána žádost o vydání souhlasného stanoviska ke sloučenému územnímu a stavebnímu řízení pro zajištění stavební
jámy pro objekt Globcentra a dne 10. 6. 2019 byla podána žádost o vydání souhlasného stanoviska ke sloučenému
územnímu a stavebnímu řízení pro zajištění stavební jámy i pro objekt Biocentra.
V rámci projednávání dokumentace pro územní řízení na stavby Biocentra a Globcentra se podařilo získat kladná
rozhodnutí i odboru památkové péče MHMP a po doplnění posledních zbývajících kladných stanovisek (výhledově
během několika následujících týdnů) bude možno podat žádost o územní rozhodnutí i pro tyto objekty.
březen 2019
Souběžně s projednáváním projektové dokumentace pro územní řízení na budovy Biocentra a Globcentra probíhalo i
projednávání jednostupňové projektové dokumentace pro provizorní menzu, která bude zajišťovat stravování studentů
po dobu výstavby nové menzy v objektu Globcentra. Dne 28. 3. 2019 byla na stavební úřad MČ Praha 2 podána žádost
o sloučené územní a stavební povolení.
září 2018
Dne 24. 9. 2018 předali projektanti z architektonického alteliéru "Znamení čtyř - architekti" UK dokumentaci pro územní
rozhodnutí, čímž došlo k dalšímu významnému posunu projektu Kampus Albertov na pomyslné časové ose.
Vytvoření projektové dokumentaci pro územní rozhodnutí předcházely měsíce intenzivních jednání jak s univerzitou,
tak i zástupci městské části Praha 2, NPÚ a dalšími institucemi a odborníky. Na základě všech těchto jednání a na nich
vznesených připomínek a podnětů došlo k úpravě dopracovaného návrhu stavby ze září 2017. Výsledkem byla mimo
jiné objemová redukce obou navrhovaných budov - Biocentra i Globcentra - tak, aby upravený návrh byl akceptovatelný
všemi zainteresovanými stranami.
S výsledkem těchto změn se mohou zájemci z řad akademické obce, ale i veřejnosti seznámit v rámci II. prezentace
projektové dokumentace ve fázi DUR , která proběhne dne 7. 11. 2018 od 14. 30 hod. na 1. LF UK v prostorech
Velké posluchárny Purkyňova ústavu na Albertově.
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