Zpráva z veřejného projednání Rožmberská
Proběhlo dne:

28. 5. 2014 od 17.30 hodin

Místo konání:
ul. Rožmberská, plocha mezi protihlukovou stěnou a panelovými domy
u autobusové zastávky Pávovské náměstí
Účast za MČ Praha 14
−
−
−
−
−
−
−

Bc. Radek Vondra, starosta
Mgr. Aleš Kuda, zástupce starosty
Ing. arch. Tereza Marková, KS OÚR
Ing. Jana Lebedová, KS OÚR
Ing. Pavel Šustr, ODOP
Ing. Markéta Adámková, ODOP
Ing. Pavlína George, KS OSPK

Účast za obyvatele
− 53 občanů zapsaných v prezenční listině (odhad 70 – 80)
Téma veřejného projednání
1) Úprava okolí
2) Dopravní situace v ulici Rožmberská
3) Revitalizace dětského hřiště Jiráskův park
V lokalitě ul. Rožmberská existuje větší množství nevyužitých asfaltových ploch (bývalé
parkoviště, nevyužívané hřiště pro míčové hry) dále pak pískoviště, nevyužívané pozůstatky
prvků dětského hřiště a zcela chybí lavičky pro trávení volného času a možnost odpočinku.
V okolí není žádné dětské hřiště, nejbližší je situováno v Jiráskově parku. Toto hřiště bude
v létě 2014 revitalizováno, doplněno o nové herní prvky. Na základě častých stížností
obyvatel se městská část rozhodla přistoupit k úpravě nevyužívaných ploch v okolí a řešit
dopravní situaci zatěžované komunikace Rožmberská, která je nadměrně využívána tranzitní
dopravou.
Společné setkání občanů, zástupců vedení městské části a odborníků z Úřadu městské
části zorganizovala MČ Praha 14 za účelem sběru informací a podnětů od občanů k
navrhované úpravě okolí, zda je pro ně využitelná, jaké typy využití plochy preferují, popř. co
má být či určitě nemá být realizováno, dále pak získání podnětů ke zklidnění dopravní situace
a informování občanů o blížící se revitalizaci dětského hřiště v Jiráskově parku.
V úvodu starosta Bc. R. Vondra přivítal přítomné a představil odborníky (Odbor dopravy a
ochrany prostředí, Oddělení územního rozvoje) a také seznámil občany s účelem společného
veřejného setkání. Společně s ing. arch. T. Markovou představili návrh k úpravě a revitalizaci
blízkého okolí, o kterém následně občané s architektkou diskutovali v rámci panelové
diskuse.

Zástupce starosty pro oblast dopravy a životního prostředí Mgr. A. Kuda představil
současný stav dopravní situace v ul. Rožmberská a dopravní opatření, které byla realizována
pro zklidnění dopravy v přilehlé lokalitě. Občané společně s Mgr. A. Kudou a ing. Šustrem
vedoucím odboru dopravy a životního prostředí diskutovali u panelu s tématem dopravní
situace, přicházeli s dalšími návrhy a podněty pro zklidnění dopravy.
Vedoucí oddělení ochrany prostředí Ing. M. Adámková informovala občany o realizačních
možnostech pro vybudování dopravního hřiště, herní zóny pro děti a mládež, o úpravách
okolních ploch a zeleně v ul. Rožmberská. Nakonec obyvatele seznámila s plánovanou
revitalizací dětského hřiště Jiráskův park. Na toto téma také probíhala diskuse u třetího
panelu.
Návrhy a podněty občanů:
1. Úprava okolí

Vybudovat dopravní hřiště
Podél dopravního hřiště zřídit nízkou zábranu (plot, keře…) oddělující hřiště od ul.
Rožmberská
V herní zóně pro děti odstranit betonové zdi sloužící jako brankoviště a nahradit
brankami
Asfaltovou plochu v herní zóně pokrýt tartanovou či pogumovanou vrstvou proti
šíření hluku
Obnovit dětské hřiště
Pískoviště zakrýt víkem či sítí
U dětského i dopravního hřiště instalovat lavičky – pozitivní i negativní názory na
instalaci laviček
Instalovat work- out prvky pro mládež a seniory
Osadit protihlukové stěny popínavými rostlinami
Další
Hřiště pro mládež (fitness prvky) vybudovat na bývalé skládce v ul. Vlkovická
Stanovit provozní řád hřiště s omezenou provozní dobou
Doplnit v Jiráskově čtvrti i prvky pro starší děti a mládež
Dopravní hřiště bez pravých úhlů a velkých barevných ploch (často kloužou)
Protihlukové zábrany odstranit a nahradit izolační zelení
Zrušit asfaltové plochy a nahradit zelení (kontroverzní)
Posekat trávník ve vlastnictví HMP na pozemku parc. č. 763, k. ú. Kyje

2. Dopravní situace v ulici Rožmberská
Rožmberská
Rožmberská Zóna 30 – nižší hluk, sníží se atraktivita průjezdu
Zákaz odbočení doprava z Broumarské do Rožmberské - mimo dopravní obsluhu
Zvážit vybudování kruhového objezdu, místo toho instalovat semafory – obava, že přivede
další dopravu a zhorší životní prostředí v oblasti u hřbitova
Umístit 4 zpomalovací prahy s přechody pro chodce – pozitivní i negativní hlasy, někdo
navrhoval umístění na začátek a konec ulice, negativní hlasy odůvodněny hlučností, bržděním
vozidel, omezením dopravy – vozidla by měla rychle projet
Instalovat semafory na křižovatku Broumarská Rožmberská
Vybudování kruhové objezdu na křižovatce s Broumarskou ul.
Vybudovat přechod pro chodce na Pávovské náměstí u zastávky Pávovské náměstí
Pozitivní dopad rekonstrukce a najít nové řešení SSZ Českobrodská - Rožumberská

Koberkova
Řešit parkování v prostoru před panelákem - na rozlehlé nestrukturované ploše, lidé parkují
po celém v okolí a před vjezdy do garáží, nepřehledné - hrozí riziko kolize např. s dětmi,
Zřídit obytnou zónu a zpřehlednit prostor
Jednosměrný provoz směrem od Podlišovské k centru
Vrátit přednosti zprava
Ponechat obousměrný provoz pro cyklisty
Další
Opravit chodníky
Jiné řešení celé severní části Jiráskovy ul., podobně jako část jižní (jednosměrky, zóny)

Umístit 2 radary v rámci rekonstrukce Českobrodské ul.
Umístit retardér v ul. Velkoborská
Zajistit nebezpečný přechod u Jiráskova parku na ul. Českobrodská
Umísti světelné značení - semafor pro levé odbočení na křižovatce Průmyslová a
Českobrodská
Osvětlení přechodu pro chodce v ul. Spolská
Vybudovat křižovatku Průmyslová a Objízdná
3. Revitalizace dětského hřiště Jiráskův park
Dětské hřiště oplotit
Jasné vymezení zóny, kam psi nesmí
Zajistit bezpečnost dětí
V další etapě doplnit herní prvek pro děti od 6 – 12 let

Veřejné projednání svolané za účelem sběru podnětů a informací k úpravě okolí a řešení
dopravní situace v ul. Rožmberská a informování občanů s o revitalizaci dětského hřiště
v Jiráskově parku, proběhlo přímo na prostranství řešené lokality za účasti cca 70 občanů a 6
zástupců MČ. Zapojování občanů do rozhodování, do diskusí o rozvoji území je jednou
z priorit vedení městské části Praha 14 a je principem místní Agendy 21, kterou městská část
již několik let úspěšně realizuje. Městské části se podařilo se získat od občanů dostatečný
počet podnětů, názorů připomínek, návrhů k dané problematice. Zápis z projednání bude
vyvěšen na webu Prahy 14.
Zapsala: Ing. P. George, KS OSPK

