Zpráva z veřejného projednání vnitrobloku B
Proběhlo dne:
10. 1. 2014 od 17,30 hodin v Kavárně Maňána
Účast za MČ Praha 14
− Bc. Radek Vondra, starosta
− Ing. Mgr. Lucie Svobodová, zástupkyně starosty
− Jan Kaufman, zastupitel MČ Praha 14
− Ing. Ilona Picková, uvolněná předsedkyně výboru
− Ing. Martina Mezenská, vedoucí OSMI
− Ing. Petr Brych, OSMI
− Ing. Jana Lebedová, vedoucí KS OÚR
− Ing. Arch. Tereza Klímová, KS OÚR
− Ing. Arch. Aleš Moravec, KS OÚR
− Mgr. Eva Bažilová, ředitelka SMP 14, a. s.
− Ing. Arch. David Damaška
− Ing. Arch. Monika Prostředníková
− Zbyněk Rýpar, vedoucí, KS OSPK
− Zora Straková, KS OSPK
Účast za obyvatele vnitrobloku
− 15 občanů

PROGRAM:
17,30 - uvítání - představení záměru MČ, návrh spolupráce pro veřejnost
17,45 - práce u panelů - sběr podnětů, diskuse
18,30 - závěr
SOUHRN PROJEDNÁNÍ
Veřejné projednání se konalo z důvodu sběru podnětů občanů k využití, vybavení a funkci
vnitrobloku, u něhož bydlí.
V úvodu informovali zástupci MČ občany o majetkoprávních vztazích a představili záměr MČ,
převzít správu vnitrobloku a rekultivovat jej.
Následně občané diskutovali u panelů spolu se zástupci radnice a odborníky nad konkrétními
detaily ve vnitrobloku. Shromážděné podněty budou použity jako podklad pro zpracování
zadání pro žádost do OPPK, ze kterého by se měly získat finance na přeměnu vnitrobloku.
Občané byli o akci informováni formou letáčků, které jim byly vhozeny do schránek a
vyvěšeny na nástěnky v domech s týdenním předstihem.

Z diskuse u panelů vzešly tyto podněty a připomínky:
V prostoru obyvatelé využívají
− Asfaltová plocha pro dětské pohybové aktivity (brusle, kolo apod.)

− Dětské hřiště (občas)
V prostoru obyvatelé nevyužívají
− Betonové hrobečky
− Kruhová solitérní sedátka (dole i nahoře)
− Betonové květináče
− Travnaté plochy
− Pingpongové stoly a celý spodní prostor kromě dětského hřiště
Hlavní problémy
− Zatékání do prostoru garáží
− Psí exkrementy, chybějící odpadkové koše a sáčky na psí exkrementy
v horní části
− Nevyužité betonové květináče - dřív prý byly hezké, kvetoucí keře
− Betonové hrobečky v zimě nebezpečně kloužou
− Špatná poloha dětského hřiště, velmi znečištěné a tmavé zákoutí
− Pingpongové stoly jako „gauče“ pro mladé a nepřizpůsobivé
− Nepřehledná zákoutí ve spodní části
− Nízké zábradlí na hraně garáží
− Špatně rozmístěné lavičky (lineární a slunce/stín, nemohou si povídat
proti sobě)
− Přehřívání horního prostoru, velká zpevněná plocha
− Prudký sklon schodišť
− Průchod slouží večer jako veřejný záchodek, lidé ho radši obcházejí
− Mříže na břečťan ano, ale pouze na zdi
− Zúžit chodníky u domů
Návrhy na řešení
− Vyčistit a přeřešit odtok dešťové vody, aby nezatékalo do prostoru
garáží
− Horní plochu vhodně členit pro dětské „dopravní“ aktivity a pro zeleň
(parková úprava + využití barev), změkčit povrch
− Minimalizace prostorů vhodných sezení v úkrytu - pingpongové stoly,
prostor pod schody apod.
− Doplnit stojany se sáčky na psí exkrementy
− Propojit kavárnu s dětským hřištěm, prostorově i provozně (při
uzavření kavárny uzamknout i dětské hřiště)
− Uzavření vnitrobloku v nočních hodinách
− Stěnu garáží zpracovat v kombinaci popínavých mříží a výtvarné tvorby
a opatřit ji antigrafiti nátěrem
− Uvolněné a vyklopené mříže pro popínavky připevnit přímo na zeď,
pokud nebudou nahrazeny /sporné/
− Soukromé zahrádky je možné rozšířit až po hranu zídky /sporné/
− Rozmístění laviček více „společensky“
− Více vzrostlé zeleně - stín

ZHODNOCENÍ:
Celá akce proběhla v klidné atmosféře a zajistila sběr podnětů občanů, což bylo záměrem.
Jako další z akcí realizace MA 21 je považována za úspěšnou, jelikož se podařilo zapojit
veřejnost do rozhodování v plánovacím procesu o prostoru, který se jich bezprostředně
dotýká, a který denně užívají. Je zde i reálná šance vytvoření užší vazby obyvatel na nově
zrekonstruovaný prostor a tím i možná návazná péče o něj, což je z hlediska udržitelnosti
priorita, o kterou se MA 21 snaží.
VIZE OBYVATEL:
Vnitroblok by měl po přeměně sloužit, jako odpočinková zóna, hřiště pro děti a teenagery.
Nejdůležitějším tématem celého projednání byla výrazná přeměna spodního
problematického prostoru a zlepšení možností vyžití v horní části. Především byla
opakovaně zmiňována funkce rekreačně sportovní a společenská.
Zpracovala Zora Straková dne 12. 2. 2014

