Zpráva z veřejného projednání vnitrobloku C
Proběhlo dne:
12. 1. 2014 od 17,30 hodin v Kavárně Maňána
Účast za MČ Praha 14
− Bc. Radek Vondra, starosta
− Ing. Mgr. Lucie Svobodová, zástupkyně starosty
− Ing. Břetislav Vodák, zástupce starosty
− 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. Radoslav Kejzlar, vedoucí technického úseku SMP 14, a. s.
− Ing. Arch. Monika Prostředníková
− Ing. Pavlína George, KS OSPK
− Zora Straková, KS OSPK
− Pavlína Korsová, ÚKŘ
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
− Lanová pyramida
− Průjezd při dešti pro hraní především fotbalu

− Zelené plochy tlumí hluk a nepřehřívají prostor - jsou oceňovány, ale
nejsou využívány aktivně
V prostoru obyvatelé nevyužívají
− Lavičky v průchodu
− Dětské hřiště s lavičkami ve spodní části
Hlavní problémy
− Zatékání do prostoru garáží
− Zákoutí s dětským hřištěm pod schody z důvodu shromažďování
hlučících a podnapilých a shromažďování nepořádku, je skryté, špatně
udržované a přitahuje tak problémové jevy
− Akustika, hluk od metra
− V horní části pod schody, ve spodní u garáží skrytá zákoutí sloužící jako
toalety a ložnice (v prosinci i pokus o sebevraždu)
− Nevhodná zeleň - keře, především ve východní části slouží opět jako
záchodky
− Zvýšené obrubníky u travnatých ploch (znemožňují je využívat)
− Světlo v průjezdu je nedostatečné a špatně řešené (bidýlko pro
holuby)
− Prudký sklon schodiště
− Nízké zábradlí na terénní hraně - děti i mládež ho přelézají, sedají si
případně i skáčou dolů, hází přes něj odpadky
− Nedostatečné veřejné osvětlení
Návrhy na řešení
− Vyčistit a přeřešit odtok dešťové vody, aby nezatékalo do prostoru
garáží
− Oplocení spodního dětského hřiště a jeho provozní a optické propojení
s Oázou, kamery/makety kamer
− Více vzrostlé zeleně tlumící hluk nahoře - stromy, i pergoly?
− Parková úprava východní části s aktivitami pro mladé - např. fitness
prvky
− Lavičky rozmístit více „společensky“ a pouze v centrální části u
pyramidy, aby na ně byl přímý výhled
− Barevné řešení betonových prvků
− Otevření a využití plochy nedostavěného objektu jako veřejného
prostranství
− Zeď u nedostavěného objektu barevně či jinak zpracovat, např. lezecká
stěna
− Průjezd uzpůsobit lépe pro využití mladými - odstranění laviček,
uzavření bočních částí (aby míč neutíkal ven), namalování branek či
umístění basketbalového koše
− Soukromé zahrádky rozšířit až po hranu zídky (přítomen i majitel
předzahrádky, požaduje jiné řešení plotu např. popínavé růže, po
tomhle pořád lezou děti dovnitř)

− Nabídka od 3 obyvatelek na přetvoření spodního dětského hřiště na
uzamykatelnou soukromou zahrádku pro pěstování plodin s přístupem
na klíč
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 MČ Praha 14 snaží.
VIZE OBYVATEL:
Vnitroblok by měl po přeměně sloužit, jako bezpečná odpočinková zóna a prostor pro děti
a teenagery.
Hlavními tématy budoucího uspořádání prostoru tohoto vnitrobloku byla bezpečnost,
odhlučnění metra, komunitní život a prostor pro děti všech věkových kategorií.

Zpracovala Zora Straková dne 13. 2. 2014

