Zpráva z veřejného projednání vnitrobloku E
Proběhlo dne:
11. 1. 2014 od 17,30 hodin v MŠ Korálek, Bobkova 776
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. Arch. Tereza Klímová, KS OÚR
− Ing. Radoslav Kejzlar, vedoucí tech. úseku SMP14, a. s.
− Ing. Arch. David Damaška
− Ing. Arch. Monika Prostředníková
− Zbyněk Rýpar, vedoucí, KS OSPK
− Ing. Pavlína George, KS OSPK
− Zora Straková, KS OSPK
Účast za obyvatele vnitrobloku
− 8 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
− Dětské hřiště
− Lavičky
− Volný prostor uprostřed

V prostoru obyvatelé nevyužívají
− Zelené plochy - v případě, že by byly udržované, využívat je budou
− Partery budov
− Ostatní volnou vydlážděnou plochu
− Hřiště na okraji
Hlavní problémy
− Zatékání do prostoru garáží
− Hlučnost volné dlážděné plochy při míčových hrách dětí - fotbal odrazy míče
− Psí výkaly na zelených plochách
− Pod plazivými keři žijí krysy
− Snadný přístup průchody z okolních putyk - rušení nočního klidu
podnapilými, kteří si po uzavření provozoven sedají zde na lavičky,
lavičky v ulici Kučerova byly zrušeny
− Špatná akustika
− Přehřívání prostoru
− Špinavé průchody
− Špatně rozmístěné lavičky (lineární a slunce/stín)
− U severního dětského hřiště lezou děti na konstrukci střechy na vjezdu
do garáže
− Zvýšené obrubníky u travnatých ploch
− Schody na chodníčku u domu – bariéra
− Přerostlá nevzhledná vegetace
− Místy propadlá dlažba
Návrhy na řešení
− Vyčistit a přeřešit odtok dešťové vody, aby nezatékalo do prostoru
garáží
− Intimní prostor s možností nočního uzamčení
− Rozšíření aktivit pro malé i větší děti
− Dětské hřiště je preferováno to vnitřní, ale je třeba ho částečně
zastínit a rozšířit (dříve zde byla klouzačka, prolézačka…)
− Na volné ploše zbudovat hřiště (badminton, líný tenis…)
− Zlepšit bezbariérovost prostoru
− Rozšíření pekárny Moravec v severní části i do vnitrobloku
(předzahrádka)
− Zákaz vstupu psů do celého vnitrobloku (s výjimkou vodících psů),
doplnit pytlíky na psí výkaly
− Jiné řešení zeleně, zvětšení zelených ploch, výsadba možných dřevin
pro snížení hlučnosti
− Možnost pikniků, pokud se zabrání přístupu psů
− Umístění viditelných kamer (není již tak nezbytně nutné, aby je někdo
sledoval)
− Zachovat otevřený prostor

− Možnost posezení pro seniory
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 obyvatelům přilehlých domů jako odpočinková zóna
komunity a hrací prostor pro děti všech věkových kategorií.
Tento vnitroblok je jeho obyvateli chápán jako veskrze intimní prostor s velkým
komunitním potenciálem a příjemným prostorem pro maminky s dětmi.
Zpracovala Zora Straková dne 12. 2. 2014

