ZÁPIS Z VEŘEJNÉHO PROJEDNÁNÍ
VNITROBLOKŮ NA ČERNÉM MOSTĚ
MČ v květnu a červnu 2018 zrealizovala dvě veřejná projednání s občany za účelem zjištění
podnětů obyvatel vnitrobloků na Černém Mostě k připravované revitalizaci.
Jednalo se o vnitroblok obklopený ulicemi Bryksova, Mansfeldova, Bobkova a Maňákova a
druhý obklopený ulicemi Kučerova, Bryksova, Bobkova a Maňákova.
U obou vnitrobloků bylo využito správce budov k distribuci letáků do jednotlivých vchodů,
pozvánky byly vyvěšeny ve vnitroblocích a informace o setkání s občany byla na webu MČ.
Akce byly organizovány z OSPK, zázemí akce zajistila OHS.
Obou akcí se účastnili zástupci radnice /starosta Mgr. Vondra, radní Mgr. Kolmanová/
Výstupy z obou setkání jsou předloženy pro informaci Grémiu starosty a nadále s nimi bude
pracovány při rozvoji obou lokalit.
Vnitroblok Bryksova, Mansfeldova, Bobkova a Maňákova
Setkání proběhlo 28. května od 18,00 hodin ve vnitrobloku. Účastnilo se cca 20 občanů. Na
místě byla předložena studie Ing. arch. Damašky, ke které se sbíraly podněty:
Na místě byly sebrány tyto podněty:





Založit na webu sekci k vnitroblokům
Sportoviště – ponechat s tyčemi na míčové sporty v podobné podobě jako nyní
Parkování – v rámci rekonstrukce vnitrobloku zajistit náhradní parkování v podzemních
garážích
Vybudovat dětské hřiště – pískoviště (k využití prostor v rohu vnitrobloku) + hřiště pro
6 - 12 let, trampolínky viz CČM, pítko, posilovací stroje, houpačky, parkour prvky

Dále byly diskutovány dotazy a obavy:




Využití hluchých míst ve vnitrobloku, ponechat zde možnost parkování?
Nebude možné vylézt po konstrukci pro zeleň?
Zvýší se vlhkost v bytech díky zeleni?

Úkoly:




Založit na webu sekci k vnitroblokům
Jednat s magistrátem o výpůjčce
Projektová příprava

Vnitroblok Kučerova, Bryksova, Bobkova a Maňákova
Setkání proběhlo 4. 6. od 17,30 hod na zahrádce restaurace Sýkorka. Sešlo se cca 35 občanů,
se kterými se vedla diskuse nad stavem vnitrobloku a jeho rozvojových možnostech.
Občané vydiskutovaly současné nedostatky vnitrobloku a navrhli úpravy a požadavky, které
by při revitalizaci uvítali.











Bezdomovci
Neukázněná mládež
Rušivá společnost
Zanedbané hřiště
Psí exkrementy
Špatná starost o zeleň (magistrát)
Hluk, kouř
Čištění kanálů, vyplavení hřiště
Ničení vybavení

 Uvítají správce hřiště (rezervace,
vstupné, možné turnaje, oplocení)
 Pravidelnější kontrola MP
 Více odpadkových košů (sáčky pro psy)
 Psí louka (trojúhelník před metrem)
 Odpadkové koše na cigarety
 Stromy, zeleň
 Hřiště-posilovací stroje, 0-6 let, 6-12let
 Plocha pro setkávání lidí
 Relaxační zóna
 Uzavření prostoru v nočních hodinách
(pokud se během jednoho roku
nepodaří udržet ve vnitrobloku
pořádek)

Úkoly:




Informace na web MČ
Jednat s magistrátem o výpůjčce
Zadání studie

Podklady za OSPK zpracovala Zora Straková, dne 14/6/2018

