Zpráva z veřejného projednání
revitalizace náměstí Plk. Vlčka
Proběhlo dne:

2. 5. 2016 od 18.00 do cca 19.00 hodin

Místo konání:

náměstí Plk. Vlčka, Černý Most

Účast za MČ Praha 14







Účast za obyvatele :

Mgr. I. Kolmanová, uvolněná radní
Ing. I. Picková, zástupkyně starosty pro oblast dopravy
Ing. M. Adámková, vedoucí odboru dopravy a ochrany životního
prostředí
Strážník městské policie
Z. Rýpar, KS OSPK
Ing. Pavlína George, KS OSPK
Z. Straková, KS OSPK
14 občanů

Cíle a průběh veřejného projednání
Veřejné projednání bylo realizováno na základě požadavků zástupců občanů žijících v lokalitě
nám. Plk. Vlčka a přilehlém okolí. Zástupce městské policie byl přizván z důvodu četných
stížností obyvatel na pořádek a bezpečnost v dané lokalitě.
Veřejné projednání proběhlo v pondělí 2. 5. 2016 na travnaté ploše u dětského hřiště. Pro
účastníky projednání byly připraveny k diskusi podklady zpracované ÚMČ Praha 14.
a) návrh revitalizace dětského hřiště
b) arch pro zápis požadavků, podnětů a návrhů
c) hlasovací arch
Diskusi zahájila radní I. Kolmanová, přivítala účastníky projednání a definovala cíl a účel
projednání. Vedoucí odboru dopravy a ochrany životního prostředí Ing. M. Adámková
představila občanům možné návrhy, týkající se revitalizace daného území. Následovala
diskuse s občany. Podněty byly zaznamenány na archy a proběhlo hlasování.
Názory a podněty občanů







Vybudovat zónu klidu/stínu
Přesunout pískoviště s prvky pro nejmenší věkovou kategorii 0 – 3 let na dětské hřiště
vzdálené cca 50 m
Odstranit lavičky
Přesunout lavičky do Vašátkovy ul.
Instalovat kamerový systém na náměstí a k vchodům do obytných domů
Vybudovat novou cestní síť, instalovat podél cesty prvky pro nejmenší věkovou kategorii
0 – 3 let

Hlasování
Zrušení pískoviště/zatravnění plochy
10

Revitalizace dětského hřiště/nové
pískoviště
3

Podněty budou předány Odboru dopravy a ochrany životního prostředí k řešení, Kanceláři
starosty a dalším příslušným organizační útvarům ÚMČ.
Zhodnocení
Veřejné projednání svolané za účelem diskuse, sběru podnětů a informací k revitalizaci
náměstí Plk. Vlčka proběhlo v příjemné a klidné atmosféře. Na projednání se sešli občané
z přilehlých domů. Proběhla konstruktivní diskuse se zástupci MČ Praha 14 a strážníkem
městské policie. Občané zmiňovali zejména projevy vandalismu, rušení nočního klidu,
zvýšenou kriminalitu a problematický přístup k bytovým domům.
Zapojování občanů do rozhodování, do diskusí o kvalitě života 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 získat od občanů dostatečný počet podnětů,
názorů připomínek, návrhů k dané problematice. Zápis z projednání bude vyvěšen na
www.praha14.cz.

Zapsala: Ing. P. George, KS OSPK

