Zpráva z veřejného projednání budoucí podoby hřiště
v lehoveckém lese
Proběhlo dne:
19. 6. 2019 od 17.30 do 18.00 hodin
Místo konání:
Hřiště v lehoveckém lese
Účast za MČ Praha 14
 I. Kolmanová, místostarostka MČ Praha 14
 M. Adámková, vedoucí odboru životního prostředí
 D. Frantík, vedoucí oddělení péče o zeleň, MHMP
 P. Hrma, vedoucí střediska lesa, Lesy hl. m. Prahy
 P. George, kancelář starosty
 Z. Straková, kancelář starosty
Účast za obyvatele :
3
Cíle a průběh veřejného projednání
Městská část Praha 14 na základě požadavků a podnětů svolala veřejnost a odborníky
k projednání budoucí úpravy hřiště v lehoveckém lese. Cílem projednání bylo získat
připomínky /návrhy od občanů k navrhované úpravě. Odborné otázky zodpověděli zástupci
podniku Lesy hl. m. Prahy a MHMP, jako majitele a správce pozemku.
Na projednání zazněly tyto podněty a návrhy pro budoucí úpravu:
− Zachovat dětské pískoviště, ale zastínit buď stříškou, nebo jej přemístit pod stromy –
na místě bylo jako jediné vhodné umístění identifikováno místo pod letními duby
v prostoru cestičky, která by se odklonila
− doplnit stávajících herních prvků o přírodní intervence do prostoru / prvky/ - velké
zpevněné klády či různě vysoké špalky pro přelézání dětí, obdobně, jako je tomu
v Čimickém háji či u rozhledny Doubravka
− doplnit dvě závěsné houpačky, jednak s dětskou sedačkou a jednu s klasickým
sedákem
− předělat betonové torzo po altánku na sezení – překrýt dřevem, aby vznikl prostor pro
sezení. Prakticky i pohledově vhodné řešení.
− Prosvětlit stromy na srázu tak, aby byl umožněn výhled na Kyjský rybník. Jako vhodná
část byla zvolena západní strana srázu, kde je porost tvořen akáty. Jde o část blíže
stávajícímu pískovišti. Duby na srázu budou zachovány právě z důvodu plánovaného
přemístění pískoviště
− Doplnit směrovku k dětskému hřišti
− Doplnit informační ceduli o správci hřiště
V závěrečné řeči informovala místostarostka I. Kolmanová účastníky o dalším postupu.
Z důvodu malé účasti bude zápis zveřejněn na webu MČ a do poloviny července bude
k dispozici občanů pro doplnění návrhů. Veškeré podněty budou předány zástupcům majitele
a správce pozemku. Předpoklad realizace úpravy je konec roku 2019.

Zapsala: Z. Straková

