Zpráva z veřejného projednání k revitalizaci vnitrobloku
Mochovská
Proběhlo dne:
7. září 2016 ve vnitrobloku Mochovská, Hloubětín
Účast za MČ Praha 14
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−

Bc. Radek Vondra, starosta
Ing. Ilona Picková, zástupkyně starosty
Mgr. Irena Kolmanová, uvolněná radní
Ing. Markéta Adámková, vedoucí ODOP
Ing. Martina Mezenská, vedoucí OI
Petr Brych, OI
Ing. arch. Damaška, archtekt
Zbyněk Rýpar, vedoucí KS OSPK
Zora Straková, KS OSPK
Lucie Hlavačková, KS OSPK

Účast za obyvatele
− Cca 25 občanů

CÍL PROJEDNÁNÍ
Cílem projednání bylo vést s místními obyvateli diskusi o budoucí podobě zmíněného
vnitrobloku. K dispozici byla situační mapa prostoru, prvotní návrh architektů a ideová mapa
s možností řešení parkování v této lokalitě.
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PRŮBĚH PROJEDNÁNÍ
Projednání proběhlo přímo ve vnitrobloku, kterého se týkalo. Zázemí pro jednání bylo
zajištěno pracovníky KS OSPK. Občanům byla představena situace vnitrobloku a byla zahájena
diskuze o budoucí podobě; tedy, co má v prostoru zůstat a co má vzniknout. Návrhy občanů
se zaznamenávaly na arch a následně je čárkami sami občané označili podle priorit. Sebrané
výstupy, které jsou realizovatelné, budou předány architektům k zapracování do ideové
studie. Ta bude následně představena občanům na dalším veřejném projednání.
Výstupy:
Asfalt nahradit trávou nebo jinými povrchy 11
Vysadit stromy 6
Vybudovat vodní prvek 2
Multifunkční hřiště zachovat s připomínkami 15
o sítěmi nahradit pevné strany
o opravit
o dát méně hlučný povrch
o ne antuku
o možnost zahloubení
Multifunkční hřiště odstranit 1
Zbudovat posilovací zónu
Zrušit kulatý zarostlý prostor 8
Doplnit houpačky, kolotoč 5
Do budoucna i v jiném místě /v severní části Hloubětína/ zbudovat hřiště výhradně
pro psy 7
Zachovat pyramidu 7
Oplotit hřiště, celou plochu – proti psům 5
Doplnit koše a lavičky 9
Výduchy, kde sedají bezdomovci – zajistit, aby tam nesedali a neshromažďovali se
tam 6
Odvodnění chodníku od Lidlu /Kolbenova – Mochovská
Doplnit herní prvky pro děti 8-11 let /např. Dlouhá klouzačka 7
ZÁVĚR
Dle názoru obyvatel se zmíněný vnitroblok užívá a zaslouží si revitalizaci. Některé prvky
se užívají a jsou dle místních obyvatel ve stavu, kdy mohou zůstat. Svými názory potvrdili,
že toto místo je vhodné pro trávení volného času dětí a mládeže, místo míní užívat dál, vítají
aktivitu MČ, zapojit je do rozhodovacího procesu o budoucí podobě místa jejich bydliště.
Zapsala Straková Zora 12. 9. 2016
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