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I. ÚVOD 
 
Projekt Společně měníme Prahu10 byl odstartován velkým názorovým průzkumem Společně měníme 
veřejná prostranství v Praze 10 v dubnu roku 2008. Již samotný názorový průzkum ukázal, jak velký 
zájem obyvatelé Prahy 10 o veřejná prostranství mají a že jsou ochotni a připraveni společně s radnicí 
této městské části hledat řešení a navrhovat změny na veřejných prostranstvích. Do názorového 
průzkumu se zapojilo více než 5000 obyvatel Prahy 10 a značná část z nich měla zájem o pozvání na 
připravované veřejné setkání (za tímto účelem vyplnili kontaktní lístek přiložený k dotazníku). 
Pracovníci ÚMČ Praha 10 nakonec rozeslali více než 300 pozvánek na veřejné setkání. Již od začátku 
projektu se jeho realizátoři rozhodli pro využívání zejména moderních informačních technologií, které 
jsou rychlé, levné a celkově velmi efektivní. Právě proto byly pozvánky na veřejné setkání zasílány 
pouze elektronicky, a to na emailové adresy, které byly uvedeny na kontaktních lístcích. 
 
Veřejné setkání se uskutečnilo ve čtvrtek 5.června 2008 od 18.00 hod. v KD Barikádníků. Cílem tohoto 
setkání bylo navázat na výsledky názorového průzkumu a umožnit diskusi občanů, kteří se nejprve 
zabývali aktuálními problémy veřejných prostranství (tedy tím, co je třeba v Praze 10 aktuálně a 
konkrétně konat, resp. zlepšit). Následně diskutovali o tom, jak by měly vypadat vybrané lokality na 
území Prahy 10. Program veřejného setkání byl následující:   
 

18.00  Zahájení a úvodní slovo starosty MČ Praha 10 
18.20  Představení výsledků názorového průzkumu 
18.35 První kolo diskuse – „Co je v krátké době konkrétně možné změnit 

k lepšímu na konkrétních veřejných prostranstvích“ 
    19.05  Přestávka  
    19.20 Druhé kolo diskuse - „Diskuse o možných změnách u vybraných 

lokalit - nastavení priorit“   
    20.00  Závěrečné slovo  
 
Setkání se zúčastnilo okolo 130 obyvatel Prahy 10 a dále zastupitelé města a úředníci městského 
úřadu. Celkově tak společně diskutovalo cca 160 účastníků u 16 stolů. Podle informací samotných 
účastníků setkání se jednalo o zatím největší společnou diskusi mezi zástupci města a občany. Navíc 
lze celé veřejné setkání hodnotit jako velmi úspěšné a zklamaný musel být pouze ten, kdo přišel na 
veřejné setkání s cílem pouze kritizovat bez konstruktivních námětů. Z bezprostředních reakcí 
zúčastněných a zejména z jejich ochoty a nadšení společně diskutovat problémy města lze odvodit, že 
se celá akce setkala se zájmem a pochopením jak ze strany představitelů města, tak ze strany 
samotných občanů. Příjemnou a tvůrčí atmosféru veřejného setkání dokládají i přiložené fotografie.  
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II. AKTUÁLNÍ PROBLÉMY VEŘEJNÝCH PROSTRANSTVÍ A JEJICH ŘEŠENÍ        
 
První část diskusního večera byla věnována aktuálním a konkrétním problémům ve městě, a to 
z několika důvodů. Za prvé zřejmě neexistuje město či městská část, jehož obyvatelé by byli absolutně 
spokojeni se vzhledem a využitím všech veřejných prostor a nepřáli by si žádné změny či zlepšení. Za 
druhé v názorovém průzkumu určili dotázaní obyvatelé městské části Praha 10 celou řadu různých 
problémových okruhů, které je třeba na veřejných prostranstvích zlepšit. Za třetí nelze začít diskusi     
o celkových přeměnách vybraných lokalit bez jakékoliv analýzy současného stavu. Právě úvodní 
diskusi o současných problémech na veřejných prostranstvích v Praze 10 lze chápat jako určité 
uvědomění si stávající situace před diskusí o větších změnách, ke kterým by ve vybraných lokalitách 
mohlo v budoucnu dojít.       
Všech 160 účastníků této části večera bylo rozděleno do 16-ti pracovních skupin1. Společně tak          
u každého stolu diskutovali jak pracovníci ÚMČ Praha 10 a volení představitelé, tak zejména občané.  
Na připraveném formuláři, se kterým dále účastníci diskuse pracovali, byly vypsány problémové 
okruhy z názorového průzkumu. Každá skupina pak v rámci těchto problémových okruhů nejen že 
vyjmenovávala jednotlivé problémy, ale zároveň pro ně hledala řešení. Velkým přínosem této diskuse 
mělo být nalezení konkrétních řešení na zcela konkrétní problémy - účastníci diskuse tak byli 
opakovaně vyzýváni k velmi pečlivému a podrobnému popisu problému i jeho řešení. Důraz při diskusi 
byl přitom kladen právě na podněty od občanů. Role pracovníků radnice i místních politiků byla pouze 
v případném usměrnění diskuse, ale jejich úkolem nebylo odpovídat na dotazy občanů (ve stylu: Co 
radnice udělá s tímto problémem?).     
 
V následující tabulce je  přehled nabídnutých problémových okruhů a zároveň četnost jejich diskuse, 
která může odrážet i naléhavost daného problému. To, že účastníci veřejného setkání chápou daný 
problémový okruh jako opravdu závažný, lze odvodit z toho, jakým problémovým okruhům se při 
skupinové práci věnovali. Jinými slovy z tabulky je patrné, u kolika diskusních stolů bylo dané téma 
rozebíráno2.  
 
     tab. II.1. Zájem o jednotlivé problémové okruhy 

Počet diskusních skupin, které se danou oblastí zabývaly.   Oblast/problémový okruh 

Celkem Počet skupin, kde bylo dané téma 
diskutováno intenzivněji* 

Zeleň 18 10 

Čistota 17 8 

Stav chodníků a komunikací 17 6 

Bezpečnost 16 9 

Psí exkrementy 11 1 

Graffiti 8 0 

Jiné – obecné 13 7 

Jiné – parkování 9 1 

* Intenzivnější diskuse tématu znamená, že byly zaznamenány minimálně tři konkrétní problémy, 
jejich lokalizace či návrhy na řešení.  

 
Z přehledu je patrné, že největší zájem byl o téma zeleně, čistoty a stavu chodníků a komunikací. 
Každý z diskusních stolů se těmito tématy zabýval. Naopak menší zájem byl o téma graffiti a 
překvapivě o psí exkrementy (přitom v názorovém průzkumu to bylo velmi často zmiňované téma).  

                                                 
1 Celkově jsme však získali 18 vyplněných formulářů a to proto, že u některého stolu diskutujícím buď nestačil 
jeden formulář a nebo se pro efektivnější diskusi rozdělili u stolu na dvě menší diskusí skupiny.  
2 S ohledem na omezený čas na diskusi aktuálních problémů na veřejných prostranstvích si museli diskutující vždy 
vybrat jen několik oblastí, kterým se chtěli věnovat.  
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Na následujících stránkách jsou přepsány veškeré návrhy3, které účastníci veřejného setkání uvedli. 
Snažili jsme se z každého formuláře vypsat příslušné trojice problém-místo-řešení4 a to za každou 
oblast zvlášť5. Diskutující také mohli uvést své kontaktní údaje s tím, že v případě řešení daného 
problému mohou být kontaktováni pro upřesnění problému či spolupodílení se na hledání řešení. 
 
 

Zeleň 
 

CO � KDE � ŘEŠENÍ/KONTAKT � 
 
Rušení a omezování zeleně 
Rušení zeleně Například Smolenská - roh, 

kde je rozbitá lavička 
Alespoň se starat o každý malý 
kousek - mohl by to být parčík 
(v okolí existují lidé, kteří by se    
o to byli ochotni postarat) 

Stavba kostela – „ostatně 
jakékoli stavby místo zeleně“ 

Na rohu Ruské Nestavět stavby tam, kde je zeleň 
- je jí zoufale málo, chceme 
nechat zeleň 

Nezmenšovat stávající plochy 
zeleně 

Park modlitebna navrhovaná 
stavba u Rapida 

 

Omezování zeleně ve prospěch 
reklamních a komerčních ploch  

Praha 10  Omezit či odstranit billboardy a 
zastavit výstavbu dalších, nerušit 
zbytky zeleně (vhodné by bylo 
rozšířit parky, ne jen vysadit 
stromky v ulicích) 

Ohrožení parku výstavbou Ruská, Nad Primaskou, Pod 
Rapidem 

Zachovat park v původním 
rozměru 

Ohrožení zahrady mateřské školy Bajkalská Zachovat (zabránit stavbě 
činžovního domu) 

Rušení zeleně (výstavba) Malešice Provést parkové úpravy 
Nerušit zeleň Všude Usnadnit údržbu část. oplocované 
Chybějící zeleň v ulicích Ulice obytné kolmo na 

Strašnickou, Vršovickou 
(obecně) 

Doplnit stromy, dále od sebe a 
mezi ně parkující auta kolmo       
k vozovce 

Rušení zeleně na úkor výstavby  Skalka, Zahradní Město Nedopouštět 
Jediná větší zelená část má být 
zastavěna 

„trojmezí“ od Hamerského 
rybníka na Hostivař 

Domluva tří městských částí a 
nedopustit zastavění  

 
Péče o zeleň 
Nutno posekat trávu, od jara se 
neseká 

Celé okolí Jabloňové, park   

Neposekaná tráva, nepovolené 
skládky 

Hvozdíková, Sněženková  

Úprava zeleně, parčíků Obecně Častěji, pravidelně, nenechat vždy 
zplanit a přerůst 

Tráva je posekána, ale plná 
plevele 

Skalka  

Přerostlé a neposekané trávníky Vnitrobloky vchod ulice        Častěji sekat ! 

                                                 
3 V rámci zachování autenticity názorů občanů jsme získané poznámky jen minimálně upravovali. 
4 Problémy a řešení  z různých formulářů jsme seřadili a sloučili podle své blízkosti. V rámci jednoho dílčího 
problému (nebo řešení) jsou tak vedle sebe prezentovány názory různých diskusních stolů. Uváděné názory se 
proto mohou opakovat (pokud je uvedlo více stolů) a nebo si naopak odporovat (pokud různé diskusní skupiny 
měly jiný názor)    
5 V několika případech bylo zřejmé, že problém uvedený k určité oblasti patří do oblasti jiné (např. problémy 
s psími exkrementy byly uváděny u čistoty). V takových případech jsme daný problém/lokalitu/řešení přesunuli 
k příslušné oblasti.   
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(ve vysoké trávě se nedají sbírat 
psí exkrementy) 

U Hráze, park Na Palouku 
vnitrobloky obecně 

Přerostlá tráva   
Sekání trávy (málo) Nejen Zahradní Město Zvýšit frekvenci sekání 
Tráva není udržována Zahradní Město, Kodaňská, 

Jabloňová, Vinohrady, 
Vršovice…. 

Časté sekání a zalévání 
Údržba (2x měsíčně) 

Sekání a odvoz komunikační 
zeleně i dřevin 

Nad Primaskou, Počernická Kontrola odvozu zeleně, četnost 
sekání 

Údržba zeleně všude  
Nízká zeleň  Pravidelná údržba (sekání, 

prořezávání vzrostlé zeleně)  
Stav a údržba zeleně Praha 10, ulice Brigádníků  Změnit vyhlášku MHMP 
Sekání trávy, prořez větví, 
klíněnka 

všude  

 
Nová výsadba 
Málo stromů i nízké zeleně (lepší 
údržba) 

Vladivostocká ulice Pravidelně dosazovat 

Osazování stromů do nových 
chodníků 

  

náhradní výsadby Na Výsluní, Břežanská Provádět kontroly 
Nenahrazují se mrtvé a 
neperspektivní stromy novými 

Korunní, Vinohrady,Vršovice Odbornost zahradníků  

Doplnit chybějící stromy do 
rabátek 

Na Hroudě  

Vysázet stromy+udržovat Dětská, Brigádníků Zalévat, průřez 
Vzrostlá zeleň-více Parky na Strašnické, Olšinách, 

Moskevská, Vršovice,sídliště 
Vlasta, Ruská  

Zatravnění tram. pásů - Vršovická 
(přerostlá, zanedbaná zeleň) 

Výsadba stromů všude oplocovat 
Výsadba stromů na záp. a vých. 
stranu 

Praha 10 Výsadba na sever a jih 

Nedostatečná zeleň  Vysadit stromy (využít akci Strom 
za novorozeně) 

 
Parky 
Park pro děti Na Třebešíně Opravit poškození, údržba !!  
Parky Praha 10 Vyznačit cyklostezky, které by 

neomezovaly městskou 
komunikaci 

Park úprava Metro Skalka-bezdomovci  
Parky-nepořádek (sklo,injekce) Bečvářova vila v Strašnické Úklid, strážníci, bezdomovci 
Parky   
Více parků pro volný čas, (jako 
Havlíčkovy sady), využití pro lidi 

 Vytvořit pomocí lidí 

parky  Ostraha městskou policií, oplocení 
i proti psům 

 
Další 
Vyrostlá nebezpečná zeleň 
(stromy do výše několika pater) 

Amurská ulice (park) Nutné úpravy, větší kontrola, 
důsledná - dodavatelských firem, 
zavést konkurenci při výběru 

Nerovnost v příspěvcích 
magistrátu mezi městské části 
(zeleň) 

 Požadovat rovnost 



SPOLEČNĚ MĚNÍME PRAHU 10                                                                                 
Výstupy z veřejného setkání konaného dne 5.června 2008 

 

-7- 

Informovanost o existenci linky 
pro stížnosti ohledně údržby 
zeleně 

Praha 10 Přidat info do novin (zdůraznit 
právě možnost stížností) 
Dohlédnout na práci firmy 

   
Bezdomovci Turnovského, Vršovice Azylové domy, kontroly, WC, 

ohradit hřiště 
Dořešit lavičky Park u Billy Opravit nebo zrušit 
Vandalismus, ničení keřů Kodaňská, Kubánské nám., 

Slovenská, Vršovické nám. 
Oplocení, správa, policejní hlídky 

Převažují parkující auta, není 
zeleň 

Na Hroudě, V Předpolí Vysadit zeleň 

 Hl. pošta- Černokostelecká Vyšší postihy 
Zeleň sloužící jako clona WC Kodaňská  
Nedostatečné osvětlení Ruská ul. Maximální osvětlení 
Využití zelené plochy Ruská ulice Využití k výstavbě garáží 
Rozježděný trávník Malešické nám. Zamezit vjezdu vozidel na trávník 
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Čistota 
 

CO � KDE � ŘEŠENÍ/KONTAKT � 
 
Směsný odpad 
Nepořádek kolem popelnic, ale i 
v ulicích 

Kolem asijských prodejen Častější odvoz 

Nedostatečné kontejnery+odvoz 
(nepořádek okolo) 

Dvouletky 14-18  

Okolí popelnic - málo častý 
odvoz  

Praha 10 Uzamykatelné popelnice (přístřešek) 

Málo kontejnerů a nádob  Větší kapacita kontejnerů+větší 
hustota 

Velkoobjemové kontejnery  ZMĚNA LOKALIT 
Odpadkové koše na zastávkách Praha 10 Více košů 
Popelnice hyzdí ulice (chodníky) Praha 10  Pozorovat dodržování vyhlášky 

Magistrátu (popelnice do objektů) 
Velkoobjemový odpad    
Přeplněné odpadkové koše na 
stanicích tramvaje 

Stanice MHD Praha 10  Urgovat u dopravních podniků 

Nedostatečný odvoz kontejnerů  Vršovice, Strašnice             
(Dětská, Bečvářova) 

Změnit vyhlášku MHMP 

Kontejnery v domovech Věšínova ulice, Praha 10  Změnit vyhlášku MHMP 
Nepořádek Vršovická, Oblouková Kontrola nad kontejnery 
 
Úklid a nepořádek 
Nepořádek Vršovická, Oblouková Kontrola nad kontejnery 
Stanoviště kontejnerů Praha 10 řešit umístění 

kontejnerů 
 

Špatný úklid Dětské hřiště za hotelem Častější úklid, dohled, zapojení lidí 
Úklid  ?????? skládek Malešice Důsledná kontrola najatých firem 
Častější úklid ulic, v létě 
sprchování 
(na podzim úklid ulic až po 
opadání listí, ne před !) 

všeobecně  

Častější úklid vozovek, chodníků 
(min. jedenkrát týdně) 

Praha 10  

Úklid ulic Murmanská zvýšit 
Mytí ulic   
Pravidelný úklid sněhu na 
chodnících 

Kubánské nám. Určit pracovníka na ÚMČ, který 
doporučí firmu 

Mytí ulic   
 
Třídění odpadu 
Třídění odpadu (málo časté 
odvážení) 

Roh Kodaňské a Slovinské 
ul., Kubánské nám.             
(SKANSKA) 

Častější svoz, změna míst Karolina  

Absence kontejnerů na bio-
odpad 

Praha 10 Zavedení „hnědé“ popelnice 

Tříděný odpad Praha 10 Buď častěji, nebo více nádob+ 
udržovat okolí 

Častější svoz separovaného 
odpadu 

všude Častější svoz 

Tříděný odpad Praha 10  Přistavovat kontejnery - ne z umělé 
hmoty 

Tříděný odpad Praha 10  Přistavovat kontejnery - ne z umělé 
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hmoty 
Špatné třídění odpadků Okolí zastávek MHD Více info o třídění odpadků  
 
Prach, smog a hluk  
Prašnost a smog z aut Vršovice, Malešice Omezení dopravy - zákaz průjezdu 

nákladních aut, podpora tram. 
dopravy a železnice  

hluk   
Znečištění ovzduší (příliš mnoho 
zdrojů) 

 Žádat od magistrátu podporu ve 
věcech, které situaci vylepší (zeleň) 

Prašnost, hluk V Olšinách, Moskevská, 
Vršovická aj. 

Omezit dopravu, častější úklid 
komunikací, garáže, častější svoz 
odpadků 

Prašnost při stavbách všude Častější zvlhčování ulic 
 
Veřejná WC 
Veřejná WC, úprava veřejných 
prostranství, zastávek 

V Olšinách, tramvajové 
zastávky 

Úprava tramvajových zastávek, zeleň, 
WC 

Zřízení veřejných WC Moskevská, Kodaňská Obnovit stávající na Moskevské, nové 
na Kodaňské 

 
Další 
Nepořádek RWE, Barum Novostrašnická, Vršovice  
Ucpaná kanalizace   
Čistota Metro Skalka  
bezdomovci   
Potkani Skalka  
Nepořádek okolo nového 
stadionu Slavie 

Stadion Kvalitní úklid (vlastník stadionu) 

Nedopalky cigaret Všude Kontrola, strážníci 
 Ruská (okolí Kubáňského 

nám.), K Rybníčkům, 
Štěchovická, Oblouková, 
Vršovická 

Více kontejnerů (komunální odpad) -
častější svoz 
- zvýšení četnosti svozu tříděného 
odpadu, kontrola policií 

 Stanice metra Strašnická, 
Skalka 

Neplacená WC v metru, udržovat 
zeleň, zamezit průchodům do zeleně, 
omezení stánků u metra 
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Stav chodníků a komunikací 
 

CO � KDE � ŘEŠENÍ/KONTAKT � 
 
Chodníky 
Nejsou opraveny chodníky, bourají se 
komunikace (voda,plyn,telekom aj.), 
nedobrý zásyp po opravách - díry 

Zahradní Město, 
Jabloňová a celé okolí 

 

Chodníky Ulice Pod Slávií Provést úpravu chodníků 
Vyšlapané cesty v trávnících  vydláždit 
Chodníky Hl. vedlejší ulice Údržba chodníků (odstranění 

trav, plevele), kontrola 
dodavatele služeb 

Revize chodníků Ulice Bečvářova, 
Vladivostocká (celá 
Praha 10) 

Sklon, profil 

Technický stav chodníků   
Dláždit chodníky Historické části - dlažba  
Znečištění pod auty stojícími na 
chodníku 

Černokostelecká Zúžit na jeden pruh a v druhém 
parkovat na vozovce  

Rozbité chodníky Přetlucká Opravovat průběžně, sekat trávu 
Prorůstání trávy skrz dlažbu Smolenská ulice udržovat 
 
Silnice 
Ulice-asfalt V rezidenčních částech, 

v místech, kde se bydlí 
 

Jednosměrky všude Zokruhovat, zpomalení využití 
jen rezidenty 

Nekvalitní komunikace - kostky, 
retardéry 

Žitomírská, Košická  Místo kostek asfalt 

 Zahradní Město, ul. V 
Olšinách 

Nahrazení vyšlapaných cest 
chodníky 

Vozovka - špatný stav Žitomírská  
Zlepšení ul. Bulharská - oprava vozovky Bulharská ulice Lepší povrch 
   
Díry ve vozovce Hradešínská, Estonská 

(horní část) - ul. Na 
Šafránce 

Záplaty, zlepšení stavu vozovky 

Stav vozovek Praha 10 Upravovat vozovky 
 
 
Bezbariérovost 
   
Nájezdy do obchodů a institucí pro 
kočárky ve valné většině obchodů není, 
či jsou snížené dolů 

Oblast Vršovic Alespoň nájezdové lyžiny 

Špatné přecházení (kočárky) Počernická, Plaňanská Snížit, nájezdy 
Špatné přecházení Bělocerkevská - 

zastávka Slavie 
 

Nedořešené vodorovné značení Úvalská, 
Černokostelecká 

Dodělat vodorovné značení 

Špatná bezbariérovost V Korytech+ Jabloňová  
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Cyklostezky 
CYKLOSTEZKA - na čistotu se vynakládá 
velká suma a cyklostezky podporovány 
nejsou 

Celá Praha 10 Chceme vyjet na výlet, vyjít 
s kočárkem, sportovat s dětmi, 
nestrádat 

CYKLOSTEZKA není kvalitní, asfaltová   Nestálo by to příliš peněz a 
mnoho lidí by to využilo 
(kočárek, IN-LINE) 

cyklostezky Ze Šterbohol na 
Vinohrady 

 

Cyklostezky  Navazovat, nepřerušovat 
Vyústění pěší a cyklo cesty Ke Spořilovu Kruhový objezd 
Cyklostezka kolem Botiče Havlíčkovy sady Kus stezky chybí, pokračuje jako 

zarostlá cesta, nebylo by složité 
ji doplnit kvalitní cestou (vítáme 
dobudování stezky) 

cyklopruhy  Zavést a řádně označit 
Cyklostezka (nízký počet, nebezpečně 
vedené) 

Praha 10 (Na Hroudě, 
Vršovická) 

Cyklopruhy, bezpečné značení 

 
Další 
Nerovnost komunikací (chodníky a 
silnice) po různých opravách (plyn, 
elektřina, voda) 

V celém obvodu Prahy 
10 

Řešení: pověřit pracovníka, který 
by byl styčný pro řešení podnětů 
občanů- např. s technickou 
správou 

Fádnost uličních prostorů-asfalt od 
domu k domu bez zeleně 

Kolmé ulice obytné 
k Strašnické 

Změna priorit při opravách-
věnovat prostředky na stálou 
opravu, nejen hlavní prostory 
(náměstí), ale i „obyčejné“ 
chodníky 

  Neřešit jen atraktivní místa, 
oprava kritických míst na úkor 
míst v průměrném stavu 

Kontejnery překážející v dopravě Dvouletky ulice Zapustit do zeleně, chodníky 
Problémový přístup k zaparkovaným 
autům 

Dětská ulice dlažby 

Zrušit celnici v Uhříněvsi a zřídit celnici 
v nákladovém nádraží (dostatek 
prostoru) 
 

  

Katastrofální Vladivostocká aj.  
Položit dlažbu   
Kde je asfalt, nezáplatovat díry všude Potáhnout celkově, dát dlažbu 
Překrývání mozaikové dlažby asfaltem, 
její ničení 

Bulharská, Oblouková Zařadit do podmínek smluv při 
opravách 

Nové projekty - Kodaňská - vytvořit 
kolektory v podzemí 

Kodaňská U nových staveb prostorové pod. 
v podzemí - kolektory 
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Bezpečnost 

 
CO � KDE � ŘEŠENÍ/KONTAKT � 

 
Bezpečnost dopravy 
Bezpečnost dopravy Chorvatská, Ruská, 

Finská 
Kruhový objezd 

 Vršovické nám. (stanice 
tramvaje) 

retardéry 

 Pod magistrátem, na 
rozhraní ulice Uzbecká   
(je zde sloup a není 
vidět, zda-li tam přijíždí 
auta) 

Zpomalovací práh, či zrcadlo 

Přecházení Strašnická - Gutova Vybudovat přímý průchod 
Nedostatečné osvětlení křižovatky Úsek mezi křižovatkami 

v Olšinách (Ruská X 
Průběžná) 

Prodloužení zelené pro chodce a 
oddělení signálu pro chodce a 
auta 

nedostatek semaforů  zřídit semafory 
Posílit tratě včetně železnic Praha 10 Zajistí vyšší bezpečnost 
Světelná signalizace Ulice Na Padesátém Signalizace, řešení vodorovného 

značení, nadjezd 
Časté nehody - nebezpečí pro děti Norská, Ruská Semafor - zpomalení dopravy 
Nebezpečné přecházení Křižovatka 

Turnovského, 
Černokostelecká 

Dohled policie v kritických 
hodinách ( odchod a návrat dětí 
do školy) 

Řidiči nerespektují signalizaci U konečné 23, 6  Umístit kameru 
Problém bezpečnostní komunikace Ruská, Pod Rapidem Upravit dopravní režim 
Přechody pro chodce Všude Kvádr do cesty, aby nemohla 

auta 
Přechody Francouzská, Donská, 

Černokostelecká 
 

Tramvajové „ostrůvky“ Vršovická Rozšíření a ohraničení 
přechody  Více přechodů, retardéry. 

Přisvětlení přechodů, aktivní 
světla 

 
Herny, bary atd.  
Herny 
 

Praha 10 Omezit počet heren 

zastavárny Praha 10 Zvýšit kontrolu 
Herny, non-stop bary  omezení 
Non-stop zastavárny, herny Všude Kontroly, omezit otevírací hodiny 
Hluk z baru (letní zahrádka) v Domě 
barikádníků 

Saratovská ulice Hlídky městské policie 

Hluk z provozu barů Mrštníkova, 
Starostrašnická 

Pozorovat dodržování nočního 
klidu (22:00) 

Herny, non-stop bary Kodaňská, V Olšinách, 
Korunní, Vršovice 

Zakázat  
 

Značné množství heren v obvodu Prahy 
10 způsobuje zvýšenou kriminalitu 
(drogy, feťáci a další nepřizpůsobiví 
občané) 

Park od metra 
Strašnická na ulici 
Dukelská až v Olšinách 
(rajon sídla policie) 
Čechovo nám. Za 
kostelem 

Určitým strážníkům přidělit 
konkrétní místa k trvalým 
kontrolám  
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Herny kolem parku a okolí Park Jabloňová  
Omezení výskytu heren a hracích 
automatů 

Praha 10 Nepovolit přesun heren z centra 
Prahy 

 
Práce policie 
Důsledná kontrola PČR, MP-hřiště (noc) Pod hotelem, ZŠ 

Kodaňská 
Kontrolní činnost - málo 
intenzivní 

Policie ignoruje naše upozornění, že 
v parku parkuje taxi 

Vnitroblok ulic 
V Olšinách + Průběžná 

 

Městská policie není vidět  Častěji obcházet a konat 
Neochota policie řešit a pomáhat   
Pomalá reakce na tísňová volání Přechod Žitomírská-

Moskevská 
Zpomalovací pruhy 

Žádní pochůzkáři (policie) Skalka  
 
Problémové osoby  
bezdomovci  Vytlačit z Prahy (policie, represe) 
narkomani  Vytlačit z Prahy (policie, represe) 
Vietnamci prodávají pivo na chodníku -
opilí lidé obtěžující kolemjdoucí 

Jabloňová  

Nebezpečné „živly“ Stánky u metra, herny Zrušit stánky 
Stanování bezdomovců - pocit 
nebezpečí 

Interspar, metro Skalka Častější návštěvy policie 

Fanoušci stadionu Slavia  Usměrnit podnapilé a hlučné 
fanoušky 

 
Obecná kriminalita 
Krádeže, vykrádání vozidel Sídliště Vlasta  
Krádeže Zahradní Město, herny, 

bary  
Kontrola pití mladistvých 

 
Další 
Nebezpečné rasy psů  Více omezit (košík na veřejných 

místech) 
Ničení vybavení parteru, mobiliáře Konečná 234  kamery 
Volně běhající psi Všude Postihy, vymezit prostory pro psy 
   
Odkoupení areálu „KD-Eden“ 
+projekt+dostavba+zeleň 

Vršovická/ U Slavie 1   

Odkoupení areálu „CÍL“ = areál 
KENTOYA (ubytovna, obchodní 
centrum, volné plochy) 

Topolová 2916/14  

Dětská hřiště  Hlídat, oplotit,uzamykat 
Zákaz konzumace alkoholu na 
veřejných místech 

 Posílit hlídky ve večerních a 
nočních hodinách 

Padající omítka od balkonů (kritické) Ulice Kodaňská 27 Oprava 
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Psí exkrementy 

 
CO � KDE � ŘEŠENÍ/KONTAKT � 

 
 

Postih, osvěta, zvýšit roli policie Praha 10   
Koše a sáčky Zejména v parku a na trávě  
 Zvýšit dozor policie u 

dětských hřišť 
 

Odpadkové koše a sáčky Praha 10 Zvýšit počet odpadkových košů 
Výběh pro psy Praha 10 Vymezit místa pro psy 
Více pytlíků a košů, kontrola Všude Pokuty, kontrola, policie 

pěší/kolo 
Na komunikacích a v zeleni Praha 10 Větší dohled městské policie 
Málo stanovišť s papírovými sáčky Kodaňská, Kubánské nám., 

Zahradní Město 
Instalace odpadkových košů se 
sáčky. Kontroly policie 

 všude Zdvihnout pokuty, kontrola 
Psí exkrementy Praha 10 Lepší represe majitelů psů, 

zpřísnit dohled 
Volně pobíhající psi - exkrementy Skalka  
Zlepšit práci městské policie obecně Větší množství košů, úklid 
Majitelé psů neuklízejí exkrementy Praha 10 Zvýšení postihů, poplatků 
Většina chodníků a parků 
znečištěna 

Nad Primaskou, 
Starostrašnická, Vršovice, 
Strašnice 

Nedostatečná činnost a nezájem 
městské policie 

Psí exkrementy Park na Jabloňové, mezi 
domy a chodníky 

 

 Za poštou, metro Strašnická, 
sídliště Vlasta, Vršovická…. 
Na místech, kde chybí zeleň 

Postihy policie (zvýšení počtu 
stojanů se sáčky) + častější 
doplňování 

 
 

Graffiti 
 

CO � KDE � ŘEŠENÍ/KONTAKT � 
 
 
Poškozené omítky - Vršovická, 
Moskevská  

Kostel Sv. Václava (Čechovo 
náměstí) 
okolí metra Strašnická a 
Skalka (povrchové části) 

Nedostatečná kontrola, činnost a 
nezájem městské policie Prahy 
10 
Řešení: instalace kamer, častější 
kontroly 

Na domech Jabloňová a okolí  
 všude Kamerové systémy  
 Průchod Novostrašnická Kamerový systém 
Nátěry proti grafitům Praha 10 Poškození-nahrazení-postih 
Na domech Černokostelecká, Tuklatská Zrušit stání na chodníku, za auty 

lze lépe kreslit 
Na fasádě i v interiéru domu Mládežnické kluby  
Tagy  Chodící strážníci (chytří, zdatní, 

nebojácní) 
Volné zdi, pokrytá místa grafiti U metra, sídliště  Přísavná zeleň 
Znehodnocené omítky Praha 10 Pozorovací objekt, městská 

policie 
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Jiné 

 
CO � KDE � ŘEŠENÍ/KONTAKT � 

 
Veřejná doprava 
Autobus 101 byl mohl mít konečnou na 
zastávce u Intersparu v Hostivaři 

  

Nejsou kryté zastávky MHD celé Zahradní Město  
Nezastřešené zastávky MHD Jesenická v obou 

směrech 
doplnit 

Chybí noční MHD Zahradní město - západ Autobus, noční linka 
MHD OC/KC EDEN Zastávka metra D 
Transport kol ve veřejné dopravě Strašnice-

Hostivař,Bráník 
 

 
Čistota a odpady 
Kompostárna - zápach  Strašnice Zrušit, prošetřit 
Není možno třídit bioodpad Praha 10 Dát lidem možnost tašek na 

bioodpad a kontejner 
Malé popelnice na tříděný odpad, 
povalují se krabice a pytle-nepořádek 

Zvonková, Hvozdíková Častější odvoz 

Vandalismus, nepořádek Ruská  
Holubi, potkani, krysy Praha 10 vyhubit 
Odvoz odpadů Praha  
 
Hluk 
Hluk z jižní spojky Záběhlice Bariéry, polotunel 
Hluk z magistrály   
Hluk od dráhy Skalka  
 
Doprava 
Dodržování zákazu zastavení Ulice Na Palouku před 

restaurací 
Častější kontrola městské policie 

Doprava a hlučnost na křižovatce 
Vršovická 

 Omezit průjezd nákladních aut 

  Umožnit odbočení vlevo nebo 
zařídit residenční zónu sídliště 
Palouk (omezit průjezd 
Názovskou) 

 
Další 
Zavést informovanost občanů 
prostřednictvím časopisu (momentálně 
nedobrá úroveň) - špatná informační 
úroveň 

  

Školy - zoufalý nedostatek míst v MŠ, 
bude i v ZŠ 

  

Navíc máme dojem, že školy na Skalce 
a Zahradním městě jsou velmi nekvalitní 
a je to otázka ředitelů 

  

  V rámci nedostatečné činnosti 
policie Prahy 10 zvážit potřebné 
personální změny 

Poškozené zábrany pro auta Park u Jabloňové  
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Neopravená zídka Chotutická ulice  
Odstranit maringotku „KUŘE“  
Vypouští tuky do kanalizace  

Skalka  

Problémy se studenty gymnázia Omská 
a zdravotní školy 

Vnitroblok Omská  

„neviditelnost“ městské policie Zahradní město + 
Záběhlice 

 

Přechody, chodníky u přechodů by měly 
být sníženy pro příjezd vozíčkářů a 
kočárků 

Všude, kde u přechodů 
nájezdy nejsou 

 

Dětské koutky zastřešené při špatném 
počasí  

Vršovice  

Mc Gyros - stánek, málo místa na 
nástupišti 

Starostrašnická Nové lavičky, volný prostor 

Nezahušťovat zástavbou veřejných 
prostorů 

 Neměnit územní plán na úkor 
zeleně/rekreace 

Nekácet Všude Odbor ŽP posuzovat podle 
zákona 

Slávie - koncerty Okolí širší stadionu Doprava na/ z akce 
Výběr témat neodpovídá požadavkům, 
zveřejnit na internetu podněty uvedené 
pod „jiné“ 

  

Skatepark Gutova Bez vstupného, veřejné 
Kouření na zastávkách všude Častěji kontrolovat (projíždějící 

hlídky policie ignorují) 
  Např. Vršovická sokolovna   
Stav orientačních tabulek, značení pro 
řidiče 

Praha 10 Více tabulek a navigačních tabulí 

Stavba garáží (hromadné) Praha 10 Více míst na garáže 
Nesouhlas s výstavbou podzemních 
garáží 

Čechovo nám. Lepší využití a rozšíření 
parkovacích míst 

Diskuse s architekty, stavebníky 
inženýry, residenty, organizací AGOROU 

Obecně Obecně 

 
 

Jiné-parkování 
 

CO � KDE � ŘEŠENÍ/KONTAKT � 
 
Mnoho paneláků, více mladých lidí,více 
aut=není parkování 

Zahradní Město ÚMČ Prahy 10 by mohl vyčlenit 
pozemek pro výstavbu garáží 

Chybí parkovací místa Tržiště u metra 
Strašnická nemá 
parkovací plochy 

Vymezit parkování 

Špatné značení parkovacích míst Obecně Vodorovné značení 
Parkování u stadionu Eden Eden Více parkovacích míst 
Proč je u Teska odstavné parkoviště pro 
venkov a my nemáme, kde parkovat ? 

Skalka  

Parkování u nového stadionu Slávie  Zajistit 
Parkování Všude Rezidentské zóny 
Problém s parkováním při sportovních, 
hudebních akcích 

Stadion Eden  

Parkování Podzemní garáže pod 
parkem 

Využít kryty pod Čechovým nám. 

Parkování na chodníku  Kubánské nám. Kontrola policie 
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 Hromadné garáže-
výstavba, výběr 
vhodných lokalit 

Umožnit parkování na chodníku 
tak, kde to lze (i mezi stromy).  
Např. Vršovická sokolovna  
prostor před využít pro 
podzemní garáže. Pod stávajícím 
parkovištěm před plaveckým 
stadionem Slavia  

Neparkovat na vnitroblocích Oblouková 6-8  
Málo míst k parkování pro místní 
obyvatele 

Kubánské nám. 
(SKANSKA) 

Parkování na firemním parkovišti 
SKANSKA 

Lokalita zaplavená auty z Prahy 2,3 Korunní, U Vodárny, 
Slovenská… 

Zavedení modré zóny 

Vybudování parkoviště Vršovice, Slávie Volný pozemek využít na 
výstavbu parkování 

Zavedení modré zóny Praha 10 bez plánované 
modré zóny 

Nezavedení na Praze 10 
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III. ZMĚNY U VYBRANÝCH LOKALIT – NÁVRH PRIORIT                                
 
 
Před začátkem veřejného setkání si mohl každý účastník vybrat lokalitu, o které chtěl hovořit v druhé 
části veřejného setkání (po přestávce). Svoji volbu každý vyjádřil umístěním samolepky pod název 
vybrané lokality. Seznam lokalit navržených k diskusi obsahoval celkem 9 lokalit a to z různých částí 
Prahy 10. Podle počtu samolepek byl pro každou lokalitu připraven příslušný počet diskusních stolů.  
Svoji samolepku pod některou z lokalit nalepilo celkem 148 lidí. Dle výsledků hlasování bylo připraveno 
dohromady 14 stolů, u kterých nakonec diskutovalo téměř 130 obyvatel Prahy 10. Nižší počet 
odevzdaných samolepek, resp. hlavně lidí, kteří v druhé části opravdu diskutovali, je dán tím, že část 
lidí po přestávce odešla a také proto, že někteří lidé zůstali i během přestávky sedět v sále a poté si 
sedli ke stolům dle svého uvážení. Následující tabulka se zabývá zájmem účastníků o jednotlivé 
lokality. Protože ze stejných lokalit si i v názorovém průzkumu mohli respondenti vybrat 2 oblasti, 
které podle nich vyžadují úpravu a na jejichž úpravě by se chtěli podílet, uvádíme pro srovnání i 
výsledky z názorového průzkumu.  
 
 tab. III1. Zájem o diskusi jednotlivých lokalit  

Pozn. * v názorovém průzkumu mohli respondenti uvést maximálně dvě lokality, kdežto na veřejném setkání jen   
jednu. V dotazníku byl také seznam lokalit rozšířen o další 2 místa v Praze 10.   
** Kodaňské ulici byly věnovány samostatný blok otázek a  proto nebyla zmíněna mezi vybranými lokalitami 

 
Ze srovnání s výsledky názorového průzkumu vyplynulo, že i v samotné diskusi byl největší zájem      
o park u metra Strašnická. Jinak se ale názory účastníků veřejného setkání a respondentů 
z názorového průzkumu výrazně liší (např. na setkání byl velký zájem o diskusi o okolí Hamerského 
rybníka a také Kubánského náměstí, kdežto v dotaznících byly obě lokality zmiňovány výrazně méně).    
 
Hlavním smyslem diskuse bylo popsat, jak tyto lokality mají v budoucnu vypadat. V průběhu diskuse 
měly skupinky u stolů k dispozici mapu dané lokality a také formulář, do kterého uváděly co je třeba 
v dané lokalitě zachovat, co je třeba změnit a mnoho dalších poznámek.  
 
V následujícím přehledu uvádíme všechny poznámky, které občané k jednotlivým lokalitám uvedli6. 
V případě, že o určité lokalitě diskutovaly skupiny u více stolů, jsou v rámci každé oblasti názory všech 
diskutujících uváděny společně (resp. jejich názory jsou pouze odděleny čárou). A není opět 
vyloučeno, že navrhované změny u některých lokalit si vzájemně odporují (zkrátka dvě skupiny 
v rámci jedné lokality měly odlišný názor na využití daného území). V případě, že diskusní skupinka 
využila mapu a zakreslila do ní své nápady, je tato skutečnost uvedena v poznámce.  
 

                                                 
6 Opět v zájmu zachování autenticity zachováváme doslovný přepis uváděných námětů  

Lokalita Počet 
samolepek 

Počet 
připravených 

stolů 

Počet lidí 
diskutujících 
danou vizi 

Relativní 
četnost z 

názorového 
průzkumu* 

Kodaňská ulice 19 2 16 x** 
park u metra Strašnická 27 3 23 20% 
Kubánské nám. 19 2 17 9% 
okolí Hamerského rybníka 19 2 16 8% 
Nám. Sv. Čecha 14 1 9 11% 
Moskevská ulice 14 1 15 17% 
okolí metra Skalka 12 1 9 16% 

Starostrašnická ulice 12 1 11 11% 

Malešický park 12 1 12 9% 

celkem 148 14 128  
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Kodaňská ulice 
 
Celkem diskutovali lidé u dvou stolů (stůl č.14 a č.15) 
 
Stůl č.14 

 
Stůl č.15 

 
 
 

Co má zůstat zachováno? Co je třeba změnit a kde? (nové využití dané lokality) 
� Zeleň, park Heroldovy sady 
� Nesnižovat počet park. míst 
� Priorita v realizaci 

� Parkování na hranici s Prahou 2 – Kodaňská, Ruská 
(odložená auta) 

� Častější svoz tříděného odpadu 
� Koše na psí exkrementy, psí záchody 
� Pokud chcete udělat z Kodaňské bulvár – kam 

s parkovanými auty? 
� Po zahrádkách po sezoně zbude jen bahno 
� Opravit chodníky + pruh pro cyklisty 
� Šikmá stání aut, garáže pod ministerstvem, či 

Chemapolem a hřištěm u školky kodaňská – 
protáhnout až pod park 

� Vybudovat prostor pro děti při nepřízni počasí - 
zastřešený 

� Přidat nízkou zeleň - záhony 
� Rekonstrukce budov 
� Veřejné WC 
� Jednosměrný provoz 

   Další názory: 
� Kamery, či posílit policejní hlídky 
� Omezit herny a nonstop bary  
� Místo zastávky busu Norská udělat zastávku na Francouzské. Roh Ruská – Norská – světelná 

signalizace či kruhový objezd. 
� Obnovit samoobsluhu – nyní LOS KACHLOS 
� Zavést nekuřácké restaurace! (popřípadě nekuřácké části!) 

Co má zůstat zachováno? Co je třeba změnit a kde? (nové využití dané lokality) 
� Parkování šikmo/kolmo k chodníku na 

úrovni Chemapolu 
� Zachovat venkovní zahrádky restaurací 

� Zklidnění dopravy, omezení rychlosti na 30km/h 
� Vybudování nové autobusové zastávky poblíž ulice 

Norská 
� Kruhový objezd u Ruské 
� Stromořadí v dolní části od úrovně Chemapolu až 

po Vršovickou 
� Vyznačení parkovacích stání bíle na vozovce 
� Údržba ploch nízké zeleně 
� Vysazení nízké a plazivé zeleně 
� Nutnost parkovacích hodin v celé Praze – po-pá 8-

18h placené všude (ve všech čtvrtích kromě 
periferií) víkendy a svátky zdarma – možnost 
koupení firemních míst se značkou 

� Zohlednit při řešení zelených ploch a parkování – 
pozemek kolem bývalého Chemapolu 

Další názory: 
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Park u metra Strašnická 
 

Celkem diskutovali lidé u třech stolů (stůl č.5, č.6 a č.7) 
 

Stůl č.5 

pozn. návrhy diskutujících uvedeny i v mapě 
 
 

Stůl č.6 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Co má zůstat zachováno? Co je třeba změnit a kde? (nové využití dané lokality) 
� Dopravní hřiště 
� Bývalé jesle 
� Bezbariérový přístup 
� Zachovat zeleň 

� Pospojovat parky (mezi Billou, Gutovou, Průběžnou) 
� Lesní části, volné plochy, sportoviště, cyklo okruh 
� Výběh pro psy 
� Jednotná architektonická koncepce 
� Pěší, cyklo, strážníci na koních 
� Parkoviště u Billy – lepší povrch 
� Úprava zeleně 
� Vodní plochy (brouzdaliště, fontány..) 
� Čistit plácek na solidaritě 
� Sjednotit městský mobiliář – odstranit stánky 
� Výtah do metra 

Další názory: 
� Stanovení priorit MČ, architektonická koncepce celku 

Co má zůstat zachováno? Co je třeba změnit a kde? (nové využití dané lokality) 
� Základ dětského dopravního hřiště 
� Zachování parku + přidat kvetoucí 

rostliny (zejména dřeviny) 
� Zachovat plochu stávající zeleně 

� Dopravní hřiště u Billy uvést do původního stavu 
� Přidat zeleň 
� Občerstvení, půjčovna tříkolek a jiných hraček pro děti 
� Nutné řešit majetkové vztahy pozemku 
� Bečvářova vila – napojení na park 
� Klidová zóna, veřejné WC, pítka 
� Více vzrostlé zeleně 
� Bezbariérový přístup 
� Hlídky policie 
� Přidání odpadkových košů a laviček 
� Revitalizace parku v Mrštíkově ulici 

Další názory: 
� Zachovat a lépe udržovat zeleň v celé Praze 10, nepovolovat aktivity nočního charakteru (herny, 

bary..) – dodržovat noční klid 
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Stůl č.7 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Co má zůstat zachováno? Co je třeba změnit a kde? (nové využití dané lokality) 
� Propojení s metrem 
� Přístupnost z obou stran (areál 

Gutova) 
� Zachování přechodů 
� Zachovat zelené plochy 

� Úprava zeleně -  změna keřů za stromy 
� Parková úprava před supermarketem Billa 
� Častější kontrola Policie ČR, Městská Policie 
� Sběr odpadků 
� Odstranění graffiti 
� Instalace laviček 
� Obnovení dopravního hřiště 
� Výsadba stromů – ulice V olšinách (střední pás) 
� Veřejné osvětlení u laviček 
� Údržba zeleně 
� Hřiště Gutova 
� Zřízení hřiště pro nejmenší 
� Lavičky 
� Podzemní garáže – mezi stanem a Billou 

Další názory: 
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Kubánské náměstí 

 
Celkem diskutovali lidé u dvou stolů (stůl č.2 a č.3) 
 
Stůl č.2 

 
Stůl č.3 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Co má zůstat zachováno? Co je třeba změnit a kde? (nové využití dané lokality) 
� Dětské hřiště – osvědčilo se často 

užíváno 
� Vzrostlá zeleň – i ve vnitroblocích 
� Kašna 

� Zrušit zámeckou dlažbu před hotelem Mars 
� Plocha mezi Vršovickou ul. a domy Kub. nám. 

(drogerie Schlecker) – zřídit parkoviště na 
zatravňovacích dlaždicích 

� Parkoviště u hokej. haly Slavie – dohoda hc + radnice 
– parkovací dům 

� Park Kub. nám. – kompromis mezi navrhovanými 
variantami – max zeleně + regulovaný vstup 

� Přidat pítka, veřejná WC pro potřeby parku 
� Úklid ulic – častěji než jednou za 6 let (Murmanská) 
� Parkovací zóny – po hranici Průběžná + Nad olšinami 
� Oplocení parku a hřiště 
� Holubi – omezit hnízdění 

Další názory: 

Co má zůstat zachováno? Co je třeba změnit a kde? (nové využití dané lokality) 
� Dětské hřiště a plot kolem 
� Zachovat vodní prvek 
� Zachovat zákaz psů do dětského 

hřiště 

� Přidat a renovovat koše a lavičky 
� Posílit vodní prvek 
� Omezit přístup psů na náměstí 
� Zrušit parkování v jižní části náměstí – přidat stromy 
� Vyřešit ostrůvky a přechody u zastávek 
� Zatravnit tramvajovou trať 
� Cyklopruhy V Olšinách 
� Stojany na kola 
� Omezení nákladní dopravy 

Další názory: 
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Okolí Hamerského rybníka 
 
Celkem diskutovali lidé u dvou stolů (stůl č.11 a č.16) 
 
Stůl č.11 

 
 
Stůl č.16 

 
 
 

Co má zůstat zachováno? Co je třeba změnit a kde? (nové využití dané lokality) 
� Rybník, zachovat biotop! 

(nerekonstruovat ho ke koupání) 
� Úprava a zpevnění cesty pro pěší kolem celého 

rybníka zachovat dnešní šíři 
� Zabezpečit hráz v oblasti výpusti (bezpečnost dětí) 
� Vyčištění rybníka od odpadků (ale zanechat biotop) 
� Cyklostezka 
� Zachovat zeleň 
� Přechod u lípy (nebezpečná dopravní situace) 
� Uzavřít vjezd vozidlům bez výjimky 
� Až ke kostelu zákaz parkování 
� Chybějí rozcestníky 
� Lavičky a travnaté plochy pro odpočinek lidí 
� Bezpečný přejezd a výjezd od rybníka směrem na 

Hostivař – vybudování přechodu! 

Další názory: 
� Napříště uvést do mapy vlastníky pozemků! Hledat další rozvojové lokality v okolí Botiče pro 

rekreaci (kolem Hamerského rybníka už téměř žádná volná plocha není!) 

Co má zůstat zachováno? Co je třeba změnit a kde? (nové využití dané lokality) 
� Rybník 
� Sad nad rybníkem 
� Líbat ruce těm, kdo se postarali o to, 

že se ze strašné stavby stalo příjemné 
sportoviště a  že nám poskytují 
například i dětské hřiště 

� Veškerá zeleň – zdroj odpočinku 
� Zabránit vedení silnice z Prahy 10 na 

Prahu 4 

� Rumiště za kostelem odstranit a použít pro zeleň 
� Záběhlická ulice – zbořený dům připojit ke 

sportovišti 
� Zpřístupnit golfové hřiště veřejnosti (alespoň na 

pohled – zrušit plot!) 
� Udržovat prostor mezi Spořilovem a Záběhlickým 

zámkem 
� Postavit asfaltovou cestu (pro brusle a kočárky..) 
� Zrekultivovat místo mezi rybníkem a ulicí 

Zárybničná 
� Ponechat pozemky ve vlastnictví Prahy 10 

Další názory: 
� Navrhujeme řešit revitalizaci okolí rybníka postupnými kroky – ne najednou, jelikož na velký 

projekt nejsou peníze a malé krůčky by tomu moc pomohly! To okolí je krásné už teď, stačilo by 
málo. Dále chválíme ÚMPČ P10 za komunikaci s obyvateli – pokud z toho něco bude, budeme 
rádi! 
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Náměstí Svatopluka Čecha 
 
Celkem diskutovali lidé u jednoho stolu (stůl č.4) 

 
 
 

Moskevská ulice  
 
Celkem diskutovali lidé u jednoho stolu (stůl č.1) 

Co má zůstat zachováno? Co je třeba změnit a kde? (nové využití dané lokality) 
� Charakter bulváru � Vyloučení nákladní přepravy 

� Upravit povrch vozovky (akustika) 
� Snížení prašnosti 
� Ochranné mříže u stromů 
� Park mezi Moskevskou, Košickou a U sokolovny 
� Rekonstrukce tramvajových tratí 

Další názory: 
 
 
 
 

okolí metra Skalka 
 
Celkem diskutovali lidé u jednoho stolu (stůl č.8) 

 
 
 
 

Co má zůstat zachováno? Co je třeba změnit a kde? (nové využití dané lokality) 
� Kostel 
� Stromy 
� Dětská hřiště 
� Zeleň 
� Pěší průchod parkem 
� Zpevněné plochy 

� Řešit graffiti na fasádách 
� Údržba zeleně 
� Častější hlídky městské policie 
� Úprava kontejnerů na tříděný odpad 
� Vytvoření klidové zóny 
� Obnovit veřejné toalety v dolní části parku 
� Vybudování pítka, případně jiný vodní prvek 
� Revize invalidních stání v ulici Tolstého 
� Zřízení rezidenčního parkování 
� Bezbariérové přístupy na náměstí 
� Nové stromy pod kostelem 
� Obnovit osvětlení a informační systém parku 
� Úprava vnitrobloku Kavkazská – Arménská 

Další názory: 
� Zavést proces Agendy 21 na území P-10 nebo její části  

Co má zůstat zachováno? Co je třeba změnit a kde? (nové využití dané lokality) 
� Kašna (roh ulice Vyžlovská a Na 

padesátém) 
� Zachovat veškerou zeleň v okolí 

metra 

� Revitalizace zeleně 
� Bezpečnost chodců Na padesátém 
� Retardéry do ulice Na padesátém 
� Zřídit stání pro krátkodobé zastavení aut (K+R) 
� Nová pošta u metra Skalka 
� Nové cukrárny a kavárny v okolí metra 
� Vytvoření centra lokality Skalka formou náměstí 

Další názory: 
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Starostrašnická ulice 
 
Celkem diskutovali lidé u jednoho stolu (stůl č. 9)  

pozn. návrhy diskutujících uvedeny i v mapě 
 
 
 
 

Malešický park 
 
Celkem diskutovali lidé u jednoho stolu (stůl č.10) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Co má zůstat zachováno? Co je třeba změnit a kde? (nové využití dané lokality) 
� Travnatý pruh v tramvajovém kolejišti 

(Černokostelecká) a rozšířit i na další 
úseky 

� Více kontejnerů na odpad ze zahrad a 
na víceobjemové předměty 

� Zrušit večerku v Černokostelecké ulici (výskyt 
nebezpečných a problémových osob) 

� Jak se vyrovnáte s okolím kulturní památky 
Trmalova vila (veřejný dům v blízkosti) 

� Hluk a gamblerství u mladistvých 
� Větší informovanost veřejnosti 
� Kontrolovat dodržování nočního klidu 
� Oprava zdi mezi ulicemi Na palouku a Ve stínu 
� Více hlídek policie ( bezpečnost, pořádek, kontrola 

parkování) 
� Častěji vyvážet kontejnery na tříděný odpad 

Další názory: 

Co má zůstat zachováno? Co je třeba změnit a kde? (nové využití dané lokality) 
� Obecně vcelku spokojenost 
� Úpravy možné, ne však zásadní 

� Řešit park v návaznosti na okolní zelené zóny – 
Hostýnská, domov důchodců – propojit pro pěší a 
cyklisty 

� Neoplocovat 
� Občerstvení, WC 
� Vymezit zóny pro psy – více košů 
� Neinvestovat zbytečně, kde není nutno 
� Zamezit parkování u zdi dole v parku 
� Zlepšit komunikaci Prahy 10 a Magistrátu 

Další názory: 
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IV. ZÁVĚR 
 
Veřejné setkání, které v Praze 10 proběhlo ve čtvrtek 5. června 2008, lze považovat za velmi úspěšné. 
Setkání se zúčastnilo více než 130 aktivních obyvatel Prahy 10, se kterými diskutovalo cca 35 volených 
zastupitelů včetně starosty, zástupců starosty a radních a také úředníků Úřadu městské části Praha 10 
spolu se starostou této městské části.  
 
Atmosféra setkání byla pracovní a tvůrčí a účastníci diskutovali jak aktuální problémy této části Prahy, 
tak se i zamýšleli nad budoucím vzhledem a využitím vybraných lokalit v Praze 10.  
 
Podněty a nápady, které zaznamenali do připravených formulářů, lze do budoucna využít ke 
zlepšování stavu veřejných prostranství, a tím také přispívat ke zvýšení kvality života místních 
obyvatel. Získali jsme jak velmi konkrétní připomínky k tomu, co je třeba v krátké v Praze 10 změnit či 
zlepšit, tak i velké množství obecných přání či návrhů na řešení. Velmi potěšující je zájem relativně 
početné skupiny účastníků setkání, kteří na sebe zanechali e-mailový kontakt a dávají tak radnici 
najevo svůj trvalejší zájem podílet se na zlepšování veřejných prostranstvích v Praze 10.  
 
Nyní bude velmi záležet na radnici městské části Praha 10, nakolik a jak rychle bude schopna všechny 
nápady i aktivitu občanů využít a dokázat, že energie, kterou obyvatelé Prahy 10 v průběhu projektu 
vynaložili, nebude ztracena a naopak podnítí i další k aktivnější spolupráci na dalších případných 
tématech.  
 
Agora CE, která s Prahou 10 veřejné setkání spoluorganizovala, věří, že i informace obsažené v této 
zprávě pomohou radnici a občanům společně měnit Prahu 10 a dlouhodobě tak naplňovat celý projekt 
„Společně měníme Prahu 10“.  
 
           


