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Úvod
V úterý 23. června proběhlo společné setkání obyvatel s cílem informovat o výsledcích konzultačního stánku,

podat zprávu o vývoji projektu a ověřit či upřesnit podněty týkající se vnitrobloku. Setkání proběhlo opět

v prostorách vnitrobloku, zúčastnilo se jej 23 místních obyvatel a za stavitele YIT Stavo vedoucí projektu, 

vedoucí přípravy a architektka. Setkání připravili a vedli pracovníci Ateliéru pro veřejnou debatu.

V první společné moderované části večera byly účastníkům představeny vyhodnocené podněty z květnových

setkání k představení projektu, viz zpráva z Konzultačního stánku. Účastníkům byla také předána tištěná verze

této zprávy. Následně zástupci firmy YIT Stavo představili dílčí změny v projektu jako reakci na zjištěné 

podněty. Dále informovali o současném stavu projektu i postupu přípravy. Na závěr informační části proběhla

společná diskuse obyvatel.

Druhá pracovní část probíhala ve dvou skupinách u pracovních stolů do patnácti osob. Cílem nižšího počtu

debatujících v jedné skupině je dát prostor pro podněty a otázky všech zúčastněných. Sběr podnětů v každé

skupině řídil facilitátor. Diskuze nad vytištěnou pracovní studií budoucího vnitrobloku se odehrávala ve třech

tematických oblastech: náplň, cesty/bezpečnost a zeleň. Sběr podnětů každé tématické oblasti probíhal 

na vlastním pracovním papíře. Na záhlaví každého papíru byly předepsány podněty, které zazněly 

na květnových setkání s největší oporou. Účastníci setkání měli po vyčerpání všech návrhů k dispozici dva

preferenční hlasy (barevné samolepky) pro každou tematickou skupinu. Přiřazením preferenčího hlasu 

účastníci vyjádřili svůj postoj a podněty tak získali svojí relativní váhu. Výstupy ze setkání lze shrnout do dvou

kategorií – a) potvrzení obav či představ již zaznělých, b) nové nápady a podněty.
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Vyhodnocení podnětů 
z pracovních skupin

1. Náplň

Prioritou je zachování a vylepšení prostoru dětského hřiště, jehož součástí by mělo být oplocené 

a zakrývatelné pískoviště. Dále by v prostoru vnitrobloku mělo být umístěno nové posezení. Jeho podoba 

nemusí být extravagantní. Část obyvatel byla proti umístění speciálně dedikovaného “cvičebního prostoru

pro dospělé”. Ke zvážení je umístění cvičebního prvku pro dospělé, který má své zájemce i odpůrce. 

Svou podporu má myšlenka, aby byl celý prostor řešen komplexně a podle jednotného plánu.
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2. Cesty a bezpečnost

Obdobně jako při květnových setkáních zazníval názor, aby podíl nových cest byl pokud možno 

minimalizován. Zaznělo však i několik návrhů k podobě budoucích cest - velkoformátová dlažba, nízké 

osvětlení pomocí sloupků, úzké cesty stačí. Silnou oporu měl návrh na opravu stávajících asfaltových cest.

3. Zeleň 

Nejdůležitější je zachování vysokého podílu zatravěných ploch. Silnou podporu má rovněž zachování 

stávajících vzrostlých stromů a dosazení stromů dalších. Skladba nově vysazované zeleně (keře, květiny) by

měla reflektovat světelné podmínky. Nad budoucí podzemní garáže by neměly být sázeny jehličnany.


