
Zápis z jednání komise ŽPD konané dne 7. 12. 2016 

Přítomni: Ing. Dana Balcarová, p. Miloslav Hanuš, Ing. Luboš Havránek, p. Tomáš Holeček,                          
p. Slavomír Holík, Ing. Tomáš Hromádka, Bc. Jan Váňa, Mgr. Morávek (host) 
omluveni: Ing. Jan Jarolím Ing. Zdeněk Davídek 
nepřítomen: p. Milan Tuček 
 

I. Rozpočet OŽPD 2017 
- komisi představil pan vedoucí OŽPD Mgr. Morávek v rámci rozpočtu OŽPD investice na rok 2017:  

 
a) Pokračující investice z roku 2016 

1) Výměna čerpadla ve strojovně vodoteče - Park Přátelství  org. 392000. 
Předpokládaná cena: 400 000,- Kč 
Jedná se o zajištění provozu umělého vodního toku v parku Přátelství na Proseku se dvěma čerpadly, 
kdy jedno z nich mělo poslední dva roky problémy, každopádně na konci sezony se dostalo do stavu, 
kdy oprava není rentabilní, a proto bude muset být v roce 2017 před zahájením sezóny vodoteče 
(nejpozději do půlky dubna) vyměněno.  
2) Rekonstrukce DH č. 9, Teplická zadní trakt, Prosek 

Předpokládaná cena: 800 000,- Kč 
Na tomto dětském hřišti je poměrně velký dřevěný hrad, který má „shnilé nohy“ v zemi, což je pro 
další provoz nebezpečné. Výměna pouze nohou je drahá a vzhledem ke stáří a stavu hradu jako celku 
by byla neefektivní. Je proto nutné celý hrad odstranit a nahradit ho novým obdobným prvkem.  
3) Realizace Fitparku – Prosek (vnitroblok Kytlická), org. 443000 

 Předpokládaná cena:   600 000,- Kč 
Jedná se o investici z roku 2016, která má být umístěna na pozemcích hl. m. Prahy a proto je možné ji 
zrealizovat až po obdržení souhlasu MHMP. O souhlas bylo požádáno v půlce roku.  
4) Revitalizace vnitrobloku Kytlická x Jetřichovická, org. 393000 

Předpokládaná cena projektu: 180 000,- Kč plus realizace 
Jedná se o dlouhodobý záměr. V současné chvíli je vytvořen ideový návrh revitalizace.  V roce 2017 
by měla být zpracována prováděcí dokumentace, celková finanční částka na vlastní realizaci ani doba 
realizace není prozatím známa.    
5) Revitalizace ploch mezi ul. U Školičky a Kovanecká, org. 263000 

Předpokládaná cena projektu: 300 000,- Kč a plus realizace 
 Jedná se o dlouhodobý záměr. V současné chvíli je vytvořen návrh, v roce 2017 se bude zadávat 
zpracování prováděcí dokumentace. Finanční částka na realizaci ani doba realizace není prozatím 
známa. 
6)  Posezení pro seniory Veltruská, org. 268000 

Předpokládaná cena: 1 000 000,- Kč 
Jedná se o dlouhodobý záměr. Již je vytvořena PD a nyní je třeba zadat vytvoření prováděcí 
dokumentace a zajistit vlastní realizaci. Finanční částka na realizaci ani doba realizace není prozatím 
známa. 
7)  Revitalizace Malletova x Skloněná, org. 394000 
  Předpokládaná cena realizace není známa: 
Jedná se o dlouhodobý záměr. V tuto chvíli je zpracován ideový návrh. Je třena zadat zpracování 
prováděcí dokumentace a provést vlastní revitalizaci. Na revitalizaci byla obdržena dotace z MHMP 
ve výši 660 tisíc korun. 
8)  Rekonstrukce rybníčku Teplické, org. 254000 
Předpokládaná cena:  
Jedná se o malou betonovou nádrž s umělým přítokem vody a odtokem do kanalizace. Její oprava 
nebude levná a je nutné, aby byl řádně provzdušněn, nezapáchal a nevychoval velké množství komárů 
a jeho údržba byla cenově přijatelná. V tuto chvíli se shánějí firmy, které toto zadání dovedou 
zpracovat.  Připravuje se PD.  
 
 



9)  Dětské hřiště v parku Zahrádky, org. 399000 
Předpokládaná cena:  
Problém je, že dětské hřiště nebude umístěné v parku Zahrádky, ale u Kejřova mlýna na pozemku řádu 
Křížovníků, se kterými prozatím nebyla uzavřena dohoda ohledně umístění stavby.   
10)  Informační systém ulic a cílů Vysočany, Libeň 
Předpokládaná cena:  
Upřesňují se cíle a grafická úprava.  
11)  Cyklostezka Hořejší rybník – Smetanka PD 
Předpokládaná cena: 550 000,- Kč 
Je hotové výběrové řízení, nebyla zatím podepsaná smlouva. Místo toho se aktivity vložili do 
severovýchodní magistrály, která se ukazuje přínosnější.  
12)  Změna parkování Šluknovská 
Připravené jsou první návrhy a čeká nás jednání s SVJ.   
13)  Změna parkování Českolipská 
Připravené jsou první návrhy a čeká nás jednání s SVJ. 
14)  Změna parkování Mimonská 
Připravené jsou první návrhy a čeká nás jednání s SVJ. 
15)  Změna parkování Novoborská 
Připravené jsou první návrhy a čeká nás jednání s SVJ. 
16)  Změna parkování Žandovská 
Připravené jsou první návrhy a čeká nás jednání s SVJ. 
17)  Úprava komunikace Lovosická ul. 
Připravené jsou první návrhy a čeká nás jednání s SVJ. 
18)  Zhotovení parkovacích míst v ul. Matějkova 
Je hotová PD a připravuje se smlouva s realizátorem akce 
 
b) Nové investice 2017 
 
1) Prosecká náves 
Předpokládaná cena: 500 000,- Kč 
Dlažba na Prosecké návsi je z malých kostek protože původní projekt předpokládal vyloučení dopravy 
což z technického hlediska není možné (odvoz odpadů). Výsledkem je destrukce dlažeb. Minulý rok 
se navíc zjistilo, že je velmi problematicky provedené odvodnění proto minulý rok proběhly úpravy, 
aby se snížila destrukční činnost vody a letos by měly být upraveny pojezdové plochy. 
 
2) Podzemní kontejnery 
Předpokládaná cena: 800 000,- Kč 
Další podzemní kontejnery, v případě že dojde k dotaci z Ekokomu. Předpokládané umístění je 
náměstí na Balabence, kde pomalu dochází k jistému posunu názorů na jejich umístění.  
 
3) Rozšíření DH Krocínka  
Předpokládaná cena realizace není známa, odhad: 600.000,- Kč 
 
Jedná se o rozšíření DH Krocínka na základě požadavku místních obyvatel. Bude zpracován návrh a 
následovat bude realizace.  
 
4) Rekonstrukce DH vnitroblok Poštovská,  
(realizace pan Goller) 
 
Rekonstrukce DH ve vnitrobloku Poštovská v rámci probíhající revitalizace celého vnitrobloku. 
Stávající hřiště je již staré, morálně i fyzicky zastaralé a jeho údržba je nerentabilní. Bude rozšířeno a 
vybaveno novými prvky. 
 
5) Rekonstrukce chodníků a zeleně před ZŠ Novoborská 371 
Předpokládaná cena:  



Jedná se o kompletní rekonstrukci chodníků a příjezdové cesty u Základní školy Novoborská 371. 
Příjezdová cesta je propadlá, nerovná. Taktéž chodníky, které jsou ještě i z různých materiálů. Zeleň je 
přestárlá, v některých místech zasahující silně do průjezdného a průchodného profilu. Jedná se o 
prostor mezi budovou školy a ulicí Novoborská. 
 
6) Rekonstrukce mol u vodoteče Park Přátelství  
Předpokládaná cena: 450 000,- Kč (odhad) 
Jedná se o rekonstrukci dřevěných mol u dolního rybníčku a u spojnice mezi královkou a ulici 
Jabloneckou, jednotlivá mola jsou popraskaná, částečně uhnilá.  
 
7) Rekonstrukce chodníku Veltruská vedoucí mezi ČSSZ k Bílinské 
Předpokládaná cena:  
Chodník vede od ČSSZ do ulice Bílinská. Je hojně využívaný lidmi bydlícími v domech Bílinská, 
K lipám, K Šafránce, Litvínovská atd. jako cesta na autobusovou zastávku na Královce. Chodník je 
popraskaný a velice nerovný. Chůze po něm způsobuje veliké problémy starším lidem. 
 
8) Parkování U vysočanského pivovaru  
Předpokládaná cena:  
Vybudování nových parkovacích stání v ulici U vysočanského pivovaru v úseku Nemocniční x Pod 
Strojírnami. V dané lokalitě dojde k výraznému navýšení parkovacích stání.  
 
9) Úprava parkování Novoborská – Žandovská  
Předpokládaná cena:  
Jedná se o změnu způsobu parkování v ulici Novoborská – úsek Žandovská x Lovosická a to 
parkování částečné na chodníku. Dojde k navýšení parkovacích stání v dané lokalitě.  
 
10) zastávky Ocelářská 
Předpokládaná cena: 600 000,- Kč (odhad) 
Jedná se o žádost místních obyvatel, kdy u nově postavených domů chybí dopravní obslužnost. Hlavně 
se jedná o spojení na metro a využití autobusu 151. 
 
11) Centrum pro bezdomovce 
Předpokládaná cena: 150 000,- Kč 
Projekt bezdomovci by měl pokračovat tím, že bezdomovci se přesunou do zařízení kde by měli byt 
základní hygienické prostředky jako je tekoucí voda, záchod a pod. Další krok by měl být pak odchod 
do normálního života a mimo MČ Praha 9.  
 
12) Chodník Skloněná 
Předpokládaná cena:  
Poslední etapa oprav chodníků v této oblasti.    
 
13) Parkování U nové školy 
Předpokládaná cena:  
 
14) Úprava parkoviště Vysočanská 
Předpokládaná cena: 350 000,-Kč 
 

II. Park Kelerka – informace podal pan radní Holeček 
- nebude realizovat OŽPD, v této chvíli jsou jen návrhy, v rámci návrhu je i obnovení cesty, 

která je uvedena na mapovém podkladu z r. 1840. MČ Praha 9 jde o zachování zeleně v této 
části. MHMP by odkoupila pozemky k realizaci tohoto parku.     

 
III. Revitalizace parku Malletova x Skloněná 
- komise se seznámila se čtyřmi architektonickými studiemi + návrh parkovacích stání pod 

trafostanicí.  



 K investicím bylo sděleno, že po nacenění jednotlivých investičních akcí, bude souhrn investic zaslán 
jednotlivým členům KDŽP k vyjádření ing. Balcarová poznamenala, že investic je málo. 
 
 

IV. Revitalizace Nám. OSN 
- k uvedenému pan radní Holeček uvedl: IPR zpracoval studii, avšak stanovisko Policie ČR 

k studii Náměstí OSN sdělila, že došlo k nedodržení ustanovení ČSN nebo jiných právních a 
technických předpisů, které vyhodnocuje PČR jako závadu, která je v rozporu s požadavky na 
zajištění bezpečnosti provozu na pozemních komunikacích. Během podzimu 2016 měl u 
zastávek MHD IPR umístěné stánky s navrhovanou studií a zjišťoval zde požadavky občanů 
v rámci veřejného projednávání. I. etapa by měla probíhat od ul. Sokolovská po ul. 
Kolbenova.  
25 připomínek občanů Prahy 9 pro IPR se vyjádřilo, že nesouhlasí s nově navrhovanou 
tramvajovou smyčkou v ul. Pod Pekárnami, kde by se měla vrátit tramvaj do zaslepené části 
v této ulici a vyústit na Kolbenovu ul. proti ulici Špitálská. Touto realizací ubyde téměř 
polovina parkovacích míst ve slepé části ulice Pod Pekárnami. Dále bylo nejvíce žádostí 
ohledně Náměstí OSN na vybudování parkovacích míst. Ing. Balcarová k tomuto uvedla, 
že požadavky ve veřejném projednávání v počtu cca 25 občanů, není adekvátní hodnota pro  
zapracování a akceptování jejich požadavků. 
Ing. Balcarová zmínila také problém ve studii a umístění nové zastávky TT v ul. Sokolovská 
před křižovatku Sokolovská x Freyova x Jandova, kde nebude dostatečný prostor na pěší 
komunikaci pro cestující přecházející od této zastávky na metro a zastávku MHD Vysočanská 
směr Harfa. 
 
 

V. Informace ohledně Vysočanské estakády  
– od pondělí jezdí autobusy kyvadlově. DI Policie ČR nesouhlasí s umístěním provizorního 
kruhového objezdu na 5 ramenné křižovatce, ale že hledá možné řešení. K této křižovatce pan 
Holeček uvedl, že než dojde k vytvoření kruhového objezdu je nutno provést rekonstrukci 
stávajících inženýrských sítí. IPR připomínkoval negativně kruhový objezd a to především 
z důvodů, že není v projektu přihlédnuto k tomu, že se jedná o unikátní veřejný prostor, který 
si zaslouží široké komunikace a vysazení stromořadí. Dále IPR namítá, že na Čakovické 
včetně okružní křižovatky je třeba dopracovat samostatný cyklopruh. – p. Holeček přepošle 
zprávu členům komise. K celkovému zprovoznění estakády je stále platný termín - konec roku 
2017. Pan radní Holeček vyzval odbor dopravy při MHMP, aby nevydával souhlasná 
stanoviska pro zábory na komunikacích, které by ovlivnily dopravu ve spojitosti s uzavřením 
estakády.     

      
VI. Ostatní, diskuze:  

- pí. Ing. Balcarová zmínila realizaci Vysočanské radiály - pan Holeček sdělil, že MČ P9 
trvá na realizaci pod zemí. Vzhledem k tomu, že se začínají objevovat různé varianty 
Vysočanské radiály, bude na příští komisy předložen návrh, který má MČ Praha 9. 

- ZPS – pan radní Holeček sdělil, že pokud nebude MHMP akceptovat připomínky MČ Praha 9 
k ZPS, předloží do zastupitelstva MČ P9 materiál k zda realizovat zóny ano či ne. 

- paní Ing. Balcarová požaduje v oblasti „Krocínky“ zpracovat projekt na rekonstrukci 
chodníků,  komunikací a inženýrských sítí v nich uložených. Povrch navrhuje: asfalt na 
vozovku a zámkovou dlažbu na chodníky. 

 

Další termín komise bude upřesněn e-mailovou komunikací.  

 
Zapsal dne 7. 12. 2016              Bc. Jan Váňa 
Ing. Fiala, tajemník komise ŽPD                               předseda komise ŽPD    


