Zápis z veřejného projednání studie revitalizace ul. Za Poříčskou branou a okolí
Datum: 12. ledna 2017
Místo a čas konání: malý divadelní sál DDM Karlínské Spektrum od 18 do 20 hodin
Přítomen za MČ Praha 8:
Petr Vilgus – zástupce starosty MČ Praha 8
Přítomni za ÚMČ Praha 8:
Iva Hájková, Jana Martínková a Lukáš Bálek z oddělení strategického rozvoje a místní
Agendy 21, Jaroslav Kašpárek – vedoucí Odboru dopravy
Zpracovatel studie:
Igor Kovačević – MOBA studio s.r.o.
Organizace:
PROGRESSIVE o.p.s. – Vojtěch Janouškovec, výkonný ředitel
Přítomno 37 občanů
Zápis:
Na úvod veřejného projednání přítomné občany přivítal zástupce starosty MČ Praha 8 Petr
Vilgus a sdělil důvody zadání zpracování studie ul. Za Poříčskou branou a jejího okolí. Ulice
nebyla po povodních v r. 2002 zrekonstruovaná, je využívání pro zavážení zboží pro
supermarket Billa, na jednom jejím konci se nachází opuštěný dům č.p.7, herna a metro.
Nejen to přináší ulici problémy.
Následně byl představen zpracovatel studie pan Igor Kovačević ze spol. MOBA studio s.r.o.,
který seznámil přítomné s návrhy proměny ul. a jejího blízkého okolí ve třech fázích
rozdělených podle časové náročnosti na krátkodobé (během jednoho roku), střednědobé a
dlouhodobé. Seznámil s výsledky dotazníkového průzkumu, které byly součástí prezentace.
Občané pak měli možnost podávat podněty a vyjádřit se k návrhům pana Kovačeviće.
Ředitel společnosti POGRESSIVE o.p.s. pan Vojtěch Janouškovec vysvětlil náplň činnosti
terénních pracovníků a způsob jejich práce s drogově závislými občany. Na základě
dlouhodobého sledování předmětné lokality je nejvíce problematické území v okolí herny u
metra Florenc. V případě potřeby je možno využít email: nobiohazard@progressive-os.cz
nebo aplikaci Lepší místo – pokud je např. nalezena použitá injekční stříkačka, lze pomocí
této aplikace místo vyfotit, zadat „#jehla“ a odeslat. MMS se odešle přímo do
PROGRESSIVE o.p.s.
Podněty občanů:
- zrekonstruovat chodníky a silnice, špatný povrch,
- zachovat počet parkovacích míst,
- novou kanalizaci,
- problematika spojená se zásobováním supermarketu Billa,
- zvýšit výši parkovného pro parkující nerezidenty,
- řešit problematiku znečištění ulice, častější úklid,
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-

nedostatečné osvětlení ulice,
instalovat kamerový systém,
problémy s vraky aut, obývají je bezdomovci,
neutěšené a neatraktivní je vstup do metra a jeho okolí,
chybí dopravní značení a přechody pro chodce směrem k Negrelliho viaduktu,
zdevastovaný a problematický dům č.p. 7 ve vlastnictví Magistrátu hl. m. Prahy,
nepořádek před uzamčeným vchodem (výklenkem),
návrh na odstranění zábran / svodidel, použít radši kovové sloupky,
nedostatek veřejných toalet, dochází ke znečišťování ulice,
regulovat hluk a světelný smog,
rušivé světlo z reklamních panelů,
chybí odpadkové koše,
zrušit oranžovou zónu v Křižíkově ul.

Další postup:
Podněty občanů budou využity k dopracování studie a bude navržen harmonogram dalších
prací, se kterým občané budou seznámeni.
Zapsala: Iva Hájková
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