Zápis z 2. veřejného projednání studie revitalizace ul. Za Poříčskou branou a okolí
Datum: 1. února 2017
Místo a čas konání: prostor organizace Z Pokoje do pokoje (dům č. p. 7)
od 16,30 do 20 hodin
Přítomen za MČ Praha 8:
Petr Vilgus – zástupce starosty MČ Praha 8
Hana Matoušová – zastupitelka
Přítomni za ÚMČ Praha 8:
Iva Hájková, Jana Martínková a Lukáš Bálek z oddělení strategického rozvoje a místní
Agendy 21,
Zpracovatel studie:
Igor Kovačević – MOBA studio s.r.o.
Přítomno 12 občanů
Zápis:
Veřejné projednání probíhalo samostatně ve třech skupinách, do kterých se předem občané
přihlásili prostřednictvím internetu. Na úvod každého projednání přítomné občany přivítal
zástupce starosty MČ Praha 8 Petr Vilgus a sdělil aktuální průběh zpracování studie ul. Za
Poříčskou branou a jejího okolí.
Následně zpracovatel studie pan Igor Kovačević ze spol. MOBA
přítomné s návrhy proměny ulice a se zapracovanými podněty, nad
během veřejného projednání 12. ledna v prostorách divadelního
spektrum. Projednání zahrnovalo představení a diskuzi především
které by se měly realizovat v průběhu tohoto roku, diskutována
kompletní přeměny ulice.

studio s.r.o., seznámil
kterými se diskutovalo
sálu DDM Karlínské
krátkodobých výstupů,
však byla i realizace

Diskutované výstupy krátkodobé realizace byly:
1. Zrušení příčného stání aut v ulici s návrhem na kolmé stání při zachování 60
parkovacích míst.
Výhodou tohoto opatření by mělo být zachování počtu parkovacích míst a snadnější
opuštění parkovacího místa.
2. Využití vchodu a dvoru domu č. p. 7 k provozování kavárny x bistra café apod.,
se zacílením na novou cílovou skupinu.
Výhodou tohoto opatření by bylo oživení veřejného prostoru ulice, díky kterému by
vchod tohoto domu ožil a přestal být využíván k sociálně patologickým jevům.
3. Umožnění venkovního posezení před současnými restauracemi zajímavým způsobem
s cílem zúžení zprůjezdnění ulice.
Výhodou tohoto opatření by mělo být celkové zklidnění ulice se znemožněním
rychlého průjezdu.
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4. V prostoru „trojúhelníkového“ výstupu z metra zrušení parkování a oživení tohoto
prostoru např. malbou, malou kavárnou, zahrádkou, sítí rozdělující prostor od
sportovních aktivit apod. …
Výhodou tohoto opatření by mělo být zpřehlednění prostranství a jeho zatraktivnění
s přihlédnutím na významnost tohoto místa, které je využíváno mimo jiné i jako
přestupní trasa na autobusové nádraží.
5. Instalování sloupků, vytvoření nepravidelné mozaiky z dlažebních kostek jejich
natřením, instalování retardéru nebo jiného zpomalovacího prostředku.
Výhodou tohoto opatření by mělo spočívat v optické změně rovné linie ulice,
částečnému zklidnění a celkovému zatraktivnění.
Občané pak měli možnost se k těmto návrhům pana Kovačeviće vyjádřit a návrhy doplňovat
dalšími podněty. Kromě krátkodobých záměrů byly přítomným občanů představeny i
dlouhodobé změny, které by v ulici měly trvalý charakter. Představena byla trvalá změna
parkování vozidel na jedné straně ulici, která by byla doplněna vhodnými druhy stromů,
kompletní změna osvětlení spočívající v častější frekvenci s nižší světelnou výškou.
Podněty občanů během představení studie:
- místo galerie vytvořit mini farmářské trhy s jedním stanem nad podjezdem metra
(travnaté prostranství),
- zaslat dopis na Ministerstvo financí se žádostí o dalším nepovolení provozování
casina z důvodu problémovosti tohoto podniku (iniciovat ve spolupráci s občanskou
iniciativou),
- při možnosti využití venkovního posezení před současnými restauracemi brát ohled
nad stavem silnice před restauracemi, kde se tvoří kaluže,
- snížit výšku osvětlení a přizpůsobit ji chodcům, odstranit tak silniční charakter
komunikace,
- v prostoru „trojúhelníku“ u metra podél domu č. p. 7 zrušit parkovací místa a zabránit
tak používání tohoto místa jako veřejné toalety,
- vstup do domu č. p. 7 upravit, aby byl zarovnán s uliční čárou,
- v případě využívání ulice (kavárna v průchodu domu č. p. 7, umožnění venkovního
posezení uprostřed ulice apod.) zajistit dostatečné množství toalet,
- v případě otočení parkování o 90° instalovat sloupky, aby se zabránilo parkování na
chodníku na protější straně ulice,
- zjistit skutečný stav kanalizace během rekonstrukce v návaznosti na protipovodňová
opatření,
- odstranit z ulice vraky aut (aktuálně jsou v ulici 3 auta, která se nepohnula z místa déle
než rok, tedy déle než jsou zavedeny parkovací zóny),
- osvětlit „trojúhelníkový“ prostor v rámci instalace murálu (malby na fasádě a povrchu
ulice),
- ověřit zda existuje možnost změny zásobování Billy, nebo alespoň dopravní značkou
upravit vjezd nákladních aut (dle hmotnosti),
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-

řešit otázku tříděného odpadu,
zrušit vjezd do domu č. p. 12, není využíván a do domu č. p. 20, kde se z prostoru
garáží stal obchod,
počítat se stanicí městských kol pro sharing,(sdílení)
navrhnout zamykatelné boxy na kola jako je v Danube House v Pobřežní ulici,
umístit stromy do kontejneru jako dočasné řešení,
zkulturnit travnatý prostor se suchými betonovými květináči, dát na sloupy květníky,
odstranit neaktuální dopravní značení v ulici,
během používání ulice filmaři zajistit, aby průjezd/průchod neznemožňoval pohyb
místním občanům,
v případě užívání ulice jako venkovního posezení před restauracemi využít prostor
před domem č. p. 12, který není obytný místo navrhovaného domu č. p. 14,
zúžení ulice provést v místě dvou protilehlých kaváren,
přidat odpadkový koš pod viaduktem,
vytvořit navigaci při výstupu z metra B k autobusovému nádraží a zakomponovat ji do
uměleckého díla (murálu),
řešit nepořádek v okolí rampy a kontejnerů Billy včetně přítomných potkanů,
během rekonstrukce ulice zavést kabelovou televizi,
ve dvoře domu č. p. 7 vytvořit letní kino,
instalovat v prostoru u metra houpačku pro dospělé.

Další postup:
Podněty občanů budou využity k doplnění studie, která bude zveřejněna na internetových
stránkách MČ Praha 8. Následně bude navržen harmonogram dalších prací, se kterými budou
občané seznámeni.

Zapsal: Lukáš Bálek
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