


PELC - TYROLKA

KOBYLISY
Schema parkového souboru 
Dlážděnka - Hercovka - Rokoska
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1 - zahrádkářská kolonie:  Komunita zahrádkářů může být jádrem 
společenského setkávání, tvořit zázemí pro rekraci aj.
2 - Hercovka:  Historická usedlost je přirozené srdce lokality, mohla by být 
zázemí vybavenosti (kultura, pohostinství aj.)
3 - DPS: Společenský program klientů DPS může oživovat park, může být 
atraktivní např. pro seniory žijící v okolí. 
4 - škola: Budova školy je v současnosti pro park největším přínosem, 
přivádí do lokality uživatele ze širokého okolí, je místem setkání 
středoškoláků, má prostory využitelné pro společenské akce v době mimo 
výuku.
5 - Rokoska: Bývalý kulturní dům slouží v současnosti jako kancelář, neplní 
tedy roli, která mu v parku náleží. Nemovitost ale patří městské části. 
X - garáže: soubor garáží se nachází v centrálním uzlu pěších cest
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PELC - TYROLKA

KOBYLISY
Schema cest parky
Dlážděnka - Hercovka - Rokoska
1 - diskontinuita u Hercovky:  propojení cest mezi Hercovkou, ulicí SKN 
a parkem Dlážděnka není dosud definitivní a bude předmětem 
budoucích studií
2 - návaznost na Pelc-Tyrolku: řešení tohoto území je součástí 
připravované studie území Pelc - Tyrolka 
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Schema vybavenosti parkového souboru 
Dlážděnka - Hercovka - Rokoska
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1 - FÚ, PSSZ: Budovy úřadů zpravidla nepřináší parkům přidanou 
hodnotu: nejsou atraktorem ani nositelem pozitivních asociací, 
zpravidla nejsou místem příjemných setkání atd.

2 - zahrádkářská kolonie:  Komunita zahrádkářů může být 
jádrem společenského setkávání, tvořit zázemí pro rekraci aj. Jde 
ale o uzavřenou společnost, která se bude v intarkci s veřejností 
zdrženlivá a obezřetná.

3 - Hercovka:  Historická usedlost je přirozené srdce lokality, 
mohla by být zázemí vybavenosti (kultura, pohostinství aj.), její 
využití ale závisí na plánech majitele.

4 - DPS: Společenský program klientů DPS může park oživovat, 
může být atraktivní např. pro seniory žijící v okolí. Centrum se ale 
z velké části zaměřuje na pacienty trpící Alzheimerovou chorobou. 
Potenciál pro interakci s veřejností je tím tedy omezený.

5 - škola: Budova školy je v současnosti pro park největším 
přínosem, přivádí do lokality uživatele ze širokého okolí, je místem 
setkání středoškoláků, má prostory využitelné pro společenské 
akce v době mimo výuku.

6 - Rokoska: Bývalý kulturní dům slouží v současnosti jako 
kancelář, neplní tedy roli, která mu v parku náleží. Nemovitost 
patří MČ. 

X - rezerva pro náhradní srdce: Parkový soubor jako celek nemá 
patřičné zázemí, není zde dostatečný prostor pro služby 
související s rekreací, pro kulturu aj. Na konci ulice SKN jsou 
zastavitelné pozemky, kde je vhodné uvažovat o doplnění 
vybavenosti parku - zejména v případě, že by tato nevznikla
v Hercovce.
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KOBYLISY

VLTAVA, PELC - TYROLKA

Schema parkového souboru 
Dlážděnka - Hercovka - Rokoska
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1 - zahrádkářská kolonie:  Komunita zahrádkářů může být 
jádrem společenského setkávání, tvořit zázemí pro rekraci aj.

2 - Hercovka:  Historická usedlost je přirozené srdce lokality, 
mohla by být zázemí vybavenosti (kultura, pohostinství aj.)

3 - DPS: Společenský program klientů DPS může oživovat park, 
může být atraktivní např. pro seniory žijící v okolí. 

4 - škola: Budova školy je v současnosti pro park největším 
přínosem, přivádí do lokality uživatele ze širokého okolí, je místem 
setkání středoškoláků, má prostory využitelné pro společenské 
akce v době mimo výuku.

5 - Rokoska: Bývalý kulturní dům slouží v současnosti jako 
kancelář, neplní tedy roli, která mu v parku náleží. Nemovitost ale 
patří městské části. 

X - garáže: soubor garáží se nachází v centrálním uzlu pěších cest
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PELC - TYROLKA

KOBYLISY
Schema parkového souboru 
Dlážděnka - Hercovka - Rokoska
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1 - zahrádkářská kolonie:  Komunita zahrádkářů může být jádrem 
společenského setkávání, tvořit zázemí pro rekraci aj.
2 - Hercovka:  Historická usedlost je přirozené srdce lokality, mohla by být 
zázemí vybavenosti (kultura, pohostinství aj.)
3 - DPS: Společenský program klientů DPS může oživovat park, může být 
atraktivní např. pro seniory žijící v okolí. 
4 - škola: Budova školy je v současnosti pro park největším přínosem, přivádí 
do lokality uživatele ze širokého okolí, je místem setkání středoškoláků, má 
prostory využitelné pro společenské akce v době mimo výuku.
5 - Rokoska: Bývalý kulturní dům slouží v současnosti jako kancelář, neplní 
tedy roli, která mu v parku náleží. Nemovitost ale patří městské části. 
X - garáže: soubor garáží je třeba zapouzdřit a výhledově podporovat jejich 
transformaci
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PELC - TYROLKA

KOBYLISY
Schema cest parky
Dlážděnka - Hercovka - Rokoska
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Odprodej pozemků v ulici SKN
hodnocení rizik

GSPublisherVersion 0.93.100.100 GSPublisherVersion 0.93.100.100

GSPublisherVersion 0.93.100.100 GSPublisherVersion 0.93.100.100

Odprodej nežádoucí
Prostor na konci ulice SKN vyžaduje transformaci 
a přesun garáží. Prodej zvýrazněných pozemků by 
takový postup téměř znemožnil

Pojistka / Odprodej dočasně nežádoucí
Pozemek č. 699/19 je svěřený městské části. 
V případě neúspěchu snahy o přesun garáží 
umožňuje alternativní řešení revitalizace území 
a vedení severojižního propojení.

Vlastnicky související s garážemi
V případě zvýrazněných pozemků jsou něktěří 
ze žadatelů o prodej zároveň vlastníky garáží, 
o jejichž přesunu je potřeba jednat.

Pěšiny / Odprodej možný, ale nedoporučený
Přestože nejsou klíčové pro veřejnost, ve vlastním 
zájmu obyvatel SKN je, aby patřily městu. 
To je nejlepší záruka, že nezaniknou v rámci 
sousedských sporů.

GSPublisherVersion 0.93.100.100 GSPublisherVersion 0.93.100.100

Odprodej bez rizik
Zvýrazněné pozemky nezasahují do veřejného 
prostoru a se zájemci o jejich koupi není potřeba 
řešit další otázky.

Celkový náhled
včetně zvýraznění dvou domů, které už byly 
odprodány.


