
Zápis z veřejného představení projektů participativního rozpočtu 

 

Datum a čas konání: 11. října 2017 od 17:30 h. do 20:00 h. 

Místo konání: sál DDM Karlínské Spektrum 

Přítomno občanů dle prezenční listiny: …. 

Přítomni: 

za MČ Praha 8: Petr Vilgus - zástupce starosty MČ Praha 8 

za ÚMČ Praha 8:  Iva Hájková, Jana Martínková, Simona Erben - oddělení strategického 

rozvoje a místní Agendy 21, Marcela Voženílková, Jan Macke - vztahy s veřejností 

 

Cíl setkání: 

Představení projektů navržených občany pro oblast Palmovka, Karlín a Libeň. 

 

Kompletní seznam projektů je uveřejněn na odkazu https://mojeosmicka.zapojtese.eu/ 

 

Seznam představovaných projektů 

Ludvíková Ivana Vytvoření pěšího přechodu pro chodce z Karlínského náměstí 

Filinová Anna Libeňská zeď 

Nečina Petr Podpora zóny 30 – zvýšený přechod Zenklova – vstup do Zóny 

Samuelová 

Hana 

Obnova zeleně a výsadba stromů v zeleném pásu podél 

komunikace Pobřežní a Rohanské nábřeží, Praha 8 

Nečina Petr Podpora zóny 30 – zvýšená křižovatka 

Samuelová 

Hana 

Revitalizace veřejného prostoru u metra Křižíkova, výměna 

městského mobiliáře 

Trníková 

Soňa 

Bezbariérový přístup a osvětlení schodů a chodníku vedoucích 

z ulice Bublíkova 

Nečina Petr Podpora zóny 30 – Bezpečný a komfortní přechod 

Karbanová Hana Inhalátorium u Nové Palmovky 

Jirová 

Kateřina 

Komunitní centrum a zahrada Kotlaska: zázemí v zeleni v dolní 

Libni 

Spiesová Radka Světlo a vodu pro Libeňskou psí louku 

Berenreiter 

David 

Renovace chodníku před a v okolí Karlínského Spektra DDM 

HMP 

Koiš Martin Betonové stoly na stolní tenis v Kaizlových sadech 

 

V rámci diskuze sděleny tyto náměty k projektům: 

• Vytvoření pěšího přechodu pro chodce z Karlínského náměstí 

Doplnit návrh o zvýšený přechod. 

• Podpora zóny 30 – zvýšený přechod Zenklova – vstup do Zóny 

Projekt bude pravděpodobně stažen – nyní v řešení s TSK, zda nezahrnou naše návrhy 

v rámci plánované rekonstrukce. 

• Obnova zeleně a výsadba stromů v zeleném pásu podél komunikace Pobřežní a 

Rohanské nábřeží, Praha 8 

https://mojeosmicka.zapojtese.eu/


Ochota podílet se finančně na revitalizaci. 

• Revitalizace veřejného prostoru u metra Křižíkova, výměna městského mobiliáře 

Doplnit návrh o řešení místa před květinářstvím – v době kdy prší, zde stojí voda (například 

zde realizovat pítko) 

• Podpora zóny 30 – Bezpečný a komfortní přechod 

Doplnit návrh o měření rychlosti radary a zasílání pokut 

• Inhalátorium u Nové Palmovky 

Doplnit návrh o souhlas dědiců – autor Rohan 

 

 

Návrh na opravu silnic v okolí rádia Regina u Kaizlových sadů. 

 

 

 

 

 


