
 
 

Zpráva z veřejného projednání  
revitalizace náměstí Zdeňky Braunerové 

 
Proběhlo dne:  30. 9. 2015 od 18.00 do cca 19.30 hodin  
 
Místo konání:  náměstí Zdeňky Braunerové, Hostavice 
 
Účast za MČ Praha 14 

� Bc. R. Vondra, starosta MČ Praha 14 
� Ing. I. Picková, zástupkyně starosty pro oblast dopravy 
� Mgr. I. Kolmanová, uvolněná radní 
� Ing. M. Adámková, vedoucí oddělení životního prostředí 
� Ing. Arch V. Mrvová, KS OÚR 
� Z. Rýpar, KS OSPK 
� Ing. Pavlína George, KS OSPK 
� Z. Straková, KS OSPK 

Moderátor diskuse:  Mgr. A. Kuda 
Účast za Anthropictures : Mgr. L. Hanus 
Účast za obyvatele :  35 občanů  
 
Cíle a průběh veřejného projednání 

Městská část Praha 14 společně se studiem antropologického výzkumu Anthropictures 
připravila veřejné projednání revitalizace náměstí Zdeňky Braunerové. Veřejné projednání 
bylo realizováno na základě požadavků zástupců občanů Hostavic z důvodu odlišných 
pohledů na řešení veřejného prostoru nám. Z. Braunerové. 
Veřejnému projednání předcházely 2 schůzky, kterých se zúčastnili zástupci tří stran: občané 
podporující stavbu multifunkčního sportoviště na nám. Z. Braunerové, zástupci skupiny 
občanů vystupující proti výstavbě multifunkčního sportoviště a zástupci MČ Praha 14. Na 
základě prvního společného setkání tří stran byl zpracován Odborem dopravy a ochrany 
prostředí ÚMČ Praha 14 návrh revitalizace nám. Z. Braunerové a 2 variantní řešení bezpečné 
cesty pro pěší z nám. Z. Braunerové k parku Pilská. Park Pilská je v docházkové vzdálenosti a 
bude po rozsáhlé rekonstrukci zpřístupněn veřejnosti 10. 10. 2015. Je vybaven dětským 
hřištěm, víceúčelovým sportovištěm, fitness zónou, novými lavičkami, cyklostojany a 
osvětlením. Z druhé schůzky vyplynula shoda v jedné variantě řešení bezpečné cesty a v 
uspořádání veřejného projednání k návrhu revitalizace náměstí Z. Braunerové. 
Veřejné projednání proběhlo ve středu 30. 9. 2015 na travnaté ploše na nám. Z. Braunerové. 
Pro účastníky projednání byla připraveny k diskusi podklady zpracované ÚMČ Praha 14. 
a) návrh revitalizace náměstí 
b) návrh bezpečné cesty z náměstí Z. Braunerové k Parku Pilská  
c) pocitová mapa.  
Diskusi řídil Mgr. A. Kuda, návrhy občanů zaznamenávaly Ing arch. V. Mrvová a Ing. P. 
George. Diskusi u pocitové mapy vedl Mgr. L. Hanus. Starosta MČ Praha 14 Bc R. Vondra 
přivítal účastníky projednání a definoval cíl a účel projednání. Vedoucí oddělení ochrany 



 
 
prostředí Ing. M. Adámková představila občanům návrh revitalizace náměstí a návrh řešení 
bezpečné cesty z náměstí do parku Pilská. Následovala diskuse s občany. 
 

Názory a podněty občanů k návrhu revitalizace náměstí Z. Braunerové 

� Budou vybudovány herní prvky pro děti? 

Návrh s nimi nepočítá vzhledem k tomu, že v docházkové vzdálenosti je park Vidlák 
s herními prvky pro děti ve věkové kategorii a nově zrevitalizovaný park Pilská, který je 
vybaven dětským hřištěm, víceúčelovým sportovištěm, fitness zónou, novými lavičkami, 
cyklostojany a osvětlením. V rámci diskuse většina přítomných občanů umístění dětských 
prvků nepodpořila. 

� Bude mít hřiště zpevněnou plochu? 

Nikoliv, hřiště bude zatravněno. 

� Jaká bude údržba hřiště – seč trávy, zalévání? 

V příštím roce je plánováno 8 sečí. Zástupci MČ Praha 14 navrhli občanům, aby se podíleli 
komunitně na správě a údržbě hřiště. MČ Praha 14 nabízí pomoc obyvatelům při 
zajištění údržby (sběr trávy, kontejner, zajištění vody atd.). 

� Budou u hřiště vybudovány sloupky na síť? 

V návrhu se s nimi nepočítá. Lze doplnit v případě, že jsou dostupné na trhu a to během 
realizace následných etap revitalizace. ÚMČ Praha 14 zjistí možnosti u výrobců. 

� V období Vánoc 2015 bude na náměstí umístěn vánoční strom. 

Názory a podněty občanů k dopravní situaci 

� Budou zrušena parkovací místa na náměstí? 

MČ Praha 14 o zrušení parkovacích míst neuvažuje. V rámci diskuse nebyla mezi přítomnými 
občany nalezena shoda. Většina se obává, že zrušení parkovacích míst povede k zvýšení 
rychlosti projíždějících vozidel a nezajistí tedy větší bezpečnost dětí. Občané se shodli na 
tom, že je třeba řešit bezpečnost dětí hrajících si na náměstí. Návrh řešení zpracují odborníci. 
Podněty od občanů shromáždí a předloží dopravní komisi členka dopravní komise pí. Ing. 
PhD. Renáta Slabá.  

� Ul. Jansova - napojení komunikace  
� Ul. Jansova – prověřit, zda je obytnou zónou 
� Ul. Nežárská – zrušení hlavní silnice 
� Ul. Nežárská - zklidnění provozu na křižovatce  
� Ul. Minaříkova -zpomalení v zatáčce (u kontejnerů na odpady) 

Podněty budou předány Odboru dopravy a ochrany životního prostředí k řešení. 

 

 

 



 
 
 

Zhodnocení 

Veřejné projednání svolané za účelem diskuse, sběru podnětů a informací k revitalizaci 
náměstí Z. Braunerové a řešení bezpečné cesty do parku Pilská proběhlo v příjemné 
atmosféře. Na projednání se sešli zástupci obou skupin občanů (pro i proti záměru stavby 
multifunkčního sportoviště na nám. Z. Braunerové). Proběhla konstruktivní diskuse zástupců 
MČ Praha 14 s oběma skupinami. Revitalizace nám. Z. Brauneorvé je plánována na jaře roku 
2016.  

Zapojování občanů do rozhodování, do diskusí o kvalitě života je jednou z priorit vedení 
městské části Praha 14 a je principem místní Agendy 21, kterou městská část již několik let 
úspěšně realizuje. Městské části se podařilo získat od občanů dostatečný počet podnětů, 
názorů připomínek, návrhů k dané problematice. Zápis z projednání bude vyvěšen na 
www.praha14.cz. 

 
 

Zapsala: Ing. P. George, KS OSPK



 
 
 



 
 
Návrh revitalizace náměstí Z. Braunerové     Návrh řešení bezpečné cesty z nám. Z. Braunerové do parku Pi



 
 
 


