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PROMĚNA SÍDLIŠTĚ MALEŠICE
PROČ MALEŠICE?
Po dílčích generelech Vršovice, Staré Záběhlice, Nové Strašnice a nejnověji Skalka,
přichází na řadu pod drobnohled odborníků také území Malešic. To v současné době
prochází dynamickým územním rozvojem. V lokalitě se nachází velké množství veřejných prostranství, která přímo navazují na jednotlivé bytové domy. Vyznačuje se
bohatým komunitním životem a svébytným „geniem loci“. Především proto je nutné,
aby pro rozvoj území existovala společná vize místních aktérů a obyvatel, jež napomůže realizaci kvalitních veřejných prostranství, ve kterém především místní obyvatelé rádi tráví volný čas.

STANOVILI
JSME
STRATEGII...

… A TU
ZAČÍNÁME
NAPLŇOVAT

V rámci Generelu veřejných prostranství
Prahy 10 z roku 2016
byla lokalita kolem
Počernické vytipována
jako plocha, kde je
nutné jednotlivé záměry v území koordinovat
a zaměřit se na podobu veřejného prostoru.

Připravujeme Dílčí generel
veřejných prostranství
Malešice, jehož cílem je
stanovit dlouhodobou
koncepci území a podmínky pro rozvoj a revitalizaci
veřejných prostranství.
Zároveň se zaměřuje
a upozorňuje na projekty
k přednostní realizaci.
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ŘEŠÍME ÚZEMÍ...
Řešenou oblast tvoří lokality bytové
zástavby podél ulice Počernické od
křižovatky s ulicí Hřibskou až po ulici Dřevčickou a dále navazující území mezi ulicemi Ve Stínu, Černokosteleckou a Tuklatskou.

Zdroj: mapy.cz
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ZAPOJTE SE
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Ptáme se vás, jak území v Malešicích užíváte, jaká místa zde máte
rádi a která si naopak zasluhují změnu. Jaké prostory byste rádi více
využívali a jakým způsobem. Jakou podobu lokálního centra si představujete? Zajímá nás, jak jste spokojeni s nabídkou služeb v lokalitě
a kulturním vyžitím.
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Tramvají do Malešic

3

Proměna Sídliště Malešice
Místní spolky
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Historické jádro starých Malešic
Městský okruh
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Malešicko-hostivařská průmyslová oblast
Jarovská třída
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Více informací na webu praha10.cz/strategie

Strategie TOUR DE MALEŠICE
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Nové Depo Hostivař

Centrum Paraple

Poliklinika Malešice
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