
   
 
Setkání s veřejností k úpravě pásu zeleně na západní a východní části ulic Podléšková a Karafiátová 
 
Datum, čas: 29. srpna 2022 od 17:00 do 18:00 hodin  
 
Místo: západní část pásu zeleně podél ulic Podléšková a Karafiátová, Praha 10 - Záběhlice 
 
Přítomni:  
Zástupci ÚMČ Praha 10  
Bc. Martin Pecánek, vedoucí odboru životního prostředí  
Iva Hájková, Jana Martínková, oddělení strategického rozvoje a participace, Kancelář starostky  
 
Veřejnost: 13 místních občanů  
 
Cíl setkání:   
Představit obyvatelům plánované úpravy povrchu ploch a zeleně v západní a východní části. Diskutovat 
s občany a zjistit jejich představy o proměně těchto dvou míst.  
 
Program:  
1. Představení záměru na úpravu stávajícího asfaltového povrchu obou ploch. 
2. Komentáře a připomínky místních obyvatel, diskuse. 
 
 
1. Představení záměru městské části Praha 10  

 Městská část P10 reagovala na stížnosti místních obyvatel na nepořádek a výskyt 
nepřizpůsobivých občanů v západní a východní části (místa, kde v minulosti byla dětská hřiště). 

 Městská část P10 zažádala o dotaci v rámci výzvy MHMP na adaptační opatření na změnu 
klimatu. Projet MČ P10 zahrnuje odstranění stávajícího asfaltového povrchu a jeho zatravnění 
v západní a východní části středového pásu zeleně. Na základě projektu byla MČ P10 
poskytnuta od MHMP dotace 500 tisíc Kč. 

 Dotaci je nutné vyčerpat do konce roku 2022 nebo požádat o převedení nevyčerpané části do 
roku 2023 (není jistota schválení převodu). 

 Kořeny stromů nadzvedávají současný povrch – není možné pokládat více podkladových vrstev 
a používat mlatový povrch. 

 
2. Komentáře a připomínky místních obyvatel, diskuse 

 Jak místní obyvatelé plochy využívají?: dětské hry, jízda na odstrkovadlech, míčové hry, děti z 
mateřské školky zde poznávají přírodu. 

 Co na ploše být nemá: lavičky, osvětlení. 
 Co by na ploše mohlo být: petanquové hřiště, mlatový povrch, tartanový povrch, hry na 

chodník, zapuštěné trampolíny. 
 Zachovat průchozí cestu a třeba ji vydláždit. 
 Prořezat keře a nálety, kultivovat je. 

Využít dotaci jen pro východní část.  
 Kultivovat zeleň ve středovém pásu. 

 
Návrh vedoucího Odboru životního prostředí ÚMČ P10 p. Pecánka na další postup 

 Z dotace upravit jen východní část - odstranit asfalt, zatravnit plochu, odstranit lavičku, opravit 
info ceduli,. 

 Úpravu východní části zahájit v září/říjnu 2022. 



   
 

 Požádat o převedení zbylých finančních prostředků do roku 2023. 
 Západní část řešit samostatně, nechat zpracovat projekt se zakomponováním oblíbených prvků 

(např. tartanová plocha i s grafikou). 
 Návrh projektanta představit v říjnu/listopadu 2022 místním obyvatelům. 
 Vytipovat keře a nálety v západní, východní i středové části a zajistit jejich prořezání. 
 Oprava chodníků po obvodu zeleného pásu není součástí projektu (chodníky jsou ve správě 

TSK). 
 
Další náměty obyvatel 

 V parku U zahrádek odstranit 2 lavičky na propojovací cestě (častý výskyt nepřizpůsobivých 
občanů), zbylé 4 lavičky v parku ponechat. 

 Problémy v modrém domě v Kopretinové ulici – nepořádek, hluk, zápach, pohyb 
nepřizpůsobivých osob. 

 Nepořádek u kontejnerových stání na separovaný odpad v Chrpové ulici – potřeba častějšího 
svozu, podzemní kontejnery se zde neplánují instalovat a ani by situaci nevyřešily. 

 Nepořádek v keřích u konečné tramvaje č. 24 – jde o pozemek MHMP, P10 zajistí prořezání 
keřů. 

 Rychlá jízda aut před Mateřskou školkou Podléšková, nebezpečné situace pro děti vycházející 
ze školky i místní obyvatele – zvážit instalaci retardérů (podnět předán na Odbor dopravy ÚMČ 
P10). 

- zachovat vyšlapanou cestičku a zpevnit ji – východní část 
 
Závěr 

 Vedoucí Odboru životního prostředí ÚMČ P10 p. Pecánek bude informovat o proběhlém 
setkání 1. místostarostku MČ P10 Janu Komrskovou, která má ve své gesci životní prostředí. 

 Bude projednána možnost čerpání dotace jen na východní část. 
 Bude prověřena možnost zapojení projektanta do úpravy západní části. 
 Vedoucí Odboru životního prostředí ÚMČ P10 zajistí prořezání keřů a náletů, odstranění 

laviček  na náměstí Mezi zahrádkami.  
 Termín příštího setkání říjen/listopad 2022) bude zaslán emailem přítomným občanům a 

formou pozvánky umístěné do domovních schránek v okolí. 
 
 
Zapsala: Jana Martínková, oddělení strategického rozvoje a participace, Kancelář starostky ÚMČ Praha 10 


