
               Zápis z projednání návrhů Participativního rozpočtu Prahy 15 

ze dne 22. 9. 2021 a 29. 9. 2021 

1. Úvod 

Představení účastníků, obecné informace o tom, jakou formou budou prezentovat projekt na 

veřejném projednávání dne 18. 10. 2021 od 17-20 hodin v Hasičské zbrojnici v Horních 

Měcholupech. Domluva na společném projednání a sdílení možností a zkušeností. 

 

2. Představení jednotlivých projektů a diskuse nad nimi – možnosti, úpravy, doporučení odborníků, 

ujasnění návrhů 

 

___________________________________________________________________________ 

 

 Hračkobudka – navrhovatel Petr Hovorka 

- Po dohodě nutnost upřesnění místa – navrhovaná asfaltová plocha nebo areál školky je 

nereálné -   nový návrh umístění p. Hovorka  - lokalita Parmská 

- Vedoucí OŽP upozornila, že bude třeba vykonávat správu – cena realizace je reálná – 

montovaná chatka, podklad dlaždice. Dále byl navrhovatel upozorněn na možnost zničení 

hraček, nebezpečí úrazu a nebezpečí využití chatky nežádoucími osobami. 

Ping- pong pro Košík – navrhovatel Miroslav Hynšt 

- Po dohodě změněno umístění návrhu na pozemek p. č. 1818/166 k. ú. Hostivař vedle 

dětského hřiště 

Venkovní posilovna Kozinec – navrhovatel Jaroslav Holoubek 

- OŽP – zpochybněna cena, není řešena dopadová plocha (složitost prvků bude upravena jejich 

cenou) 

- Upozornění na hluk, doporučení projednat s lidmi v místě plánovaného návrhu 

Knihobudka na Košíku – navrhovatelka Markéta Schaeferová 

- Po dohodě bude mírná úprava místa umístění knihobudky, vedle grilovacího místa 

- O2 již budky nenabízí – bude alternativa (oslovit Envira s.r.o. – Toulcův dvůr – podpora 

místních soc. podniků) 

- Navrhovatelka nebude prezentovat na veřejném projednání 

 Rozkres parkovacích míst – navrhovatelka Anna Bakošová 

Po projednání se zástupce odboru dopravy navrhovatelka zjistila, že navrhovaný rozpočet je 

podhodnocen a v případě realizace bude snížen počet parkovacích míst. Tím zamýšlený záměr 

zlepšení parkovaní ztratil smysl – Návrh stahuje 

Otočné lavičky pro relaxaci – navrhovatelka Štěpánka Koubová 

- Po dohodě se do ceny se pravděpodobně vejdou 4 lavičky (bude rozhodnuto až v případě 

realizace 

- Upřednostněna budou místa, která nebudou vyžadovat další úpravy povrchu 



 

Zpevnění cesty k přechodu přes Švehlovu ulici – navrhovatelka Klára Krybusová 

- Navrhovatelka bude postupovat v souladu s Odborem majetku v rámci projektu vedení 

městské části 

 Trampolína na Košíku – navrhovatelka Zuzana Musilová 

- Po dohodě z navrhovatelkou - změna umístění návrhu na pozemek č. 1818/166 vedle 

dětského hřiště 

- Prezentace se nezúčastní 

Zastínění pískoviště  - hřiště U Kocoura Parmská – navrhovatel Štěpán Hrdlička 

- Předkladatel byl upozorněn, že navrhovaný rozpočet bude vyšší, než navrhnul, ale projekt je 

realizovatelný 

Doplnění hřiště v Sáňkařské o nové prvky- navrhovatelka  Martina Risi 

Navrhovatelka se omluvila z jednání, byla kontaktována telefonicky, nabídka možnosti 

projednat návrh mimo termín 

Pítka – navrhovatel Lukáš Pertl 

- Po dohodě projekt bude upraven na 1 pítko, a to u Hasičské zbrojnice. 

- Dále byl upozorněn na nesouhlas ředitelů škol s uvedenou alternativou umístit pítka do 

blízkosti škol 

Revitalizace místa na ping – pong v ulici Boloňské – navrhovatel Radek Běla 

- Bez připomínek a v případě realizace bude prověřena nejdříve možnost renovace současného 

pingpongové stolu a jeho okolí 

 

Závěrem:  

Na základě projednání se zástupci odborníků z řad odborů ÚMČ Praha 15 se do veřejného 

projednávaní, a za předpokladu, že budou splněny podmínky dle společného projednávání, 

postoupilo 11 návrhů, které budou moci jít následně do hlasování: 

 

1. Hračkobudka 

2. Ping-pongu na Košíku  

3. Venkovní posilovna Kozinec 

4. Knihobudka na Košíku 

5. Otočné lavičky pro relaxaci 

6. Zpevnění cesty k přechodu přes Švehlovu ulici 

7. Trampolína na Košíku  

8. Zastínění pískoviště – hřiště u Kocoura Parmská 

9. Doplnění hřiště v Sáňkařské o nové prvky – návrh nebyl projednán, v navrhované podobě  

    není realizovatelný  

10. Pítka 

11. Revitalizace místa na ping-pong v ulici Boloňské 

 



 

Přítomni: 22. 9. 2021                                                                    Přítomni: 29. 9. 2021 

Autoři projektů – viz výše                     Autoři projektů – viz výše   

Místostarostka Mgr. Jitka Kolářová                                        místostarostka Mgr. Kolářová 

Vedoucí OŽP Mgr. Zuzana Venclíková                                   Vedoucí OŽP Mgr. Zuzana Venclíková 

OD – Ing. Martin Bureš 

Místostarosta: Michal Frauenterka 

 

 Zapsala : Koordinátorka PPR Elena Klimendová 

 

 


