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v rámci MA 21 probíhala setkání s občany jednotlivých lokalit nad nevyuží_

vanými, zanedbanými ěi jinak problematickými plochami v různých částech

patnácté městské části. Jednotlivé návrhy, vzešlé přímo od místních

oběanů, pak byly předány ke zpracování projektu. Vy máte nyní možnost

spolupodílet se na rozhodnutí, které z míst by mělo dostat prioritu, Své

hlasy a náměty prosím zasílejte na e-mail: hlasatel@prahaíS,cz, popřípadě

vystřižený anketní lístek odevzdávejte v informačním centru radnice pra_

hy 15 v Boloňské ulici čp. 1. Děkujeme za vaši iniciativu.

Řešení asfaltové plochy v Chudenické ulici na Košíku vzešlo z participační_

ho procesu s obyvateli přilehlého okolí. Návrh počítá s revitalizací plochy pro

vznik plnohodnotného relaxačního prostoru s multifunkčním sportovištěm,

s možností pro jízdu dětí na kolech či odrážedlech, s workoutovým nářadím

a piknikovým místem. Je samozřejmě doplněn o nezbytné komunikační propo-

jení a parkovou zeleň.

Návrh na propojení ulice Nad Přehradou a Pod Vartou spolu s návrhem

řešení asfaltové plochy podél ulice R. A. Dvorského je také výsledkem par-

ticipačního procesu. Dlouhodobě tu totiž chybí propojení zmiňovaných dvou

ulic. předložený návrh takové propojení včetně městského mobiliáře a parkové

zeleně nabízí. Asfaltová plocha podél ulice R. A, Dvorského je v něm proměně_

na na multifunkční hřiště a pumptrackovou dráhu.

v loňském roce by|a zahájena první etapa revitalizace parku pod plískavou.

Návrh ve druhé etapě počítá s pokračováním revitalizace, a to v místě trojúhel_

níkové plochy na nároží ulic Švehlova a Pražská v okolí památníku A, Švehly,

Mělo by tak být vytvořeno důstojné pietní místo obklopené parkem,

v rámci akce Revitalizace veronského náměstí je navržena hlavně obnova

povrchů komunikačních propojení vedoucích k základní škole, Návrh dále

počítá se zvýšením estetické úrovně náměstí, a to doplněním městského

mobiliáře, parkovými úpravami, oživením tržního místa a celkovou obnovou

přilehlého dětského hřiště,
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Asfaltová plocha v Chudenické ulici na Košíku

Propojení ulice Nad Přehradou a Pod Vartou spolu s návrhem

řešení asfaltové plochy podél ulice R, A. Dvorského

Druhá etapa revitalizace parku Pod Plískavou

Revitalizace Veronského náměstí - obnova povrchu

komunikačních propojení

Termín odevzdání: do 22.3.2017
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