
návrh: kavárna, WC

rozvrstvení parku (aby to

nebyla jedna rovina)

Raději podzemní
podchod z metra
na stranu k Obzoru (bezpečnější i
pohodlnější)

rozšíření - zajímavý nápad,
souhlas se 4 np

obava - školka
nemůže fungovat

během výstavby
sousedního domu

problém s ranní špičkou i
krátkodobým parkováním
(rodiče vozí děti do školy)

cyklodoprava  by měla

projíždět centrem (u metra),
bude dopravní omezení cyklistů v rámci
zklidnění?

obava z hluku
tramvaje

vodní prvky na
náměstí

v Navrženém KC by mohla být ještě

knihovna

"psí louka" není využití,
mohlo by zde být třeba

dopravní hřiště

Proč je náměstí
lichoběžník? Neměla by jít

zástavba rovnoběžně s ulicí?

chtělo by to
více stínu

obava ze zrušení klidové
zóny (psí loučky), kvůli dopravě

(propojení)

centrum, měl by tam být

stín, voda, brouzdaliště,
minimum pevných ploch, dobrý

příklad: Central park na
Pankráci nebo Waltrovka

souhlas s navrženou
regulací

maximálně jako stávající výška a šířka ostatních
domů

umístění altánů, pergol,
komunitních zahrad - ano, ale
je třeba vyřešit zdroj vody (svod ze střech paneláků) a

elektřiny a také by pomohlo je nějak zabezpečit (plot?)

předzahrádky ano, již nyní fungují

(ale mohly by lépe)

přidat stromy

navržené úpravy parku - ano

komunitní
centrum

otevřít hřiště - ano

obava z hluku
z točny

nebourat
garáže

obava z plynulosti
dopravy při instalaci

semaforu
obava ze zvýšeného

provozu, kolon aut

výšková dominanta je

proti původnímu plánu (filosofii) sídliště

nekácet vzrostlou
zeleň

plot hřiště je bariéra,
naznačit prostupy v VZ

směru

světelný smog (moc světla do

bytů z lamp veřejného osvětlení)

hluk od tramvajové smyčky

příliš vysoká
navržená podlažnost
(kvůli plynulejšímu navázání na Libuš)

obava z propojení -
nelíbí se

parkování v central grupu je
cenově nedostupné (neřeší
to problém s parkováním)

-velký problém se
zamýšleným projektem
(stínění stávající zástavbě),
-Kotelna - tam si nedokážeme
představit obchody

Zasunout budovy tak,
aby se zachovala uliční
čára (blok Machuldova / V Hrobech)

parkování
krátkodobé  u metra

(K+R nebo ZPS)

Nároží u
vestibulu metra
má vysokou důležitost (veliký
význam pro lokalitu)obava z nárůstu

dopravy
v důsledku propojení  (bezpečnost, děti,

Komunitní centrum...)

problém s
nárůstem výšky

přidat stromy

zachovat
plácek

parkování
je přípustné, ale ne chtěné

x
neparkovat,

nechat pro aktivity dětí

Hřiště u Smotlachovy je
zašlé (potenciál pro

parkování)
příliš vysoká
navržená
podlažnost

Nové domy výškově
odpovídají svému okolí

LEGENDA

PROBLÉMY

HODNOTY

Místo s významným potenciálem

Chybějící nebo nevhodné propojení

Problematická komunikace

Nedostatek parkovacích stáníP

Pozitivně vnímaná prostranství

Pěší propojení

POTENCIÁLY

Negativně vnímaná prostranství

Významné místo

Vymezení předmětné plochy

POZNÁMKY A DOPORUČENÍ

Vymezení předmětné komunikace

Cyklostezka

Významné místo

Problematické pěší propojení


