
Zápis z veřejného setkání vedení MČ Praha 11 s občany ohledně revitalizace 

vnitrobloku Hekrova, Brechtova, Matúškova, Dubnova („Blankytsko“) 

pod záštitou radního Petra Lukeše 

Místo konání: ZŠ Květnového vítězství 1554 („Květňák“) – 1. patro - jídelna 

Datum a čas konání:  24.10.2016 od 18:00 

Přítomní:  

• MČ Praha 11     - starosta Ing. Jiří Štyler 

- místostarosta – Ing. Petr Jirava, Petr Lukeš 

• ÚMČ Praha 11 Odbor územního rozvoje -  Ing. arch. Martina Račoková, Ing. Jitka Kadlecová 

                                Odbor životního prostředí - Ing. Michal Vyskočil 

                                Oddělení styku s veřejností a sekretariátu  - Pavlína Kšandová 

                                IT technik - David Salát 

• Zástupce majitele objektu „Blankyt“ – Michal Klinkl 

• Občané, kteří bydlí v objektech dotčených případnou revitalizací, v počtu 15 osob 

 

Na začátku setkání představil radní Petr Lukeš základní myšlenku revitalizace tohoto vnitrobloku. 

Informoval občany, že v roce 2007 zpracovala spol. S.H.S. architekti s.r.o. pro městskou část 

architektonickou studii nazvanou „Úprava vnitrobloků Hekrova, Dubnova, Matúškova, Brechtova“. 

Studie obsahuje 2 varianty možného řešení, které byly občanům promítnuty. Poté předal slovo 

Ing. arch. Martině Račokové a ta vyzvala přítomné občany k jednotlivým dotazům. Započala diskuze a 

v jejím průběhu odešel místostarosta Ing. Petr Jirava. Do diskuze následně vstoupil starosta Ing. Jiří 

Štyler, který sdělil občanům, že je zde 5 základních myšlenek a zároveň dotazů vedení radnice městské 

části, které je potřeba, aby občané zodpověděli: 

1) Chcete vodní prvek v rámci vstupu od objektu „Blankyt“? Ano či ne. 

2) Chcete rozšíření parkovacích ploch na úkor zelených zálivů mezi těmito plochami?  

3) Chcete patrové parkoviště?  

4) Chcete rozšíření hřišť případně úpravu dětského hřiště či sportoviště?  

5) Vyhovují vám zde navržené pěší komunikace, případně je chcete doplnit? 

Z následní diskuze vyplynuly požadavky občanů, které byly zapsány a zároveň zakresleny do výkresu 

studie – situace stávajícího stavu (viz příloha č. 1). Občané uvítali myšlenku revitalizace s pozitivními 

reakcemi, líbí se jim doplnění zeleně a celková kompozice návrhu. Nicméně požadují zachování 

minimálně 3 pěších tahů (jižní a severní směr k zastávkám MHD a prostřední směrem k objektu 

„Blankyt“, prodejně Penny Market). Dále požadovalo 9 z 15ti přítomných zachování vodního prvku 

i přes nedůvěru některých v možnosti městské části udržovat jeho čistotu,  někteří občané požadují 

místo vodního prvku výsadbu dominantního stromu – např. platan. V drtivě většině souhlasí s úpravou 

stávajících parkovišť rozšířením o zelené zálivy mezi těmito plochami. Schvalují myšlenku rozšíření 

plochy hřišť o plochu s cvičícími stroji pro dospělé (workoutové hřiště). U objektů Hekrova č. p. 851, 

852 a 853 požadují zachovat podélné parkovací stání po obou stranách a rozšířit plochu komunikace 

tak, aby splňovala podmínku možnosti průjezdu a manipulace vozů IZS. 

Dále bylo sděleno, že požadují spíše dlážděné cesty a ne živičné z důvodu hlučnosti, která se projevuje 

při hře mládeže na skateboardu. Byl vznesen občany požadavek na úpravu pěšího tahu jižním směrem 

k zastávce MHD Donovalská. Zástupci vedení byli také informováni, že za objektem v ul. Hekrova 



č. p. 812 a 813 bývaly tenisové kurty, které jsou nyní v dezolátním stavu a občané by byli vděční 

za jejich opravu. 

Tyto návrhy byly před zraky občanů zakresleny do výkresu studie – stávající stav – příloha č. 1. Občané 

byli upozorněni, že se jedná čistě o studii, která již není plně aktuální. Na základě vyhodnocení těchto 

připomínek bude upravena a případně bude zadáno zpracování další fáze dokumentace. Jednání bylo 

ukončeno ve 20:00 hodin. 

 

Zápis z jednání vypracovala 24.10.2016 Ing. arch. Martina Račoková a Ing. Jitka Kadlecová 

 

 

                  




