
Veřejná 
prezentace 
projektu
„Sky Opatov“



Oslovení cílové 
skupiny

• 17.2.2022 rozeslány pozvánky na 
prezentaci na zástupce SVJ v okolí 
projektu (kontakty byly poskytnuty 
MČ P11)

• 17.2.2022 zaslána pozvánka na MČ 
P11 s informací o probíhající 
prezentaci – umístění pozvánky na 
komunikační kanály MČ P11

• 22.2.2022 rozesláno 4 500 letáků na 
územích: Opatov, Kateřinky, Chodov, 
Litochleby, Šeberov. Termín 
roznášky ve dnech 24.2-28.2.2022

• 28.2-3.4.2022 od 12.00 – 17.00 
proběhla veřejná prezentace 





Stánek „Sky Opatov“

• Umístěn přímo na pozemku záměru

• Přítomen Ing. arch. Miloš Fischer, Ing. 
Vojtěch Hejl (architekti projektu), v 
případě nepřítomnosti architektů 
záskok

• Možnost vyplnění dotazníku 



Návštěvnost stánku

• Celkový počet návštěvníků 83

• Celkový počet vyplněných 
dotazníků 21



Výsledky dotazníku
• Lidi žijící v okolí projektu trápí zejména nedostatek 

garážových stání v jejich okolí, čímž by projekt Sky Opatov 
mohl přispět k zlepšení situace, především díky 30 garážovým 
místům vyhrazených pro občany MČ P11.



Výsledky dotazníku
• Solární panely, tepelná čerpadla nebo například zelené 

střechy zcela jistě patří mezi benefity, které občané MČ P11 
ocení. Zároveň i finanční podpora na revitalizaci parku je 
mezi občany vnímána pozitivně. 



Výsledky dotazníku
• Z grafu vyplývá, že občané by nejvíce využili/ocenili nový 

veřejný park a ním spojené osazení nového mobiliáře, či 
možnost zahradničení na městských pozemcích, což by jim 
plánovaná revitalizace s podporou investora umožnila. 



Nejčastější dotazy / odpovědi

• V jaké fázi je projekt? Je hotová kompletní dokumentace pro územní rozhodnutí, řeší se inženýrská činnost

• Jaká bude výška v nejvyšším bodě? 29,350 m (bytový objekt), 14,100 m (administrativní objekt)

• Projekt bude clonit bytovému domu v Jašíkové. V souladu s požadavky na umísťování staveb byla 
vypracována studie zastínění okolní zástavby. Vliv záměru na okolí z hlediska zastínění okolní zástavby nebude 
mít významný vliv a okolní stavby nebudou záměrem zastíněny mimo normou požadované hodnoty

• Jakou měrou a jak konkrétně se budete podílet na revitalizaci parčíku? Je domluven finanční podíl investora 
na revitalizaci (jedná se o nové zpevněné plochy, zeleň a mobiliář (viz studie parku, která je součástí letáků))

• Kolik parkovacích míst pro polikliniku poskytnete a jak to bude řešeno? Ve stávajícím stavu jsou parkovací 
stání k poliklinice částečně umístěna na pozemku investora. Investor nemá v úmyslu rušit stání u polikliniky a 
počet stání zůstane zachováno.

• Jak bude nebo nebude zpoplatněno 30 parkovacích míst pro místní? 40% sleva pro 30 garážových stání po 
dobu 20ti let, výchozí cena se stanoví podle aktuálních cen v místě obvyklých

• Za jakým účelem je tato vaše veřejná prezentace? Prezentace byla realizována na základě požadavku MČ 
Praha 11

• Kolik bude celkově parkovacích stání v projektu Sky Opatov? 167 parkovacích míst




