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Věc: P řipomínky k návrhu zadání pro zpracování „Studie revitalizace lokality Háje".

Zúčastnil jsem se dne 26.3.2012 ve řejného projednání „Návrhu zadání pro zpracování studie revitalizace

lokality Háje" a mám následující p řipomínky:

1.) Odstavec 2, písm. „b"

Co je myšleno „dostavbou"? Pokud se jedná o písm. „c" - dominanty v území, tak navrhuji dostavbu v písm. „b"

vypustit. Občané v lokalitě Háje nepožadují zahušt'ování zástavby (z provedených anket vyplývá, že cht ějí

zachovat stávající stav - žádnou výstavbu a naopak požadují rozší ření zelených ploch).

2.) Odstavec 2, písm. „f'

Vynechat text ...navrhnout vhodnou revitalizaci... a nahradit textem ...zd ůvodnit p řípadnou revitalizaci a

p řestavbu stávajících objektů v řešeném území.

3.) Odstavec 3, písm. „c"

Vynechat text ...městotvorným zp ůsobem navrhnout p řijatelné zahuštění zástavby v území. Ponechat text

...doplnění území plochami zelen ě .

Zastavěnost v lokalitě Háje je vysoká a občané nejsou pro další výstavbu. N ěkolik nově postavených dom ů

v okolí stanice metra Háje není již delší dobu plně obydleno.

4.) Odstavec 4, písm. „a - d"

P ředpokládám, že se jedná o prostor nad stávajícím garážovým stáním u stanice metra Háje. Pokud je to mimo

tento prostor, tak s další zástavbou území nesouhlasím (viz bod 3).

5.) Odstavec 6, písm. „h"

Toto písm. vypustit, protože z textu není jasné jaká parkovací stání budou zrušena a hlavn ě chybí zd ůvodnění.

Chybí specifikace, která je nutná, aby ob čané byli správn ě informováni.

6.) Odstavec 10, písm. „g"

S návrhem nových parkovacích ploch souhlasím, ale za p ředpokladu,že budou zachovány v plném rozsahu

stávající parkovací stání v lokalit ě Háje.

7.) Pro řešení mimopražských návštěvníků v lokalitě Háje navrhuji vybudovat parkovací stání na pozemcích

p. č . 1210/17 - 23 a 1240/41. Jedná se o plochu v blízkosti stanice metra Háje a stávajících p říjezdových

komunikací. Jde o plochu, která nebyla urbanisticky řešena od sedmdesátých let minulého století.
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