MAPA LEPŠÍ BUDOUCNOSTI PRAHY 9
DEVÍTKU MŮŽEME
ZAČÍT SPOLEČNĚ MĚNIT HNED
BYDLÍME ZDE A VÍME, CO NÁS I NAŠE SOUSEDY ŠTVE
A JAK BY SI LIDÉ PŘÁLI, ABY SE ZMĚNILA KVALITA
JEJICH ŽIVOTA TAM, KDE ŽIJÍ.
MÁME PŘIPRAVENY DESÍTKY KONKRÉTNÍCH ZLEPŠENÍ
PRO KAŽDOU OBLAST NAŠÍ MĚSTSKÉ ČASTI.
VIZE PRO
PROSEK A STŘÍŽKOV
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Budeme bránit dalšímu zahušťování sídlišť
a jejich urbanistickému znehodnocování.
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Budeme usilovat o zachování charakteru
oblastí se stávajícími rodinnými domy
(Krocínka, Starý a Nový Prosek, Starý
Střížkov).
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Zaměříme se na okolí bývalých center
občanské vybavenosti (Královka, Jizerka,
Bohušovická, roh Lovosické s Jetřichovickou). Centra mají opět poskytovat
potřebné služby místním.
Zasadíme se o proměnu okolí stanice
metra Prosek tak, aby mohlo plnit funkci
hlavního proseckého náměstí. Prostor před
Billou budeme chtít oživit jako místo pro
setkávání místních, např. pro pořádání
farmářských trhů.
Upravenou zeleň a pořádek chceme i ve
všech vnitroblocích.
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Vyhlídku v Proseckých skalách lépe
napojíme na cestu pod skalami a zajistíme
důkladnou údržbu vyhlídky i jejího okolí tak,
aby se území stalo plnohodnotnou
rekreační zónou.
Upravíme přístupové cesty do Klíčovských
sadů tak, aby byly dobře dosažitelné z Proseka a Střížkova.
Obnovíme odpočinkové zóny s městským
mobiliářem i na zapomenutých, neudržovaných místech mezi malými panelovými
domy.
Budeme dbát na řádnou péči o umělecká
díla uvnitř sídliště.
Budeme jednat o změnách parkování v zónách placeného stání tak, aby se upravilo
rozkreslení tam, kde nefunguje (např.
v okolí parku Václavka na Střížkově).
Vytvoříme chybějící pěší propojení v oblasti
Střížkova mezi Domovem mládeže
Lovosická, poliklinikou, Prosek Parkem
a areálem SK Prosek.
Budeme usilovat o zvýšení prostupnosti
sídliště pro chodce, například skrz rozsáhlé
oplocené areály místních škol.
Posílíme bezpečnost v ulicích přidáním
chybějících přechodů a úpravou
dopravního značení (například v bočních
ulicích navazujících na okruh
Litoměřická/Teplická/Lovosická nebo
v oblasti polikliniky).
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Vytvoříme síť páteřních cyklostezek v rámci
sídlišť tak, aby nedocházelo ke kolizím
s chodci či dopravou po hlavních tranzitních komunikacích. Budeme dbát na jejich
navázání na okolní městské části.
Budeme iniciovat pravidelné kontroly
rizikových míst (např. okolí Továrny 70).

38 Připravíme projekt pěší lávky z ulice
Prokopka ke Galerii Harfa, což umožní
místním být do pár minut přímo na metru
Českomoravská.
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HLOUBĚTÍN
54

Budeme jednat s provozovateli o otevření
sportovišť v Podviní také pro veřejnost.

Doplníme a upravíme chodníky a chybějící
části páteřních cyklostezek.

64

Vyznačíme jasně, kde se parkovat smí,
a kde už ne.

Dobudujeme cyklostezku podél vlakové
trati Vysočany – Rajská zahrada.

65

Zaměříme se na dlouhodobé plánování
nových kapacit mateřských a základních
škol v návaznosti na výstavbu školy
u Elektry a s ohledem na cílové počty
obyvatel, ale i s ohledem na potřeby
stávajících rezidentů.
Otevřeně prodiskutujeme s Klášterem
dominikánů (majitelem zastavitelných
pozemků zahrádek ČSZ 99) a magistrátem
budoucí podobu území sousedícího s parkem Zahrádky. Cílem jednání je najít
řešení, které zpřístupní tyto pozemky veřejnosti, rozšíří území parku Zahrádky a zachová stávající biodiverzitu. Připravíme
studii tohoto území, která dá vizi jak
současným Zahrádkám, tak novému území
v péči Prahy 9 mezi ulicí Modrého a bistrem
Café Park Zahrádky.
Zasadíme se o rychlou výstavbu nového
tunelu Hloubětín v místě křížení ulic
Průmyslová a Kbelská a úpravu okolí.
Koordinace MČ je zde nutná. Opatření
pomůže místním i tranzitní dopravě v jedné
z nejfrekventovanějších křižovatek Prahy.

NOVÉ VYSOČANY
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Podpoříme aktuální kulturní a sportovní
využití prostor areálu Praga a budeme
podporovat tyto aktivity i v budoucnu.
Podporujeme změny, které umožní, aby se
z této části stalo nové přirozené kulturní
a společenské centrum lokality.
Podpoříme sport a aktivní pohyb i další
volnočasové aktivity – hřiště, tělocvičny
a aktivní prvky pro pohyb různých věkových
kategorií (parkour, skate).
Z Hořejšího rybníku uděláme přírodní
koupaliště s upravenými břehy a s odpočinkovými zónami.
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61
33 Necháme zpracovat kvalitní studii na
revitalizaci lokality.
34 Chceme se zasadit o vytvoření lokálního
multifunkčního centra v místě současné
budovy Sokola Vysočany. Chceme zde
spojit potřeby studentů s potřebami
místních obyvatel.

39 Plánujeme vytvoření venkovního prostoru
pro volný čas dětí ve věkové skupině 10+
(parkour, skate, branky na fotbal, v místě
vedle ﬁtness plácku nad parkovištěm ve
Skloněné).
40

Upravíme pěší i autobusové spojení ke
spádové škole na Balabence.

Zřídíme školu a školku s dostatečnou
kapacitou pro všechny hrdlořezské děti.
Přestavíme některé ze současných
školních budov nebo postavíme nové.
Než budou mít Hrdlořezy vlastní školku,
domluvíme se s Prahou 3 na využití kapacit
blízkých školek pro děti z Hrdlořez.
Podpoříme vznik místa pro komunitní
setkávání a fungování dětských skupin,
skautské klubovny nebo malé knihovny.
Vypracujeme harmonogram úklidu pro
Hrdlořezy, který bude zveřejněn a aktualizován podle připomínek veřejnosti.

Zaměříme se na prostupnost území, zejmé59
na v okolí nových developerských projektů.

HRDLOŘEZY

a jejích obyvatel, zlepšíme možnosti
participace veřejnosti.
44 Dohlédneme na dodržování koeﬁcientu
zastavitelnosti v lokalitě bez využití
městských pozemků a adekvátní
infrastruktury a veřejné vybavenosti.

66

Prosadíme zklidnění ulic Českobrodská
a Spojovací, zejména v blízkosti zastávek
MHD a přechodů.
Zaměříme se na pasportizaci vlastnictví
veřejných prostor, aktivně se zasadíme
o to, aby se sjednotilo vlastnictví pozemků
tak, abychom do budoucna zabránili
například při rekonstrukcích ulic jednání
s několika desítkami soukromých vlastníků,
a tím umožníme lepší údržbu a plánování.
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Propojíme nové čtvrti se starou zástavbou
na Kolbenově ke zlepšení průchodnosti
a scelení se starousedlíky.

VIZE PRO HRDLOŘEZY
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28 Údržba zeleně a veřejného prostoru je
nutná i mimo Podviní.
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V oblasti stanice metra Českomoravská
nesmí změny veřejného prostoru čekat na
systémové řešení v lokalitě. S drobnými
proměnami je možné začít hned.

29 U školy na Balabence vybudujeme stání
pro kola a koloběžky.
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26 Podpoříme obnovu vnitrobloků a komunitního života v nich.
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Naplánujeme podchod spojující Kolbenovu
ulici – AFI City s Klíčovskými sady,
abychom místním obyvatelům zpřístupnili
volnočasové plochy.

Zlepšíme prostupnost území skrze jednotli50
vé developerské projekty i návaznost mezi
nimi. Vybudujeme alternativní promenády,
cyklotrasy a veřejná prostranství vedoucí
ke snížení koncentrace lidí na frekventovaných místech (cyklostezka Rokytka).
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43 U nových projektů v lokalitě budeme jednat
s developery a hájit zájmy městské části
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Balabenka nemusí být jen křižovatkou
dopravy. Při plánování další etapy městského okruhu dohlédneme na revitalizaci okolí
a dohlédneme na návaznosti změn na
Devítce při proměně okolí Palmovky.

Kultura ve Vysočanech a Libni by měla
vycházet také z iniciativy místních, Gong by
měl být prostorem s programovou nabídkou
vyhovující širšímu okruhu obyvatel a s rozšířenou funkcí komunitního prostoru, ale
i s ambicí kvalitního programu. Podpoříme
komunitní i kulturní aktivity místních
obyvatel. Podpoříme místní výtvarnou
komunitu a zapojíme ji i do přetváření
veřejného prostoru.

VIZE PRO
ROZVOJOVÉ VYSOČANY
A HLOUBĚTÍN
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Revitalizace náměstí OSN má pro nás
prioritu. Začít se dá ale i drobnými změnami, které umožní kultivovat veřejný prostor
v okolí metra Vysočanská u zastávek
autobusů a v ulici Pod Pekárnami, který
nemusí být jen parkovištěm. Změny
provážeme s výstavbou v areálu bývalých
pekáren Odkolek. Budeme prosazovat
nezávaznou existující studii IPR.

Postaráme se o harmonizaci akcí v O2
areně a O2 Universum s potřebami
místních obyvatel, tak, aby akce nebyly
zbytečnou zátěží pro rezidenty.

Budeme podporovat spolupráci se středními školami v lokalitě.

42 Vyjednáme prodloužení autobusové linky
č. 207, vznikne tak nové přímé spojení
s Palmovkou i centrem města.

37 Zajistíme napojení na cesty pro pěší a cyklostezky na Praze 3 a 8 a v souvislosti
s rozvojem lokality i na spojení k nádraží
Libeň či dokončení chodníků ve směru na
Krejcárek a Balabenka.

32 Chceme, aby se po dobudování druhé části
městského okruhu staly ulice Spojovací,
Vysočanské náměstí a jejich okolí
příjemnou a zklidněnou městskou zónou,
přirozeným centrem lokality, nikoli dopravní
tepnou.

Opravíme pítko v Parku přátelství.

V návaznosti na modernizaci železniční
trati Praha – Lysá nad Labem a nové
nádraží ve Vysočanech dohlédneme také
na revitalizaci nejbližšího okolí nádraží,
komfortní propojení mezi nádražím a metrem. Zajistíme dobrou navigaci směrem
k nádraží, aby už cestující v zástavbě
nebloudili.
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36 Začneme udržovat lesopark Pražačka na
území MČ Praha 9 a opravíme chodníky
v páteřních ulicích.

V připravovaném projektu rekonstrukce
Kloubových domů chceme ovlivnit způsob
využití nových městských bytů, chceme se
zasadit o umístění služebny městské
policie a rodinného centra nebo
nízkoprahového klubu v objektech.

Vyjednáme revitalizaci zahrady městské
knihovny Prosek.

Podporujeme koncepční rozvoj v území
23
Libně až k Libeňskému nádraží. Budeme
hlídat, aby tam, kde se městská část stává
investorem, probíhaly transparentní architektonické soutěže na vznikající budovy
i úpravu veřejného prostoru, aby etapizace
výstavby byla v souladu s rozvojem nové
infrastruktury v lokalitě a aby změna přispěla ke zlepšení prostupnosti území i směrem
na Nové Vysočany.

Budeme usilovat o odstranění obřího
nebezpečného světelného billboardu.
Dojednáme výrazné rozšíření počtu
parkovacích míst pro sdílená kola nebo
koloběžky.
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VIZE PRO
LIBEŇ A VYSOČANY
20

35 Zaměříme se na průběžnou a kvalitní péči
o stávající zelené plochy v lokalitě s důrazem na kultivaci okolí Kloubových domů,
a to v návaznosti na jejich rekonstrukci.

VIZE PRO
NOVÉ VYSOČANY

Zarostlé a nepřehledné pásy křoví kolem
nových domů změníme na parky, které
budou na rezidenční projekty přirozeně
napojeny (např. pás neprostupné vegetace
mezi Zeleným Městem I a Třešňovkou by
měl zmizet). Dlouhé zdi a ploty bez branek
do města nepatří.

NA CELÉM ÚZEMÍ
PRAHY 9
Zasadíme se o prostupnost území, a to
i skrze hranice městské části.
Zaměříme se na průběžnou a kvalitní péči
o stávající zelené plochy – sady, parky
a lesoparky i vnitrobloky.
Zřídíme pítka a mlžítka v parcích a u dětských hřišť.
Zveřejníme kontakty na správce údržby
zeleně a harmonogram úklidu jednotlivých
lokalit.
Budeme dbát na důsledný úklid páteřních
komunikací s důrazem na místa s vyšší
frekvencí osob a rovněž na pravidelný úklid
i v odlehlých místech a okrajových oblastech.
Zvýšíme počty laviček a odpadkových košů
a zlepšíme jejich údržbu.
Zasadíme se o bezpečnost v okolí
problematických míst Prahy 9.
Zavedeme projekt asistentů prevence
kriminality.
Nebudeme tolerovat zbývající herny
a související kriminalitu.
Budeme bojovat proti vizuálnímu smogu
včetně odstraňování nelegální a nadměrné
reklamy či grafﬁti.
Budeme podporovat komunitní aktivity
místních obyvatel, s důrazem na rodiny
s dětmi a seniory.

V Třešňovce dokončíme obnovu starých
stromů a napojíme sad na Zelené Město I.
Pás zeleně mezi Zeleným Městem III a historickým jádrem Hrdlořez přeměníme na
park. Pás zeleně podél Rokytky bude
sloužit jako příjemná cesta na vycházky,
kde se bude možné zastavit a posedět.

62 Upravíme nebezpečné přechody u zastávek
Pod Táborem, Balkán a Kolonie.

KOMPLETNÍ VIZE PRO JEDNOTLIVÉ ČTVRTI DEVÍTKY NALEZNETE NA WWW.PRAHA9SOBE.CZ

