
Na základě vašich přání a potřeb i zkušeností z jiných městských částí tým  
PRAHA 11 SOBĚ navrhuje tyto konkrétní body.

1  POCHOZÍ ZÓNA HÁJE POTŘEBUJE 
OPRAVIT 

Prostor navazující na východní 
vestibul metra Háje potřebuje kom-
plexní opravu. Jak pochozí zóna, tak 
parkovací dům pod ní, nynější stav 
je nedůstojný.

2  ZÁPADNÍ VESTIBUL METRA HÁJE BEZ 
BARIÉR

Zahájíme diskusi o podobě západ-
ního vestibulu stanice metra Háje. 
Součástí vylepšení by měl být 
bezbariérový přístup a také přímý 
přístup od blízkých paneláků sever-
ně od vestibulu, aby lidé nemuseli 
místo zbytečně obcházet. Nezbytné 
je vyřešit nebezpečnou pěší trasu 
od výstupu z metra směrem na jih 
k přechodu přes Opatovskou ulici, 
kde lidé běžně chodí mezi autobusy.

3 JIHOMĚSTSKÁ LESNÍ ŠKOLKA
Pomůžeme na svět jihoměstské lesní 
školce. Díky obklopení několika vel-
kými parky můžeme i takto navýšit 
kapacity mateřských škol a rodičům 
nabídnout alternativu pro jejich děti. 
Zkušenosti máme od kolegů z Prahy 
7, kde již městská lesní školka fun-
guje.

4 VYHLÍDKOVÉ MÍSTO (AA)
Vytvoříme nové odpočinkové místo 
s atraktivním pohledem na Prahu. 
Vyhlídku obohatíme o příslušný mo-
biliář, například lavičky a stolek.

5 NOVÁ STEZKA Z HÁJŮ DO PETROVIC
Vybudujeme plnohodnotnou cestu 
mezi Háji a Petrovicemi. Na rozdíl 
od stávající vyšlapané pěšiny bude 
průchozí za každého počasí a díky 
osvětlení i bezpečná.

6 ZAMĚŘÍME SE NA OPRAVY CHODNÍKŮ
Na ostudně mnoha místech na Již-
ním Městě jsou chodníky i schody 
ve špatném stavu. Například jsou 
zaneseny bahnem, nebo se na nich 
drží voda a jsou tak špatně průchozí. 
Jedním z příkladů jsou chodníky po-
dél Opatovské ulice nebo chodníky 
v Radimovické ulici.

7  ROZŠÍŘÍME VYPÍNÁNÍ SEMAFORŮ 
V NOCI

Některé semafory se na noc vypínají 
do stavu blikající oranžové, některé 
dosud nikoli. Výhodné je vypnout 
jich na noc více pro plynulejší pro-
voz bez zbytečného brždění a roz-
jíždění, přičemž tlačítka pro chodce 
budou nadále funkční. Celou noc 
by pak byly v provozu jen semafory 
na vybraných největších křižovat-
kách.

8 OPRAVA BLANKYTU
Lokalita Na Blankytu si zaslouží, 
aby fungovala jako místo pro hry 
a setkávání, je to nádherný původní 

projekt, který by měl sloužit jako 
ukázkový příklad využití veřejného 
prostoru na sídlišti.

9  BEZPEČNĚJŠÍ PŘECHOD U ZASTÁVKY 
MODRÁ ŠKOLA

Chceme bezpečnější podobu jedno-
ho z nejrušnějších přechodů na Již-
ním Městě. Prověříme možnosti, jak 
toho dosáhnout.

10  REVITALIZACE ZCHÁTRALÉHO 
VNITROBLOKU

Amfiteátr s lavičkami ve vnitrobloku 
Kosmické ulice je rozpadlý, zaslouží 
si revitalizaci. Takových vnitrobloků, 
které si zaslouží rekonstrukci, máme 
na Jižním Městě více.

11 LEPŠÍ VEŘEJNÁ TOALETA
V parku Ocelík umístíme veřejnou 
toaletu místo hygienicky naprosto 
nevyhovujících plastových budek. 
Nabídneme trvalé řešení se snadnou 
údržbou a sanitací.

12  OPRAVÍME ZCHÁTRALÉ PERGOLY 
NA SÍDLIŠTI JIŽNÍ MĚSTO II

Pergoly nedílně patří k chodovské-
mu sídlišti. Zasadíme se o jejich 
rekonstrukci a pravidelnou údržbu.

13  OPRAVÍME DEGRADOVANÝ POVRCH 
PARKOVIŠŤ

Parkoviště u Vojtíškovy ulice mají ne-
vyhovující povrch. Betonové desky 
jsou v takovém stavu, že z nich 
místy trčí armatura. Zajistíme jejich 
opravu, aby nedošlo k poškození 
vozidel.

14  OPRAVÍME DESÍTKY LAVIČEK 
V HAVARIJNÍM STAVU

Opravíme desítky laviček v havarij-
ním stavu, mimo jiné těch v okolí 
Petýrkovy a Hrabákovy ulice.

15  NOVÁ PARKOVACÍ MÍSTA KOLEM ULICE 
RYŠAVÉHO

Prověříme možnost, jak navýšit počet 
parkovacích míst kolem ulice Ryšavé-
ho pomocí patrových nástaveb. Tím 

by se počet parkovacích míst v dané 
lokalitě téměř zdvojnásobil.

16  REVITALIZACE VNITROBLOKU 
METODĚJOVA S PARTICIPACÍ 
VEŘEJNOSTI

Vnitroblok Metodějova si zaslouží 
revitalizaci. Zapojíme obyvatele 
okolních domů, aby se podíleli 
na návrhu jeho rekonstrukce.

17 ZAJISTÍME PRAVIDELNÝ ÚKLID 
ZANEDBANÝCH KOUTŮ SÍDLIŠTĚ
V Praze 11 je spousta zanedbaných 
koutů, například konec Jeřábkovy 
ulice. I na tato místa se zaměříme 
s pravidelným úklidem.

18  ZLEPŠENÍ BEZPEČNOSTI KOLEM 
BRANDLOVY ULICE ZPŘEHLEDNĚNÍ 
MÍSTA

Situace kolem Brandlovy ulice není 
vyhovující. Chceme se domluvit se 
soukromými majiteli objektů (obcho-
dy Tesco, Albert) na kultivaci pro-
středí, zpřehledníme přilehlý parčík 
a posílíme přítomnost policie, pokud 
bude třeba.

19 REVITALIZACE ZANEDBANÉHO PARČÍKU 
HLAVATÉHO
Parčík u ulice Hlavatého potřebuje 
revitalizaci, nové povrchy a prvky 
pro sportovní vyžití dětí.

20 PÉČE O ZELEŇ A VĚTŠÍ BEZPEČNOST 
U HOSTIVAŘSKÉ PŘEHRADY 
Směrem k hostivařské přehradě 
chceme zachovat odpočinkovou 

zónu pro obyvatele kultivací zeleně, 
nepřejeme si zde projekt soukro-
mých lázní.

21  ZÁLEŽÍ NÁM NA ZACHOVÁNÍ ZELENĚ 
V PŘEDPOLÍ KRČSKÉHO LESA

Nechceme převádět izolační zeleň 
na zastavitelnou plochu pro potřeby 
zástavby, která by příliš zasahovala 
do předpolí Krčského lesa.  

22  POSTAVÍME KOLÁRNU U METRA OPATOV
Ke stanicím metra umístíme samo-
obslužné uzamykatelné boxy. Za-
čneme na Opatově.  

23  DOSTAVÍME PLNOHODNOTNÝ 
SKATEPARK V AREÁLU KUPECKÉHO

Volnočasový areál Kupeckého by 
zasloužil plnohodnotný skatepark, 
jaké známe z jiných městských částí. 
Vhodně tak dotvoříme již existující 
prvky.

24  LEPŠÍ VEŘEJNÁ TOALETA V PARKU 
U CHODOVSKÉ TVRZE

Do parku u Chodovské tvrze umís-
tíme veřejnou toaletu namísto hygi-
enicky nevyhovujících současných. 
Místo si zaslouží pravidelnou údržbu.

25 ALEJ PODÉL ROZTYLSKÉ ULICE
Vhodně doplníme stromy podél 
Roztylské ulice, aby tvořily souvis-
lou alej, která bude poskytovat stín 
v horkých dnech. A nejen u Roz-

tylské. Vytipujeme v Praze 11 další 
místa, kde bychom mohli vysadit 
další aleje.

26 ŘEŠENÍ PARKOVIŠTĚ KAPLANOVA
Pokusíme se ve spolupráci s magis-
trátem vyřešit neudržitelnou situaci 
týkající se parkoviště na pozemcích 
soukromého majitele. Městská část 
musí aktivně zastupovat občany 
a jednat v jejich zájmu.

27 ASFALTOVÉ HŘIŠTĚ RADIMOVICKÁ
Plocha malého hřiště s brankami 
házenkářské velikosti si zaslouží 
revitalizaci, jde o oblíbené místo 
dětí z okolí.

28 FOTBALOVÉ HŘIŠTĚ ZDIMĚŘICKÁ
Plocha velkého asfaltového hřiště 
s fotbalovými brankami si zaslouží 
modernizovat - nápady obyvatel 
Zdiměřické ulice v rámci participa-
ce mohou přinést užitečné využití 
tohoto rozsáhlého prostoru.  

29 OBNOVÍME LÁVKU U POLIKLINIKY 
OPATOVSKÁ
Zdejším sousedkám a sousedům 
velmi chybí zbouraná lávka přes 
Opatovskou ulici. Ve spolupráci 
s hlavním městem zařídíme její 
obnovu.

30 DOPRAVNÍ HŘIŠTĚ U STARÉ POŠTY
Plocha asfaltového hřiště a vedlejší 
pozemek pod bývalou poštou si za-
slouží oživit - jde o jedno z možných 

míst pro velké dopravní hřiště, které 
Praze 11 citelně chybí. Zdejší lokalita 
je pro děti na kolech a koloběžkách 
skvěle dostupná.

31  OPRAVÍME ODTOK VODY Z PARKOVIŠTĚ 
RADIMOVICKÁ

Při větším dešti se na parkovišti 
vytvoří hluboká laguna. Úprava 
odtoku vody zajistí, aby nemohlo 
dojít k poškození zaparkovaných 
automobilů.

32  PŘEHLEDNĚJŠÍ KŘÍŽENÍ ZA SJEZDEM 
Z DÁLNICE

Prověříme možnosti zvýšení bezpeč-
nosti při sjezdu z dálnice a odbočení 
z Chilské na Opatovskou. Uvažova-
nou variantou pro vylepšení rozhle-
du je například dodatečné umístění 
zrcadla.

33  PARKOVIŠTĚ NA ROHU KVĚTNOVÉHO 
VÍTĚZSTVÍ A TÜRKOVY

Nevyužitou asfaltovou plochu v sou-
sedství parkoviště Ledvinova vlastní 
hlavní město, a tak představuje 
potenciální prostor pro rozšíření 
parkoviště.

34 VYHLÍDKOVÉ MÍSTO
Zanedbaný kopec na kraji sídliště 
má potenciál stát se místem pro 
pikniky a grilování.

35 RODINA ZASLUHUJE PÉČI
Uprostřed zanedbaného vnitrobloku 
je umělecké dílo Rodina, prostor 
si zaslouží renovaci dlažby i nové 
lavičky.

36 ZANEDBANÉ OBCHODNÍ CENTRUM
Nevzhledný prostor, který má poten-
ciál stát se přirozeným centrem dané 
části Chodova. Zaměříme se na řeše-

ní nespokojenosti místních obyvatel 
se zdejší cukrářskou výrobou.

37  KIOSEK S OBČERSTVENÍM 
V CENTRÁLNÍM PARKU

V Centrálním parku chybí občerst-
vení se zázemím, více stínu i vodní 
prvky pro příjemnější strávení volné-
ho času.

38 NOVÁ PĚŠÍ LÁVKA PŘES DÁLNICI
V rámci lepšího propojení Jižního 
Města I a Jižního Města II budeme 
prosazovat vybudování pěší lávky 
přes dálnici.  

39  OPRAVÍME PÍTKO U ZASTÁVKY MODRÁ 
ŠKOLA 

Pítko u zastávky Modrá škola je již 
několik let nefunkční. Opravíme ho, 
aby mohlo sloužit návštěvníkům 
parku i oblíbených farmářských 
trhů. Na vytipovaná místa umístíme 
další pítka.

40 OPRAVÍME PARKOVIŠTĚ VALENTOVA
Zanedbané parkoviště vyžaduje 
pravidelnou údržbu, denně přes něj 
chodí stovky lidí, hlavně dětí do ško-
ly a dospělých na zastávku autobusu 
Litochlebské náměstí. Po deštích 
se přes louže do školy a na autobus 
spěchá špatně. 

41  OCHRÁNÍME PARČÍK 
U LITOCHLEBSKÉHO NÁMĚSTÍ

Nezastínění bytů ve Valentově ulici, 
rušný kruhový objezd s často ucpa-
nými příjezdovými komunikacemi, 
pomník obětem světových válek 
- to jsou některé důvody, proč zde 
vysoká budova plná kanceláří nemá 
co dělat.

42  BILLBOARDY NESMĚJÍ RUŠIT ANI 
PŘEKÁŽET

Nepřipustíme u křižovatek zářící LED 
billboardy, důsledně omezíme po-
čet nelegálních reklamních nosičů 
a také billboardů na místech, kde 
ruší řidiče. 

43 PODPOŘÍME SPORTOVÁNÍ DĚTÍ
Zajistíme příspěvky na sportovní ak-
tivity dětí včetně dotovaného plavá-
ní. Sportovní aktivity musí být dobře 
dostupné. Jde o skvělou investici 
do budoucnosti, děti si tak snáze 

vytvoří vztah k pohybu. Podpoříme 
tím jejich zdravý životní styl.

44  POMŮŽEME SOUSEDŮM V JEDNÁNÍ 
O PROBLEMATICKÉM PROJEKTU 
VÝSTAVBY

Projekt Sky Opatov v současné 
podobě přináší negativa stávajícím 
obyvatelům z ulic Křejpského, V Je-
zírkách a Jašíkova. Podpoříme ná-
mitky zdejších SVJ a BD, aby projekt 
byl ohleduplný ke svému okolí. 

45 RENOVACE VNITROBLOKU
Pusté asfaltové plácky vybízejí 
k odstranění a vytvoření trávníku, 
případně rozšíření záhonů.

46  POMŮŽEME SOUSEDŮM S VYBAVENÍM 
HŘIŠŤ

Na mnoha místech Prahy 11 je vidět, 
že se místní obyvatelé snaží mít 
své okolí co nejhezčí - kupují ze 
svého sítě do branek, malují dětem 
hry na asfalt apod. Taková místa si 
nepochybně zaslouží i investiční 
pomoc od města, například zde 
lepší povrch basketbalového a více-
účelového hřiště!

47 UMÍSTÍME NÁDOBY NA POUŽITÉ JEHLY
Na vybraná místa nainstalujeme 
nádoby na použité jehly. Přispějeme 
tím nejen k bezpečnosti na dětských 
hřištích, ale také tím obecně umož-
níme odevzdání použitého zdra-
votnického materiálu bez ohledu 
na denní dobu.  

48 POSTARÁME SE O SPORTOVNÍ HŘIŠTĚ
Na rozdíl od dětských hřišť jsou ta 
sportovní velmi zanedbaná, na mno-
ha místech plotem prorůstá křoví. 
Zajistím pravidelnou údržbu povr-
chu i oplocení.

49  VĚTŠÍ PLYNULOST PROVOZU DÍKY 
PRODLOUŽENÍ ODBOČOVACÍCH PRUHŮ

Na vhodných místech prodloužíme 
odbočovací pruhy, aby řidiči a řidič-
ky, kteří na křižovatce chtějí zatočit, 
nečekali zbytečně dlouho v řadě 
aut čekajících na zelenou v přímém 
směru. 

50  VDECHNEME ŽIVOT ZELENÝM 
OSTROVŮM MEZI VNITROBLOKY 

Ostrovy zeleně ve vnitroblocích 
obklopené silnicemi na Jižním Městě 
II mají potenciál najít využití v jako 
prostor pro posezení.   

51 ZELENÝ KULATÝ CHODOVEC
Kulatý Chodovec si zaslouží zůstat 
malým sídlištěm obklopeným zelení.  

NA MAGISTRÁTU PRAHA SOBĚ PRACUJE UŽ ČTYŘI ROKY. 
CO UDĚLALA PRO PRAHU 11:
A Modernizace stanice Opatov
B Elektrobusy na linkách 154 a 213
C Pokrytí metra mobilním signálem

ČINY MÍSTO ROKŮ VÝMLUV, TO JE PRAHA SOBĚ.  
BEZ ŠÍBRŮ A AMATÉRŮ!

NAŠE VIZE PRO PRAHU 11
PODÍVEJTE SE, CO ZMĚNÍME V NAŠÍ ČTVRTI
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