SPOLEČNÉ STANOVISKO OBČANŮ A ZŠ BRIGÁDNÍKŮ
NÁVRH JEDNOTLIVÝCH PRVKŮ PRO REVITALIZACI HŘIŠTĚ PŘI ŠKOLE
BRIGÁDNÍKŮ
Výsledek setkání s občany 18.6. a jednání se ZŠ Brigádníků (Ředitelka školy Mgr.
Polanská) 22.6.
Na základě emailové komunikace s občany bylo do návrhu petentů zapracováno několik
připomínek a pozměňovacích návrhů. Z veřejné diskuse s občany vyplynuly následující body,
které podporují občané Prahy 10 (Velkými písmeny doplněno o vyjádření školy k jednotlivým
bodům – diskuse nad návrhem občanů proběhla s p. ředitelkou Polanskou 22.6.):
1. Běžecký okruh (dráha z přírodních měkkých materiálů). ZŠ
VÝHRAD

PODPORUJE

BEZ

2. Víceúčelová travnatá plocha minimálně o rozměrech velikosti hřiště pro malou
kopanou (pokud to bude prostorově možné, umožňující hrát i hry typu softball)
doplněná o dvě fotbalové brány pro malou kopanou. Kvalita této plochy (např. okolní
zeleň, vybavení mobiliářem apod.) by měla umožňovat využití pro komunitní
slavnosti
a
setkání. Travnatá
plocha
by
měla
mít
zavlažování.
ZŠ PODPORUJE BEZ VÝHRAD
3. Antukové hřiště pro volejbal, nohejbal (případně tenis). ZŠ PODPORUJE BEZ
VÝHRAD
4. Venkovní posilovna v kombinaci workoutové zóny (statické víceúčelové prvky),
bezúdržbových „strojů“ - senioři a parkourových prvků (návrhy bližší specifikace
dodáme) Pozn.: Materiálově by byla vhodná kombinace nerezu a dřeva, viz tato zóna
v Malešickém parku) ZŠ PODPORUJE BEZ VÝHRAD
5. Multifunkční tartanová plocha (basketball atd. v podobném rozsahu jako stávající
tartanová plocha, která by se přesunula) ZŠ PODPORUJE BEZ VÝHRAD
6. Občané podporují výstavbu tělocvičny školy - občané vyjádřili a jasně specifikovali
omezující podmínky tohoto bodu takto: ZŠ PODPORUJE BEZ VÝHRAD
6a)
Budova tělocvičny bude architektonicky řešena jako dostavba historického
komplexu budov základní školy a to buď přímo navazující (spojená krčkem) nebo s
minimálním
odstupem
pro
nástupní
plochu
hasičů.
ZŠ PODPORUJE NAVÁZÁNÍ BUDOVY NA ŠKOLU (napojení na školu můstkem
by ZŠ preferovala, aby bylo možno budovu pronajmout správcovskému subjektu a
nebyla nedílnou součástí školy a tudíž ve správě školy, ZŠ nemá kapacity na správu
budovy
provozované
kombinovaně
škola
–
veřejnost.)
6b)

Bude napojena na školu ZŠ PODPORUJE BEZ VÝHRAD s ohledem na 6a
1

6c)
Občané se jednomyslně shodli, že by stavba měla být umístěna na pozemku č.
2794/69 a 2794/70, v kat. území Strašnice, dále se shodli, že není možné v průběhu
zpracování projektu z jakýchkoliv důvodů umísťovat stavbu (ani její částí) na
pozemek č. 2794/1, v kat. území Strašnice. V případě, že by umístění tělocvičny
s rozměry pro trénink florbalu bránily nějaké nepřekonatelné stavební překážky,
občané se usnesli, že by rozměry tělocvičny měly být upraveny tak, aby stavba mohla
být na pozemcích 2794/69 a 2794/70, v kat. území Strašnic postavena, pokrývala
potřeby a požadavky školy Brigádníků, a to bez ohledu na potřeby a přání dalších
komerčních subjektů. ZŠ NEDOKÁŽE POSOUDIT ROZMĚRY A TECHNICKÉ
PARAMETRY (ZŠ SE VYJÁDŘÍ AŽ NAD KONKRÉTNÍMI NÁVRHY A PROJ.
DOKUMENTACÍ)
6d)
Nebude převyšovat výšku současné ubytovny na pozemku č. 2794/70, v kat.
území Strašnice ( s tímto dále souvisí bod č.7.) ZŠ NEDOKÁŽE POSOUDIT
ROZMĚRY A TECHNICKÉ PARAMETRY
6e)
Bude primárně sloužit škole, v odpoledních hodinách pak případně ke
komerčnímu využití veřejností (v tomto případě bude veřejnou soutěží vybrán správce
– subjekt, který bude zodpovídat za správu budovy a přilehlého hřiště, které se bude
celoročně uzamykat v nočních hodinách (zima cca 21:00, léto cca 23:00 a odemykat
v ranních
hodinách)
ZŠ
PODPORUJE
BEZ
VÝHRAD
6f)
Občané dále podporují vznik několika nových příčných parkovacích míst u
nové budovy tělocvičny školy, a to na maximálně na šířku této budovy z ul.
Brigadníků
ZŠ
BEZ
VYJÁDŘENÍ
6g)
Nebude vytvořen příjezd z ul. Novostrašnická a nebude příjezdem zasahováno
do plochy Jiráskovy aleje a parku při Jiráskově aleji - ZŠ BEZ VYJÁDŘENÍ
7. Občané podporují zrušení ubytovny na pozemku č. 2794/70, v kat. území Strašnice
a zahrnutí původního účelu objektu ubytovny (ubytování pedagogických pracovníků
ZŠ) do projektu revitalizace hřiště. Budova je v nevyhovujícím stavu a v brzké době
by vyžadovala zásadní rekonstrukci. Dříve sloužila jako ubytování pedagogů a zázemí
a šatny pro hřiště, tato funkce by s výstavbou nové tělocvičny byla
duplicitní. Náhradou za kapacitu ubytovny občané navrhují v rámci nové budovy
tělocvičny vystavět 2-3 malé moderní byty určené primárně pro potřeby ZŠ.
ZŠ PODPORUJE BEZ VÝHRAD
8. Občané podporují další požadavky a potřeby školy (doskočiště - ideálně
uzavíratelné, kryt z lehkých materiálů v uzamčeném stavu může sloužit např. jako
posezení,
dále
škola
potřebuje
prostor
pro
hody
a
vrhy).
ZŠ PODPORUJE BEZ VÝHRAD

9. Nebude kácena vzrostlá zeleň, bude vysazena další či přidáno koncepčně a
architektonicky zapadající vhodné stínění. (Konkrétní návrhy můžeme dodat)
ZŠ PODPORUJE BEZ VÝHRAD
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10. Občané se shodli na potřebě participativního řešení a jednání nad architektonickými
a projektovými návrhy řešení umístění jednotlivých prvků a stavebních objektů.
ZŠ PODPORUJE BEZ VÝHRAD

Nad návrhem pozemních hokejistů na výstavbu jednotné, umělé, multifunkční plochy
pokrývající rozsah současného hřiště, viz příloha minulého zápisu, byla vedena diskuse a
občané se shodli jednomyslně, že tento záměr nekoresponduje se současnými požadavky
občanů Solidarity a Prahy 10 v nejbližším okolí pozemku ani historickým účelem a
využitím této plochy a proto tento návrh NEPODPORUJÍ. ZŠ TAKTÉŽ
NEPODPORUJE NÁVRH POZEMNÍCH HOKEJISTŮ Z DŮVODU NOVÉ
MOŽNOSTI VÝSTAVBY BUDOVY PRO TĚLESNOU VÝCHOVU ŽÁKŮ

Zápis zhotovila: Ing. Lenka Dvořáková
Zápis doplnila: Ing. arch. Klára Vratislavová
Zápis byl diskutován na společném jednání s p. ředitelkou ZŠ Mgr. Alenou Polanskou
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