
 

Zápis 

komunitní plánování na téma „park Granátová“ 

ze dne 5. října 2015 v 17:30 h 

MČ Praha – Slivenec získala darem od investora výstavby RD Řepkové pole pozemek parc. č. 1754/7 

k.ú. Slivenec, o výměře 18 975 m 2, který je v územním plánu určen pro zeleň, relaxační plochy, park. 

Pozemek se nachází na východní straně výstavby RD podél ulice Granátová. Tématem komunitního 

plánování bylo budoucí využití této plochy pro obyvatele MČ Praha – Slivenec . 

 

 Obec, resp. paní starostka seznámila občany s probíhajícím procesem nabytí pozemku do 

majetku Hlavního města Prahy a jeho svěřením do správy Městské části Praha-Slivenec. 

Krátce paní starostka okomentovala záměr MČ využít pozemek vzhledem k jeho charakteru a 

platnému územnímu plánu jako relaxační plochu sloužící široké veřejnosti , případně pro 

různé aktivity skupin obyvatel (např. park, hřiště – dětské, sportovní, sklad techniky, psí 

louku) 

 Občané v diskusi navrhovali ještě další aktivity (např. multifunkční kurt, ohniště, in-line 

dráhu, amfiteátr pro školu, piknikové místo, lanovou pyramidu, fitness prvky, stoly na ping-

pong). Přítomní občané ze sdružení  OS Kostky představili svou studii plochy - relaxační park 

se zelení doplněný pěšinami, volnými travnatými plochami, stromy a keři, s multifunkčním 

hřištěm pro volejbal, nohejbal, fotbal a jiné míčové hry s cílovou skupinou pro větší děti a 

dospělé, nikoli pro nejmenší.  Nesouhlasili s využitím části plochy pro psí louku, případně 

agility z důvodů obav o velkou koncentraci psů v blízkém okolí při využívání této plochy. 

Občané se v diskusi shodli na umístění haly pro techniku údržby MČ, dále bylo diskutováno 

veřejné osvětlení případných cestiček, doplnění mobiliáře – lavičky, koše. OS Kostky nabídlo 

obci spolupráci při realizaci záměru formou zapojení do možných grantových řízení a také 

brigádnických hodin členů, případně i další formou spolupráce.  

 

V další diskusi se zvažovaly investiční možnosti vybudování relaxačního parku a přítomní se přikláněli 

k možnosti vybudovat park tak, aby byl co nejvíce přírodní a s nízkou vstupní investicí a do budoucna i 

s nízkými provozními náklady nutnými pro údržbu. 

Diskuze byla přínosná, nesla se v duchu velmi konstruktivního jednání. Celkem se komunitního 

plánování zúčastnilo 31 přítomných. 

 

Jiří Urválek 

Koordinátor MA21 


