
 

Zápis 

komunitní plánování na téma „Habeš“ 

ze dne 25. května 2016 v 17:30 h 

Jednalo se o komunitní plánování s občany lokality Habeš a její specifické problematice 

 

• Obec, starostka úvodem seznámila přítomné občany se strategickým rozvojem Habeše 

v souvislosti s Metropolitním plánem. Rovněž krátce shrnula již realizované projekty v oblasti, 

např. kanalizace, výstavba polňaček a připravovanou výstavbu veřejného osvětlení v ulici 

K Cikánce.  

• Občané se v diskusi prezentovali různé investiční, strategické i místní požadavky či dotazy. 

Jednotlivé drobné požadavky budou vyřešeny operativně v rámci běžné údržby, zejména se 

jednalo o přerůstající zeleň, poškozené dopravní značení apod. Co se týče náročnějších 

požadavků zejména výstavby infrastruktury, starostka seznámila občany s předpokládaným 

termínem realizace z důvodu finanční náročnosti a legislativními lhůtami procesu velkých 

zakázek. Přítomní občané se shodli na 5 zásadních požadavcích: 

1. Výstavbu chodníku od zastávky Frančíkova v celé délce ulice Frančíkova. Problém konfliktu 

„obytné zóny“ a chodníku by občané rádi řešili zónou s omezenou rychlostí na 30 km/h a 

chodníkem. V případě ponechání obytné zóny vybudovat přednostně chodník od zastávky k 

prvnímu domu. 

2. Občanům vadí hluk z Pražského okruhu, požadují zvýšení stávajících barier a dostavbu bariér 

k tunelu, kde nejsou. Do té doby požadují alespoň snížení rychlosti v úseku, kde není okolí 

dostatečně chráněno před hlukem. 

3. Občané požadují výstavbu protihlukových zdí kolem ulice K Barrandovu. Komunikace dle 

hlukové studie vyhovuje pouze díky časově omezené výjimce HS HMP do 31. 12. 2017. Do 

tohoto termínu by měla být hluková zátěž vyřešena technickým opatřením, nikoli výjimkou. 

4. Zásadní nesouhlas vyslovili občané k připravovanému zařazení obslužné komunikace na 

území MČ Lochkov (mezi Pražským okruhem a ulicí K Lochkovu, resp. Ke Slivenci) jako místní 

komunikace III. třídy. Občané odmítají napojení této komunikace na Pražský okruh, obávají se 

razantního zvýšení provozu na této komunikaci a tím zvýšení hlukové zátěže v jejich domech. 

Rovněž se vyslovili pro vrácení nedávno odstraněné protihlukové bariery.  

5. V případě napojení komunikace na Pražský okruh požadují napojení na ulici K Cikánce buď 

zcela zahradit pro provoz motorových vozidel, nebo alespoň zjednosměrnit ve směru od ulice 

K Cikánce směrem k Pražskému okruhu. 

 

Na závěr občané velmi souhlasně přijali návrh jedné občanky na změnu místního neoficiálního 

názvu lokality HABEŠ na nový název U JEZÍRKA. Současně navrhli obnovu původního jezírka na 

katastru Lochkova.   

 

Celkem se komunitního plánování zúčastnilo cca 30 občanů, někteří se odmítli podepsat 

 

Zapsal: Jiří Urválek - Koordinátor MA21 


