
 

Zápis 

komunitní plánování na téma „Parcela k využití pro veřejnost 

v centru Holyně“ 

ze dne 2. října 2017 v 17:30 h 

Komunitní plánování na téma jak co nejlépe pro občany Holyně využít plochu parcely 

č.163/1, k.ú, Holyně – bývalá nádrž U Smolnic 

 

 Obec, starostka úvodem seznámila přítomné občany s tím o jaký se jedná pozemek 

– č. parc. 163/1 - v ulici U Smolnic, nyní v dlouhodobém pronájmu u p. Holečka, kdy 

je dána výpověď ke konci roku 2017. Pozemek má rozlohu 411 m2 a jedná se o 

bývalou nádrž – rybník, zájmem obce by bylo vybudovat na  tomto místě odpočinkové 

místo a hřiště pro děti. 

  

 Občané v následné diskuzi  zmiňovali : 

1. přes pozemek vede vodovodní přípojka pro nemovitost umístěnou za tímto 

pozemkem – při realizaci hřiště brát na to zřetel 

2. návrh – rozdělit plochy v Holyni – stávající hřiště u „hasičky“ ponechat pro větší 

děti a zde na tento pozemek umístit hřiště pro malé děti – přemístit pískoviště, 

pružinové houpačky, doplnit novými prvky, možná umístit i prvky pro seniory 

3. u nového hřiště by bylo dobré mít bránu, která se dá na noc zavírat – ochrana 

před „živly“ 

4. návrh na nové prvky – určitě klouzačka, houpačka v podobě kruhu, pískoviště, 

aby bylo zastíněné, trampolíny např. v zemi 

5. ponechat stávající zeď ev. ji opravit, bude to přirozená bariéra jak proti hluku, tak 

ev. při míčových hrách, ponechat stávající zelený plot do komunikace – podle 

situace a prověření, ponechat i zeleň, pokud půjde 

6. hřiště u „hasičky“ – doplnit např. pingpongový stůl, bude instalována nová herní 

branka cca do poloviny října, zkusit instalovat lezeckou stěnu – zajistit, aby  se 

nemohlo lézt na objekt „hasičky“ 

 

 

 

Závěr :  zpracovat návrhy na to, jak by hřiště mohlo vypadat a jaké prvky, by tam 

mohly být – svolat znovu zástupce Holyně a návrhy s nimi probrat 

 

 

 

Další část diskuze se již zabývala dalšími problémy, které občany Holyně pálí: 

1. Včela – co bude s tímto objektem – info starostky, že objekt chtěla obec odkoupit, ale 

majitelům se zdála cena nízká, nyní majitelé objekt znovu nabízí k prodeji za cenu o něco 

vyšší a obec opět usiluje o to objekt odkoupit 

2. tříděný odpad u Včely, zda by šel přemístit na jiné místo – ke zdi k restauraci U Knotků 

3.  



 

 

 

4. celkový stav náměstí Pod Lípou – info místostarostky, že celou část včetně nových 

zelených částí  vzniklých v souvislosti s rekonstrukcí ulice U Náhonu má v jednání arch. 

Šimková, která navrhne řešení celé oblasti  

5. U Vápenice – cesta je v žalostném stavu – informace, že je cesta dána do projektu 

MHMP na opravu v příštím roce 

6. Prašanda – jak zpomalit dopravu – návrh osazení nových brzdných prahů – podnět 

občanů, aby to nebyly ty souvislé ale polštářové protože pak se po komunikaci nedá 

projet na kole ani na bruslích, obava, že po dokončení opravy se z ulice U Náhonu stane 

zase hlavní tah pro průjezd ke komunikaci K Barrandovu; informace, že po dokončení 

tramvaje bude pak hlavní tah směřovat podél tramvaje 

7. Kopanská – je zničená stavbou – je třeba opravit a zvážit, zda neumístit retardér 

8. úzké ulice v Holyni – není kde parkovat, návrh zrušit pásy zeleně, tato varianta není 

možná, primárně mají vlastníci nemovitostí parkovat na svém pozemku 

 

 

 

 

 

Celkem se komunitního plánování zúčastnilo 8  občanů, 2 volení zástupci – starostka a 

místostarostka. 

 

Zapsala: Jana Valtrová,  koordinátor MA21 


