
PARTICIPATIVNÍ ROZPOČET – VEŘEJNÁ PREZENTACE NÁVRHŮ 

PONDĚLÍ 15. KVĚTNA 2017, 18.00 hod 

ZASEDAČKA ÚŘADU MČ PRAHA-SLIVENEC 

 

Jiří Urválek přivítal všechny přítomné. 

Prezentace návrhů: 

1) Kompostovací toaleta – T. Mindošová 

Představení projektu, finanční náklady, při diskuzi vyplynul požadavek na doplnění 

kapacity kompostovací toalety, řešila se otázka uzamčení/neuzamčení (klíč, kód), 

závěr byl, že ponecháme zatím otevřené a podle situace se bude řešit. 

Kosí hnízdo bude mít nad toaletou patronát, zajistí její vyvážení a ev. doplňování 

toaletním papírem 

Závěr: autorka projektu doplní informaci o kapacitě zásobníku, zda bude 

dostatečná 

 

2) Edukativní interakce – M. Pávová 

Představení projektu, finanční náklady na pořízení platformy, ta by se dala do 

budoucna využít např. pro sochu ze sliveneckého mramoru, pokud by se v budoucnu 

neumisťovala díla studentů. Při diskuzi se řešilo umístění platformy, na stávajícím 

místě v parku je uzávěra kvůli dotaci z evrop. fondů, je třeba řešit ve spolupráci 

s MHMP. Návrh umístit sochu na jiné místo – je třeba, aby místo bylo hlídané a na 

„očích“, kvůli ev. vandalismu. Centrum obce se jeví nejlépe, padl návrh prověřit  nové 

místo pro umístění  soch - zeleň na křižovatce Ke Smíchovu x K Lochkovu 

Závěr: autorka novou lokalitu prověří 

 

3) Sportovní plácek – F. Polák 

Představení projektu, velikost cca 10 x 6 m, bude se zhotovovat, nekupuje se celý 

výrobek, během diskuze vznikl požadavek na nové místo, plánované místo v Central 

parku v ul. Za Farou  je již zaplněno, kvůli plácku by se musela vykácet vzrostlá 

zeleň, návrh zda by nemohlo být hřiště umístěno v parku  „Kostičky“, kde je minimum 

vhodných míst pro děti 

Závěr: autor prověří novou lokalitu 



4) Studánka Dobrá voda v Holyni – L. Kudláková 

Představení projektu, financování. Při diskuzi bylo navrženo, aby studánka byla tzv. 

„ohrázkována“ s dřevěným přístřeškem, bylo by dobré upravit přístupovou cestu a 

cestu označit informačními tabulemi,  p. Čížek se nabídl, že se studánkou vypomůže 

Závěr: prověřit, zda lze studánku obnovit 

 

5) Exteriérové hodiny – M. Hollmannová 

Představení projektu, finanční náklady, diskuze o místě umístění – nejlépe vyhovuje 

lokalita Holyně u kaple a centrum Slivence – zde je třeba zjistit vhodný sloup VO, 

vyhnout se tomu přidávat další sloup speciálně jen pro hodiny, typově vyhovují 

nejlépe hodiny trojstranné 

Závěr: autorka prověří lokalitu v centru Slivence a doplní návrh o finanční 

náklady na trojstranné hodiny 

 

6) Zastávka U Křížku – O. Turek 

Představení projektu, finanční náklady – zastávka je nevyhovují zejména pro tělesně 

postižené, je úzká, plno  překážek, nevhodná pro průchod s kočárkem, návrh je 

srovnat terén, odstranit panely, novou zastávku zapustit více do zeleného pasu, 

vhodný sloupek s označením, zastávka typově stejná jako u č.p. 22 

Z diskuze vyplynulo, že je zastávka potřeba, netýká se jí plánovaná rekonstrukce ul. 

Ke Smíchovu a K Lochkovu, kterou má v plánu TSK 

Závěr: není třeba nic doplnit 

7) DH Višňovka – M. Haasová 

Autorka se na prezentaci  nedostavila 

Z diskuze vyplynulo, že projekt se vyřadí, protože návrh autorky řeší jen dílčí část 

rekonstrukce a hřiště potřebuje rekonstrukci pořádnou, bude opraveno z financí MČ 

Praha Slivenec 

 

Pan jiří Urválek poděkoval přítomným za jejich prezentace a připomenul, že projekty 

v konečné podobě budou vystaveny od 31. 5. 2017 v zasedacím sále MČ Praha 

Slivenec.   HLASOVÁNÍ BUDE PROBÍHAT OD 31. 5. DO 14. 6. 2017. Hlasovat se 

bude systémem elektronickým a papírovým, vždy bude možnost dát dva pozitivní 

hlasy pro podporované projekty a jeden negativní pro projekt, který se hlasujícímu 



nelíbí.  Sečtou se hlasy pozitivní, odečtou se hlasy negativní a projekty se seřadí dle 

dosaženého počtu.  Realizovat se budou dle pořadí a finančních prostředků. 

 

Zapsala: J. Valtrová 

 

 

 

  

 


