
 

                                                            

Zápis 

z komunitního  plánování na téma 

„TV Slivenec 0025 – ulice K Váze“ 

ze dne 24. června 2019 od 17:00  hod 

 
Komunitní plánování nad projektem plánované rekonstrukce K Váze – značeno TV Slivenec 0025  

Na Kraji 

 

Místostarostka Mgr. L. Kudláková přivítala přítomné občany a předala slovo Ing. Miroslavu Čepovi, 

hlavnímu projektantovi z D-plus projektová a inženýrská a.s., který přítomné občany seznámil         

se  základními body projektu : 

▪ povrch nové komunikace bude asfalt 

▪ vyvýšené obrubníky 

▪ komunikace bude rozšířena na 6 m 

▪ zpomalovací  prahy zůstanou  

▪ přesun trafostanice nebude, nová komunikace bude vedená před trafostanicí – toto napojení  je 

možné (konzultováno s odborem dopravy ÚMČ Praha 5) 

▪ chodník plánován na protější straně, než jsou stávající nemovitosti,  z důvodu různých výšek 

vjezdů, chodník by byl velmi hrbolatý 

▪ zatím se řeší projektová dokumentace, realizace je plánována v horizontu 5 – 10 let 

 

Připomínky  občanů : 

➢ kdo zadal toto řešení ? 

odpověď : vyplývá ze situace, kdy chodník musí být 12 cm nad povrchem komunikace, komunikaci 

nelze snížit, musí být dodržen sklon vozovky od stávajících nemovitostí, od nemovitostí bude pás 

1,5 m zeleně s obrubníky, východ z nemovitostí do pásu zeleně, v dolní části je komunikace užší, 

pás zeleně zůstane zachován ve stejné šíři jako nyní; obyvatelé ulice K Váze mohou vznášet 

připomínky k řízení, protože budou účastníky řízení 

 

➢ dojde k znehodnocení stávajících nemovitostí, tím, že se komunikace rozšíří a tím bude 

provoz automobilů větší, nyní ulice klidná, pak bude rušná a nebezpečná; již nyní je 

komunikace spojka pro ostatní nejen pro rezidenty a širší silnice bude jen na škodu 

 

➢ co se zlepší stávajícím projektem – zatím všichni vidí co se zhorší, např. stromy – jak se 

budou řešit, dělají bariéru, snižují hluk, prach, brání větru, sněhu; stromy máme chránit 

nikoli kácet 

odpověď : stromy není možné při navrženém projektu zachovat, navíc jsou vysazené na cizím 

pozemku, návrh zohledňuje tuto situaci a je navržena výsadba nových stromů, pokud bude na 

pozemku realizována výstavba budou muset stejně ustoupit; srovnání s ulicí Za Farou, kde byl 

obdobný strach stávajících obyvatel, že ulice bude po rozšíření pouze pro průjezd vozidel, 

nicméně parkování z obou stran, výjezdy a ostrůvky se zelení rychlou jízdu nedovolí- i toto je 

možné řešení pro ulici K Váze – ulice K Váze je v jiném postavení než ulice Za Farou, je více 

využívána pro průjezd z a do Habeše 

 

➢ jak udělat projekt, aby zlepšil  situaci stávajících obyvatel, např. obytná zóna + ostrůvky – 

není nutný chodník – byl by to možný kompromis 

odpověď :  obytná zóna nezaručuje, že budou řidiči jezdit pomalu, upozornění, že parkovat se 

může jen na vyhrazených místech  



 

 

 

 

➢ znovu dotaz na pás zeleně u domů, proč pás ano a chodník ne 

odpověď : doplnění, že chodník může mít sklon 2 %, tady to kvůli vjezdům není možné, pro pásy 

zeleně sklony nevadí 

 

➢ proč nejde komunikaci prodloužit  a napojit ji přímo na ulici Ke Smíchovu  

odpověď : napojit nelze kvůli rozhledovým trojúhelníkům 

 

➢ proč není komunikace jednosměrná, zda vůbec splňuje parametry komunikace; 

komunikaci nechtějí rozšiřovat, chtějí ji zklidnit 

 

➢ napojení ulice K Váze u stávající trafostanice – není možné přesunout jinam? 

 

➢ staví se nová komunikace a pak se výstavbou v západní části na soukromém pozemku 

zase zničí  

odpověď : jedno z řešení může být, že se komunikace z projektu vyjme a nebude se úprava vůbec 

realizovat nebo se bude komunikace řešit jako samostatný projekt,  

nyní navržený postup :  občané se mají domluvit na jasných podmínkách,  co přesně v ulici chtějí 

a  co ne, dát tyto připomínky písemně a podat je na městskou část, ta je předá na Magistrát, který 

je investorem projektu,  ten je předá projektantovi k zahrnutí při řešení projektu 

 

➢ informace na mail, proč jim nechodí  –  z důvodu GDPR je nutno se přihlásit  k odběru 

informací, pak mohou maily chodit  

 

 

 

 

 

 

Jana Valtrová Vávrová,  koordinátor MA21 

 

 

 


