
 

                                                            
Zápis 

z komunitního  plánování na téma 
„TV Slivenec 0025 Na Kraji“ 

ze dne 24. dubna 2019 od 17:00  hod 
 

Komunitní plánování nad projektem plánované rekonstrukce K Cikánce, K Rozvodně, Na Korálově,         
Na Bělici, Na Kraji a K Váze – značeno TV Slivenec 0025 Na Kraji 

 
 Starostka MČ RNDr. Jana Plamínková seznámila občany s plánem Magistrátu HMP na rekonstrukci 

komunikací K Cikánce, K Rozvodně, Na Korálově, Na Bělici, Na Kraji a K Váze, představila Ing. 
Miroslava Čepu (D-plus), hlavního projektanta, který seznámil přítomné podrobně s návrhem 
projektu rekonstrukcí : 

 
 V rámci projektu bude řešeno odvodnění komunikací - retenční  nádrž  Na Přídole  + 

rekonstrukce vozovek – kompletní oprava vozovek, nové chodníky, vjezdy 
 

 K Cikánce – povrch asfaltový, 6 m šíře, zvýšené křižovatky K Lochkovu,  Za Fořtem, K Váze, 
křižovatka K Rozvodně x Na Kraji,  rozšíření na 6 m, zbylé boční ulice řešeny jako obytná zóna; 
parkování na vyhrazených místech; chodníky s obrubníky,  v úseku  v rámci akce proběhne i 
úprava komunikace K Lochkovu – oprava povrchu mezi ulicemi K Cikánce – K Rozvodně, 
oprava chodníku podél ulice K Lochkovu, zvýšená křižovatka K Lochkovu x K Rozvodně 

 
 K Rozvodně – nájezd Na Kraji, K Cikánce – vyvýšená křižovatka, šíře cca 5,5 m, obrubníky 

vyvýšené, vyhrazená parkovací místa, vyvýšené křižovatky Na Bělici, Na Korálově; komunikace 
Za Křížkem – jednosměrná, nejde širší; část ulice Na Korálově od ulice K Rozvodně po ulici 
K Cikánce jednosměrná; 

 
 Na Kraji – složité majetkové vztahy, šíře 3 m – víc nejde, nájezd zůstane úzký, asfaltový povrch 

 
 K Váze – prezentovaný návrh na rekonstrukci v původním stavu, projektant informoval,  že  

bude projekt přepracovávat na šíři 6 m, komunikace včetně chodníku; je třeba vyřešit otázku 
napojení komunikace K Váze na komunikaci Ke Smíchovu, v navrhované šíři se na původní 
místo nevejde – varianta 1) přeložit trafostanici – velmi nákladné, varianta 2) dohoda 
s majitelem pozemku a komunikaci přeložit před trafostanici – nejdříve je nutné zjistit názor 
silničního úřadu Prahy 5; přeložení sítí, vykácení stromů, které se rozšířením dostanou do 
středu komunikace, náhrada bude řešena novou výsadbou 

 
Časový horizont:  nejdříve do 5 let 
Povrchy: asfalt, ev. zámková dlažba – bude ještě upřesněno 
Obytné zóny : zvýšené obrubníky, pro parkování vyhrazená místa 

 
Občané se zapojovali dotazy přímo k probíraným komunikacím 

 
 
Jana Valtrová Vávrová,  koordinátor MA21 

 
 
 


