
Zápis z veřejného představení projektů participativního rozpočtu 

 

Datum a čas konání: 9. října 2017 od 17:30 h. do 19:30 h. 

Místo konání: malý sál Kulturního domu Krakov 

Přítomno občanů dle prezenční listiny: 15 

Přítomni: 

za MČ Praha 8: Petr Vilgus - zástupce starosty MČ Praha 8 

za ÚMČ Praha 8:  Iva Hájková a Simona Erben - oddělení strategického rozvoje a místní 

Agendy 21, Marcela Voženílková - vztahy s veřejností, Jaroslav Kašpárek - Odbor dopravy 

 

Cíl setkání: 

Představení projektů navržených občany pro oblast Bohnice, Troja a Čimice. 

 

Kompletní seznam projektů je uveřejněn na odkazu https://mojeosmicka.zapojtese.eu/ 

 

Seznam představovaných projektů 

Mařík 

Roman 

Vybudování kontejnerového klecového stanoviště pro 

kontejnery SVJ Zelenohorská 485 až 489 

Ripková Eliška Obnova pítka na návsi ve Starých Bohnicích 

Rošický Vojta Skatepark 

Němec Tomáš WC, pítka a zastřešení dětských hřišť 

Rošická  Blanka Voda do veřejného prostoru 

Buršík Ondřej Z bývalé sauny klubovnu pro skauty 

Rošická  

Blanka 

Krytý přístřešek pro kola a koloběžky pro žáky ZŠ 

Mazurská 

Vítek  

Jiří 

Odpadkové koše kolem psího hřbitova, hřbitova 

choromyslných v Bohnicích a na tzv. malé vyhlídce 

Rošická  Blanka Rozšíření naučné stezky Bohnice 

Pulcmanová Eva Spojení pro pěší a malé cyklisty mezi Čimicemi a Kobylisy 

 

V rámci diskuze sděleny tyto náměty k projektům: 

• Vybudování kontejnerového klecového stanoviště pro kontejnery SVJ 

Zelenohorská 485 až 489 

Zrealizovat setkání Odboru životního prostředí se zástupci SVJ ohledně četných problémů s 

nepořádkem v okolí kontejnerů s cílem vyřešit vhodné umístění kontejnerů na tříděný odpad 

např. způsobem "klecového stání". 

 

• Skatepark 

Zástupce nízkoprahového Klubu Vrtule podporuje projekt z důvodu smysluplného využívání 

volného času mládeže. 

 

• Obnova pítka na návsi ve Starých Bohnicích 

https://mojeosmicka.zapojtese.eu/


V případě realizace je doporučeno uvažovat o úsporách vody, aby se voda zapínala pouze v 

případě potřeby. 

 

• Voda do veřejného prostoru 

V případě realizace opět nezapomenout na úspory vody. 

 

• Spojení pro pěší a malé cyklisty mezi Čimicemi a Kobylisy 

V předmětném území chybí chodník, špatné řešení autobusové zastávky, neudržovaná zeleň, 

chybí osvětlení, špatný přechod, nutno řešit území komplexně. Podnět bude předá na Komisi 

dopravy Rady MČ Praha 8. 

 

 

 

 


