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Protokol



Závěry a shrnutí jsou přehledem výstupů z jednorázového participativního (konzultativního) osobního setkání, které se uskutečnilo 
za účasti klíčových osob veřejnosti městské části Praha 21 - Újezd nad Lesy. Po představení vítězného projektu 2. ročníku 
participativního rozpočtu “Víceúčelové hřiště na Rohožníku” a postupu, který je připraven pro jeho realizaci, byli účastníci vyzváni, 
aby uvedli ze svého pohledu palčivá témata, která byla součástí petice proti němu a se kterými bude při jeho zřízení nutné počítat 
(obavy a stanoviska z petice). Následně proběhla otevřená diskuze se zástupci městské části, kdy měli účastníci možnost pokládat 
dosud nezodpovězené dotazy a získat tak přímou reakci. Setkání trvalo bezmála 90 minut a výsledky diskuse jsou v tomto 
dokumentu zaznamenané anonymně. Sebraná data nelze číst jako konečný, směrodatný návod pro další postup při výstavbě 
víceúčelového hřiště. Jde o podpůrné informace, které byly sebrány ve spolupráci s malým, nikoliv reprezentativním vzorkem lidí a 
data tak mají pouze orientační charakter. 



Počet účastníků: 11 osob z veřejnosti + zástupci úřadu MČ Praha 21 





Shrnutí nejdůležitějších námitek/obav:

● Narušení zeleně a kácení stromů

● Nadbytečný hluk

● Využívání hřiště jako kluziště v zimě 

● Osvětlení s vlivem na kvalitu života okolních 

domů/obyvatel



Shrnutí kroků co dál:

● Provozní řád pro kontrolu nočního klidu

● Odhlučnění hřiště

● Zřízení sociálního zázemí

● Pozice stávajícího parkoviště



Témata komunikovaná během diskuse: 

“Nám se návrh využití tohoto prostoru nelíbí. Byla to nádherná část sídliště, kde byl klid, předtím tady byla deponie a nedalo se tady 
dýchat, ale teď je tady 4 roky klid a najednou tady hřiště. Potom jsme byli v diskuzích obeznámeni s tím, že z právního hlediska, když 
nám tady někdo něco postaví, tak asi budeme muset udělat kompromis a zvolit “menší zlo”. A proto se prostě musíme dohodnout na 
nějakém režimu - kde to umístit, jak to udělat tak, aby náš komfortní život byl sice omezený, ale jen do určité míry. My máme obavu z 
toho, aby sem nepřišel někdo, kdo řekne, že tady postaví i něco dalšího.”

“Já, když to vezmu za sebe, tak tenhle kompromis je pro mě menší zlo. Ale musí být režim, musí to být z kvalitního materiálu a musí 
tady být normální sociální zařízení.”

“Multifunkční hřiště není špatný nápad. Důležité ale je, aby to nikomu neotravovalo život. Záleží na okolnostech, ale věřím tomu, že 
hřiště ocení kde kdo. Otázka je, kde to hřiště bude a o vybalancování toho, aby cena té přidané hodnoty nebyla příliš vysoká.”

“Když se jedná o alternativní umístění, je otázka, zda neexistuje jiný prostor, který by se dal využít stejně efektivně, kde by to 
obšťastňovalo víc lidí a zároveň by to někomu neotravovalo život.”

“Co se týče hluku, tak kdyby se udělala nějaká studie, tak aby se počítalo s tím, že tady, kde mají stát ty 3 baráky, co to udělá s tím 
hlukem, když to bude mezi těmi baráky.”

“Já tady bydlím a když se tady v noci baví lidi, tak mě to vyhodí z postele.”



Témata komunikovaná během diskuse: 

“Když jsme se koukali do mapy a územních plánů, opravdu jediná plocha, kde to mohlo vzniknout, je (bohužel) tady. Proč vůbec 
taková myšlenka vznikla, je ta, že v Újezdě něco takového chybí, chybí to i v blízkém okolí a bylo několik lidí, se kterými jsme se o tom 
bavili a chtěli to sem umístit. Proto vznikla vůbec celkově tahle myšlenka dát sem nějaké sportovní hřiště.”

“Já si představuji, že tady budou sportovat především lidi do 18 let a když sem přijde někdo starší o víkendu zakopat si, to Vy asi tady 
nebudete, nebo budete někde na chatě.”

“Já jsem zde jezdil asi 12 let a sportoval jsem hodně, ale většinou jsem jezdil na kole. A myslim si, že lidi, kteří sportují, hodně 
používají to kolo.”



info@participationfactory.com
Participation Factory, sro.


