Libčice
Náměty a dotazy občanů

Reakce na náměty a
dotazy občanů
Především chceme poděkovat za Vaší
iniciativu a zájem o další rozvoj obce,
který jste projevili zhruba 150
registrovanými dotazy.
Velice si vážíme převážně konstruktivních
námětů a idejí, se kterými jste komentovali
prezentovaný záměr.

Cílem dokumentu
Vzhledem k faktu, že se převážná část dotazů
opakovala, zvolili jsme tento přístup reakce:
Shrnuli jsme okruhy témat, kterými se buď
zabýváme nebo se zabývat budeme v procesu
projektování, řízení, přípravy nebo realizace
připravovaných projektů.
Jednotlivé okruhy si dovolíme stručně okomentovat.
Na některá z těchto témat občané či přímo
zastupitelé reagovali v uplynulých diskuzích a je
třeba říci, že jsou nebo budou součástí komplexního
přístupu k řešení, které bude procházet různými
fázemi vývoje.

Konkrétnější dotazy
Pokud však budete mít pocit, že v tuto chvíli
nenacházíte odpovědi, tak je možné se domluvit na
osobní schůzce, kde se dá do větších detailů ještě
záměr prodiskutovat.
Kontaktujte nás prosím na:
podatelna@libcice.cz
Nicméně v tuto chvíli se konkrétní zadání realizace
záměru zpracovává a proto bude možné odpovědi
konkretizovat až budou projekty ve fázi před
schválením.
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ZÁMĚR
Načasování a harmonogram realizace projektů:
V tuto chvíli se nám po finalizaci občanské vybavenosti a
infrastruktury města zdá na místě uvažovat o záměru, který
byl přijat a odsouhlasen městem už v roce 2008.
V kontextu Strategického plánu rozvoje města řešíme jak
zpřístupnit řeku, zefektivnit či zrevitalizovat oblast
brownfildů tedy bývalé Šroubárny a zatraktivnit tím pádem
Libčice jak pro zdejší obyvatele, tak vytvořit příležitosti pro
vstup soukromého kapitálu a aktivit, které by přinesly nové
pracovní možnosti.
Doba je navíc velmi vhodná pro čerpání financí z Fondů EU
a proto plánujeme rozvojové projekty ve stejné časové linii
s otevřenými Výzvami dotačních titulů.

ZÁMĚR
Priority a návazné aktivity:
Projekt je rozdělen do několika fází, vzhledem k :
1.
náročnosti administrativy ať už projektové, dotační,
dodavatelské či úřední
2.
jednání se zůčastněnými partnery
3.
načasování výzev dotačních titulů
4.
postupnému uvolňování finančních prostředků
města
přičemž stále hodláme střežit koncepci celého záměru
prostřednictvím zakotvení záměru ve Strategickém plánu
rozvoje města, na kterém budeme paralelně ve
stanoveném týmu zastupitelů pracovat. Návazné projekty
okomentujeme spíše z pohledu záměru než realizace,
která je teď velmi vzdálená. Jsme tu ve fázi přípravy
studie využitelnosti.

Náplavka
Dostupnost náplavky je možná ze tří ulic:
i.
ii.
iii.
iv.
v.
vi.

Kolem kostela bezbariérově - podjezd
Z vlakové zastávky přímo do podjezdu schody
Z ulice K Přívozu bezbariérově – podjezd
Do budoucna propojení se sportovním areálem v
Letkách
Přes areál Šroubárny – podjezd k brance areálu
Dělnická – nadjezd k hlavní bráně areálu

Poslední dvě varianty podléhají dohodě, která byla
otevřena s majitely objektu a areálu bývalé šroubárny.
Součástí záměru je návrh navigačního systému ve stylu
přírodní revitalizace.

Náplavka
Koncept projektu
Bude především co nejvíce uzpůsoben jednotlivým skupinám
návštěvníků jako jsou:
Rodiny s dětmi – procházky a hrací prvky
Sportovci – prostor pro provozování sportů
Senioři – odpočinek, společenské aktivity
Invalidé – dostupnost
Mládež – aktivní prostor
Pejskaři – hygiena

tak, aby co nejlépe odpovídal jejich potřebám.
Není snadné vytvořit multifunkční prostředí ale věříme, že
projekt připravíme v souladu s jednotlivými potřebami, na
které odpoví pestrost prvků, v rámci rozumných nákladů a k
spokojenosti všech skupin návštěvníků.

Náplavka
Režim provozu
Je nutné připomenout, že veškerá vybavenost bude podléhat
přísnému režimu aktivní záplavové zóny, bezpečnosti a
údržbě, kterou si město zvolí jako nákladově únosnou.
Do vybavenosti či společenských prvků, které pro náplavku
zvažujeme patří:
-

Mobiliář – kvalitní lavičky, odpočívadla, koše
Skatepark – odpovídající požadavkům na kvalitu a bezpečnost
Dopravní hřiště – které nebude překážkou při povodni
Hrací prvky pro děti – spíše přírodního charakteru, naučná stezka
Pítka a toalety – hledáme nízkonákladová řešení
Občerstvení – primárně fixní řešení
Další atraktivní společenské prvky jako jsou půjčovna, šachy,
petangue či infocentrum apod.
Rybářská tůň – funkční s přítokem a odtokem vody

Náplavka
Bezpečnost náplavky
Veřejné osvětlení bude navrženo ve stavající přímce lamp po
okraji panelové cesty.

Náplavka
Obsluha a služby
Pro veřejné akce se počítá s přípojkami vody, elektřiny.
Stejně jako se zpevněním obslužných cest.
Mobilní toalety a případné občerstvení v projektu teď
neřešíme, protože bychom radi připravili trvalejší
koncepční řešení služeb a údržby, které však počítá s
majetkovým vyrovnáním.
V tuto chvíli je záměr připravit projekt tak, aby byl
bezúdržbový. Je to však předmětem diskuzí.

PARKING
Děkujeme za Vaše náměty. Bereme je v potaz!
Vyjadření k projektu, který je sice součástí záměru ale není v
tuto chvíli aktuální, by bylo předčasné.
Projekt navazuje na Náplavku a je součástí dotačního titulu,
u kterého ještě není zveřejněna výzva.
Další konkrétní kroky s vámi brzy nasdílíme.

CYKLOSTEZKA a
CYKLOLÁVKA
Děkujeme za Vaše náměty. Bereme je v potaz!
Vyjadření k projektu, který je sice součástí záměru ale
není v tuto chvíli aktuální, by bylo předčasné.
Projekt navazuje na Náplavku a je součástí dotačního
titulu, u kterého ještě není zveřejněna výzva.
Další konkrétní kroky s vámi brzy nasdílíme.

Děkujeme za
pozornost
Reakci připravili dle zadání pana starosty,
Ing. Pavla Bartoše
Ing. Arch. Patrik Hoﬀman
ZIK ZAK, s. r. o.
Vedrana Ajdin Stříbrná
Jakub Eger

