
Současnost a 

budoucnost Břevnova  
28.11.2016  



Pořadatelé 

Michal Chylík 

spolek Zelený Břevnov, o.s. 

www.zelenybrevnov.cz 

 

Michal Volf 

Josef Filip 

spolek Pro Břevnov 

www.probrevnov.cz 

 

Marek Šálek 

Sdružení Tejnka 

www.tejnka.cz 
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Hosté 

 

Petra Hrubešová 

Institut plánování a rozvoje hlavního města Prahy 

www.iprpraha.cz 

 

http://www.iprpraha.cz/


Program 

1. Úvod  

2. Bělohorská ulice a její úpravy 

3. Park Ladronka – plánované změny 

4. Rozšíření plaveckého bazénu Petynka 

5. Přehled dalších aktuálních témat a lokalit 

6. Shrnutí, volná diskuze 

 



Úvod 

 Sdílení informací z radnice, médií, sociálních sítí 

 Výměna informací mezi spoluobyvateli Břevnova 

 Cílem je pomáhat prosazovat záměry zlepšující kvalitu 

života v Břevnově a připomínkovat ty záměry, které 

kvalitu života v Břevnově zhoršují 

 Tlak na radnici, aby své záměry diskutovala s občany sama 

 

 

 



Rekonstrukce Bělohorské ulice 
Současný stav a harmonogram dalšího postupu 
Petra Hrubešová, IPR Praha 

 http://www.iprpraha.cz/belohorska 

http://www.iprpraha.cz/belohorska
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http://www.iprpraha.cz/belohorska


Ladronka - Úpravy navrhované MČ Praha 6 
Michal Volf – spolek Pro Břevnov 

 Anketa radnice – červen 2016 

 Naše reakce 

 Současná situace 

 

 Odkazy 

http://www.praha6.cz/anketa-ladronka.html 

http://probrevnov.cz/2016/04/18/jak-vylepsit-ladronku/ 

http://www.tejnka.cz/kronika/rok-2016/upravy-ladronky 
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Rozšíření plaveckého bazénu Petynka   
Michal Volf a Josef Filip – spolek Pro Břevnov 

 Historie akce a postup radnice 

 Reakce spolků a odborné veřejnosti 

 Současná situace 

 

 Odkazy 
Web společnosti SNEO - http://www.dostavbapetynky.cz/ 

Vyjádření České komory architektů https://www.cka.cz/cs/pro-

media/tiskove-zpravy-cka/cka-se-vyjadruje-ke-studentske-soutezi-o-

plaveckou-halu-na-petynce 
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Parkoviště Nad Závěrkou X Diskařská  

http://www.zelenybrevnov.cz/kauzy/parkoviste-nadzaverkou 



Květinová louka v parku Královka 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 http://www.zelenybrevnov.cz/kauzy/park-kralovka 



Participační rozpočet na Praze 6 

 5 miliónů korun na úpravy veřejných prostranství 

 Informačních setkání 

 7. 12. ZŠ Petřiny Sever 

 8. 12. ZŠ Červený vrch 

 12. 12. Skleněný palác 

 13. 12. ZŠ Pod Marjánkou  

 Začátek vždy v 18:00. 

 odevzdání nápadů do 16.1.2017 

 Výběr - hlasování občanů Prahy 6 

 www.napadprosestku.cz 



Park Smiřického – Plivátko 
www.plivatko.com 



 



Fotbalové hřiště FC Břevnov 1906 

   









Křižovatka Malovanka - zakrytí 



Poliklinika Pod Marjánkou a stěhování LDN 



Prodloužení ulice Závěrka  

zástavba zahrad 



Další místa 

? 



Co jsme se dozvěděli na schůzkách 

spolků se starostou 

 Příprava zadání architektonické soutěže pro dostavbu 

„Kulaťáku“ 

 Participační rozpočet 

 Systémové řešení participace – čeká se na GIS, nový web 

 Poloha P+R parkoviště na Vypichu 



Strategický plán - co v Břevnově chybí? 

 Co nám v blízkém okolí schází a musíme proto jezdit 

jinam ? 

 Různé oblasti : školství, obchody, kultura, zábava, sport 

atd. 



Nový metropolitní plán 

 Odvolán tvůrce arch. Koucký, teď znovu vybrán 

 Pravděpodobně bude dopracován 

 Nutné se připravit a s radnicí Prahy 6 (arch. Smutná) sladit připomínky 

 

 Odkazy: 

http://plan.iprpraha.cz/cs/metropolitni-plan 
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Co dál ? 

 Komunikace s radnicí Prahy 6 – prosazování našich zájmů 

 Odpovídat na ankety Prahy 6 - http://anketa.praha6.cz/ 

 Vzájemná výměna informací mezi občany a spolky 

 Podpora projektů formou podpisových akcí – prosím o Váš 

email 

 Podněty do Strategického plánu Prahy 6 

 Připomínky a námitky k MPP 

 Další setkání – jaro 2017 

http://anketa.praha6.cz/
http://anketa.praha6.cz/


Děkujeme za pozornost. 

 

 

 

 


