
Dobrý den,

dotaz na Odbor majetkový, bytový a investiční:
dočetl jsem se ve Vašem zpravodaji, že je již hotový projekt na revitalizaci pozemku č.2315/22 
(zatravněná plocha mezi ulicemi Karla Kryla a Jaroslava Foglara).
Mohl bych poprosit o více informací o tomto projektu, jako vizualizaci, předpokládaný harmonogram 
prací atd.?
Můj byt sousedí přímo s touto plochou a mám vážné obavy o zhoršení životních podmínek po dobu prací, 
proto jistě pochopíte můj eminentní zájem na celé věci.
Děkuji.

S pozdravem 

Dne 7. září 2016 10:25 Dotazy na ÚMČ P13 (P13) 
<dotazy@p13.mepnet.cz<mailto:dotazy@p13.mepnet.cz>> napsal(a):
Vážený pane ,
ve Vaší žádosti o informace ze dne 7. 9. 2016 není uvedeno, kterému povinnému subjektu je určena. 
Podle § 14 odst. 2 zákona č. 106/1999 S., o svobodném přístupu k informacím, to musí být ze žádosti 
zřejmé. Proto Vás podle § 14 odst. 5 citovaného zákona žádám o doplnění tohoto údaje. Taktéž není 
uvedeno Vaše datum narození, adresa  místa trvalého pobytu nebo bydliště a adresa pro doručování

Žádost o informace ve smyslu  zákona č. 106/1999 S., o svobodném přístupu k informacím, můžete 
podat  elektronicky, v tom případě musí být zaslána na adresu elektronické podatelny:  
epodatelna@p13.mepnet.cz<mailto:epodatelna@p13.mepnet.cz>.
S pozdravem

oddělení tisku a informací
Odbor kancelář starosty
Úřad městské části Praha 13
Sluneční náměstí 2580/13
Tel. 235 011 228,144
Zelená linka: 800 130 000
e-mail: 
dotazy@p13.mepnet.cz dotazy@p13.mepnet.cz><MAILTO:dotazy@p13.mepnet.cz>

From: ] Sent: Wednesday, September 07, 2016 9:52 AM
To: Dotazy na ÚMČ P13 (P13)
Subject: Žádost o informaci ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb.

Dobrý den,
dočetl jsem se ve Vašem zpravodaji, že je již hotový projekt na revitalizaci pozemku č.2315/22 
(zatravněná plocha mezi ulicemi Karla Kryla a Jaroslava Foglara).
Mohl bych poprosit o více informací o tomto projektu, jako vizualizaci, předpokládaný harmonogram 
prací atd.?
Můj byt sousedí přímo s touto plochou a mám vážné obavy o zhoršení životních podmínek po dobu prací, 
proto jistě pochopíte můj eminentní zájem na celé věci.
Děkuji.
S pozdravem



Věc:  Parkové úpravy s vodní plochou s možností koupání

,

v návaznosti  na Váš  dotaz  ohledně  revitalizace  pozemku  2315/22  k.ú.  Stodůlky  Vám 
sdělujeme následující. Záměrem MČ Praha 13 je  úprava stávajícího nezastavěného území 
v lokalitě  Velká  Ohrada  vymezeného  ulicemi  Karla  Kryla,  Jaroslava  Foglara,  Raichlova, 
Anny Rybníčkové  a  Rotavská.  Realizací  sadových,  terénních  a  stavebních  úprav  vznikne 
v dané  lokalitě  park  s vodní  plochou,  kterou  bude  možné  v letních  měsících  využít  ke 
koupání.
Areál bude umístěn na stávajícím pozemku č. 2315/22, k. ú. Stodůlky o velikosti cca 27 800 
m2  a  bude  zabírat  téměř  celou  jeho  plochu.  Areál  nebude  od  okolí  oddělen,  hranice 
jednotlivých parcel budou navazovat bez pevného oddělení, pouze v centrální části pozemku 
uvažované pro umístění koupací vodní plochy bude provedeno oplocení z živého plotu. 

Celý  areál  bude  kromě  relaxace  a  oddechu  poskytovat  i  možnost  koupání  v  nádrži  s 
biologicky čištěnou vodou (pouze v letní sezóně za odpovídajícího počasí). Vzhledem k tomu, 
že je uvažováno s přírodním čištěním vody bez použití chemických látek je třeba regulovat 
množství  návštěvníků.  Proto  bude  koupací  vodní  plocha  oplocena  živým  plotem  a  bude 
sledován počet návštěvníků. V případně potřeby bude možné omezit vstupující počet osob, 
aby nebyla překročena maximální možná kapacita a byla zachována čistící  funkce. A také 
vzhledem k otevřenosti  celého areálu  bude oplocení  poskytovat  alespoň základní  ochranu 
proti  vandalismu  a  zvířatům.  Ostatní  plochy  areálu  budou  volně  přístupné,  bez  omezení, 
neboť takto upravené území by mělo převážně sloužit jako park pro volnočasové aktivity.      

Součástí areálu budou  provozní objekty, které budou sloužit jako zázemí k zajištění  provozu 
areálu.  Objekty  budou  poskytovat  prostor  pro  personál,  obsluhu,  sklady,  technologické 
prostory a také zázemí pro návštěvníky. 

V současné době je zpracována PD pro územní řízení. Předpokládaný harmonogram realizace 
areálu  v tuto chvíli nevíme, neboť v tuto chvíli se projednává EIA a zajišťují se vyjádření a 
potřebné doklady   pro  územní řízení.

Příloha : výkres sadových úprav
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