POLEPY | PŘEDHOSPODÍ
ZÁPIS Z ÚVODNÍ INFORMATIVNÍ SCHŮZKY
KONANÉ DNE 1. 7. 2015 VE VÉBROVĚ RESTAURACI
URBANISTICKÁ STUDIE NA LOKALITU „PŘEDHOSPODÍ“
Informativní schůzka byla svolána za účelem konstatování problémů a pozitiv, které
obyvatelé vnímají ve veřejných prostorech obce. Pro zefektivnění schůzky si zhotovitelé
studie připravili pro veřejnost dvě činnosti (zpracování mentální a participační mapy), které
měly zúčasněným usnadnit formulaci pozitiv, negativ a přání. Schůzky se zúčastnilo 25
obyvatel obce Polepy. Tento zápis obsahuje shrnutí výstupů ze schůzky.
Po vyhodnocení mentálních map vyplynuly dva základní problematické uzle, u kterých je
patrný rozpor v přístupu obyvatel:
1. Prostor před Vébrovou restaurací: mělo by být součástí prostoru i parkování?
Úprava prostoru je nezbytná, v obci chybí sdružovací prostor pro konání
společenských akcí. Obyvatelé se shodli na přítomnosti posezení, nicméně část
obyvatel by zde ráda viděla i parkovací stání.
Jako konfliktní zde byla označena i blízkost rušné komunikace, kterou je třeba oddělit.
2. Prostor u kapličky: měla by se sem vrátit vzrostlá zeleň? A pokud ano, měly by to být
opět lípy?
Z mapových podkladů vyplynulo, že zeleň u kapličky chybí. Rozpory byly pouze ve
formě, jakou by měla zeleň mít. Především mají-li se vrátit lípy, nebo raději zvolit nižší
stromy s drobnou tvarovatelnou korunou.
Kromě těchto dvou hlavních uzlů byly diskutovány i další pozitiva, negativa i přání a
představy na úpravu prostor. V následujícím soupisu jsou uvedené pouze obecné informace,
které se týkají celé obce. V návrzích jsou nicméně zmíněná i osobní přání, která zde nejsou
uvedena. Veškeré výstupy, které byly zmíněny na schůzce, jsou zakresleny v přiloženém
mapové analýze.
NEGATIVA:
1. hlavní silnice – velký provoz, hluk, prašnost, nepřehlednost, různorodá zeleň a
nevhodně rozmístěné přechody pro chodce;
2. prostor u rybníka – chybí posezení a zázemí pro konání veřejných akcí (nicméně je
zde problém s vlastnictvím pozemků);
3. přístup k hřišti – chybí zde přímá cesta od řadovek i z „dlouhé ulice“, u hřiště není
možnost parkování;
4. chybí prostor pro obecní akce;
5. nedostatečný místní informační systém;
6. nevzhledné koryto potoka;
7. v obci je málo odpadkových košů a laviček;
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POZITIVA:
1. lípy v prostoru před Vébrovou restaurací;
2. kaplička, památník a prostory kolem nich;
3. potok;
PŘÁNÍ A PŘEDSTAVY:
1. zlepšení přístupu k potoku a úprava koryta;
2. úprava prostoru za Vébrovou restaurací. Pohledy na pojetí se lišily, padlo například:
„nová náves“; dětské hřiště; venkovní posezení; parkovací stání, aby se nemuselo
dělat v prostoru před Vébrovou restaurací;
3. nová cyklostezka do Kolína;
4. vytvoření chodníku podél hlavní silnice směrem na Pečky v zatáčce proti břízám;
Ze schůzky vyplynula řada podnětných informací, které budou zohledněny v urbanistických
studiích. V případě, že někdo neměl možnost dostavit se na schůzku a má připomínku
k řešenému prostoru, nechť ji předá v elektronické či papírové podobě paní místostarostce
Ing. Ireně Kučerové. Pro elektronickou komunikaci je k dispozici emailová adresa obce:
oupolepy@obecpolepy.cz. Připomínky v papírové podobě stačí vhodit do schránky obecního
úřadu.
Termín veřejné prezentace a projednání studií na úpravu prostoru předhospodí bude
upřesněn začátkem září. Před tímto termínem budou zveřejněné návrhy k prostudování na
internetu a vývěskách obce.
Přílohy:
1. mentální mapy vypracované přítomnými obyvateli obce Polepy (13 x A4)
2. participační mapy vypracované přítomnými obyvateli obce Polepy (8 x A3)
3. souhrnná analýza – shrnutí veškerých připomínek z výše uvedených podkladů (1x A4)

Formou emailu byl tento dokument zaslán na obec Polepy pro zveřejnění.

Za zhotovitele studie
zápis sepsaly:
dne 7. 7. 2015
Ing. arch. Barbora Hejtmánková
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Bc. Pavla Enochová

