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                  Věc:  Připomínky Krocan o.s. k projektu Parter Starý Prosek  

 

 

Úhrada nákladů Krocana o.s. vzniklých v závislosti na projektu 

 

Navazujeme na naše jednání z prosince 2009, kdy jsme se domluvili na úhradě části nákladů, 

které Krocanu o.s. vznikly v souvislosti se spoluprací na projektu Parter Starý Prosek, a na 

jejichž úhradu máme, dle Smlouvy o partnerství a vzájemné spolupráci, nárok. Navrhujeme 

částku 15.000 Kč. Tuto částku ovšem nevnímáme jako konečnou, bude záležet, kolik práce a 

času ještě do projektu v budoucnu vložíme. 

 

Další naše připomínky vyplývají ze schůzky 8. 2. 2010.  

 

Připomínky k mobiliáři 

Jsme rádi, že jsme se na prvcích a rozmístění mobiliáře shodli a doufáme, že naše spolupráce 

při konkretisaci mobiliáře bude pokračovat.  

 Jedinou naší výraznou připomínkou je navrhovaný typ laviček, který vnímáme jako 

nevhodný co do užitné hodnoty i do charakteru  místa. V chladném období budou lavičky 

studené a v horném počasí rozpálené.  Z estetického hlediska do charakteru Parteru Starý 

Prosek také rozhodně nepatří. Navrhujeme najít v nabídce laviček, která je opravdu široká, 

litinové lavičky s dřevěným povrchem v místě sedadla i opěradla. Nabízíme, že pomůžeme 

tyto lavičky (v dané cenové relaci) vybrat.  Stejně tak navrhujeme použít litinové stojany na 

kola. U ostatní prvků mobiliáře navrhujeme použití laterálu: litina, dřevo - přírodní zbarvení a 

kámen. Dle sdělení pana architekta není možné použit v parteru historizující litinové 

osvětlení, takže budou vybrány „moderní lampy“. Toto by však, dle našeho názoru, nemělo 

ovlivňovat výběr ostatních prvků mobiliáře.   

 Chápeme, že Městská část Praha 9 dbá na trvanlivost a bezúdržbovost vybraného 

mobiliáře. Toto hledisko  by však nemělo výrazně a determinačně převažovat nad užitnou 

kvalitou a estetikou řešení. 

 

Připomínky k zeleni 

Dozvěděli jsme se, že na MČ Prahy 9  existuje ještě jeden posudek k zeleni, který má na 

úpravu zeleně v severní části parteru odlišný odborný názor než návrh a posudek,  který nám 

byl předložen a se kterým nesouhlasíme, viz naše připomínky k projektu z ledna 2010. 

Žádáme proto, aby nám byl tento odborný posudek poskytnut. 

 Dalším faktorem, proč nelpět na aleji je, že v jižní části parteru žádná alej není a 

severní část na tuto jižní část přímo navazuje a měla by tudíž respektovat i charakter celé 

lokality, tj. rozvolněné stromy v celém prostoru, který projekt  Parter Starý Prosek objímá a 

jehož je součástí.  Alej nemůže pokračovat ani směrem vzhůru ulicí Na Proseku, kde MČ 

Praha 9 není vlastníkem pozemků z levé strany cesty a cesta není ani dostatečně široká.  

 

 Těšíme se na další spolupráci 

 

S pozdravem 

Ing. Dana Balcarová a Ing. Hana Hačecká 

Krocan, o.s. 


