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stromy

keře

lavičky
popelnice

popelnice

popelnice

popelnice

různě vysoké
dětské hrazdy

dětský nízký válec
s lezeckými úchyty

dvojitá houpačka

ohniště nebo gril

okolo každého dětského prvku vysypaný kačírek

brány

basketbalové
koše

tyče na síť

keře

keře

sušáky na prádlo

zeleň

závora  na rezidenční kartu
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Ing. Martin Šimek, Ph.D. 604461085 pv13@seznam.cz

tartanový povrch
        hřiště

zabránění parkování na trávě - zábrany nebo keře
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Opravit nebo modernizovat přístřešky na popelnice
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Dobrý den pane Siváku,
posílám ofocenou mapu s návrhy úprav vnitrobloku a doplněnou legendu za náš dům P.v. 1713/23,
ktreré jsem v papírové formě vhodil do boxu na okraji vnitrobloku.
Za nás si přejeme zachovat zeleň, nerozšiřovat parkovací místa, rekultivovat trávníky, doplnit pár
stromů, odstranit nízké křovinaté porosty, vylepšit, zrenovovat stávající vybavení a stání, přidat dětské
prvky a vylepšit stávající hřiště. Do každého rohu vnitrobloku (přibližně) při jednosměrné komunikaci
nainstalovat podzemní kontejnery na komunální odpad tak, aby byly dostupné a nemusely se kvůli nim
kácet vzrostlé stromy.
Uvidíme se 13.10.
Děkuji a jsem s přátelským pozdravem
Miloslav Klimenda / za SVJ PV23
 
 

----- Original Message -----
From: Marek Sivák
To: Marek Sivak
Cc: prochazkad@plzen.eu ; rneubauer@plzen.eu ; skarda@plzen.eu
Sent: Friday, September 18, 2015 10:11 AM
Subject: mapove dotazniky a prubeh 2. besedy "Sance pro vnitroblok"

Vážení obyvatelé,

dovolte mi Vás informovat o průběhu 2. besedy projektu "Šance pro vnitroblok", jehož stručný
popis naleznete zde: h�p://pestujprostor.plzne.cz/vnitroblok‐bory‐beseda2‐zprava/

Důležitou zprávou je, že nyní máte možnost vyjádřit své představy o rekonstrukci vnitrobloku
prostřednictvím mapových dotazníků. Ty by již nyní měly být rozneseny po všech vchodech
vnitrobloku. Dotazníky byste měli ideálně odevzdat za jednotlivé vchody (viz přiložené
instrukce). V dotaznících můžete navrhnout např. rozsah ploch věnovaných zeleni či parkování
nebo umístění jednotlivých prvků vybavenos�. Na Váš podnět jsme zajis�li aktualizaci
mapového podkladu (platná je samozřejmě i starší verze dotazníku) a prodloužili termín
odevzdání. Součás� instrukcí jsou i dvě otázky, kde se vás ptáme na záměr s využi�m
soukromých „předzahrádek“ a případnou chuť investovat do jejich úpravy. Obojí zasílám v
příloze e‐mailu.

Odevzdání dotazníků je nejpozději do 7. 10. 2015, odevzdat je je možné několika způsoby
uvedenými v instrukcích. Příš� ‐ a v této fázi poslední ‐ beseda, na které představíme výsledky
dotazníkového šetření a budeme nalézat společnou shodu ve sporných bodech, se koná 13.
10. 2015 od 17:30 na SPŠ Strojnické a SOŠ prof. Švejcara v Plzni.

Přeji vám krásný den a děkuji za spolupráci na projektu,
Za MO Plzeň 3 a Pěstuj prostor, z. s.
Marek Sivák

M Arch Marek Sivák
Pěstuj prostor, z. s.
prostor.plzne.cz

Re:	mapove	dotazniky	a	prubeh	2.	besedy	"Sance	pro	vnitroblok"

1	of	1 5.10.2015	16:08
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Subject: Šance pro vnitroblok (Plzeń ‐ Bory)
From: Eva Volková <volkova@mgplzen.cz>
Date: 6.10.2015 12:38
To: <sivak@pestujprostor.cz>

Dobrý den,
zasílám scan mapy vnitrobloku.
Dům Raisova 8 nemá ve vlastnictví žádnou předzahádku, pouze úzký chodníček přiléhající k domu.
Úzká travnatá plocha, která zbyla po vybudování podélného stání při vjezdu do vnitrobloku je v majetku
města. Vzhledem k tomu, že původně byly domy Raisova 6 a 8 chráněny zděnou zídkou, prosíme o
osazení živým plotem prostor kolem podélných parkovacích míst, aby tak byly částečně chráněny
nejen před stojícími automobily. Zároveň prosíme o vybudování chodníčku přes tuto zelenou úzkou
plochu od zadního vchodu Raisovy 8 k popelnicím, které jsou umístěny na druhé straně vjezdu (silnice)
do vnitrobloku. Pokud tedy nechceme pošlapat zeleň, musíme obcházet k chodníčku u Raisovy 10 a
pak se vracet po silnici na úroveň Raisovy 6, kde je popelnice a stejnou cestou zpět.
Do mapky jsme zakreslili zvětšení parkování v části u Dvořákovy ulice a podélná stání  u Politických
vězňů a od Raisovy 12 výše, kde auta stejně již parkují.
Zachování hřiště jehož kvalita bude záviset na vlastnických vztazích. Především jsme pro zachování
zeleně (věšáky na prádlo nevyužíváme) a dětské prvky. Základní a nijak složité. Nejde o to, že by si
sem chodily hrát i děti z okolí, ale vzhledem k blízkosti Borského parku, kde probíhá celková
revitalizace, je to zbytečné. Navíc ani plot nezabrání především vandalům a to nejen bezdomovcům,
ale některým zde bydlícím -nácitletým, kteří je mnohdy ničí tím, že je sami používají. Slušný člověk
nepotřebuje ploty a zákazy, chová se slušně a neničí majetek, stejně jako zákaz vstupu psům. Každý
slušný člověk si po svém miláčkovi uklidí. Ten, kdo bude chtít, bude chodit se psem kamkoliv i přes
zákaz a stejně jako uklízení po něm.
Dále naprosto nesouhlasíme se zvětšením pakovacích ploch, které bylo "nadhozeno" na setkání,
formou šikmých stání v Raisově ul. a v ul. Politických vězňů. Zničení další zeleně v ulicích není dobrý
nápad. Navíc třeba náš dům má parkování  hned před okny i ve vnitrobloku, ustoupil i kaštan, který tam
stál. Obyvatelé Majerovy ulice na rozdíl od nás mají zeleň z obou stran a zatím nikdo neuvažoval o
parkovišti na zelených plochách do ulice Majerova.
Hlavně si myslím, nyní mluvím pouze za sebe, že nejdůležitější jsou vztahy mezi lidmi. Budeme-li k
sobě milí, bude se nám všem žít lépe i když nám auta nebudou parkovat hned před vchodem a budeme
muset udělat pár kroků navíc.
 
Přeji hezký den
 
Volková Eva, Raisova 8, 301 00 Plzeň
tel. 607860738
e-mail: volkova@mgplzen.cz
 

__________ Informace od ESET Endpoint An�virus, verze virove databaze 12363 (20151006)
__________

Tuto zpravu proveril ESET Endpoint An�virus.

h�p://www.eset.cz

Attachments:

1161_001.pdf 2,2 MB

S�ance	pro	vnitroblok	(Plzeń	‐	Bory)

1	of	1 7.10.2015	10:38
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Subject: Vyjádření k úpravám ve vnitrobloku.
From: <p.pechholdova@seznam.cz>
Date: 7.10.2015 12:18
To: <sivak@pestujprostor.cz>

Zdravím Vás, pane architekte.

     Slíbila jsem, že se kolek�vně vyjádříme k plánovaným úpravám ve vnitrobloku. Každý měl
dostatek času na to, aby si promyslel svá přání a uvedl je do mapky. Stávající stav nejspíš
vyhovuje. Jelikož na schůzce, kterou jsem před týdnem vyprovokovala se nikdo k žádným
úpravám nevyjádřil, tak je zbytečné Vám do schránky předkládat prázdné dotazníky. Samozřejmě
padl tam názor o zvětšení plochy k parkování, ale nemyslím si, že by bylo nutné změnit travnaté
plochy na parkovací stání. Jakmile se vybuduje parkoviště, již jej nikdy nikdo nezmění zpět na
plochu k odpočinku...Pouze k úpravě zeleně, stávajícího stavu, tam byla připomínka.
     Za pochopení děkuji.  S pozdravem a přáním krásných podzimních dní a ať se dílo daří
...Pechholdová Petra, předseda SVJ Raisova 16

Vyjádřenı́	k	úpravám	ve	vnitrobloku.

1	of	1 7.10.2015	16:48
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Subject: šance pro vnitroblok Plzeň Bory
From: Petr Valenta <Petr.Valenta@hutchinson.cz>
Date: 9.10.2015 8:59
To: sivak@pestujprostor.cz

Dobrý den,

omlouvám se za zpoždění.

V příloze zasílám návrh úpravy vnitrobloku za vchod Raisova 1717/18.

Pokud bych to měl shrnout. Nejsme pro nějaké drama�cké úpravy vnitrobloku.

Rádi bychom:

‐ zorganizovali "divoké" parkování po obvodu vnitřní komunikace + renovovali parkoviště v JZ čás� vnitrobloku.
‐ opravili/renovovali současná místa pro popelnice + přidali kontejnery na tříděný odpad
‐ JZ část zachovali víceméně pro "dětské" účely ‐ zvětšení pískoviště, doplnění laviček kolem pískoviště,
pískoviště dál od silnice, případné doplnění prolézaček či jiných herních prvků. Odstranění stávajících sušáků na
prádlo.
‐ SV zelená část by zůstala zachována pro sušení prádla s �m že bychom rádi renovovali/vyměnili stávající
sušáky.

S pozdravem

Petr Valenta
Fluid Management Systems  –  Project Manager

Klostermannova 995 – 33701 Rokycany – Czech republic
Tel. : +420 371 400 250  – Mobile : +420 725 918 771

Attachments:

SKM_364e15100908100.pdf 3,0 MB

šance	pro	vnitroblok	Plzeň	Bory

1	of	1 9.10.2015	9:15
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Dětská skupina



Skupina Odpůrci parkování



Skupina Sv., varianta 1



Skupina Sv., varianta 2


