Veřejný prostor na zkoušku
Důvody pro projektu:
Městský obvod Poruba je bezpochyby městským obvodem, kde o veřejné a poloveřejné
prostory není nouze. Potenciál v těchto místech ovšem zůstává ve většině případů nevyužit
nebo využít nedostatečně.
Mnohdy panuje přesvědčení a převládá pocit, že jakékoliv dobré úmysly a kroky
vedoucí k zútulnění veřejných prostorů budou po zásluze potrestány. Toto přesvědčení je
vystavěno na příkladech špatné praxe a jisté beznaději při revizi dobře myšlených nápadů.
Ze své praxe a práce s veřejností, kterou jsem tehdy ještě jako zaměstnanec firmy
Příroda, s.r.o, podstoupila na území MOb Poruby, jsem ovšem nenabyla beznadějných
pocitů, ale přesvědčení, že v případě, zapojení obyvatel do přípravy i následné realizace
vzniká vyšší identifikace výsledným místem a tudíž i jeho vyšší udržitelnost.
Na základě práce s veřejností vznikli netradiční lavičky v parku Oáza klidu, i úprava
vnitrobloku s lanovou pyramidou u ul. Karla Pokorného. Všechny realizované prvky slouží
bez poškození původnímu účelu a jsou bezpochyby pozitivním příkladem zapojení obyvatel
Poruby do přípravných fází realizačních projektů.
V obou případech se jednalo o realizaci v místech, která již nyní slouží svému účelu a
mají své potenciální uživatele, rezidenty domů navázaných na dvůr, v případě dvoru Karla
Pokorného, nebo počet lidí toužící po příjemném posezení v zeleni, v případě Park Oáza
klidu. Ani v jenom případě nevznikl veřejný prostor na místě sloužící jako průchozí zóna.
Projekt „Veřejný prostor na zkoušku“ chce iniciovat změnu a sledovat její výsledek. Cílem
projektu je zjistit jestli i malé finančně nenáročné realizace dokážou, pozvednou
nepovšimnutý veřejný prostor na místo s vyšší atraktivitou.

Popis projektu:
V rámci projektu dojde k výběru dosud opomíjené a nepovšimnuté plochy o velikosti do 150
150 m². U vybrané plochy dojde následně, na základě veřejného projednání a vypracování
jednoduchého realizačního projektu, k její úpravě. Velikost upravené plochy se bude
pohybovat mezi 100 -150 m² z čehož maximálně 100 m², bude dočasně zpevněno jako
pochozí plocha. Při plánované úpravě je předpokládáno využití dřevěných europalet o 30
kusech. Palety mohou být upraveny a využity pro dřevěnou podlahu, místa k sezení i mobilní
nádoby. Po celou dobu projektu bude k realizaci přistupováno jako k pilotnímu zkušebnímu
projektu, u kterého má po minimální době využívání čtyřech měsíců dojít k jeho demontáži a
odstranění. V rámci úpravy plochy lze předpokládat 15 - 20 nových míst k sezení, vytvoření
a osazení mobilních míst umístěně nějakého atraktivního prvku, např. schránky na knihy a
v neposlední řadě dočasné zpevnění plochy o velikosti maximálně 100 m².

Aktivity projektu:
1) Výběr finálního prostoru. Přestože je předběžně prostor vybrán a prokonzultován
s pracovníky vedení radnice i odboru technického a provozního, bude před realizací projektu
provedena revize prostoru i ve vztahu na stavbu workautového hřiště, kde se v současné době
konečný prostor taktéž hledá.
V současnosti uvažovaná plocha je navázána na pokračování linie ulice Hlavní třídy,
na rozšířený prostor mezi bytovými domy ul. Alžírská a Bulharská. Konkrétní místo je
lokalizováno kolem informačního sloupu, v těsné linii pěší komunikace. Část této plochy je
již nyní zpevněná. V blízkosti této plochy je dostatečný provoz a pohyb lidí avšak minimální
pobídky k dlouhodobějšímu pobytu a odpočinku.
Termín realizace: červen 2015
2) Veřejný plánování a sestavení tabule nápadů. Hlavní kostra nápadu, úpravy prostoru je
na světě. Z této podoby vychází i nacenění realizačních nákladů. I v tomto případě ovšem
prvotní nápad projde revizí ze strany občanů, tato revize bude provedena formou veřejného
plánování, ke kterému budou přizvání nejen obyvatelé okolních domů a uživatelé nejbližších
institucí a budov. K veřejnému plánováni budou přizváni i ostatní potenciální uživatelé,
pozvání bude uskutečněno formou přímého oslovení, letáčky a formou zpráv v tisku. Letáčky
budou vytištěny barevně na formátu A4 předpokládaný náklad 50 ks. Letáčky budou umístěny
do schránek nebo na nástěnku bytových domů, samozřejmě po předchozí domluvě se správci
bytového družstva nebo zástupci jednotlivých vchodů. Veřejné plánování proběhne formou
workshopu, na kterém bude připraven materiál pro plánování, papíry, kreslící potřeby i
podkladové desky.
Všechny nápady budou následně umístěny na dočasné nástěnce, tvořené z OSB desek.
Při výběru výsledné plochy v současně uvažovaném místě u informačního sloupu, bude tento
sloup využit jako prezenční plocha nápadu. Využití informační plochy sloupu je definováno
předchozí domluvou s jeho vlastníkem a finančními náklady, které by neměly přesáhnout
náklady na tvorbu a kotvení nástěnky z OSB desek. Nástěnka z OSB desek by měla být
vytvořena jako trojúhelník a ukotvená do země tak aby byla znemožněna její manipulace.
Termín realizace: červen 2015
3) Vytvoření realizačního projektu. Na základě výstupu veřejného workshopu bude
vytvořen realizační projekt, který bude předložen příslušným pracovištím MOb Poruba
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úprava prostoru o velikosti
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bude provedeno dočasné zpevnění formou, udusaného štěrku, dřevěných mol, umístěných na
paletách, nebo vysypání části plochy kačírkem. Dále se zde předpokládá cca s 10 -15 místy
k sezení. Mobilními nádobami, vyplněnými letničkami. V neposlední řadě lze do plochy
umístit nějaký zajímavý a atraktivní prvek např. schránku na knihy, viz obrázek v textu.
Termín realizace: červen - červenec 2015
3) Nákup materiálu a jeho příprava. Předběžné je uvažováno, že by byl výsledný mobiliář
a plochy k sezení tvořen z dřevěných palet. U palet určených jako místo k sezení, budou
provedeny nezbytné úpravy spočívající v jejich obroušení a natření. Palety by následně
mohly být poskytnuty i k dozdobení vybraným zájemcům, stejně tak jak bylo provedeno
v městě Plzeň, kde se pořádá již několikátý ročník akce: Navrhni si svou lavičku. Níže,
příklady využitý paletových systémů, včetně využití ve veřejném prostoru.
Termín realizace: červenec 2015

5) Realizace veřejného prostoru na zkoušku. Realizace veřejného prostoru bude provedena
místní firmou. Podkladem pro úpravy bude výsledný projekt, ze kterého vyjde i charakter
úprav. Všechny úpravy budou provedeny jako dočasné bez trvalých zásahů do plochy. Při
realizace a úpravách všech povrchů dojde k takovým úpravám vedoucím k bezpečnému a
provozně příjemnému užívání výsledného prostoru. O termínu realizace bude

přslušné

pracoviště Mob Poruba s předstihem 14 dnů informováno. Při realizaci bude stanoviště
náležitě označeno. Po realizaci dojde umístění informační tabule o účelu, důvodech i
charakteru projektu. Současní informačního textu budou i pravidla užívání prostoru a
upozornění na to, že se jedná o prostor dočasný.
Termín realizace: červenec 2015
6) Demontáž a odstranění veřejného prostoru
Na sklonku nového roku dojde k odstranění a demontáži veřejného prostoru. Po demontáži
dojde k navrácení prostoru k původnímu účelu v jeho nezměněné podobě.
V průběhu doby jeho užívání bude průběžně sledována míra jeho obsazenosti,
kategorie uživatelů i jeho obsazenost.
Termín realizace: prosinec 2015

Propagace projektu
Hlavní platformou pro propagaci projektu bude ustálená platforma facebookových stránek
s názvem Hlavní třída, které má více než 4 000 uživatelů. Dále bude projekt prezentován
v lokálním tisku a městském periodiku. Informace o projektu bude také zpracována pro
zveřejnění v měsíčníku PRIO. Informace o projektu budou umístěny na internetové stránky
informující o MA21 v Porubě.
Termín: prosinec 2011

