Vážení obyvatelé Vršovic,
v rámci 2. ročníku projektu Moje stopa někteří z Vašich sousedů podali návrh na změny veřejných prostor,
které znáte i Vy ze svého dennodenního života ve Vršovicích.
V ZŠ U Roháčových kasáren budeme v pondělí 13. 2. 2017 od 17:30 představovat návrhy, o jejichž realizaci
budete rozhodovat právě Vy:

Návrh

Navrhovatel

Záměr

1. Vybudování přechodu pro
chodce v ulici
Petrohradská
2. Oprava parku před
Nádražím Vršovice a
vytvoření cesty k tramvaji
3. Přechod pro chodce ulice
Ruská

Mgr. Martin Hamšík

Zvýšení bezpečnosti pro chodce na
křižovatce ulic Petrohradská a Pod Stupni.

Antonín Lipold

Rozšíření chodníku od nádražní haly
k zastávce MHD.

Blanka Opekarová

8. Workoutové hřiště v parku
Heroldovy sady

Vybudování nového přechodu pro chodce
na křižovatce ulic Na Zájezdu - Na
Míčánkách.
Rozšíření stávajícího vybavení hřiště
v Heroldových sadech.

Diana Sboui Tomsová
a
školní parlament ZŠ Kodaňská
Oživit prostor v parku U Vršovického
Karel Švejda

10. Šachy v parku
12. Přeměna prostoru před ZŠ
Jakutská
34. Herní stolky před ZŠ Karla
Čapka v Kodaňské ulici
37. Břehy Botiče – kolonáda
39. Oživme park ve
Vršovicích!
32. Pouliční „P“ pítka

nádraží umístěním dvou veřejných
šachových stolků.
Zkultivovat zelený trojúhelníkový prostor
žáci ZŠ Jakutská
před školou - vybavit jej zapuštěnou
trampolínou, lavičkami, vybudovat cesty.
školní parlament ZŠ Kodaňská Vybavit prostor před školou herními
stolky pro různé společenské hry.
Vytvoření místa k setkávání na březích
Pavel Moravec
Botiče.
Vybavením vnitrobloku mezi ulicemi
Jenda Žáček
Bělocerkevská, 28. Pluku a Kopišťská
vytvořit místo pro setkávání všech
generací.

Eva Šťásková

vybudování sítě pouličních pítek ve
veřejných prostorách Prahy 10

Využijte příležitosti a přijďte se seznámit s tím, co můžete změnit!
Pro účastníky bude přichystáno malé občerstvení a zajistíme i herní koutek pro děti.

Kompletní seznam návrhů, které jsou v současnosti prezentovány v rámci celé Prahy 10, a o nichž bude
hlasováno v termínu od 1.3. do 16.3.2017, naleznete na webových stránkách www.moje-stopa.cz, záložka
Aktuálně. Informace o projektu získáte na adrese mojestopa@praha10.cz, či na telefonní lince 702 187 288.

