Pořadové číslo projektu:

50

Název projektu:

Ochrana fasád proti sprejerům

Popis projektu:

Návrh řeší boj proti grafity, a to poskytováním speciálních barev
na přemalbu sprejerských výtvorů.

Navrhovatel projektu:

Ing. Pavel Filka

Lokalita:

Vršovice - Vinohrady, Strašnice

Náklady předpokládané
navrhovatelem:

Celková cena neuvedena

Výsledek technické analýzy
(stanovisko ÚMČ Praha 10):

Neschváleno: doručeno úřadu po ukončení výzvy pro podání návrhů a věcně návrh nesplňuje
Schváleno
podmínku investic do veřejného prostoru (navrhovatel navrhuje poskytování prostředků pro
likvidaci graffiti třetím osobám).

Přehled všech projektů najdete na:
http://verejneprostory.cz/aktivity-a-verejne-prostory/participace/participativni-rozpocet/aktualne.aspx

Strašnice
Vršovice – Vinohrady

Název návrhu*:

OCHRANA FASÁD PROTI SPRAYERŮM
(Vyberte)
1.Vršovice –Vinohrady - Michle

Lokalita, které se
návrh týká*:

2. Strašnice
3. Malešice
4.Zahradní Město-Záběhlice

Identifikace
navrhovatele:

Ing. Pavel Filka, CSc.

Adresa trvalého
pobytu:
E-mail*:
Telefon*:
Přesná lokalizace
místa, kterého se
návrh týká*:

Hlavní ulice Vršovic a Strašnic, případně další

Odůvodnění
návrhu*:

Fasády domů v Praze 10 jsou na frekventovaných místech extrémně zamořeny
nasprayovanými nápisy, a město proti tomu nekoná nic, co by mělo viditelný a
trvalý efekt.

Popis návrhu:

Současný stav*:

Kromě výše uvedeného je patrno, že se o své fasády nestarají ani soukromí
vlastníci domů, ani Městský úřad. Přístupy ke stadionu Slavie, Vršovická ulice a
samo okolí MÚ jsou ve stavu, který snad nemá ve světě obdoby.
Můj návrh jsme aplikovali na dvou skupinách budov v ulicích U Hranic (čp. 3221) a
v Murmanské/V předpolí, kde jsme zcela zabránili čmárání po fasádách, a stálo to
minimum. Chce to pouze organizátora a dohled.

Zamýšlený stav*:

Řešení spočívá v tom, že MÚ se s majiteli domů (nebo správci či domovníky)
dohodne na následujícím opatření. MÚ se zaváže, že těm vlastníkům, kteří budou
dohodu dodržovat, městská část bude dodávat bezplatně např. 2 kg fasádní barvy
na odstranění čerstvých kreseb. Majitel se zaváže, že zajistí odstranění každé nové

kresby nejlépe do 24, event. do 48 hodin.
Na výše uvedených domech jsme si ověřili, že sprejeři šetří barvami (jsou dost
drahé) a nekreslí znovu své tagy tam, kde byly předtím rychle odstraněny. Důležité
je rychlé odstranění zejména v počátku akce, později se už nové kresby neobjevují
Kvantifikace osob
Přínosem je akce pro všechny občany městské části, kteří mají aspoň zbytky vkusu
zasažených
a smyslu pro pořádek. Příklad vychovává.
realizací návrhu*:

Předpokládané
náklady*:

Souhlasím se
zpracováním
osobních údajů*:

Tam, kde byla nedávno provedena oprava fasády nebo zateplení, není příprava
potřeba. U zanedbaných domů je nejprve třeba fasádu v parteru očistit, na čemž
by se měl vlastník podílet aspoň 50 %.
Podle naší zkušenosti stačí rychle přetřít nové tagy první 2 až 3 měsíce, pak se už
projeví spořivost sprejerů. U obou výše uvedených domů (50 a 110 byt. jednotek)
bylo spotřebováno asi po 3 kg barvy nebo ředidel v ceně asi 800 Kč.
Pokud by to organizovala městská část, může s některou z mísíren fasádních barev
sjednat množstevní slevu, kterou lze náklady snížit až o 20 %.

souhlasím

Fotografická příloha:
Vím, že je to příloha povinná, ale v tomto případě zbytečná, protože současný stav každý několikrát
denně vidí, není-li slepý.
13. 11. 2015
Ing. Pavel Filka, CSc. v.r., autorizovaný inženýr č. 4006.

