Vaše nápady
VĚSTNÍK MĚSTA A MĚSTSKÉHO ÚŘADU ŘÍČANY

Příloha Překvapte Říčany 2019

Vaše kampaně

Vaše hlasování

3. ROČNÍK PARTICIPATIVNÍHO
ROZPOČTOVÁNÍ

PŘEKVAPTE
ŘÍČANY

...realizace
za pět milionů
ve vašem městě

Hlasujte

od 2. 6. do 16. 6. 2019

Překvapte Říčany

O pěti milionech rozhodnou Říčaňáci
v červnu již potřetí. Vybírat budou
z 26 projektů navržených občany města
Již třetím rokem proběhne v Říčanech participativní rozpočtování pod
názvem Překvapte Říčany. V takzvaném pébéčku (Participatory budgeting) rozhodnou Říčaňáci o rozdělení
pěti milionů z rozpočtu města na projekty navržené občany. Realizovatelnost třiatřiceti námětů posuzovala
radnice během tří měsíců, sedm jich
nepostoupilo. Dvacet šest námětů
postupuje do hlasování ve dvou kategoriích. Až o pět set tisíc se uchází
v kategorii „malé projekty“ devatenáct námětů. Pouze sedm se uchází
až o dva miliony v kategorii „velké
projekty“. Hlasy kladné i záporné budou přidělovat občané Říčan starší 15
let opět elektronicky či papírově. Start
hlasování je již 2. června, papírově lze
hlasovat bez registrace i na akci Dětský den na sportovišti u lesa v neděli
2. 6. 2019.
Náměty na vylepšení veřejného prostoru radnice sbírala od prosince minulého
roku. V lednu proběhla čtyři setkání a od
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února referenti prověřovali proveditelnost prezentovaných projektů. Ve třetím
ročníku se mohou občané rozhodnout,
zda má radnice investovat další peníze
z rozpočtu na opravu a výstavbu chodníků, nebo má vybudovat další hřiště
či zainvestovat opatření, která přispějí
k lepšímu životnímu prostředí a kultivaci veřejného prostoru. Navrženy
jsou i projekty edukativní i společensky
prospěšné. Hlasování bude probíhat
elektronicky od 2. 6. do 16. 6. prostřednictvím zvacích emailů pro registrované v Řídím Říčany. Hlasovat
papírově (pro neregistrované v Řídím
Říčany) na pěti kontaktních místech a
v rámci Dětského dne na Sportovišti
u lesa v neděli 2. června. Hlasovat můžou všichni občané s trvalým pobytem
v Říčanech starší 15 let. Pro doložení
těchto údajů nezapomeňte doma při
papírovém hlasování občanský průkaz.
Hlasovat se bude opět systémem D21.
K dispozici budete mít kladné i záporné hlasy. Vzhledem k velkému počtu

projektů v kategorii malé budou hlasující přidělovat velmi pravděpodobně u
malých 6 plusových hlasů a 3 minusové
a u velkých 2 plusové a 1 minusový.
Sedm projektů do hlasování posouzením neprošlo. Proč?
Námět Šárky Landkammerové na
Oživení náměstí prostřednictvím stolečků a židliček radnice v těchto dnes
realizuje z vlastní iniciativy, proto je
možné dát prostor dalším projektům.
Již nyní si můžete posedět na Masarykově náměstí a pořízeny budou i slunečníky a mlžítko. Galerie starostů,
kterou navrhoval pan Schreiber, je již
také téměř hotová v zasedací místnosti,
kde probíhají veřejná jednání zastupitelstva města. Obrazy chybějících
starostů namalovali místní umělci a
budou do sálu doplněny. Projekt pana
Trojánka na Vysázení lipové aleje
na Černokostelecké, v lokalitě mezi
nádražím a nemocnicí není možné realizovat v požadované lokalitě, brání
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Překvapte Říčany – velký projekt
Překvapte
do 2 milionů
Říčany

tomu inženýrské sítě pod povrchem
chodníků a vozovky. Ovšem počítá se,
že město lípy vysadí na podzim podél
Černokostelecké na jiném místě. Zadání Projektu na parkovací dům, se
kterým se opět účastnil pan Lacina, do
hlasování nepostoupil. Důvodem je to,
že požadovaný vytipovaný pozemek
není v majetku města, což je hlavní
podmínka pro participativní rozpočtování. Ani samotné pořízení projektové
dokumentace se nevejde do finančního
limitu pebéčka. Další uvedený požadavek počet 400 parkovacích míst, přesahuje možnosti dopravního zatížení
dané lokality. Bez ohledu na hlasování
se vedení města i v následujících letech
bude snažit o získání pozemku pro parkovací dům a nadále intenzivně hledá
řešení pro kultivované parkování u
říčanského nádraží. Cestou může být
i stavba ve veřejném zájmu, jak navrhuje pan Lacina. Ze stejného důvodu
umístění záměru na pozemku, který
není v majetku města, nepostoupily do
hlasování ani projekty Zřízení pěšiny
v prodloužení ulice Politických vězňů
směrem k Albertu (Jindřich Zděnek),
Vytvoření zasakovacích prvků v parku poručíka Koreše (Jiří Zděnek), a
Úvodní studie tunelu pod Černokosteleckou (Jiří Polák).
Většina projektů prošlo bez úprav.
Některé byly po dohodě s navrhovateli upraveny tak, aby prošly do hlasování. Například Chodník k Jurečku

v ulici Ke Koupališti nejprve spojil
navrhovatele a poté byl upraven na
I. etapa projektová dokumentace.
Realizace tohoto projektu by včetně
projektu přesáhla limit dvou milionů.
Upraven byl i další projekt pana Jakuba Kepky – Chodník v ulici Řípská.
Rozpočet města počítá s dobudováním chodníku a úpravou parkovací
plochy u Marvánku v ulici Řípská.
Hlasovat se tedy bude jen o dobudování chodníku v ulici Rooseveltova.
Další jeho námět Výstavba chodníku
v ulici Za Větrníkem se omezil na
doplnění veřejného osvětlení, které v připraveném projektu výstavby
chodníku chybělo. Stavět Za Větrníkem by se mělo ještě letos. V rozpočtu města je zahrnuta i většina
námětů od pana Trojánka týkajících
se zatraktivnění areálu přírodní nádrže Marvánek. Proto byl po dohodě
projekt pozměněn. Hlasovat se bude
o vybudování lávky nad průceznou
hrázkou a šplhací tyče v areálu
Marvánku. Podpořit v hlasování můžete i vznik bezobalového obchůdku. Na rozjezd projektu, jehož cílem
je omezit produkci zbytečného odpadu, může město poskytnout skladovací prostor a zajistit prodejní stánek
na sobotních trzích. Kuličkodráhu
původně navrhovala paní Jánská
v parku por. Koreše, ten však není
v majetku města. Vznik této atrakce
můžete podpořit v areálu hřiště Stra-

šínská, místo nevyužívané dráhy na
pétanque.
Neotálejte s registrací
Pokud chcete hlasovat pohodlně z domova, je nutné se včas registrovat. I registrace zabere určitý čas daný ověřením vašeho trvalého bydliště. Na vámi
uvedenou dresu je po vaší elektronické
registraci zaslán e-mail s PIN kódem.
Ten slouží pouze pro ověření trvalého
bydliště a není heslem pro vstup do hlasování. Pin je nutné zaslat mailem na
ridim@ricany.cz až poté je vaše registrace dokončena.
Hlasování on-line je možné pouze na
základě zvacího mailu, který vám zašle D21. Nepokoušejte se k hlasování
přihlásit jen ze stránek www.ridimricany.cz hlasování je uzavřené pouze pro
rezidenty, proto JE NUTNÉ VSTOUPIT DO HLASOVÁNÍ POUZE PŘES
ZVACÍ E-MAIL.
Děkujeme všem navrhovatelům, kteří
svůj volný čas věnují na zlepšení prostoru či života v Říčanech. I když zvítězit a
realizovat se mohou jen dva projekty
v každé kategorii, věříme, že čas a energie věnovaná dalším projektům v pořadí
nebude vynaložena zbytečně a je prvním
krokem pro řešení do budoucna.
Všechny projekty včetně validačních
listů najdete na www.prekvaptericany.cz
Kateřina Lauerová,
tisková zpráva města
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Překvapte Říčany

PROJEKTY PŘEKVAPTE ŘÍČANY
Vítězné projekty z roku 2017 a 2018

Parkoviště pro kola u rondelu / realizováno

Rozšíření chodníku ulice Široká / realizováno

Industriální park pro „náctileté“/ hotový
projekt a zaměření / v realizaci

Chodník v ulici Domažlická / realizováno

Lavičky v Říčanském lese nejen
pro seniory / realizováno

Venkovní posilovna na Lázeňské
louce / realizováno

Charitativní obchod Koloběh / připravujeme Adventure minigolf na Marvánku / v realizaci
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Překvapte Říčany
Chcete hlasovat pro projekty PŘEKVAPTE ŘÍČANY?
Registrujte se do ŘÍDÍM ŘÍČANY!
On-line registrace




vyplňte elektronický formulář www.ridimricany.cz
po ověření trvalého bydliště zašleme poštou unikátní PIN kód
pro dokončení registrace pošlete PIN mailem na ridim@ricany.cz

Osobně – kontaktní centra
po předložení OP a ověření trvalého bydliště budete zaregistrováni zde:
 Informační centrum na Masarykově náměstí
 Informační centrum v rondelu
 podatelna MěÚ na Masarykově náměstí
 podatelna MěÚ na Komenského náměstí

Námět

Navrhovatel

Kategorie

1 Zastřešení autobusových zastávek ve městě

Oldřich Schreiber

Malé

2 Kultivace stanovišť na tříděný odpad v lokalitě u Jurečku

Miroslav Kotrba

Malé

3 Defibrilátor - zachraňte život!

Lucie Basíková

Malé

4 Lavičky s výhledem na město Říčany a Prahu

Josef Trojánek

Malé

5 Úpravy ulice Letní u Jurečku

Vladimír Blažek

Malé

6 Postavení sochy generála Františka Vejmelky, rodáka z Kuří

Jiří Zděnek

Malé

7 Kuličkodráha v areálu hřiště na Strašínská

Anadrea Jánská

Malé

8 Proměna dětského hřiště na Kavčí Skále

Andrea Jánská

Malé

9 Zadržení vody v krajině při správné údržbě
turistických a místních komunikací

František Patyk

Malé

Markéta Hubínková,
Tereza Zajíčková

Malé

10 Říčanský bezobalový obchod
11 Luční plochy v Říčanech - pastva pro oči i pro včely

Martin Karáč

Malé

12 Lávka přes rybník a šplhací tyče na Marvánku

Josef Trojánek

Malé

13 Úprava okolí schodiště v ulici Na Kozákově

Stanislava Vybíralová

Malé

14 Osvětlení chodníku v ulici Za Větrníkem

Jakub Kepka

Malé

15 Rozšíření a doplnění chybějící části chodníku
v ulici Rooseveltova

Jakub Kepka

Malé

16 Zastínění dětského hřiště ve volnočasovém areálu v Pacově

Eva Byrtus

Malé

17 Založení vědomostní soutěže mezi školami Uličník

Jindřich Zděnek

Malé

18 Coworkingové centrum – sdílená kancelář
na Masarykově náměstí

Kristina Regalová

Malé

19 Chodník k Jurečku v ulici Ke Koupališti
- I. etapa projektová dokumentace

Katarína Scharffová;
Irena Horáčková;
Jakub Kepka

Malé

20 Dlážděná stání pro kontejnery na tříděný odpad po městě

Zdeňka Lojková

Velké

21 Zpevnění parkovací plochy a vybudování
chodníku u hřiště Strašínská

Zuzana Těšínská

Velké

22 Pohodové údolí hřiště pro všechny ve Wolkerově ulici

Jan Mach

Velké

23 Oprava stávajících chodníků v ulicích Foersterova a Boubínská

Petr Herynk

Velké

24 Dopravní hřiště v Říčanech

Markéta Hubínková,
Karolina Emanuelová

Velké

25 Výstavba chodníku ke hřbitovu a oprava zpevněných
ploch v ulici K Solné stezce

Oldřich Primus

Velké

26 Vybudování chodníku v ulici Legií
Živé náměstí

Evžena Kašparová
Šárka Landkammerová

Velké
NEpostupují

Projektová dokumentace tunelu Černokostelecká - úvodní studie

Jiří Polák

NEpostupují

Parkovací dům - projekt

Václav Lacina

NEpostupují

Vytvoření zasakovacího prvku v parku poručíka Koreše

Jiří Zděnek

Galerie starostů

Oldřich Schreiber

NEpostupují

NEpostupují

Zřízení pěšiny v prodloužení ulice Politických vězňů

Jindřich Zděnek

NEpostupují

Lípy na Černokostelecké

Josef Trojánek

NEpostupují

Hlasování
Hlasování bude probíhat elektronicky od
2. 6. do 16. 6. 2019 prostřednictvím zvacích emailů pro registrované v Řídím Říčany. Hlasovat papírově (pro neregistrované
v Řídím Říčany) na pěti kontaktních místech a v rámci Dětského dne na Sportovišti
u lesa v neděli 2. června. Hlasovat můžou
všichni občané s trvalým pobytem v Říčanech
starší 15 let. Pro doložení těchto údajů nezapomeňte doma při papírovém hlasování
občanský průkaz. Hlasovat se bude opět systémem D21. K dispozici budete mít kladné
i záporné hlasy. Vzhledem k velkému počtu
projektů v kategorii malé budou hlasující
přidělovat velmi pravděpodobně u malých
6 plusových hlasů a 3 minusové a u velkých
2 plusové a jeden minusový.
KDE A JAK HLASOVAT PAPÍROVĚ
Po prokázání trvalého bydliště v Říčanech
můžete odhlasovat na jednom z níže uvedených kontaktních míst. Hlasovat papírově
budete moci i v rámci DĚTSKÉHO DNE NA
SPORTOVIŠTI U LESA v neděli 2. 6. 2019
Vygenerované hlasovací listy budou k dispozici stejně jako v loňském roce na těchto
místech:
Podatelna MěÚ na
Masarykově náměstí 53
Pondělí a středa
7:00 - 12:00, 12:30 - 18:00 hodin
Úterý a čtvrtek
7:00 - 12:00, 12:30 - 15:00 hodin
Pátek 7:00 - 11:00 hodin
Podatelna MěÚ na Komenského náměstí 1619/2, v budově F
Pondělí a středa
7:00 - 12:00, 12:30 - 18:00 hodin
Úterý a čtvrtek
7:00 - 12:00, 12:30 - 15:00 hodin
Pátek -7:00 - 11:00 hodin
Turistické informační centrum
nádraží Rondel
Pondělí - neděle
7:30 - 12:30, 13:00 - 18:00 hodin
Turistické informační centrum
na Masarykově náměstí 83
Pondělí - pátek (každý všední den)
8:00 - 12:00, 12:30 - 17:00 hodin
Sobota 9:00 - 12:00 hodin
DPS Komenského náměstí
1850 nepřetržitý provoz
recepce
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Překvapte Říčany – malý projekt do 500 tisíc korun

Zastřešení autobusových
zastávek ve městě

1

Navrhuje: Oldřich Schreiber
Lokalita: ulice Rooseveltova, Široká a 17. listopadu
KATEGORIE: malé projekty do 500 tisíc korun
HLASUJTE:
pro zastřešení čtyř až pěti autobusových zastávek ve
městě, konkrétně zastávek U Lípy obousměrně, U Milána a Marvánek směr do centra.
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Zastřešení by poskytlo optimální prostředí pro cestující
čekající na svůj spoj, umožnilo by neustálé využití laviček, a navíc by poskytlo ochranu samotným lavičkám
proti působení přírodních živlů a prodloužilo tak jejich
životnost. Z důvodu přehlednosti provozu autobusů je
vhodné instalovat přístřešky s průhlednou zadní stěnou
(max. jednou boční tam kde to bude rozměrově možné).

texty.kuryr@ricany.cz

Překvapte Říčany – malý projekt do 500 tisíc korun

Kultivace stanovišť na separovaný
odpad v lokalitě u Jurečku

2

Navrhuje: Miroslav Kotrba
Lokalita: U Jurečku, ulice Ke Koupališti, parkoviště
Radošovice
KATEGORIE: malé projekty do 500 tisíc korun
HLASUJTE:
pro úpravu stanovišť pro tříděný odpad v lokalitě u Jurečku, konkrétně na rohu ulic Ke Koupališti a Pod Vojenským
velitelstvím a výhledově i u parkoviště.
Jedná se o přemístění celkem pěti nádob na odpad z uli-

ce Ke Koupališti do ulice Pod Vojenským velitelstvím,
popřípadě alespoň do prostoru o rozměru cca 6,5 x 1,7
m do náspu ulice Ke Koupališti. Dále by v návaznosti
na dokončování stavby rodinného domu u parkoviště u
Jurečku mělo dojít obdobným způsobem ke zkulturnění
stanoviště separovaného odpadu u parkoviště. V rámci vlastní stavby by byla provedena zámková dlažba a
prostor pro kontejnerové stání by byl ohrazen. Materiálové provedení ohrazení kontejnerových stání by bylo řešeno s ohledem na lokalitu po dohodě s architekty města.

Ilustrační foto možnosti ohrazení stanovišť

Nevhodné současné umístění kontejnerů v úzké ulici Ke Koupališti návrh požaduje přemístit mimo komunikaci a ohradit
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Překvapte Říčany – malý projekt do 500 tisíc korun

Defibrilátor – zachraňte život!

3

Navrhuje:Lucie Basíková
Lokalita: celé město
KATEGORIE: malé projekty do 500 tisíc korun
HLASUJTE:
pro nákup přístrojů AED (automatický externí defibrilátor) a jejich strategické rozmístění po městě.
Jde o přístroje určené široké veřejnosti, které se umisťují
na nejvíce frekventovaná místa jako jsou např. sportoviště, která umožňují přístup ideálně 7 dní v týdnu. Příjezd
záchranné služby může být ovlivněn mnoha faktory a do
jejího příjezdu může být v případě potřeby resuscitace
využit AED. I naprostý laik tak může poskytnout kvalitní první pomoc, resuscitaci a zachránit tím lidský život.
Nyní je jeden přístroj v oblasti Říčany-Strašín a druhý je
mobilní jako součást vozidla městské policie. Navrhovaná
umístění nově zakoupených defibrilátorů jsou Na Fialce
(plavčíkárna), v Infocentru na Masarykově náměstí, na
Sportovišti u lesa a v DPS na Komenského náměstí.
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Překvapte Říčany – malý projekt do 500 tisíc korun

Lavičky s výhledem na město
Říčany a Prahu

4

Navrhuje: Josef Trojánek
Lokalita: U Jurečku, Na Kopešíně
KATEGORIE: malé projekty do 500 tisíc korun
HLASUJTE:
pro umístění celkem čtyř laviček včetně prvků pro děti
i dospělé, obnovení vyhlídky nad Jurečkem a výletní trasu.
Dvě lavičky navrhovatel umístil poblíž cesty Na Kopešín, a doplnil o pískoviště pro malé děti, opičí dráhu pro
děti větší a venkovní cvičební pomůcky. K dalším dvěma

lavičkám by byl přístup po cestě U Kamene, odkud by se
naskytoval výhled přes Říčany dál na průmyslovou oblast
za dálnicí až nad Čerčanský chlum. Projekt zahrnuje také
návrh na rekonstrukci vyhlídky nad Jurečkem včetně jejího zastřešení a lepšího zpřístupnění. Realizaci Říčanské
vycházkové cesty v délce 7-11 km, která by vznikla vedením trasy z říčanského nádraží přes vyhlídku nad Jurečkem a pramen potoka Rokytky u tehovských polí podél
lesa k cestě Na Kopešín a odtud okolo čtyř navrhovaných
laviček zpět k nádraží.
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Překvapte Říčany – malý projekt do 500 tisíc korun

Úpravy ulice Letní u Jurečku

5

Navrhuje: Vladimír Blažek
Lokalita: ulice Letní u Jurečku
KATEGORIE: malé projekty do 500 tisíc korun
HLASUJTE:
pro instalaci pevné překážky (sloupku) na kopci v ulici
Letní (na pozemku města).
Jde o pěší spojnici svažující se dolu k restauraci Jureček. Realizací projektu by se zamezilo průjezdu motorových vozidel. Někteří řidiči totiž nerespektují dopravní značení a průjezdem nejen poškozují vozovku,
ale vystavují pěší nebezpečným situacím. Navrhovatel

10

apeluje na město Říčany, aby zahájilo jednání s vlastníky pozemků v ulici Letní za účelem získání těchto
pozemků. Požadovaná úprava povrchu komunikace
není možná, pokud není v majetku města.

texty.kuryr@ricany.cz

Překvapte Říčany – malý projekt do 500 tisíc korun

Postavení sochy generála
Františka Vejmelky v Kuří

6

Navrhuje: Jiří Zděnek
Lokalita: Kuří
KATEGORIE: malé projekty do 500 tisíc korun
HLASUJTE:
pro postavení sochy francouzského legionáře a generála Františka Vejmelky, významného říčanského rodáka, do místní části Kuří.
Návrh je zamýšlen na pozemku u budovy bývalé školy,
popř. na návsi. U budovy bývalé školy se v současnosti
nachází také památník padlých v první světové válce.
Realizací projektu by se mělo zvýšit povědomí obyvatel
o významné osobnosti pocházející z našeho města a zároveň by se socha stala místní pamětihodností a dalším
lákadlem pro turisty především z řad příznivců vojenské
historie.
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Překvapte Říčany – malý projekt do 500 tisíc korun

Kuličkodráha v areálu hřiště Strašínská 7
Navrhuje: Andrea Jánská
Lokalita: areál hřiště Strašínská
KATEGORIE: malé projekty do 500 tisíc korun
HLASUJTE:
pro vytvoření kuličkodráhy pro malé i velké místo nevyužívaného hřiště na petanque v areálu hřiště Strašínská.
Realizace zahrnuje výrobu dřevěného mustru zahaleného do drátů a jeho následné pokrytí betonovou vrstvou

12

(cca 15 cm) popř. jiné konstrukční řešení. Na této konstrukci se vystaví dva kuličkové můstky (mamutí a jeden
menší) a 10 drah se jmény, které vymyslí občané města.
Každá dráha je svým způsobem specifická a odlišná od
ostatních. Jedna je na předjíždění kuliček, druhá má na
svém terénu vlny a trojdílný most, další mají na své trase tunely, můstky, skoky atp. Celkový tvar kuličkodráhy
bude uzpůsoben prostorovým možnostem.

texty.kuryr@ricany.cz

Překvapte Říčany – malý projekt do 500 tisíc korun

Proměna dětského hřiště na Kavčí skále 8
Navrhuje: Andrea Jánská

Současný stav

Lokalita: sídliště na Kavčí skále
KATEGORIE: malé projekty do 500 tisíc korun
HLASUJTE:
pro úpravu a rekonstrukci dětského hřiště u sídliště Na
Kavčí skále, umístění herních prvků především pro věkovou kategorii 7-10 let a kultivaci prostoru.
Realizací návrhu by hřiště ožilo, chytilo krok se současnou dobou a možná by vylákalo ven některé z dětí, které
dosud sedí raději doma u mobilů, tabletů a počítačových
her. V současnosti je zde torzo hřiště připomínající 70.
léta minulého století.
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Překvapte Říčany – malý projekt do 500 tisíc korun
Jednoduché provedení příčného odvodňovacího prahu na
lesní cestě od ulice Smrkové k Rokytce před lávkou na Strašín.
Červeně podélný profil cesty, modře mělký příčný práh, který
odvede vodu z cesty do lesa (viz malé ilustrační foto). Stromy
a studny v okolí spotřebují každou kapku vody. Při přívalových
deštích (viz foto dole vlevo) se z neupravených cest stávají
řečiště, splavuje se půda a odvádí cenná voda do potoka
(základ povodní a prázdných studní). Dnes chybí v půdním
profilu cca 600 mm vodních srážek za poslední 4 roky a suché
roky mají pokračovat. .

Zadržení vody v krajině při správné údržbě 9
turistických a místních komunikací
Navrhuje: František Patyk
Lokalita: městské lesy a polní cesty
KATEGORIE: malé projekty do 500 tisíc korun
HLASUJTE:
pro vybudování jednoduchých terénních příčných prahů na všech lesních a polních komunikacích, dále zpevnění části místních a lesních
komunikací.
Cesty navrhované k úpravě jsou hodně využívány cyklisty a občany města. V poškozených
místech je těleso cesty špatně odvodněno nebo
vymleto silným provozem. Majitel části pozemků, Lesy ČR, bude požádán o úpravy mostků
u podchodu pod ul. Černokostelecká a bude
mu předán záměr navrhovatele na provedení
podobných opatření pro zadržení vody v krajině na jejich pozemcích.

14
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Překvapte Říčany – malý projekt do 500 tisíc korun

Říčanský bezobalový obchod

10

Navrhuje: Tereza Zajíčková a Markéta Hubínková
Lokalita: Masarykovo náměstí
KATEGORIE: malé projekty do 500 tisíc korun
HLASUJTE:
pro zahájení provozu bezobalového obchodu s váženým zbožím ve stánku na říčanských trzích.
V tomto druhu obchodů můžeme nakupovat vážené
nebo stáčené zboží ideálně do svých nebo vratných
obalů. Nakupováním bez přebytečných obalů se výrazně přispívá ke snížení množství odpadu a znečištění planety. Ve stánku by byl poskytován sortiment
váženého zboží - převážně obilovin, luštěnin, koření,
... a stáčeného zboží - olej, ocet apod. Součástí může
být i bezobalová drogerie. Pro zahájení bezobalového prodeje je potřeba mít k dispozici suchý sklad pro
sortiment nevyžadující stálou vlhkost a teplotu. Jako
vhodný prostor byla vybrána stávající garáž v Olivově ulici čp. 1800. Součástí projektu je také zakoupení
prodejního stánku na říčanské trhy a základní vybavení skladu.
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Překvapte Říčany – malý projekt do 500 tisíc korun

Luční plochy v Říčanech
– pastva pro oči i pro včely

11

Navrhuje: Martin Karáč
Lokalita: celé město
KATEGORIE: malé projekty do 500 tisíc korun
HLASUJTE:
pro proměnu vybraných zatravněných ploch nebo jejich částí na květinové louky a jejich udržování.
Rádi bychom vrátili do říčanské zeleně alespoň malé
plochy lučních květnatých porostů. Nakrátko sečené
trávníky totiž postrádají původní místní druhy kvetoucích rostlin (kopretiny, chrpy atd.), které např. motý-

16

li potřebují ke svému vývoji. V posledních letech je
česká krajina svědkem katastrofálního úbytku včel a
motýlů, jelikož v ní přibývají téměř výlučně komunikace, parkoviště a nové stavby. Navrhované lokality
jsou: loučka u stezky v místě křížení železniční trati a ul. Smiřických, část louky u bývalé katovny v ul.
U Studánky, část parčíku za galerií Kotelna, proluka vedle
MŠ Zahrádka, část louky U Dubu, prostor vedle garáží na
rohu ul. Smiřických a Politických vězňů, malá část parku
Antonína Švehly, zelené plochy nad rondelem.

texty.kuryr@ricany.cz

Překvapte Říčany – malý projekt do 500 tisíc korun

Lávka přes rybník a šplhací tyče
na Marvánku

12

Navrhuje: Josef Trojánek
Lokalita: Marvánek
KATEGORIE: malé projekty do 500 tisíc korun
HLASUJTE:
pro vybudování dřevěného chodníčku nad hladinou,
resp. nad hrázkou biotopu a doplnění šplhacích tyčí
v rámci areálu.
Původní záměrem projektu byla obnova funkce koupa-

liště Marvánek s vybudováním atraktivnějšího prostředí
prostřednictvím provedení drobných úprav, umístění různých hracích prvků a drobných staveb v bezprostředním
okolí rybníku. Vzhledem k tomu, že v rozpočtu města na
rok 2019 je tato investiční akce již zařazena, byl projekt
v rámci PB zúžen na chodníček a šplhací tyče. Dřevěný
chodníček by měl být veden nad průceznou hrázkou, po
které se chodit nemá, měla by porůst rostlinami.
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Překvapte Říčany – malý projekt do 500 tisíc korun

Úprava okolí schodiště
v ulici Na Kozákově

13

Navrhuje: Stanislava Vybíralová
Lokalita: ulice Na Kozákově
KATEGORIE: malé projekty do 500 tisíc korun

téměř nepoužitelné. Návrh zahrnuje realizaci jedné koleje pro vedení kol, pro kočárky nesplňují schody sklon ani
dostatečnou šířku.

HLASUJTE:
pro úpravu prostoru nad schodištěm v ulici Na Kozákově, které spojuje její dvě samostatné části.
Je nutné kultivovat zeleň kolem schodiště, a to nejen
z estetických, ale hlavně bezpečnostních důvodů. Denně
tu projde mnoho lidí, avšak
za špatného počasí pouze
s obtížemi, proto by bylo
vhodné schodiště a jeho okolí
upravit tak, aby se dalo bezpečně užívat kdykoliv, aniž
by byl člověk nucen projít
blátem či louží. V létě na
schodiště padá ovoce z náletů, je průběžně rozšlapáváno a slétají se na něj vosy.
V takové situaci je schodiště

18
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Překvapte Říčany – malý projekt do 500 tisíc korun

Osvětlení chodníku v ulici za Větrníkem

14

Navrhuje: Jakub Kepka
Lokalita: domácnosti v Říčanech a částech města
KATEGORIE: malé projekty do 500 tisíc korun
HLASUJTE:
pro realizaci osvětlení při stavbě nového chodníku pro pěší
v ulici Za Větrníkem.
V současnosti je stavba chodníku zařazena do rozpočtu města
Říčany pro rok 2019, ale nepředpokládá se realizace veřejného osvětlení. Předmětem hlasování je tedy doplnění osvětlení
chodníku.

Současný stav
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Překvapte Říčany – malý projekt do 500 tisíc korun

Rozšíření a doplnění chybějící části
chodníku v ulici Rooseveltova

15

Navrhuje: Jakub Kepka
Lokalita: centrum města Rooseveltova ulice u Masarykova náměstí
KATEGORIE: malé projekty do 500 tisíc korun
HLASUJTE:
pro rozšíření a doplnění chybějící části chodníku v ulici
Rooseveltova.
Vhodné je také umístění cedulí navigujících pěší do ulice
U Hradu, kterou se dá bezpečně projít z náměstí do Ko-

lovratské. Pěší trasu lze na Rooseveltově ulici propojit
buďto pomocí úpravy zábradlí, opravy zpevněných ploch
a instalací ocelového schodiště (trasa nebude bezbariérová), nebo mírným zúžením komunikace (nyní šířka
v místě opěrné zdi cca 7,8 m) a posunutím zábradlí na
vnější líc stěny, čímž se získá pěší pruh o šířce 0,8-0,9 m.
Ovšem vzniklý chodník by nesplňoval parametry plnohodnotného chodníku, jednalo by se pouze o rozšíření
krajnice. Vhodné by bylo rovněž upravit ukončení zábradlí v místě vyústění ulice Podskalí.

Současný stav

20
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Překvapte Říčany – malý projekt do 500 tisíc korun

Zastínění dětského hřiště
ve volnočasovém areálu v Pacově

16

Navrhuje: Eva Byrtus
Lokalita: volnočasový areál Pacov
KATEGORIE: malé projekty do 500 tisíc korun
HLASUJTE:
pro zastínění dětského hřiště, nebo jeho části, stínícími
plachtami.

Plachty by byly vyrobeny z prodyšného, větru a vodě odolného materiálu, celoročně bezúdržbové a s ochranou před
UV zářením, což by umožnilo využití hřiště i během letních měsíců. Prakticky neomezeným využitím hřiště v letních měsících by se podpořil sociální kontakt dětí i rodičů.
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Překvapte Říčany – malý projekt do 500 tisíc korun
Ilustrační foto pomníku padlých hrdinů u mostu v ulici 5. května

Založení vědomostní soutěže
mezi školami Uličník

17

Navrhuje: Jindřich Zděnek
Lokalita: celé město
KATEGORIE: malé projekty do 500 tisíc korun
HLASUJTE:
pro založení vědomostní soutěže mezi školami a výrobu informačních panelů.
Projekt si klade za cíl seznámit širokou veřejnost s osobnostmi a událostmi našeho města a to formou realizace
informačních panelů zpracovaných studenty. Soutěž by
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byla především pro věkovou kategorii 14 – 15 let (studentů základních škol a víceletých gymnázií v Říčanech).
Po dobu zhruba 1 roku by studenti skládali podklady pro
vytvoření plakátu s informacemi o významné osobě či
historické události spjaté s městem Říčany. Návrh počítá s deskou (100 x 80 cm) umístěnou šikmo na stojanu
(10 cm x 10 cm x 1 m), kde bude plakát v úpravě odolné
povětrnostním vlivům. Panely by byly umístěny na pozemcích města.

texty.kuryr@ricany.cz

Překvapte Říčany – malý projekt do 500 tisíc korun

Coworkingové centrum – sdílená
kancelář na Masarykově náměstí

18

Navrhuje: Kristina Regalová
Lokalita: přístavba domu č. p. 13
na Masarykově náměstí
KATEGORIE: malé projekty do 500 tisíc korun
HLASUJTE:
pro vytvoření pracovního prostoru formou sdílených
kanceláří pro lidi na volné noze, začínající podnikatele a
maminky na mateřské v přístavbě domu č. p. 13 na Masarykově náměstí.

Společné prostory by šetřily peníze za pronájem, v případě lidí dojíždějících do Prahy i čas. Zároveň by se členům
otevřely skvělé příležitosti ke spolupráci. V rámci provozu coworkingového centra by probíhaly přednášky, semináře a vzdělávací programy. Jako obvykle by prostory
coworkingového centra zahrnovaly i malou zasedací
místnost a sociální zázemí. Pro účely tohoto návrhu byl
vybrán objekt č. p. 13 na Masarykově náměstí, resp. jeho
dvorní přístavba (1. NP).
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Překvapte Říčany – malý projekt do 500 tisíc korun

Chodník k Jurečku v ulici Ke Koupališti
I. etapa projektová dokumentace

19

Navrhuje: Katarína Scharffová a Irena Horáčková, Jakub Kepka
Lokalita: ulice Ke Koupališti směr k Jurečku
KATEGORIE: malé projekty do 500 tisíc korun
HLASUJTE:
pro zadání projektu na stavbu chodníku v ulici Ke Koupališti, aby se stala bezpečnou i pro pěší.
Cílem je propojit atraktivní místo Jureček a jeho okolí a
navázat na chodník v ulici Edvarda Beneše. Délka chodní-

24

ku 520 m, šířka 1,5 m. Komunikace Ke Koupališti je úzká
o šířce 4,1 až 4,6 m, okraje vozovky tvoří zelené pásy a ploty navazujících soukromých zahrad. V úseku mezi ul. Pod
Vojenským velitelstvím a ul. K Vodárně tvoří okraje komunikace nezpevněný svah, vybudování chodníku v tomto
místě by bylo podmíněno stavbou opěrné zdi (s ohledem
na min. zásah do konstrukcí stávajícího oplocení přilehlých zahrad).

texty.kuryr@ricany.cz

Překvapte Říčany – velký projekt do 2 milionů
Realizované stání pod říčanským hradem

Dlážděná stání pro kontejnery
na tříděný odpad po městě

20

Navrhuje: Zdeňka Lojková
Lokalita: po celém městě
KATEGORIE: velké projekty do 2 milionů korun
HLASUJTE:
pro realizaci dláždění a ohrazení stání pro kontejnery
na separovaný odpad postupně pro celé město.
Počet realizovaných stání záleží na materiálovém provedení. Stání pro kontejnery budou vymezena zpevněnou
plochou (dlažba), podle umístění v konkrétní lokalitě pak
budou opticky oddělena např. zídkou z betonových palisád,
lomového kamene (viz foto), gabionovými koši vyplněnými
zelení nebo štípaným kamenem, kovovými konstrukcemi
(např. tahokov). Vizuální podoba bude řešena s architekty města dle konkrétních lokalit. Jednotlivé kontejnery je
nutné stabilizovat proti posunu v rámci každého stání. Stanoviště nebudou zastřešena z důvodu snadné manipulace
s kontejnery na sklo.

Navrhovatelka se inspirovala na Jižním městě

Ilustrační obrázky zelené stěny a tahokovu
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Překvapte Říčany – velký projekt do 2 milionů
Současný stav

Zpevnění parkovací plochy a vybudování
chodníku u hřiště Strašínská

21

Navrhuje: Zuzana Těšínská
Lokalita: parkoviště u areálu Strašínská
KATEGORIE: velké projekty do 2 milionů korun
HLASUJTE:
pro provedení zpevněného povrchu určeného k parkování vozidel a vybudování chodníčku pro bezpečné přecházení dětí do sokolovny, na hřiště a návštěvníků do lesa.
V současné době je plocha nezpevněná, v zimních

měsících a v deštivém období
je bahnitá nebo zmrzlá. Není
zde vybudovaný chodník, aby
bylo možné od zaparkovaného vozidla bezpečné odejít.
Vzhledem k tomu, že se v
této lokalitě pohybuje velké
množství dětí, dochází nyní k
nebezpečným situacím.

Navrhované řešení
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Překvapte Říčany – velký projekt do 2 milionů

Pohodové údolí – hřiště pro
všechny ve Wolkerově ulici

22

Navrhuje: Jan a Jana Machovi
Lokalita: Wolkerova ulice u Mlýnského rybníku
KATEGORIE: velké projekty do 2 milionů korun
HLASUJTE:
pro dokončení poslední etapy Pohodového údolí – vybudování otevřeného travnatého hřiště pro různé sportovní hry a hrací prvky pro děti.
Spolu s již fungujícím tartanovým hřištěm a budovanou
přilehlou cyklostezkou by po dokončení této poslední
části celá plocha měla sloužit ke sportování všech. Většina ploch bude realizována s travnatým povrchem, umožňujícím například rekreační využití pro míčové hry. Rozloha tohoto hřiště je 37 m x 13 m. V těsné blízkosti tohoto
hřiště budou instalovány další herní prvky – šplhací sloupy, závěsné houpačky, tunely, vrbové chýše, prolézačky,
svahová skluzavka, kladina z klády a budou od sebe
odděleny zemními valy. Celý prostor je navržen tak, aby
uspokojil
předškolní
děti, mládež
i dospělé, je
zde počítáno s místem
pro relaxaci,
sportovní
vyžití i dětské dovádění.

Fotografie již připravené plochy, kde by mělo hřiště vzniknout

Ilustrační fotky prvků pro děti

27

Překvapte Říčany – velký projekt do 2 milionů

Oprava stávajících chodníků v ulicích
Foersterova a Boubínská

23
Současný stav

Navrhuje: Petr Herynk
Lokalita: v ulicích Foersterova a Boubínská
KATEGORIE: velké projekty do 2 milionů korun
HLASUJTE:
pro opravu stávajícího chodníku vedeného
po pravé stravě ul. Foersterova (od ul. Olivova) a v ul. Boubínská (až po ul. Na Kozákově).
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Chodník je ve velmi špatném stavu. Pokud finanční
limit projektu do 2 mil.
postačí na opravu delšího
úseku chodníku v ul. Boubínské (i směrem na východ
od křižovatky s ul. Foersterova), bude i tato část do
realizace opravy zahrnuta.

texty.kuryr@ricany.cz

Překvapte Říčany – velký projekt do 2 milionů

Zvelebení dopravního hřiště v Říčanech

24

Navrhuje: Markéta Hubínková a Karolina Emanuelová
Lokalita: Rooseveltova, Na Obci
KATEGORIE: velké projekty do 2 milionů korun
HLASUJTE:
pro zvelebení současného dopravního hřiště v Říčanech tak, aby učilo děti jezdit správně.
Součástí projektu by byla úprava či rozšíření silnic hřiště, namalování středových čar a přechodů pro chodce,
železniční přejezd a semafor, úprava chodníků, nové
dopravní značky, informační a výukové tabule, venkovní
učebna, sklad na kola pro potřeby
dopravní výchovy od BESIP z Cesty
integrace, pítko a toaleta. Dále by
byla součástí půjčovna jízdních prostředků, např. šlapacích autíček, koloběžek apod., občerstvení, dostatek
laviček a atraktivní prvky pro děti.
Hřiště by se tak stalo zajímavějším
pro děti a příjemnějším pro rodiče.
Celková revitalizace dopravního
hřiště rozdělená dle priorit do jednotlivých etap, které budou realizovány
dle zajištění financí:

1. etapa - úprava povrchů silnic a chodníků v rámci areálu
stávajícího dopravního hřiště včetně obnovení vodorovného značení, tematické herní prvky: semafor na solární
zdroj energie, železniční přejezd (kolej) + nové dopravní
značky
2. etapa - pítko (přípojka vody), venkovní žlábek pro mytí
rukou, hygienická buňka – WC
3. etapa - půjčovna šlapacích autíček
4. etapa - venkovní učebna a sklad kol (na zeleném pásu
za plotem)
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Překvapte Říčany – velký projekt do 2 milionů

Výstavba chodníku ke hřbitovu a oprava 25
zpevněných ploch v ulici K Solné stezce
Navrhuje: Oldřich Primus
Lokalita: U říčanského hřbitova, ulice K Solné stezce
KATEGORIE: velké projekty do 2 milionů korun
HLASUJTE:
pro výstavbu chodníku, který by navazoval na stávající
chodník z Rooseveltovy ulice a pokračoval by směrem ke
hřbitovu a opravu zpevněných ploch v ulici K Solné stezce.
Délka chodníku bude cca 220 m, šířka 1,5 m. Bude-li to
z hlediska finančního objemu projektu možné, bude chodník
doplněn o veřejné osvětlení.
Součástí záměru byl požadavek na důslednou opravu komunikace, zpevněných ploch včetně odstavných stání, ale s ohledem na finanční náročnost není toto zařazena do projektu.
Doplňující požadavek je na změnu ÚP, aby mohlo být stávající
parkoviště rozšířeno na celou plochu pozemku města.
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Překvapte Říčany – velký projekt do 2 milionů

Vybudování chodníku v ulici Legií

26

Navrhuje: Evžena Kašparová
Lokalita: v ulici Legií v úseku mezi ulicemi Bachmačská a Smiřických
KATEGORIE: velké projekty do 2 milionů korun
HLASUJTE:
pro vybudování dlážděného chodníku v ulici Legií
v úseku mezi ul. Bachmačská a ulicí Smiřických.

Jedná se o jednu z přístupových cest k ZŠ Bezručova. Děti
i dospělí nyní využívají asfaltovou komunikaci, což je velmi
nebezpečné. V rámci návrhu se jedná o doplnění chodníku
pro pěší o délce cca 240 metrů včetně vyřešení napojení na
stávající chodníky v okolních ulicích.
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