Pracovní setkání v ZŠ Brigádníků
Několik desítek občanů Prahy 10 přišlo v pondělí 18. 3. 2013 diskutovat k tématu budoucí
podoby okolí metra Strašnická v souvislosti s možností výstavby nové radnice v tomto
prostoru. Pracovní setkání bylo svoláno do základní školy Brigádníků, jejíž tělocvična se
během chvilky proměnila v obrovskou pracovnu. Setkání se zúčastnili i zástupci vedení
městské části a odborníci na danou problematiku z řad pracovníků úřadu.
Po úvodním přivítání a představení aktivit se zapojením veřejnosti, které již k vytvoření
prostor pro fungování úřadu proběhly, dostali přítomní obyvatelé prostor se u pěti pracovních
stolů pustit do práce. Základním podkladem byly náměty a připomínky občanů, kteří se
aktivně zapojili do sběru dat během dvou odpoledních setkání se zástupci úřadu u
informačního a plánovacího stánku u metra Strašnická. Tento základ byl v diskusi doplňován
a rozvíjen.
Témata ke zpracování byla vedena ve dvou částech / sekvencích. Jedna byla věnována
současné podobě území na Strašnické, jejím hodnotám, které je nutno zachovat do budoucna a
problémům, které je potřeba řešit. Ve druhé sekvenci byli občané vedeni k vyjádření návrhů a
připomínek k možné podobě radnice. Pro diskutovaná témata byly připraveny záznamové
archy, na něž byly zapisovány všechny nápady a podněty. Těm ve finále pracovní části
přítomní dávali své hlasy pro stanovení priorit.
V závěru setkání proběhla i velice živá diskuse mezi přítomnými občany a členy vedení
Prahy 10 Mgr. Ivanou Cabrnochovou, zástupkyní starosty a panem starostou Ing. Milanem
Richterem, kteří zodpovídali dotazy dlouho přes dobu plánovaného ukončení setkání.
„Jsem velice ráda, že toto setkání proběhlo a chtěla bych poděkovat nejen občanům, kteří
věnovali svůj čas a aktivitu, ale i paní ředitelce ZŠ Brigádníků za poskytnutý prostor a pomoc
při zajištění akce“ řekla Mgr. Cabrnochová, která je, jakožto radní pro územní rozvoj,
garantem celého procesu. „Tématem vybudování prostor pro novou radnici je opravdu nutné
se zabývat, protože stávající prostory úřadu jsou technicky zcela nevyhovující. A vzhledem
k tomu, že se jedná o téma, zasahující všechny obyvatele Prahy 10, snažíme se o vytvoření co
nejširšího prostoru pro komunikaci, ve kterém mají a budou mít prostor pro vyjádření všichni
naši občané.“
Záznamy ze setkání budou spolu s výsledky právě probíhající ankety zpracovány a stanou se
součástí zadávacích podmínek pro architekty, kteří v rámci připravované architektonické
soutěže budou podobu Strašnické a možná řešení a dopady umístění radnice promýšlet..
Soutěž bude vyhlášena Městskou částí Praha 10 na základě rozhodnutí Zastupitelstva,
odborný dohled nad regulérností soutěže bude mít Česká komora architektů. Občané, kteří se
chtějí o pravidlech architektonických soutěží dovědět více, mají možnost navštívit stránky
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Plánovací setkání a zmiňovaná anketa nejsou posledními aktivitami před vyhlášením soutěže.
Zvláštní pozornost je věnována občanům z okolí Strašnické, pro něž je zpracován dotazník,
založený na výsledcích setkání a který bude v nejbližší době distribuován přímo do jejich
poštovních schránek. Strašničtí, kteří se nemohli zúčastnit setkání tak budou mít možnost se
zapojit vyplněním tohoto dotazníku.
O dalším vývoji v hledání nových prostor pro fungování úřadu budou občané informováni na
těchto stránkách i v novinách Prahy 10.

