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projekt Šatovka

Šatovka se nalézá ve středu řešené lokality. Je to jedna ze dvou nemovitostí MČ. Nalézá se v místě, které je na křížení cest.
Je to místo potenciálního zastavení při návštěvě údolí. 

Vhodným využitím má potenciál podpořit rekreačně oddechový rozvoj území. Je zde potenciál pro obnovu lokálního centra,
kterým Šatovka historicky byla. (Šatovka byla významnou viniční usedlostí naproti které byl dnes již zbořený hostinec a
pořádali se zde akce celoměstského významu.). 

Spolek Šárecké údolí dlouhodobě diskutoval náplň Šatovky a požadoval smysluplné zapojení objektu do fungování údolí.
Poptávaná je přiměřená veřejná vybavenost zejména náhrada za zbořenou sokolovnu na Břetislavce, která byla jediným
místem, kde bylo možné pořádat společenské akce pod střechou. 

V roce 2012 nechala MČ zpracovat 3 ověřovací studie na provoz sociálních služeb a přiměřenou vybavenost. V rámci
prezentace bylo konstatováno, že je nutné řešit i širší vztahy a že vzhledem k významu údolí je záměr předimenzován. 

Spolek Šárecké údolí navrhl k optimalizaci záměru zpracovat  participační projekt, Návrh předal do komise územního rozvoje
MČ P6 k posouzení. Záměr nebyl realizován. 

MČ Praha 6 dlouhodobě usiluje o to, aby bylo místo využito pro veřejnou vybavenost pro sociální služby. MČ požadavky
občanů na komunitní prostory, které by měli sloužit i veřejnosti zahrnula do svých požadavků a vypsala na Šatovku veřejnou
architektonickou soutěž.  Obsahem soutěže tedy bylo startovní a ústupové bydlení, prostor pro dětskou skupinu a komunitní
prostory, pro služby seniorům a veřejnost. Soutěž ověřila jaké možnosti území má. Jako vítězný návrh byla vybrána
konzervativní varianta řešení.   

Vítězné řešení je zpracováno v souladu s požadavky MČ a za tímto účlem změněným územním plánem. Požadavky na
optimální kapacitní využití území přináší vyšší míru využití než odpovídá charakteru území v porovnání s navazující stávající
zástavbou. Pokud by došlo k přizpůsobení intenzity zástavby okolnímu charakteru, byl by záměr i v souladu s prioritním
zájmem,přistupovat k Šáreckému údolí jako k přírodnímu parku, s rekreačně oddechovou funkcí celoměstského významu.    

Spolek Šárecké údolí z obavy, že městská část nebude ochotna adekvátně redukovat objem výstavby napadl změnu
územního plánu a soud tuto změnu územního plánu zrušil. 

MČ Praha 6 upravila požadavek na rozsah změny územního plánu a požádala znovu o změnu ve zrychleném řízení. 

Promika 2012

Studie zabezpečení bezpečného pěšího průchodu od ateliéru Promika, která vznikla na objednávku Spolku Šáreckého
údolí. 

Na základě této studie byla upravena dokumentace k územnímu řízení, která je nyní zpracována a projednána. 

K realizaci se připravuje úsek od ul. V Podbabě k ul. Pokojná. Vzhledem k dalším záměrům v území musí být tato
dokumentace zkoordinována. 

V rámci sběru dat o území zde budou všechny známé dostupné veřejné investice zveřejněny. 

známé projekty města

Přehled projednávaných záměrů města.  

Umístěné stavby

Vrstva v podobě pinů ukazuje místa, kde jsou již umístěné stavby územním rozhodnutím, nebo i případně záměry, které se
projednávaly a nebyly dokončeny. 

3-nové projekty

Nové projekty

Tyto projekty jsou aktuálně pouhými náměty. Teprve po jejich upřesnění a projednávat vprůběhu následující práce na návrhu
budou dále upřesňovány a doplňovány. 

Každý je může ohodnotit a komentovat. Na konci práce budou seřazeny podle důležitosti a priorit do konečného návrhu
managmentplánu řešeného území. 

Aktuální popis a hodnocení nových projektů. 
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