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 Tato zpráva slouží především jako přehled výstupů 
diskuze obyvatel nad stavem a budoucí možnou podobou 
území sídliště „Křižáky“. 

 

 Zpráva obsahuje hlavní zobecnění a priority problémů, 
výhod, rizik či příležitostí revitalizace veřejných prostor 
pojmenovávaných částí obyvatel sídliště. 

 

 Součástí správy jsou mapové podklady odkazující na 
konkrétní umístění jednotlivých problémů, výhod, rizik či 
příležitostí revitalizace veřejných prostor a to na adrese 
https://www.google.com/maps/d/edit?mid=z1e3_L62R
fIc.kSg8aHXJi87I&usp=sharing   

 

 Výstupem části diskuze nad tématem bezpečnosti na 
sídlišti je záznam dostupný na internetové adrese: 
https://youtu.be/c2-lA6_nouA  
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 Město Příbram připravuje revitalizaci veřejných 
prostranství na území sídliště Cíl (déle sídliště 
„Křižáky“).  

 Návrh budoucí podoby území bude ztvárněn v 

studii, která vzejde z architektonické soutěže. 

 Zadání, které v této soutěži architekti obdrží, 

bude obsahovat závěry analýzy potřeb obyvatel 
sídliště. 

 Výstupy veřejného setkání jsou vedle výstupů  
dalších metod (dotazníkové šetření, pocitové 
mapování) součástí této analýzy. 
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 Umožnit zapojení obyvatel sídliště do 
příprav podkladů architektonické soutěže 
na studii revitalizace veřejných prostor 

sídliště. Tzn. především: 
◦ Představit plánovaný harmonogram revitalizace 

veřejných prostor sídliště. 

◦ Prezentovat výsledky dotazníkového šetření a 
diskutovat o jeho výsledcích. 

◦ Definovat jaké výhody/problémy ve veřejných 
prostorách dnes obyvatelé vidí a jaká ohrožení či 
možné přínosy může přinést jejich revitalizace. 
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 Úvodní slovo starosty města  
◦  Ing. Jindřich Vařeka 
 

 Prezentace výsledků názorového průzkumu  
◦  Mgr. Vojtěch Černý, Agora CE, o.p.s. 
 

 Hlavním problémy života na sídlišti – plenární diskuze. 
◦ Starosta Ing. Jindřich Vařeka 
◦ Místostarostka Bc. Alena Ženíšková 
◦ Městský architekt Ing. arch. Jaroslav Malý 
◦ Koordinátorka NZDM Bedna - Bc. Magdaléna Kočová 
 

 Budoucí podoba veřejných prostranství – diskuze v 
pracovních skupinách. 
 

 Ukončení večera a vylosování návratek dotazníku. 
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 Celkem účastníci vytvořili 5 
diskuzních skupin.  

 Každou skupinu tvořilo přibližně 8 
obyvatel sídliště a zapisovatel z řad 
pracovníků MěÚ Příbram. 

 Diskuze a její zápis byl strukturován 
tak, aby byla vytvořena pomyslná 
SWOT analýza území. 

 Na závěr dostali diskutující možnost 
určit jaké vnímají priority 
jednotlivých výhod či problémů 
současného stavu veřejných 
prostranství. Případně jaká vnímají 
rizika a deficity (příležitosti) pro 
revitalizaci území. 
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Ze setkání vzešlo několik témat, která zajímají občany sídliště Křižáky:  
 Jedním z témat je doprava v oblasti, především parkování.  

◦ Parkovacích míst je nedostatek, dle názorů občanů také kvůli neefektivnímu parkování, 
kterému by pomohlo označení parkovacích míst.  

◦ Nová parkovací místa by mohla být vytvořena zrušením kusu chodníku v ulici Čechovská (v 
mapě bod 18).  

◦ Vícekrát byl zmíněn návrh zprůjezdnit jednosměrně ulici Čechovská (v mapě body 12 a 40).  
◦ Dalšími návrhy bylo vytvoření celé studie dopravy v klidu a výměna povrchu silnic a 

chodníků.  
 

 V oblasti (v mapě bod 58) dle občanů také chybí hřiště pro malé i větší děti a 
lavičky pro starší osoby. Dále postrádají kvalitní oddechovou zónu či příjemné 
zákoutí.  
 

 Velkým tématem jsou také kontejnery na odpad, které je potřeba z některých 
míst (v mapě například bod 2 a 13) přemístit nebo vytvořit kontejnery 
podzemní.  
 

 Pro občany je také stěžejní bezpečnost, proto navrhují zřízení služebny 
městské policie a instalaci kamerového systému.  
 

 Jak pozitivum oblasti bylo často zmiňováno množství zeleně, dokonce by si 
občané přáli zeleň přidat a rozvíjet parkovou úpravu. Obavu mají ale z toho, že 
tato zeleň nebude dostatečně udržována. 
 

 DÁLE UVÁDÍME HLAVNÍ PRIORITY, JAK BYLI ÚČASTNÍKY IDENTIFIKOVÁNY 
PROSTŘEDNICTVÍM HLASOVÁNÍ 
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Co je podle Vás dnes v území dobře a je třeba do budoucna 

zachovat? 

Priorita Mapa 

Vzrostlá zeleň (nekácet vzrostlé stromy) → zachovat stín pro 

posezení, zeleň (vnímáno jako jediné pozitivum) 

5+ 22 

Zachovat zeleň a rozvoj parkových úprav 2+  39 

Pošta (služby) oproti Drkolnovu – je třeba zachovat 1+   

Dětské hřiště – naproti HZS (zachovat) 1+ 11 
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Co je podle Vás v území špatně a je třeba odstranit? Priorita Mapa 

Bezpečnost, přítomnost Bedny 5+ 36 

Špatná kvalita chodníků, jejich absence a příjezdových cest 5+  31 

Zrušit kus chodníku v Čechovské ulici (naproti III. Poliklinice) 

a vytvořit zde parkovací místa 

4+ 18 

Vjezd osobních aut do pěší zóny 2+ 30 
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Čeho se při plánování revitalizace vyvarovat, máte z něčeho 

obavy? 

Priorita Mapa 

Úbytek zeleně 1+   

Provozování heren, rizikových podniků 1+ 38 

Co Vám na území dnes schází a bylo by třeba to doplnit? Priorita Mapa 

Dětské hřiště – kombinace pro malé i větší děti + lavičky 8+ 58 

Služebna MP a kamerový systém 6+ 23 

Parkoviště – šikmé stání 6+ 59 

U knihovny, Bedny – zřídit kvalitní oddychovou zónu 

(+kamery) + služebna městské policie 

4+ 46 
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Co Vám na území dnes schází a bylo by třeba to doplnit? Priorita Mapa 

Všeobecně – je třeba nové povrchy – silnic, chodníků 4+ 43, 

52,53,54

,55, 7, 8 

Studie dopravy v klidu → řešit rezidenční karty a zpoplatnění 

služebních aut → aplikace do praxe 

3+   

Přechody pro chodce a omezení rychlosti 2+ 27 

Zprůjezdnit jednosměrně (nyní je slepá) ul. Čechovská 2+ 40 

Rozšíření parkovacích stání 2+ 62 

Kvalita parkové úpravy + nová zeleň 2+1 -   

Kvalitní péče o zeleň – prořezávání stromů 1+   

Označení parkovacích stání – auta parkují neefektivně 1+   

Hřiště nejen pro malé děti, ale i pro větší 1+   

Krátkodobé zastavení před domy – pro zaparkování s nákupem 1+   

Zprůjezdnit silnici směrem k HZS a vytvořit nová parkovací 

místa vedle dětského hřiště (neprojedou ani popeláři) 

1+ 12 
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Co Vám na území dnes schází a bylo by třeba to doplnit? Priorita Mapa 

Bylo by dobře uzavřený prostor více zprůchodnit (z/do prostoru 

mezi Křižáky jsou jen 2 možné východy/vstupy (střed křižáků) 

1+ 14, 15 

Chybí příjemná zákoutí 1+   

Například postavit nižší bytový dům, aby vznikl dvorek (pro 

hraní dětí apod.) → investice z nových bytů použít na výstavbu 

podzemních garáží 

1+ 16,17 

Pivnice Pod Čertákem – uzavření horního vchodu 1+ 28 

Přemístit do prostoru kontejnery (nové stanoviště) – (podzemní 

kontejnery?) 

1+ 41 

Obnova mobiliáře (lavičky, koše) 1+ 44 

Lépe využít volná místa 1+ 45, 56 

Veřejné osvětlení, odstranění „temných zákoutí“ 1+   

Interaktivní hřiště pro děti a seniory 1+ 47 
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Mapa je dostupná on-line na: 
https://www.google.com/maps/d/edit?mid=z1e3_L62Rf
Ic.kSg8aHXJi87I&usp=sharing   
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