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workshop s majiteli pozemků
a dalšími aktéry v řešeném území
Podněty uvedené v tomto dokumentu jsou výstupem z workshopu
majiteli pozemků a dalšími aktéry v řešeném území, který se
uskutečnil 3. května 2018. Workshopu se zúčastnilo více než 20
osob. Cílem setkání bylo představit proces tvorby strategie, zjistit od
účastníků hodnocení současného stavu území (hodnoty a problémy),
diskutovat hlavní témata rozvoje území v návaznosti na rozvoj Říčan
a sběr podnětů pro funkční využití a aktivity v území.

Cílem diskuse nebylo nalezení společného stanoviska na
hodnocení současného stavu a možný vývoj území, ale zjišťování
a zaznamenání názorů a podnětů od všech účastníků, které tak
mohou být rozdílné. Sebrané komentáře a podněty budou využity
při zpracování návrhu strategie rozvoje prostoru přednádraží, který
bude opět veřejně projednán.
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Hodnoty
HODNOTY

číslo

01

popis

02

Cesta Svobody je vstupní bránou do města, která spojuje nádraží a město.
Zasloužila by si však úpravy (je možné se inspirovat v jiných městech,
např. v Nymburce).
Pěší zóna na Cestě Svobody (dnes je však již narušována autodopravou)

03

Pěší zóna ve Scheinerově ulici

04

Nádražní budova, která by měla být zachována a mohla by se tak stát vizitkou
města

05

Budova hospody U Kozlů, která má svoji minulost a historické hodnoty

06

Plocha zeleně nad rondelem, která je oblíbeným místem rodičů s malými dětmi
a kočárky

07

Centrum Na Fialce s nabídkou volnočasovcýh aktivit
(je však potřeba podpořit i jeho pěší a cyklo dostupnost)

obecné připomínky a připomínky mimo mapový výřez

Dobrá pěší dostupnost z území do centra města a ostatních míst v Říčanech

8

Problémy

popis

08

Chybí navigace z nádraží do centra města

09

Nepřehledné okolí Nádražní ulice (v okolí Bistra Lokálka, nádražní budovy,
nástupišť) se zhoršenou prostupností, kde chodci nemají pocit bezpečí

10

Lokalita je přetížená automobilovou dopravou, místo slouží pro parkování
mimoříčanských a dojíždějících

11

V ulici Mánesova chybí chodníky a chodci tak mají ztížený pohyb po
frekventované ulici

12

Problémy s hlukem v parku A. Švehly zejména v letních měsících a večerních
hodinách

13

Špatná kvalita vegetačních prvků na Cestě Svobody

14

Hluk z dopravy, odráží se od budov a násobí

15

Vysoká intenzita dopravy (včetně kamionové) v ulici Barákova, která obyvatelům
znemožňuje bezpečný pohyb po ulici; v území je také nepořádek, neprobíhá
dostatečný úklid
Hluk drtičky

16

17

Nejednotná zástavba v území za OC Lihovar (ulice U Trati, Barákova), které chybí
tvář; žádoucí by bylo také zklidnění lokality

18

Požadavek na zpracování regulačního plánu, v dané ploše je za současné situace
problematické další nakládání s pozemky

19

V ulici Politických vězňů je stále část elektrického vedení vedena vzduchem
(narušen celkový dojem z prostranství)

20

Pocit nebezpečí na pozemcích mezi ulicí Barákova a železniční tratí kvůli
chybějícímu propojení pro pěší či nepřehlednému křoví

21

Chybějící stromy v ulici 17. listopadu

22

Parkování v ulici Mánesova, které se zhoršilo po výstavbě Centra Na Fialce,
kterému chybí parkovací kapacity

23

Špatný přístup k podchodu z Cesty Svobody ‐ k podchodu nevedou chodníky,
nebo jsou v nevyhovujícím stavu, (je součástí 2. etapy rekonstrukce ulice
Politických vězňů, která bude zahájena v roce 2019)
Rychlá jízda aut v blízkosti křížení ulic 17. listopadu a Pod Lihovarem; v samotné
křižovatce je nepřehledné dopravní značení a křižovatka je místem častých
dopravních nehod

24
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PROBLÉMY

9

PROBLÉMY

číslo

popis

25

Chybící přechod přes ul. Politických vězňů

26

Chybící přechod u budovy finančního úřadu

27

Auta si zkracují cestu na kruhový objezd, v území je tak větší intenzita dopravy a je
nebezpečné pro pěší

28

Zatížení ulice 17. listopadu nákladní dopravou

29

Autobusy v zastávce blokují dopravu a brání výhledu, vznikají nebezpečné situace
při přecházení

30

Prostor rondelu a okolí je ve večerních hodinách vnímaný jako nebezpečný

obecné připomínky a připomínky mimo mapový výřez

Neuspokojivý stav ovzduší, problémy se smogem

Sucho a nedostatek vody (podpořit opatření pro zadržování vody v krajině)

Území je přetíženo dopravou, vlakem odjíždějí velké počty lidí, které se sem
potřebují dopravovat
Hůře prostupné území kvůli velkým areálům a železnici, které tvoří bariéru

Nekoncepční, decentralizované umístění různých úřadů v území.

10

Aktivity žádoucí

popis

31

Zavést MHD k nádraží, aby se snížil počet osob využívajících individuální
automobilovou dopravu

32

Objízdná trasa pro cestu do nemocnice; je nutností umožnit plynulý průjezd
sanitek

33

Potenciál pro místo pro krátkdobé zastavení při čekání na vlak / autobus či
vytvoření klidného místa s parkovou úpravou

34

Vytvořit v místě současného parkoviště park podobného charakteru jako u
rondelu

35

Návrh na umístění detašovaného pracoviště městské policie v rondelu (dohled na
bezpečnost)

36

Zavedení modrých parkovacích zón; není nezbytné, aby dojíždějící parkovali přímo
u nádraží, pro parkování lze využít i jiné plochy v kombinaci s MHD

37

Prostor pro patrové parkovací stání u nádraží

38

Vytvořit bezpečnou pěší zónu podél železniční tratě k železniční stanici

39

Zřídit parkoviště K+R na křížení ulic Politických vězňů a cesty Svobody

40

Více využít parkoviště za Albertem

obecné připomínky a připomínky mimo mapový výřez

Potenciál pro vytvoření příjemného prostředí, kvalitního veřejného prostoru,
který by nesloužil pouze pro průchod daným územím; území by mělo být
prostorem pro lidi, umožňovat pohyb pěších, cyklistů, nabízet služby
Jedná se o centrum města, patří sem rezidenční výstavba a občanská vybavenost,
nikoliv doprava
Lokalita v okolí nádraží by měla být příjemným a čistým prostředím s blízkostí
školek, škol a úřadů
Využít volný prostor v místě bývalého autobusového nádraží (nachází se mimo
mapu řešeného území), který by bylo možné využít pro parkování
Vytvořit jednotnou koncepci území
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AKTIVITY ŽÁDANÉ

11

Aktivity nežádoucí
AKTIVITY NEŽÁDANÉ

číslo

41

popis

Stavba parkovacího domu, která nevyřeší problém s parkováním, bude‐li
parkování v něm zpoplatněno a nebude‐li řešeno parkování ve veřejných
prostranstvích v okolí

obecné připomínky a připomínky mimo mapový výřez

Aktivity přinášející do území další nadměrné zatížení dopravou
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