
ANKETA „REVITALIZACE OKOLÍ DOMU“ 
 

Vážení vlastníci jednotek, 

díky podnětům některých z Vás přicházíme s nápadem revitalizovat okolí a také interiér 

domu a vytvořit zázemí pro všechny, kteří tento dům obývají. 

Z hlediska úpravy interiéru domu došlo v první fázi k výměně osvětlení, k opravě zvonků, 

instalaci kamerového systému a k výměně dveří do předchodbiček za bezpečnostní, ve druhé 

fázi se předpokládá oprava vstupních dveří, vymalování celého domu (včetně výtahů) a 

nutné drobné opravy dle bezpečnostních předpisů (např. barevné zvýraznění začátku a konce 

schodiště, oprava zábradlí apod.). 

Revitalizace okolí domu by spočívala v pronajmutí pozemku okolí domu od MČ Praha 17 

(jedná se o 5 % tabulkové ceny, cca 15.000,- Kč ročně) a následné úpravě zeleně dle Vašich 

podnětů. Nespornou výhodou je fakt, že tento pozemek si budeme udržovat sami (nemusíme 

platit úklidové firmy a firmy upravující zeleň) a že ho také můžeme sami revitalizovat (např. 

vykácení veškerého křoví, výsadba nové zeleně, oplocení pozemku, vytvoření záhonků 

apod.). Pozitivem je určitě i skutečnost, že v důsledku oplocení pozemku eliminujeme 

přístup „asociálním“ občanům (např. bezdomovci; osoby pod vlivem návykových látek; 

exhibicionisté, kteří se již několikrát v tomto křoví pohlavně ukájeli; apod.), kteří tento 

prostor využívají jako zázemí ke svým asociálním činnostem. 

Součástí revitalizace by bylo i ohrazení prostoru pro kontejnery, který by byl uzamčen na 

klíč, ten by měli pouze obyvatelé domu. Snížily by se tak výdaje za opakovaný úklid 

nepořádku v okolí kontejnerů, omezil by se tím přístup bezdomovcům a eliminovaly by se 

tím situace, kdy do kontejnerů, které platíme my, vyhazují (dle našich zkušeností často velmi 

objemný) odpad osoby, které u nás nebydlí (např. řidiči, kteří pravidelně každý týden zastaví 

u našich kontejnerů s autem a vyhazují několik velkých pytlů, sousedé z rodinných domů 

apod.). 

Z hlediska vytvoření zázemí pro obyvatele našeho domu se nejčastěji objevují dotazy na 

vytvoření „kolárny“ a „sportovně-dětské místnosti“. 

Budeme rádi, pokud se vyjádříte ke všem otázkám revitalizace a pokud Vás napadne nějaký 

podnět, návrh, zajímavá myšlenka, napište ji na anketní lístek. Veškeré navrhované body 

budou samozřejmě projednány a schváleny dle předpisů na nejbližší členské schůzi. Anketní 

lístek vhoďte, prosím, do schránky výboru SVJ. 
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