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Text:
Na Slovensku sa realizuje projekt Mestské priestory -zvýšenie atraktivity a kvality mestského prostredia (UrbSpace), ktorého
hlavným cieľom je zlepšenie životného prostredia v mestách vo všeobecnosti, a to prostredníctvom zvýšenia kvality verejných
priestorov. Vedúcim partnerom projektu je organizácia Regionálne environmentálne centrum (REC Slovensko).
Zúčastňuje sa na ňom 13 partnerov z 8 členských štátov EÚ (z Talianska, Slovinska, Maďarska, Rakúska, Nemecka, Poľska,
Slovenska a Českej republiky). Projekt je finančne podporený z Operačného programu Stredná Európa. Cieľ sa dosiahne za pomoci
nasledovných aktivít:
- vytvorením Spoločnej stratégie a nástrojov tvorby kvalitných urbánnych priestorov so zapojením verejnosti za pomoci
partícipatívneho plánovania a zároveň so zohľadnením kritérií dostupnosti
- overením Spoločnej stratégie a nástrojov tvorby kvalitných urbánnych priestorov na pilotných projektoch u jednotlivých partnerov
- 15 obnovených mestských priestranstiev v regióne strednej Európy
V súčasnosti sa, po teoretickej práci na tvorbe Spoločnej stratégie tvorby a obnovy kvalitných urbánnych priestorov, prechádza k
overeniu tejto stratégie na pilotných projektoch. Na Slovensku . sa bude pilotne riešiť priestor vnútrobloku okolo Obchodného centra
Centrál na Sídlisku II v Prešove. Celková filozofia obnovy tohto priestoru spočíva v dodržaní základných aspektov stratégie tvorby a
obnovy verejných priestorov, ktoré sa zameriavajú na environmentálnu oblasť, oblasť dostupnosti, vhodného dizajnu a výberu
materiálov, prevenciu pred kriminalitou a zároveň podčiarkujú aspekt zapojenia verejnosti od samotného začiatku obnovy. Aj z tohto
dôvodu v Prešove už začali oslovovať miestnych obyvateľov (aj sprostredkovane s pomocou škôl, miestnych podnikateľov, knižnice
a pod.). V najbližšej budúcnosti sa budú robiť viaceré sprievodné aktivity pre verejnosť (súťaž pre deti, anketa, spoločné plánovacie
stretnutia). O priebehu projektu bude verejnosť pravidelne Informovaná prostredníctvom propagačných letákov, plagátov, cez
internet atd. Zrevitalizovaný priestor bude odovzdaný na prelome rokov 2010/2011. Okrem Mestského úradu Prešov, odd. hlavného
architekta budú na projekte spolupracovať aj študenti z Technickej univerzity vo Viedni, a to osobitne v projektovej fáze - pri
vypracovávaní návrhov a dizajnu verejného priestoru.
Projekt UrbSpace by mal napomôcť aj čo možno najväčšej výmene odborných znalostí a skúseností a transferu aktuálnych dobrých
postupov obnovy mestských priestorov. Viac informácii o projekte je na web stránke www.urbanspaces. eu a na blogu
www.presovskepriestory. blogspot.com.
(hud)
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