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Zápis z 11. zasedání Komise místní Agendy 21 (Komise MA21) 

Datum: 23. ledna 2017 

Místo a čas konání: zasedací místnost v Grabově vile  od 17:00 h. do 19:00 h. 

Přítomni (seřazeno abecedně): Benetková Jaroslava, Herget Jan, Jungwirth Miroslav, Kalandrová Pavlína, 

Kopal Vladislav, Lexa Lukáš, Ludvík Jan, Mačák Leoš, Petr Adam, Solomonová Jana, Štajncová Jitka, 

Štoncnerová Anna, Tischerová Hana, Vilgus Petr, Vybíral Milan, Zmek Petr. 

Omluveni: Berenreiter David, Borhyová Alena, Fejfar Zdeněk, Korda Jan, Obešlo Alena Kateřina, Macíček 

Lukáš, Roubalová Lucie, Rýgrová Alena. 

Nepřítomni: Bindr Marek, Cibulka Martin, Hampl Otakar, Hoffmann Libor, Chlad Luboš, Kudláček 

Jaroslav. 

Hosté: Jana Martínková z oddělení strategického rozvoje a MA21, Eva Šimková z oddělení rozvoje Odboru 

životního prostředí a speciálních projektů, Korčáková Alžběta – koordinátorka MA21 v MČ Praha 4, Sysel 

Antonín – občan. 

Tajemnice: Hájková Iva 

Jednání vedl předseda komise. 

 

Program: 

1. Kontrola plnění zápisu z jednání 21. 11. 2016 

2. Plán na rok 2017 s vyhodnocením roku 2016 

3. Aktivity Zastupitelstva mladých 

4. Program Bezpečná cesta do školy 

5. Veřejné fórum a Fórum mladých 

6. Participativní rozpočet  

7. Konference 25.5. 

8. Akce 

9. Různé 

 

Bod 1) Kontrola plnění zápisu z jednání 21. 11. 2016 

Úkoly: 

 I. Hájková uveřejní na google sdílený formulář pro podávání námětů na obsah Konference 2017. 

Formulář je připravován, kontakty na některé organizace zaslala Hygienická stanice hl. m. Prahy, v jednání 

jsou návrhy od Státního zdravotního ústavu. Formulář bude zpřístupněn ke sdílení začátkem února. 

 

 I. Hájková uveřejní na google sdílený formulář pro vytvoření Plánu zlepšování procesu MA21 pro 

rok 2017 

Dokumenty Hodnotící zpráva 2016 a Plán na rok 2017 byly zaslána komisi k připomínkování emailem. 
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Bod 2) Plán na rok 2017 s vyhodnocením roku 2016 

Komisi byl představen návrh vyhodnocení Plánu zlepšování procesu MA21 za rok 2016 a nový plán na rok 

2017. Komise s ním souhlasí. Vyhodnocení a plán na rok 2017 budou předány k projednání v Radě MČ 

Praha 8. 

 

 

Bod 3) Aktivity Zastupitelstva mladých 

Někteří členové ZM se představili na prosincovém ZMČ Praha 8.  

Starosta ZM navrhl k projednání 25. 1.2017 tyto aktivity pro 1. pololetí 2017: 

 Uspořádání venkovní akce k Evropskému týdnu udržitelného rozvoje 5. 6. 2017 ve spolupráci 

s Charitou ČR a Svazem měst a obcí. 

 Úklid břehu Vltavy u přívozu – společná akce se Studentským parlamentem Prahy 7. 

 Fórum mladých – organizační pomoc 28. 3. v Grabově vile. 

 Veřejné fórum 2017 v KD Ládví 10. 4. 2017 – zajištění Stolu mladých a organizační pomoc. 

 Den Země 27. 4. 2017 OC Krakov – stánek ZM s prezentací činnosti. 

 Průběžná diskuse se zastupiteli MČ Praha 8. 

 Možnost účasti semináře v Poslanecké sněmovně ČR na téma Práva dětí (p. Zmek může předat 

kontakt na senátorku Miluše Horská. 

 Celopražský studentský parlament – bude zakládat radní HMP pí Ropková  se Českou 

středoškolskou unií. 

 Společná schůzka pražských studentských, žákovských a dětských zastupitelstev – kulturní a 

sportovní akce v červnu. 

 

Komise navrhuje zapojit ZM do sportovní akce Malá Ďáblická – běží celá rodina a navrhnout její koncept. 

Občané budou v březnové Osmičce navrhovat lokality k úklidu 22. 4., ZM se může úklidů zúčastnit.  

 

 

Bod 4) Program Bezpečná cesta do školy 

Program bude financován z projektu, který byl MČ Praha 8 podpořen ze SFŽP. O program projevil zájem p. 

ředitel Mlejnecký ze ZŠ Burešova (Ládví), proto podává do konce února přihlášku do programu Bezpečná 

cesta do školy (realizátor spolek Pražské matky). Pokud bude jeho žádost podpořena, může být realizace 

financována i ze zdrojů spolku Pražské matky. 

Komisi byl sdělen předběžný harmonogram, kdy začátkem března žáci začnou mapovat cesty  

do / ze školy a označovat nebezpečná místa. Následně zpracují školní mapu. Program bude realizován ve 

spolupráci s dopravním projektantem a spolkem Pražské matky. Výsledkem bude zpracování dopravní 

studie k řešení území, které vyplyne jako problematické v rámci mapování cest. O realizaci programu bude 

komise průběžně informována. 
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bod 5) Veřejné fórum a Fórum mladých 

 

Fórum mladých se bude konat 28. 3. dopoledne v Grabově vile, facilitátor bude hrazen z projektu MČ 

podpořeného SFŽP. Po jarních prázdninách bude osloveno 40 ZŠ a SŠ v Praze 8 k delegování vždy dvou 

žáků a studentů. Cílem je zjistit od mladých lidí, jak Prahu 8 znají, jak jí vnímají, co jim v ní chybí, co by 

chtěli změnit a jak. 

 

Veřejné fórum 10. 4. v KD Ládví od 18 do 20 hodin, facilitátor je hrazen ze zdrojů NSZM ČR. Občanům 

bude sděleno, jak jsou řešeny největší podněty vzešlé z Veřejného fóra 2016 a budou diskutovat nad dalším 

zlepšením MČ. 

 

 

bod 6) Participativní rozpočet 

Komise navrhovala název pro participativní rozpočet MČ a domluvila se, že do konce ledna bude možno o 

názvu hlasovat prostřednictvím doodle. Nyní je zpracovávána metodika, která je hrazena z projektu MČ 

podpořeného ze SFŽP. V únoru bude předložena komisi k diskuzi a zároveň bude diskutována s příslušnými 

radními a Odborem ekonomickým. 

Postup v tomto roce: 

- 6. 2. zpracovaný návrh metodiky, 

- připomínkování Komisí MA21, EO, radními, tajemníkem úřadu, 

- metodika předána ke schválení do RMČ, 

- 26. 4. veřejné představení metodiky a zahájeno podávání námětů od občanů, 

- červen – srpen vyhodnocení námětů odbornou pracovní skupinou (převážně v oblasti majetkových 

vztahů, ekonomické náročnosti a udržitelnosti, 

- září – občané představí návrhy svých projektů před veřejností, 

- říjen – hlasování o námětech občanů na webu MČ, 

- listopad – zahrnutí do rozpočtu 2018. 

 

 

Bod 7) Konference 25. 5. v KD Ládví od 9:30 do 14:30 h. 

Komise navrhovala názvy, o kterých může opět hlasovat do konce ledna na doodle. Konference bude na 

téma pohyb pro širokou veřejnost. V současné době jsou sbírány kontakty na různé organizace, které budou 

v únoru osloveny, zda mají zájem se prezentovat a jakým způsobem. 

 

 

Bod 8) Akce 

Komise byla seznámena s dalšími akcemi: 

Únor 

Termín:  20. února velký sál Bílého domu ÚMČ Praha 8 od 17 h. 

Název: Seminář k bioodpadu, pořádá Odbor životního prostředí 

http://www.praha8.cz/Seminar-Tridim-BIOmaterial.html  

http://www.praha8.cz/Seminar-Tridim-BIOmaterial.html


     
 

 

Stránka 4 z 5 

 

 

Březen 

Termín: druhá polovina března, termín bude upřesněn, pořádá oddělení strategického rozvoje a MA21 

Název: Veřejné projednání dopravní studie dolní Libeň v některé ZŠ nebo SŠ 

Krátká anotace: V únoru bude zadáno zpracování dopravní studie pro oblast dolní Libně, která bude 

podkladem pro projekt „Palmovka – vize 2030“ 

 

Duben 

Termín: 8. 4., 22. 4., 27. 4., ekologická soutěž pro školy, pořádá Odbor životního prostředí 

Název: Ukliďme Česko, Den Země 

 

Květen 

Termín: 

13. 5. v Kaizlových sadech, pořádá oddělení strategického rozvoje a MA21 

Název: Fairtradová snídaně 

Krátká anotace: 

MČ má titul Fairtradová městská část Praha 8, proto se zapojuje do celostátní akce, kterou koordinuje spolek 

NaZemi. 

 

Červen 

Termín: 5. 6. – celodenní venkovní akce nejspíš v oblasti Palmovky spojenou se sběrem podnětů k  

revitalizaci Palmovky, pořádá oddělení strategického rozvoje a MA21 

Název: Evropský týden udržitelného rozvoje 

Krátká anotace: 

MČ se každým rokem účastní této kampaně a pořádá různé akce. Tento rok ve spolupráci s Charitou ČR a 

Svazem měst a obcí a městských částí a Zastupitelstvem mladých. 

 

Září 

Termín:16. 9., pořádá oddělení bezmotorové dopravy 

Název: Pražské cyklozvonění 

Krátká anotace: 

Tento rok je pořadatelem  MČ Praha 8 ve spolupráci se spolkem Nakole. 

 

Termín: 23. 9., pořádá oddělení bezmotorové dopravy 

Název: Zažít město jinak 

Krátká anotace: 

Akci pořádají spolky nebo fyzické osoby cca na 6 místech MČ. ÚMČ pomáhá zajistit zábory, dopravní 

značení a další. Spolupráce se spolkem Auto*Mat. 

 

Říjen 

Termín: Bude upřesněn, Kaizlovy sady, pořádá oddělení strategického rozvoje a MA21 

Název: Výstava na stromech 
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Krátká anotace: 

Každoročně se MČ zapojuje do této akce na podporu důstojné práce a životních podmínek v zemích 

globálního Jihu. Spolupráce se spolkem NaZemi. 

 

Listopad 

Termín: Datum bude upřesněn, některá ZŠ nebo SŠ  

Název: Klimatická snídaně 

Krátká anotace: 

V některé základní nebo střední škole uspořádáme ve spolupráci se spolkem Ekumenická akademie seminář 

k osvětě o původu a dovozu některých potravin se zaměřením na udržitelný rozvoj. 

 

 

Bod 9) Různé 

 

 Komise byla pozvána na druhé veřejné projednání studie úpravy ul. Za Poříčskou branou dne  

1. února v prostorách Z pokoje do pokoje (Za Poříčskou branou č.p.7) od 16:30 do 19:45 hodin pro 3 

skupiny občanů 

 

 Informace o projektu Palmovka 2030, IPR připravuje usnesení do Rady HMP ohledně míry zapojení. 

 

 Domluva s Českým rozhlasem Region k uspořádání dvou veřejných projednání v jejich prostorách 

v Karlíně. Komise navrhla témata: 

- Budoucí využití Centra Palmovka 

- Panelové sídliště a jejich další rozvoj 

- Palmovka 2030 

- Dopravní stavby v Libni 

 

Termíny zasedání Komise MA21: 20. 2., 20. 3., 24. 4., 22. 5., 26. 6. 

 

 

MgA. Petr Vilgus, Ph.D., v.r. 

předseda komise 

 

Bc. Iva Hájková, v.r. 

tajemnice komise 


