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Zápis Z 8. zasedání Komise místní Agendy 21 (Komise MA21)

Datum: 27. června 2016

Místo a čas konání: Beachklub Ládví od 17:00h. do 19:00 h.

Přítomni (seřazeno abecedně): Benetková Jaroslava, Hampl Otakar, Herget Jan, Jungwirth
Miroslav, Solomonová Jana, Tischerová Hana, Vilgus Petr, Zrnek Petr

Omluveni: Berenreiter David, Bindr Marek, Fejfar Zdeněk, Fichtner Matěj, Hoffmann Libor,
Kalandrová Pavlína, Kopal Vladislav, Kudláček Jaroslav, Ludvík Jan, Macíček Lukáš, Mačák
Leoš, Obešlo Alena Kateřina, Petr Adam, Roubalová Lucie, Štajncová Jitka, Štoncnerová
Anna, Vybíral Milan

Nepřítomni: Cibulka Martin, Chlad Luboš, Korda Jan, Lexa Lukáš, Rýgrová Alena

Hosté: Jana Martínková, oddělení strategického rozvoje a MA21

Tajemnice: Hájková Iva

Jednání vedl předseda komise Petr Vilgus.

Ověřovatelka zápisu: Hana Tischerová
Program:
1. Kontrola zápisu z jednání 25.4.
2. Veřejné fórum - vyhodnocení
3. Evropský týden mobility
4. Strategický plán UR Prahy 8
5. Různé, úkoly

bod 1) Kontrola zápisu z jednání 25. dubna

• Zjistit v rámci příkladů dobré praxe z měst zapojených do Národní sítě Zdravých měst
ČR, jak pracují s tématem (ne) úklidu psích exkrementů. SPLNĚNO

Komentář:
MČ Praha 7, MČ Praha-Libuš, MČ Praha 21, MČ Praha 14 a další města, převážně pořádají
osvětu mezi pejskaři se zapojením žákovských (studentských) zastupitelstev, Městské policie
Praha a místních kynologických spolků. Využívají řízené rozhovory ke zjištění spokojenosti
s množstvím košů na psí exkrementy, piktogramy umístěné na zemi nebo na cedulkách.

• Zjistit, zda je možno podat návrh na změnu vyhlášky HMP o zvýšení poplatků za psy
při opakovaném záznamu o pokutě při neuklízení psích exkrementů. SPLNĚNO

Komentář:
Dle informace ekonomického odd. MHMP toto možné není, respektive tento návrh by
s největší pravděpodobností neměl šanci na úspěch. Poplatek ze psa je upraven předpisem
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č. 565/1990 Sb., zákona České národní rady o místních poplatcích. Jedná se tedy o určitou
formu daně. V MČ je 5 149 poplatníků, 5 356 psů.

• Zjistit možnost využívání kontaktů na spolky v rámci stavebních řízení k zasílání
pozvánek na akce MČ. ÚKOL TRVÁ, odpovědnost Iva Hájková

• Zjistit u Komise pro rozvoj konceptu Smart City na HMP, zdaje v Praze zmapováno,
kde tyto stanice již existují, zda jsou využívány a zda je plán pro další jejich instalaci.

Komentář:
Na MHMP byl zřízen "Výbor pro Smart Cities ZHMP", první zasedání se konalo 28.6.
s pozváním k účasti všech městských částí. Informace z jednání výboru předá komisi pí
Hájková, která se schůzky zúčastní. Zároveň je na MHMP zřízena "Komise Rady hl.m. Prahy
pro rozvoj konceptu Smart Cities v hl.m. Praze."

• Podnět k řešení tramvajové zastávky v ul. Sokolovská, která nyní neslouží jako
nástupní. Zjistit možnosti u Dopravního podniku Praha.

Komentář:
Není reálné.

• Zajistit informace o instalaci podzemních kontejnerů v Praze 8 a předat je komisi
na příštím zasedání.

Komentář:
Odbor životního prostředí a speciálních projektů ÚMČ Praha 8 tuto otázku již řešil, bylo
vytipováno asi 20 možných lokalit pro jejich umístění. Protože instalace a následná obsluha
těchto kontejnerů je dost technicky náročná, konečné slovo při osazování podzemních
kontejnerů bude mít specializovaná firma. Financování vlastního provozu by mělo probíhat
s využitím dotací a grantů.

• Zjistit možnost zřízení kontejnerů na hliník a kovy.

Komentář:
Společnost Pražské služby a.s., Magistrát hlavního města Prahy a MČ Praha 4, ve snaze
rozšířit systém sběru tříděného odpadu, zahájili pilotní projekt na sběr nápojových plechovek.
Celý projekt začal l. května 2013 a byl provozován na třech vybraných městských částech hl.
m. Prahy (Praha 1, Praha 17 a Praha - Klánovice). V tomto roce chce Magistrát realizovat
sběr hliníku a kovu celoplošně ve všech městských částech, tedy i na území Prahy 8. Zde je
předpokládáno přibližně 20 stanovišť s nádobami na hliníkový odpad. Projekt by měl být dle
informace Magistrátu spuštěn kl. 8.2016. Na odkazu http://ksnko.praha.eu/map-separated/
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je možno vyhledat stanoviště kontejnerů na tříděný odpad, kliknutím na příslušné stanoviště
se objeví detailní informace.

bod 2) Veřejné fórum

Na VF pomohly z Komise MA21 Alena Rýgrová a Pavlína Kalandrová, které přepisovaly
podněty občanů na hlasovací archy. Bylo jim poděkováno.

Vyhodnocení členy komise, kteří se VF účastnili:
• málo času na psaní podnětů,
• občané neměli potřebu hlasovat u jednotlivých podnětů u kulatých stolů,
• problémy s formulací podnětů občanů při zápisu na papíry,
• pozitivní účast občanů,
• hlasování stačí pouze na jednom archu přepsaných problémů a ne duplicitně na dvou,
• občerstvení dostatečné.

Postup po veřejném fóru:
a) sociologický průzkum - hotovo,
b) anketa - možno hlasovat do 15.7.,
c) celková zpráva předána k řešení Radě MČ v srpnu - zařazení do Akčního plánu a rozpočtu
MČ.

bod 3) Evropský týden mobility

Pořádá odd. bezmotorové dopravy a odd. strategického rozvoje a MA21 od 16. 9. do 25.9.:
17. 9. Zažít město jinak, pořadatel spolek Auto*Mat
19.9. Celodenní akce pro školy a veřejnost na dopravním hřišti Glowackého, pořadatel odd.
strategického rozvoje a MA21, domluva s partnery MP Praha, PČR, BESlP, FK Motol, další
v jednání.
22.9. Den bez aut, budou osloveny školy a ÚMČ se zájmem o zapojení.
25. 9. Pražské cyklozvonění, pořadatel spolek Na kole. Vyjíždí se v Praze 8 z Ládví a
Rohanského ostrova, cíl je Na Ledárnách v Braníku.

V současné době není uzavřen celkový program, obsáhlá informace s pozvánkami na
jednotlivé akce vyjde v zářijové Osmičce.

bod 4) Strategický plán UR Prahy 8 pro období 2017 - 2026

Souhrnné informace o zpracování SPURjsou uveřejněny na odkazu
http://www.praha8.cz/S trate gicke-dokumenty .html
Návrhová část s jednotlivými projekty bude uveřejněna k veřejnému připomínkování na webu
MČ 1. 7. 2016.
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bod 5) Různé

• Zastupitelstvo mladých
Na schůzce 8. 6. bylo přítomno 18 mladých lidí, 3 nepřišli, dodatečně se nahlásila ještě ZŠ
Libčická a SŠ Kollárova. Další schůzka 7.9. od 15 hodin v zasedací místnosti v Grabově vile,
Na Košince 1.
Komise doporučuje dát ZM námět na osvětu k tématu úklidu psích exkrementů.

• Konference škol podporujících zdraví
Pořádala MČ 6. 6.2016 v KD Ládví, 147 přítomných, 17 prezentujících, výstupy
s prezentacemi umístěny webu MČ. Témata pro další konferenci v rámci vyhodnocení
konference účastníky: zdravý životní styl, způsob dietního stravování, více příkladů z praxe
Poděkování panu Ludvíkovi a paní Samuelové, Karlín Group Management, a.s., za
sponzorský dar 15 000 Kč na catering.

• Mikrogranty na zvelebení veřejných prostranství 2016
Podáno 13 žádostí, vyhodnocení bude uskutečněno 29.6. výběrovou komisí, její doporučení
předáno RMČ 13.7. ke schválení.

• Participativní rozpočet
Komisi byly sděleny výsledky po hlasování na webu MČ. Někteří upozornili na to, že jim
nešlo hlasovat. Příčina bude zjištěna.

• Některé akce MČ v září - říjnu

• 13.9. Rozloučení s létem, OŽP
• 15.9. Den zdraví - melanom ,OSV
• 17.9. - 25.9. Sportuje Praha 8, OKSPP
• 13.10. Záchranný integrovaný systém, OŽP
• 1. - 8. 10. Výstava na stromech s podporou fairtrade, OŽP

• Národní fairtradová konference

Místo konání: Divadlo pod Palmovkou
Termín: 10. 11. od 10 do 16:30
Program: dopoledne konference, po obědě workshopy a miniveletrh, program se nyní
upřesňuje
Pořadatel: Fairtrade Česko, Ekumenická akademie, MČ Praha 8

• Lepší zpřístupnění dopravního hřiště Glowackého
Komise doporučuje zřídit vstup na hřiště z ul. Čimická, kde dříve bývala branka.
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• Cyklistická kola je možno přepravovat v tramvajích ve směru Palmovka - Kobylisy a
Palmovka - Lehovec, lze přepravovat jen směrem ven z centra a kolo není možné přepravovat
ve všední den mezi 14.a 19. hodinou.

Úkoly:
1. Problémy s hlasováním v anketě o nejhezčí erb MČ a v participativním rozpočtu

zjistí: paní Hájková

2. Zajistit propagační materiály pro školy na Státním zdravotním ústavu (SZÚ)
úkol: paní Hájková

3. Zajistit schůzku pana Hergeta v Zš s projektem "Move up" a s rozvozem materiálů ze
SZÚ

úkol: pan Herget, paní Benetková
termín: poslední srpnový týden

4. Zajistit schůzku s pí Borhyovou, p. Vilgusem, p. Fichtnerem ap. Hergetem ohledně
pořádání setkání států v létě 2017 zapojených do projektu Move up

úkol: paní Hájková, pan Herget
termín: září 2016

5. Zjistit možnost vybudování vstupu z hlavní ulice na dopravní hřiště Glowackého
úkol: paní Hájková zjistí na
Odboru správy majetku

Příští zasedání se ko á v pondělí 19. 9. od 17 hodin, 17. 10.,21. 11., 12. 12.

BC.I/X~(

Ing. Hana Tischerová, ověřovatelka zápisu
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