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Zápis Z 3. zasedání Komise místní Agendy 21 (Komise MA21)

Datum: 2. prosince 2015

Místo a čas konání: zasedací místnost na ÚMČ Praha 8, U Meteoru 6 od 17:00 h. do 19:00 h.

Přítomni (seřazeno abecedně): Benetková Jaroslava, Fejfar Zdeněk, Hampl Otakar,
Hoffmann Libor, Chlad Luboš, Kalandrová Pavlína, Kopal Vladislav, Korda Jan, Lexa Lukáš,
Mačák Leoš, Rýgrová Alena, Štajncová Jitka, Štoncnerová Anna, Vilgus Petr, Zrnek Petr

Omluveni: Bindr Marek, Herget Jan, Jungwirth Miroslav, Ludvík Jan, Obešlo Alena
Kateřina, Pešlová Jana, Šimánková Jana, Roubalová Lucie, Tischerová Hana

Nepřítomni: Cibulka Martin, Fichtner Matěj, Petrus Michal

Hosté: O 

Tajemnice: Hájková Iva

Program:
1. Kontrola zápisu z jednání 18. 11. a určení ověřovatele
2. Návrh VIZE pro strategický plán MČ
3. Akční plán zlepšování procesu MA21 na rok 2016
4. Různé

Jednání vedl Petr Vilgus, předseda komise.

1. Kontrola zápisu z jednání 18.11. a určení ověřovatele

• bod zápisu Vyhodnocení setkání s občany
Sedmi setkání se účastnilo celkem 222 občanů, kteří podali okolo 500 podnětů
převážně z oblasti dopravy a životního prostředí. Zastupitelů se zúčastnilo od 2 do 8
na jednom setkání, úředníků v průměru 8. Na způsobu vypořádání podnětů pracuje
odd. strategického rozvoje a MA21 s Týmem pro tvorbu strategie.

• bod zápisu Předběžné výsledky dotazníkového šetření - spokojenost občanů se
životem v MČ
Zpracovatel strategického plánu (PROCES s.r.o.) předloží analytickou část nejdéle do
poloviny ledna 2016, jejíž součástí bude i vyhodnocení dotazníků mezi občany a
podnikateli.

• bod zápisu SWOT analýzy
Stále je možno doplňovat na odkazu ZDE.

Ověřovatelem zápisu byl určen Vladislav Kopal.
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2. Návrh VIZE

Komise zpracovala návrhy pro vytvoření VIZE strategického plánu MČ:

Bezpečné město:
regulace rizikových lokalit (herny, alkohol, nonstop prodejny, zastavárny, drogy, Fórum
Karlín, Palmovka),
zlepšení nočního bezpečí osob i majetku (po 22. h.),
bezbariérové chodníky,
uchování kvality bydlení.

Rozumná a bezpečná doprava:
kvalitní MHD,
omezení tranzitní dopravy,
parkovací zóny,
dostupná a bezpečná doprava,
stav přechodů, podchodů, křižovatek a jejich osvětlení,
zprovoznění městského vnějšího okruhu Prahy.

Čisté město:
zelené, bez hazardu,
kvalitní životní prostředí, zeleň,
energeticky úsporné,
čistota veřejných prostranství,
čistá a příjemná Palmovka pro život,
péče o odpadové hospodářství.

Fit město:
výstavba sportovní haly,
podpora cyklodopravy.

Přívětivé prostředí pro seniory a rodiny:
kvalitní služby,
dostatečná kapacita a kvalita ZŠ a MŠ.

Kulturní město
Trvale udržitelná koncepce vedení MČ
Nezahušťování sídlišť a lokalit
Omezení developerské výstavby (systémové řešení)

3. Akční plán zlepšování procesu MA2l na rok 2016
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Komise navrhla aktivity v rámci oblastí:

INFORMOVANOST A MEDIALIZACE
• Výsledky řešení podnětů ze setkání s občany - informovat o tom, co se podařilo

realizovat, zvyšovat důvěru občanů,
• využívat plakáty, vývěsky, facebook, aplikace, weby, televize, rádio, osobní pozvání,

"ambasadory" z komise,
• vyšší využívání informační síly "laviček", které jsou ve správě Centra Palmovka -

mizivé náklady, široké spektrum míst, údernost,
• webový portál o akcích na Praze 8 + internet, rádio,
• zřízení televizního kanálu Praha 8,
• pravidelné informace o MA21 a tvorbě strategického plánu v časopisu Osmička,
• info o středních a vysokých školách v Praze 8.

KOMUNITNÍ, OSVĚTOVÉ AKCE
• Podpora akcí pro děti a seniory,
• dobrovolnický den na Praze 8,
• vytvoření portálu na webu pro sdílení harmonogramu akcí (proces registrace, databáze

neziskovek, autorizovaný přístup),
• příklady dobré praxe - Zažít město jinak, zábavný večer Pecha kucha a jiné osvědčené

akce,
• Dny zdraví - prezentace jednotlivých zdravotních problémů, vyšetření zdarma,
• osvětové akce zaměřené na odpadové hospodářství - třídění a druhotné využití

surovin, průběžná výchova k odpovědnosti za čistotu našeho okolí.

PLÁNOVÁNÍ
• Koncepce (střednědobé) ve všech oblastech, např. kultura, veřejný prostor,
• vytvoření procesních modelů pro strategické a komunitní plánování se zveřejněním na

webu.

ZAPOJOVÁNÍ VEŘEJNOSTI, NNO, SOUKROMÝCH FIREM
• Komunitní akce - ambasadoři, Pecha kucha,
• pořádat pravidelně setkání občanů s radou MČ (specifikace míst) v jednotlivých

částech MČ -lx ročně,
• řešení konkrétních problémů - okamžité vyřešení

VZDĚLÁVÁNÍ
• Vzdělávání úředníků,
• sociální odpovědnost a edukace na školách,
• vzdělávání v oblasti koučování a mentoringu,
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• projekt škola - radnice.

Akční plán zlepšování procesu MA21 na rok 2016 připraví 1. Hájková a po připomínkování
Komisí MA21 přes sdílený formulář bude předložen v lednu 2016 do RMČ Praha 8 ke
sch+válení.

1. Hájková informovala o spolupráci s Matoušem Ettlerem ohledně vyhotovení spotu pro
"nábor" žáků základních škol a studentů středních škol do žákovského (studentského)
zastupitelstva MČ. Jeho činnost by mohla být zahájena v únoru 2016.

Komise byla informována o spolupráci s Ekumenickou akademií v oblasti podpory fairtrade -
férového obchodování a nakupování.

4. Různé

• Starbucks Coffee v Thámově ul. nabízí dobrovolnickou činnost v roce 2016 (úklid
aj.) - předáno Komisi životního prostředí.

• 1. Hájková osloví některé střední školy v Praze 8 ke spolupráci v rámci MA21.

• Veřejné projednání (VP) analytické části strategického plánu se uskuteční ve druhé
polovině února 2016 - pozvánka bude uveřejněna v lednovém a únorovém čísle
Osmičky. Komise navrhuje místo pro VP např. Divadlo pod Palmovkou, KD Ládví,
ne na úřadu.

• RMČ Praha 8 schválila dne 18. 11.2015 podání žádosti o členství Prahy 8 v NSZM
ČR

oř' ala 22. Národní konferenci dne 1. 12., které se v rámci panelové
Iskuze úč s 11 za MČ Praha 8 Petr Vilgus a Pavel Roušar.

MgA. Petr Vilgus, Ph.D., předseda komise
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