
    
  
 

Zápis ze setkání s občany ke tvorbě strategie MČ 

pro oblast Kobylis - Ládví 

 

Datum a čas konání: 19.10. od 17 h. do 19:15 h. 

Místo konání: Kulturní dům Ládví 

Přítomni za MČ Praha 8: Roman Petrus – starosta, Petr Vilgus – zástupce starosty, Matěj 

Fichtner – zástupce starosty, Karel Šašek – radní, Dana Blahunková – radní, Eliška 

Vejchodská – zastupitelka, Vít Céza – zastupitel, Zdeněk Nagovský – zastupitel 

Přítomni za ÚMČ Praha 8: Iva Hájková a Pavel Roušar –  odd. strategického rozvoje a 

MA21, Gabriela Císařová – odbor správy majetku, Hana Tischerová – odbor dopravy, Jiří 

Pondělíček – odbor životního prostředí a speciálních projektů, Zuzana Láznová – odbor 

kultury, sportu a komunikace, Petr Svoboda – odbor školství, Petr Souček a Richard Škotko – 

odbor sociálních věcí 

Přítomno občanů dle prezenční listiny: 46 

Cíl setkání: 

Sběr podnětů ve spojení s diskuzí s politiky MČ a úředníky ÚMČ v rámci projektu Měníme 

Prahu 8 pro tvorbu Strategického plánu udržitelného rozvoje MČ Praha 8. 

 

Občané podávali podněty a diskutovali u tematicky zaměřených stolů: 

A. Technická infrastruktura, doprava, životní prostředí  

B. Školství, kultura, sport, volnočasové aktivity  

C. Zdravotnictví, sociální oblast  

D. Bezpečnost, rozvoj území, bydlení  

 

Občané podali 96 písemných podnětů převážně v těchto oblastech: 

DOPRAVA 

 Příměstské autobusy na Ládví (hluk, prašnost) 

 Parkovací zóny 

 Stav chodníků, silnic 

 Půjčovna cyklistických kol u metra 

 Vybudování přechodů pro chodce 

BEZPEČNOST 

 Kontroly policie (hluk z nočních barů, krádeže, bezdomovci, přechody, parkování) 

ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ 



    
  

 Kvalita životního prostředí v okolí IPODEC (hluk, prašnost) 

 Úklid chodníků, údržba zeleně 

 Zahušťování bytové zástavby 

 Odvoz tříděného odpadu 

 černá skládka u vstupu do Ďáblického háje 

KULTURA, SPORT, SOCIÁLNÍ OBLAST, ZDRAVOTNICTVÍ 

 Kulturní činnost v KD Ládví 

 Poradna pro opuštěné seniory  

 Zvýšit kapacitu pražských porodnic 

ROZVOJ ÚZEMÍ 

 Výstavba „Nových Chaber“ 

 

Sběr podnětů se uskutečnil i pomocí POCITOVÉ MAPY. Občané tak odpovídali na dotazy: 

kde to mám rád(a), kde se necítím bezpečně, kde je to ošklivé a kde mi něco chybí 

s označením konkrétního místa. 

 

Všechny podněty jsou uveřejněny na webových stránkách www.praha8.cz/ma21. Budou 

roztříděny dle oblastí a důležitosti, následně předány k řešení na příslušné odbory ÚMČ. 

Občané budou informováni o řešení problémů na emaily, které sdělili a na webu MČ Praha 8. 

 

Zapsala: Iva Hájková 

 

http://www.praha8.cz/ma21


    
  

 
 

 



    
  

 
 

 


