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Zápis z 15. zasedání Komise místní Agendy 21 (Komise MA21) 

Datum: 22. května 2017 

Místo a čas konání: zasedací místnost v Grabově vile od 17:00 h. do 18:30 h. 

Přítomni (seřazeno abecedně): Benetková Jaroslava, Rýgrová Alena, Schnirch Pavel, Štajncová Jitka, 

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

Omluveni: Bindr Marek, Fejfar Zdeněk, Hampl Otakar, Herget Jan, Jungwirth Miroslav, Kalandrová 

Pavlína, Kopal Vladislav, Korda Jan, Roubalová Lucie, Solomonová Jana, Šimková Eva, Štoncnerová Anna. 

Nepřítomni: Berenreiter David, Borhyová Alena, Cibulka Martin, Chlad Luboš, Kudláček Jaroslav, Ludvík 

Jan, Macíček Lukáš, Mačák Leoš, Obešlo Alena Kateřina, Vondrová Zuzana. 

Hosté: Jana Martínková z oddělení strategického rozvoje a MA21, (OS Krakov), David Kumermann, Hana 

Samuelová. 

Tajemnice: Hájková Iva 

Jednání vedl předseda komise Petr Vilgus. 

Program: 

1. Kontrola zápisu z posledního jednání 

2. Participativní rozpočet – stav podání 

3. Projekt Palmovka 2030 + akce 5.6.  

4. Stav veřejných projednání  

5. Novinky (Karlínská kasárna, Za Poříčskou branou, Slovanská epopej…) 

6. Různé  

 

Ad 1) Kontrola zápisu z posledního jednání 

 Podněty k úpravě standardizovaného dotazníku k průzkumu spokojenosti mezi občany se životem 

v MČ „Spokojenost s místním společenstvím a Mobilita a místní přeprava“ 

Podněty zaslala pí Tischerová – všechny přijaty kromě požadavku na zjištění počtu a cíle cest o víkendu 

(sleduje se jen všední den). Zároveň přijaty podněty od členů komise z posledního zasedání. V současné 

době je průzkum realizován. 

 

Ad 2) Participativní rozpočet – stav podání 

Dnešního dne podány 3 návrhy. Komise byla požádána o distribuci webové adresy mezi své kontakty: 

www.mojeosmicka.zapojtese.eu     

Na veřejné představení pravidel 26. dubna přišlo 30 občanů, přítomen byl i zástupce Demokracie 2.1., který 

objasnil způsob podávání návrhů a hlasování. 

http://www.mojeosmicka.zapojtese.eu/
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Ad 3) Projekt Palmovka 2030 + akce 5.června  

MČ spolupracuje se společností UIT architekti, s.r.o. a Onplan lab, s.r.o. jak na organizaci akce 5. června, 

tak v rámci zpracování koncepce dílčích intervencí v oblasti Palmovky (výstup v červenci 2017) včetně 

dialogu se zájemníky a komunikace analytické studie oblasti Palmovka.  

Zapojení škol a Zastupitelstva mladých: 

-  3. května komentovaná procházka s urbanisty po Palmovce, 

- 4. a 5.května diskuze s urbanisty ve školách (ZŠ Palmovka a Gymnázium u Libeňského zámečku) a 

zadání zpracování tématu Palmovka, 

- Zastupitelstvo mladých zpracovává mapu území. 

 

Všechny výstupy ze škol budou součástí venkovní výstavy, jejíž zahájení bude 5. června v 18 hodin na 

Palmovce. Výstava bude umístěna ve venkovním prostoru před Komerční bankou do konce června 2017. 

Vlastní akce se koná 5.června na prostranství před Komerční bankou od 10 do 20 hodin. Od 18 do 20 hodin 

venkovní beseda s urbanisty o Palmovce, zváni jsou představitelé MČ, MHMP a zájemníci území. 

Návrhy komise pro odměny zapojeným školám: 

 DDM Karlínské Spektrum –lanové centrum 

 Kino Atlas 

 Zoologická zahrada 

 Botanická zahrada 

 Plavecký bazén Na Šutce 

 Koupaliště 

 

Ad 4) Stav veřejných projednání  

 Dopravně bezpečnostní studie Dolní Libně 11.května v ZŠ B. Hrabala, přítomno 21 lidí, další 

projednání 20.června již nad návrhem studie. 

 25. května od 18 do 20 hodin seminář pro zastupitele MČ k projektu Palmovka 2030 – představení 

analytické studie. Komise byla pozvána. 

 

Ad 5) Novinky v oživení veřejného prostoru 

 Karlínská kasárna (vlastník Ministerstvo spravedlnosti) – od června oživení dvora denním centrem, 

divadlo, kavárna, hřiště aj., provozovatel Matěj Velek. 

 Za Poříčskou branou č.p. 7 (vlastník Magistrát hl. m. Prahy) – spolek Z Pokoje do pokoje (semináře, 

renovace použitého nábytku, promítání dokumentů), spolek Divoké matky (kavárna, workshop, 

knihovna), spolek Pomezí (divadlo). 

 Slovanská epopej na Těšnově – umístění v řešení. 
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 Paní Samuelová z Karlín Group informovala o využití programu Pražské židle a stolky 

http://www.iprpraha.cz/zidle , které budou umístěny u metra Křižíkova. Zároveň pozvala na oslavy 

200 let Karlína 23. – 24. června. 

Ad 6) Různé 

 Veřejné fórum – stav v počtu vyplněných anket (130) a pocitové mapy (229), možno ještě do 

konce května vyplnit https://www.praha8.cz/Jak-se-vam-zije-v-Praze-8.html . 

 Fórum mladých – distribuce anket do škol v týdnu od 29. května. 

 Pozvánka na seminář „Globálně odpovědné městské části v pondělí“ 29.5. od 17 do 19 hodin 

v Grabově vile, na programu informace o dokumentu Adaptace na klimatickou změnu, kterou 

zpracovává pro využití městským částem Magistrát hl. m. Praha.  

 Z komise požadavek na zdůvodnění, proč není v MČ posekaná tráva (předáno na Odbor 

životního prostředí) https://www.praha8.cz/Aktualni-situace-kolem-sekani-travy-na-uzemi-MC-

Praha-8.html  

 Z komise požadavek na vytipování zastávek MHD, které nejsou zastřešené a toto dle možností 

v návaznosti na vlastníky pozemků napravit (předáno na Odbor dopravy). 

 Z komise podnět na nepořádek v okolí metra Kobylisy (předáno na Odbor životního prostředí), 

zvýšení dohledu policií. 

 Spolek 8jinak! pořádá 31. května od 17 hodin v Českém rozhlase v Karlíně veřejnou debatu o 

dostavbě Městského okruhu „Kam po Blance?“ 

 Informace o vzniku komunitní zahrady Kotlaska, zajišťuje spolek Rubikon. 

 Informaci o rekonstrukci kapličky v Libni. 

 Obchodní škola v Kollárově ul. pořádá 2. června Be in Karlín   http://www.kollarovka.cz/cz  

 

Termín a místo zasedání komise v červnu bude upřesněno, v jednání jsou Karlínská kasárna. 

 

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

předseda komise 

 

Bc. Iva Hájková, v.r. 

tajemnice komise 
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