
Zápis Komise sportu, mládeže a volnočasových aktivit 

 
Číslo jednání: 4/2015 
Datum konání: 22. 04. 2015 
Předsedající: Mgr. Petr Měšťan (předseda) 
Přítomní: Bc. Jaroslav Kočí (zástupce), PhDr. Martin Březina, Ing. Vladimír Ptáček, Ing. Ondřej 

Pokorný, Jaromír Hukal, Ing. Lenka Malá 
Nepřítomní:  

Omluveni: Michal Douša, Svatopluk Malina 
Hosté:  Ing. Richard Měšťan 
Zapisovatel (ka): Bc. Štěpánka Konejlová (tajemník) 
 

 

 

 

Jednání Komise sportu, mládeže a volnočasových aktivit se uskutečnilo dne 22.4.2015 

v budově Úřadu MČ Praha, Jívanská 635. Pan předseda, Mgr. Petr Měšťan, zahájil jednání 

v 17.00 hod. a přivítal přítomné členy. Dále přivítal pozvaného hosta, pana Ing. Richarda 

Měšťana, vedoucího Odboru výstavby a územního rozvoje, který přišel komisi představit a 

přiblížit Deklaraci podmínek rozvoje MČ Praha 20 

 

Program, body jednání: 

 

 Deklarace podmínek rozvoje MČ 

 

Členové komise byli před jednáním komise písemně informováni a seznámeni se zněním 

pracovní verze materiálu Deklarace podmínek rozvoje MČ. Jak dnes informoval Ing. Richard 

Měšťan, tomuto dokumentu předcházelo veřejné projednání – kulatý stůl na Chvalském zámku 

(„Fórum Zdravé městské části“ ), konané dne 8.9.2014, kde byly občany, z jejich pohledu, 

naformulovány nejpalčivější problémy v jednotlivých oblastech rozvoje města. Tyto problémy 

byly také ověřeny v následné anketě. Výstupem z těchto zjištění, byl jako nejzásadnější posouzen 

problém „Eliminace negativních vlivů zástavby nových rozvojových ploch na stávající zástavbu“. 

Z tohoto následně vznikl konkrétní úkol zpracování materiálu „Deklarace podmínek rozvoje MČ 

Praha 20.“ Mimo jiné byla i tato komise oslovena a požádána o stanovisko a připomínky 

k principům a pravidlům územního plánování, se zaměřením na nároky na území - posouzení 

kapacity občanské vybavenosti. Jednotlivé návrhy a připomínky budou členové průběžně zasílat 

předsedovi komise, jinak bude projednáno na příštím jednání v květnu t.r. 

 

 

 Posilovací prvky 

Na minulém jednání předal pan předseda komisi nabídku na venkovní fitness stroje, kterou 

obdržel od paní starostky. Komise tuto konkrétní nabídku podrobně prostudovala a seznámila se 

na stránkách firmy i s ostatními výrobky, které firma nabízí. Po společné diskusi se komise 

usnesla na návrhu, aby MČ Praha 20 nepořizovala prvky z původní nabídky. Domnívá se, že tyto 

by nebyly vhodně a hojně využívány, navíc by byla nutná častá pravidelná kontrola a 

pravděpodobně i zbytečně nákladná údržba (prvky jsou pohyblivé). Proto navrhuje pořídit 

výrobek z řady WO (StreetWorkOut) – sestavy z této řady neobsahují žádné mechanické části a 

riziko zničení je tedy minimální. Jedná se o sestavy pevné konstrukce, kde každá z nich nabízí 



široké pole využití pro posilování a cvičení. Komise nedoporučuje umístění jakýchkoliv prvků 

k cyklostezce, protože stezka je umístěna mimo dohled veřejnosti a je zde větší riziko 

vandalismu. 

 

 Závěr 
 Předseda poděkoval přítomným členům za účast a v 18:40 hod. jednání komise ukončil. 

 

Pozvánka s termínem příštího jednání bude členům včas zaslána elektronicky. 

 

 

 

       Mgr. Petr Měšťan 

       předseda komise v.r. 

 

 

 

 


