Zápis z jednání Komise PZMČ a MA21, 10.2.2016, 8:00- 9:30
Přítomni: K.Klímová, L.Tomsová, R.Stára, I.Juklová, B.Stýblová (musela odejít 9:00), M.Škorpilová, O.Hrubeš
Hosté: A.Šefčíková (musela odejít 8:45), R.Tauer (Městská policie Praha 14)
Omluveni: H.Moravcová

1. K.Klímová přivítala nově jmenované členy Komise (Martinu Škorpilovou a Ondřeje Hrubeše), též hosta
R.Tauera (Městská policie ČR) – proběhlo krátké vzájemné představení se.
2. Diskuze nad otázkou dopravního hřiště v MČP20 (jeden z požadavků vzešlých z VF 2015) – materiály
byly rozeslány před minulým jednáním:
R.Tauer:
- jednorázové tematické akce na dopravních hřištích zajišťuje odd.prevence kriminality MP ČR –
nutno objednat s předstihem min.3 měs; od MP ČR nelze očekávat nějaký soustavný dohled nad
děním na hřišti (nemají personální rezervy);
- aby byla jakákoliv aktivita na dopravním hřišti efektivní, musí být pevně a programově vedena
- zárukou bezpečnosti je oplocení (K.Klímová: možná by stačil zelený pás – viz dopravní hřiště
Gutovka, Praha 10)
K.Klímová:
- namísto navrhovaného sofistikovaného (ale z důvodu prevence poškození také po většinu času
pro veřejnost uzavřeného) hřiště vybudovat dopravně-výchovné prvky podél pěších a cyklo
komunikací – např. rozmístit „tréninkové“ značky, příp. „zastavení“ (A.Šefčíková, M.Škorpilová:
např. v prostoru parků v Ratibořické?)
M.Škorpilová:
- dopravní výchova je součástí ŠVP a je úkolem školní družiny – tj. hřiště by mělo být dobře
(nejlépe pěšky) a v přiměřeném čase dostupné zejména ze ZŠ Ratibořická a Chodovická (ZŠ
Spojenců může dobře využívat hřiště v areálu ZŠ Stoliňské)
- spojit tematiku dopravního hřiště s vybudováním in-line dráhy, která v HP chybí?
O.Hrubeš:
- vytvořit nové centrum aktivit pro děti a mládež ve východní části obce? (v oblasti budoucí
zástavby v rozvojové ploše Beranka) (R.Stára: není jasné, kdy dojde k výstavbě MÚK Beranka ,
dohoda s developerem o pozemcích je proto krajně nejistá)
A.Šefčíková:
- bylo by dobře, aby bylo hřiště přístupné během celého dne (individuální využití pro rodiny
s dětmi), ale je nutný dohled (zabránit vandalství) (bylo by možné ve věci odemykání/zamykání
zařadit toto hřiště mezi ostatní dětská hřiště v MČ?)
Otázky:
1. Považujeme podobu dopravního hřiště dle předložené studie za vhodnou pro Horní
Počernice? Máme nějaké alternativy?
2. Nároky na pozemek (tj. rychle dopravně dostupný pro ZŠ Ratibořická a Chodovická +
použitelný z hlediska majetkových poměrů) – dokážeme je za stávající situace splnit?
3. Musí být hřiště oplocené? Pokud ano, jsme schopni finančně zajistit obsluhu tak, aby
hřiště mohlo sloužit i veřejnosti?
Stanovisko komise k této problematice bude zformulováno na březnovém jednání komise.
3. Kampaň proti psímu nepořádku na veřejných prostranstvích – z proběhlé diskuze vyplynulo
následující:
- na některých místech MČ by bylo vhodné doplnit „psí“ popelnice se sáčky (např. mezi LRS
a Starými rybníky)
- pokračovat v osvětě mládeže v ZŠ
- je třeba osvěta veřejnosti – uklízet exkrementy je norma!; je to povinné i v travnatých pásech
komunikací; volně pobíhající psi nejsou přípustní ani v lese (viz Xaverovský háj – honitba);
neuklízet po svém psu na veřejných prostranstvích je přestupek – může být stíhán a pokutován;
exkrement není anonymní – pomocí DNA lze za značných finančních nákladů identifikovat
majitele psa;
- apelovat na seniory, aby tyto zásady sdíleli napříč generacemi (se svými rodinami) (I.Juklová)
- důrazně upozornit na možnou represi – výstražné tabulky na veřejných místech
- dát možnost vyniknout ukázněným majitelům psů – webová stránka? propagační předměty?
- vyhlásit soutěž o nejvtipnější heslo kampaně – zapojení široké veřejnosti do problematiky

-

realizovat jednorázovou masivní osvětovou akci – smíšené hlídky Městské policie a žáků ZŠ
upozorňují „pejskaře“ na povinnost uklízet (letáčky?) (R.Tauer: při včasném plánování jsem
schopen pro tento účel jednorázově uvolnit cca 5 strážníků) + spojit s kynologickou ukázkou?
představit tento problém na oslavách Dne Země 16.4. – zapojení veřejnosti, sběr námětů na
řešení, …
webová přehlídka fotek psů, po kterých majitelé neuklidili + adresný text, např. „Škoda, že jsi po
mně neuklidil!“ (K.Klímová ověří na ÚOOÚ, zda je přípustné)
propagační předměty – hesla kampaně + prestiž ukázněných (tj. uklízejících) „pejskařů“
zapojit Kynologický klub
pro tvorbu tiskových materiálů ke kampani je potřeba oslovit grafika

Otázka: Které z výše uvedených aktivit (+ příp. další zatím neuvedené) by bylo vhodné zahrnout
do I.etapy kampaně (jaro 2016)?
4. Den Země 16.4. – organizace:
-

L.Tomsová domluví s PS jejich program – třídění odpadů?

-

MŠ Chodovická zřídí stanoviště – vodní hrátky

-

RC MUM – stanoviště pro dospělé (hlídací koutek pro děti zajistí RC MUM) - osvěta v tématu…?
návrhy:
1. udržitelná doprava – doprava do práce a do školy, propagace chůze pěšky – je třeba učit
děti chovat se samostaně a bezpečně na ulicích – jak?, cyklotematika, kombinování
cyklo/pěší+vlak, zapojit Cyklisté sobě + další příp. občanské iniciativy spojené s tématem
2. ekologický aspekt spalování pevných paliv pro vytápění (R.Stára – neukáznění občané, kteří
pálí vše, co jim „přijde pod ruku“)
3. problematika palmového oleje
4. lesy a zeleň na Zemi – také otázka osobní aktivity každého z nás (inspirace: Muž, který sázel
stromy)
5. další nápady?

-

kampaň Pijme počernickou vodu (I.Juklová) – upřednostňovat vodu z veřejného vodovodního
řadu před vodou kupovanou v PET lahvích; je reálné zapojit VEOLIA a.s.? (zjistí I.Juklová)

-

boj proti psímu nepořádku – zahájení kampaně (mj. sběr námětů a nápadů z řad veřejnosti)

-

16.4. dopoledne úklid HP v rámci projektu Ukliďme Česko (O.Hrubeš) – propagace společně
s akcí Den Země, odměna pro dobrovolníky – poukaz na občerstvení odpoledne (MŠ Chodovická
– domácí koláč, nápoj) + příp. propagační předměty L.Tomsová

5. Projekt na zřízení volnočasového prvku s účastí žáků ZŠ:
- K.Klímová předala metodický materiál pro realizaci žákovských projektů (L.Tomsová do ZŠ
Chodovická, pro ZŠ Ratibořická A.Šefčíková, ZŠ Stoliňská vyřídí K.Klímová), jinak viz
odsouhlasený harmonogram
6. Další jednání Komise bylo navrženo na 23.3.2016 od 8:00 v kanceláři paní starostky.
Zapsala: L.Tomsová, ověřila: K. Klímová

