
Zápis z jednání Komise PZMČ a MA21, 11.5.2016, 8:00 – 8:50  
 
Přítomni: K.Klímová, H.Moravcová, L.Tomsová, I.Juklová , R.Stára, O.Hrubeš 
Omluveni:, B.Stýblová, M.Škorpilová 
Hosté: R. Tauer, P. Uzel, A. Šefčíková 
 
1. L.Tomsová informovala Komisi o stavu příprav na Formanské slavnosti v Horních Počernicích 

(15.5. 10-16 hod v areálu hotelu Čertousy): non-stop koncert ZUŠ, řemesla (Senioři SKP HOPO, 
DDM, ZŠ Stoliňská, Azylový dům SKP HoPo, krajkářky), MUM dětský koutek se soutěžemi, 
zvířátka Zookoutek Radonice 

 
2. Kampaň Boj proti psímu nepořádku,  I.etapa, zahájení 05/2016: 

- článek v HPZ 05/2016 splněno, cedulky do trávníku – k dispozici ve sběrném dvoře 

- jednodenní akci smíšených hlídek městských strážníků a žáků ZŠ v plánovaném rozsahu 
potvrdil R.Tauer za Městskou policii Praha 14, byly vytvořeny letáčky na rozdávání ve 
formátu A6, L.Tomsová nakoupí psí pamlsky (bude k vyzvednutí na ÚMČ), K. Klímová zajistí 
a nechá ve vrátnici ZŠ Ratibořická 30 ks dopravních vestiček, A.Šefčíková a K.Klímová 
společně zpracují tiskovou zprávu před akcí a paní starostka  H.Moravcová zajistí odeslání 

 
3. L.Tomsová informovala Komisi o stavu příprav na akci Bezpečně na kole (5. třídy všech 

hornopočenických ZŠ, na dopravním hřišti ZŠ Stoliňská) 
 
4. Participační projekt „volnočasový prvek“ běží, probíhá veřejné hlasování. Realizace podle plánu. 
 
5. Formulace stanoviska Komise k budování dopravního hřiště v H.P:  

L.Tomsová přečetla přítomným stanoviska školské komise, komise sportu a volnočasových 
aktivit, komise životního prostředí, p.Moudrého a ředitelky ZŠ Ratibořická a následně na toto 
téma proběhla diskuze. Z této diskuze vyplynulo: 
1. Pro tento účel by bylo možno využít výhledově též pozemek u hradecké dálnice nebo U 
Starých rybníků. 
2. Před tím, než bude MČ Praha 20 vážně zvažovat investici do zřízení dopravního hřiště, je 
třeba provést průzkum potřeby takového prvku u okolních obcí a městských částí a na jeho 
základě vypracovat finanční rozvahu provozních nákladů. 
3. K.Klímová navrhla zřízení jakési „dopravní naučné stezky“ – tj. umístit „tréninkové“ dopravní 
značky a textové tabule podél existující cestní sítě (cyklistické stezky nebo asfaltové chodníky 
v zástavbě?); L.Tomsová upozornila, že podobné zařízení nesmí vést ke kolizím chodců 
s cyklisty či dětmi na koloběžkách. 

 

6. Další jednání Komise je 22.6.16  od 8:00 v kanceláři paní starostky. 

 

Zapsala: Karolína Klímová 

Ověřila: Lenka Tomsová 


