
Zápis z jednání Komise PZMČ a MA21, 19.10.2016, 8:00 – 9:00  
 
Přítomni: K.Klímová, H.Moravcová, I.Juklová , R.Stára, O.Hrubeš, , M.Škorpilová 
Omluveni:, , L.Tomsová, B.Stýblová 
Hosté: P. Uzel, A. Šefčíková, H.Čížková 
 

1. A.Šefčíková seznámila přítomné se stavem příprav akce SeberTO!:  

 čas konání 19.10. 16-18 hod;  

 4 skupiny složené vždy ze strážníka Městské policie a dvou žáků ZŠ Ratibořická budou 
procházet v určeném čase pejskaři oblíbená místa; 

 R. Stára upozornil, že by bylo vhodné umístit tabulky do trávníků poblíž cyklostezky 
vedoucí kolem tzv. biologických rybníků – zajistí osobně 

 je třeba u veřejnosti více propagovat „cedulky“ a jejich umisťování 

 

2. Územně–analytické podklady pro území MČ Praha 20: 

 H. Moravcová upozornila, že je třeba v této souvislosti věnovat zvýšenou pozornost 
umístění křižovatek a sjezdů ze SOKP a dále též pozemku vyčleněnému pro odpadové 
hospodářství. 
 

3. Akce pořádané s účastí MČ Praha 20: 

 s ÚMČ a samosprávou MČ třeba komunikovat přes tajemnici komise PZMČ L. Tomsovou 

 plánovat s dostatečným předstihem, aby bylo možno zajistit kvalitní propagaci 

 účast soukromé firmy je třeba zvážit se zřetelem k jejímu přínosu MČ (spolupráce s MČ) 
 

4. Spolupráce MČ Praha 20 s podnikateli: 

 nový originální projekt Podaná ruka (síťování místních podnikatelů, seniorů a dalších osob 
přispívajících k rozvoji komunitní spolupráce) 

 rozvoj podpory podnikatelů ze strany MČ (poradenství)  

 důraz na podporu těch podnikatelů, kteří nadstandardně spolupracují s MČ ( např. 
propagace – mj. v rámci HPZ) 
 

5. H. Čížková informovala členy komise o schůzce zástupce OMH ÚMČ a zájemci o obnovení 
výkonného spolku dobrovolných hasičů v H.P:  

 existuje zájem o znovuobnovení výkonného sboru dobrovolných hasičů v Horních 
Počernicích 

 kontaktní osoby: Jana Ryšavá (OMH ÚMČ), H. Čížková (samospráva MČ), J. Papoušek 
(zájemci) 

 

6. Další jednání Komise je naplánováno na 16. 11. 2016 od 8:00 v kanceláři paní starostky. 

 

Zapsala: Karolína Klímová 

Doplnila a ověřila: Hana Moravcová, starostka 



 


