
Zápis z jednání Komise PZMČ a MA21, 14. 12. 2016, 8:00 – 9:45  
 
Přítomni: K.Klímová, H.Moravcová, I.Juklová , O.Hrubeš, L.Tomsová 
Omluveni: B.Stýblová, R.Stára, M.Škorpilová 
Hosté: P. Uzel, A. Šefčíková, H.Čížková, L.Štiková 
 

1. L. Štiková seznámila přítomné s projektem Místní akční plán vzdělávání v Městské části Praha 20 - 
Horní Počernice (dále jen MAP), jehož je koordinátorkou: 

 MAP byl oficiálně schválen RMČ Praha 20 8.12.2016, garantem za MČ je 1. zástupce starostky 
Eva Březinová, projekt je zaměřen na vzdělávání dětí 0-15 let, cílem je zmapovat aktuální 
potřeby vzdělávání v MČ na dalších 5 let, termín dokončení projektu k 31.12.2016; 

 řešitelské (pracovní) skupiny by měly být složeny z reprezentantů všech skupin obyvatel MČ 
(kromě samotných dětí), které jsou přímo účastny na vzdělávání (pedagogové, rodiče, 
neziskové organizace činné ve vzdělávání (včetně volnočasových aktivit), zastupitelé MČ); 

 L. Tomsová poukázala na to, že je třeba v rámci tvorby projektu zařadit veřejné projednání 
zpracovaného MAP – např. v rámci některého kulatého stolu s radními nebo Veřejného fóra 
v 05/2017; 

 radní H. Čížková upozornila, že bude třeba uvést do souladu MAP a stávající strategický plán; 

 starostka H. Moravcová upozornila, že výsledek MAP  před projednáním s řídícím výborem 
musí být projednán a schválen Zastupitelstvem nebo Radou MČ Praha 20. 

Úkol: L. Tomsová a L. Štiková ve spolupráci s 1. zástupcem starostky E. Březinovou najdou 
vhodný termín a formu veřejného projednání výsledků MAP vzdělávání. 

2. Opatření ROPID k trase BUS linky 224 (odklon do Svépravic): 

 předsedkyně a tajemnice komise obdržely k této věci v kopii dopis občanů z Božanovské ulice, 
vč. záznamu obratu cestujících (opoziční názor je prezentován na 
http://epocernice.cz/spolecenske-deni/84-ostatniakce/1382-2016-11-28-21-24-06.html a Komisi 
s nimi seznámily; 

 H. Moravcová uvedla, že ROPID předložil Komisi dopravy vlastní průzkumy vytíženosti linky a 
na tomto základě proběhne jednání ROPID a MČ Praha 20 o vedení linky; dále uvedla, že MČ 
požádala ODA MHMP o opravu povrchů v ulici Domkovská a bylo jí vyhověno (realizace 2017), 
s Městskou policií bylo dojednáno, že budou domluvou a příp. pokutováním „vyparkovávat“ auta 
parkující v rozporu se zákonem č. 361/2000 Sb. a překážejících plynulému provozu MHD v ulici; 

 vyřízení záležitosti má na starosti Odbor životního prostředí a dopravy ÚMČ Praha 20, kam se 
lze obracet pro informace. 
 

3. Komunikace občané/ MČ Praha 20 – nastavení vs. praxe:  

 ÚMČ komunikuje s občany podle zákona č. 500/2004 Sb., zák. č. 106/ 2004 Sb.  

 v zájmu zkvalitňování služeb občanům je možno v rámci interních pravidel ÚMĆ nastavit 
„přísnější“ systém, např. povinnost poskytovat zpětnou vazbu e-mailem (je-li uveden) v průběhu 
řešení; starostka H. Moravcová předá podnět tajemnici ÚMČ. 

4. Audit udržitelného rozvoje MČ Praha 20 v roce 2017:  

 proběhl audit v oblasti Kultura a tradice, výsledky budou uveřejněny na 
www.zdravehornipocernice.cz. 

  

5. Návrh témat do Plánu zlepšování procesu MA21 v roce 2017 

 zpracování zbývajících 9 auditů udržitelného rozvoje  

 realizace participativního rozpočtování pro rok 2017 v rámci vyčleněné částky 1 mil 
Kč v rozpočtu MČ Praha 20 se zapojením všech občanů a organizací působících v MČ 
Praha 20,  

http://redir.netcentrum.cz/?noaudit&url=http%3A%2F%2Fepocernice%2Ecz%2Fspolecenske%2Ddeni%2F84%2Dostatniakce%2F1382%2D2016%2D11%2D28%2D21%2D24%2D06%2Ehtml
http://www.zdravehornipocernice.cz/


 pilotní realizaci školního fóra na ZŠ Ratibořická, 

 propagaci udržitelné dopravy (elektrokola, elektromobily),  

 rozšíření spolupráce s místními podnikateli (projekt Podaná ruka),  

 nastavení, řízení a kontrola komunikačních toků mezi MČ, ÚMČ a veřejností – zřízení 
nové pracovní pozice. 

 zapojení do projektu NSZM ČR Portfolio-Integrace systémů řízení kvality v obcích a 
městských částech. 

 

6. Místní akční plán snížení zátěže obyvatel hlukem a prachem s využitím MA21: 

 projekt běží podle plánu; 

 

7. K. Klímová informovala o stavu jednání ve věci nového krytého sportoviště v areálu FZŠ 
Chodovická (informace byla zaslána členům Komise v předstihu): 

 na základě poptávkového řízení byl vybrán a Radou MČ Praha 20 odsouhlasen dodavatel 
projektové dokumentace pro ÚR i realizaci (http://www.sportovniprojekty.cz/), termín zpracování 
dokumentace pro ÚR je 8 týdnů od podepsání smlouvy; 

 dokumentace bude zpracována na základě studie ing. Bejčka (lze najít zde 
http://www.pocernice.cz/mestska-cast/rozvoj-mc/vystavba/sportovni-hala-3/, Náhled 1 a Náhled 
2); hala bude umístěna na místě dětského hřiště při ZŠ Ratibořická (bývalá U-rampa) v areálu 
FZŠ Chodovická; 

 k detailnímu zadání PD bude ustavena pracovní skupina, kde budou zastoupeni sportovci 
v Horních Počernicích, ÚMČ Praha 20, MČ Praha 20 a dodavatel; činnost pracovní skupiny 
k záměru Nová sportovní hala/tělovična v H. P. bude ukončena. 

8. Byly zpracovány urbanistické studie studenty ČVUT pro rozvojové území Horní Počernice-východ, 
které budou veřejnosti představeny na kulatém stole s radními v únoru 2017. Členům komise bude 
znovu zaslán odkaz na uložiště, kde si je budou moci stáhnout a na lednovém jednání komise se 
k nim vyjádřit. Pro další zajímavé informace o zásadách udržitelného rozvoje sídel z pohledu 
urbanisty se lze obracet např. k přednáškám ing. arch. Petra Klápště 
https://www.facebook.com/events/1660686150896959/ ) 

9. Různé: 

 P. Uzel (cyklokoordinátor) požádal Komisi o podněty k umístění cyklostojanů v obvodu MČ 
Praha 20. 

10. Termíny jednání komise na 1. pololetí 2017  4.1.;15.2.;8.3.;12.4.;3.5.;14.6.    od 8:00 v kanceláři 
paní starostky. 

 

 

 

Zapsala: Karolína Klímová 

Doplnila a ověřila: Lenka Tomsová 
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