
Zápis z jednání Komise PZMČ a MA21, 31.8.2016, 7:30 – 8:30  
 
Přítomni: K.Klímová, L.Tomsová, I.Juklová , R.Stára, O.Hrubeš, B.Stýblová, 
M.Škorpilová 
Omluveni:, , H.Moravcová 
Hosté: R. Tauer, P. Uzel, A. Šefčíková, H.Čížková 
 

1. L.Tomsová uvedla hosta, paní Hanu Čížkovou, s tím, že radní se stala pověřenou 
pro strategické plánování MČ a má v úmyslu zúčastňovat se jednání komise 
PZMČ pravidelně. Radní Aleně Šefčíkové, pravidelnému a aktivnímu hostu na 
jednání komise v minulém období, naopak pracovní rozvrh znemožní se ranních 
jednání nadále účastnit. 

2. L.Tomsová informovala Komisi o stavu příprav na Veřejné fórum – 10 problémů 
2016, které proběhne 19.9. od 17 hod na Chvalském zámku. Předložila 
přítomným seznam „kulatých stolů“ a jména klíčových osob u nich přítomných. 
Upozornila, že v rámci „stolu o životním prostředí“ bude uvedena nová 
přepracovaná studie na obnovu Nolčova parku. Dále požádala členy komise, aby 
na tuto akci osobně pozvali co největší počet občanů, což jí bylo přislíbeno. 
Ondřej Hrubeš požádal o možnost prezentace/sběru námětů pro akci Ukliďme si 
Horní Počernice (v rámci kampaně Ukliďme Česko), byla mu přislíbena. 

3. L.Tomsová dále informovala Komisi o stavu příprav na akci Počernice v pohybu, 
která proběhne 1.10. od 14 do 17 hod. Díky příspěvku od hl.m.Prahy bude mimo 
jiné soutěžícím k zdarma vydáván zdravý nápoj-100% zdravá šťáva, dále dle 
letáku. 

4. L.Tomsová dále informovala Komisi, že byl MČ Praha 20 přiznán dotační 
příspěvek z Národního programu pro životní prostředí na realizaci projektu: Místní 
akční plán pro snížení zátěže obyvatel hlukem a znečištěním  ovzduší (09/2016-
12/2017). V jeho rámci bude provedena analýza mapující zátěž hlukem a 
znečištěním ovzduší v MČ a na základě této analýzy budou navržena možná 
řešení/opatření k jejich snížení. Tyto návrhy poslouží jako podklad pro vedení 
obce pro jednání o protihlukových a protiemisních opatřeních s ŘSD, MHMP MD 
apod. Do projektu bude zapojena školní mládež (5. třídy hornopočernických ZŠ 
vytvoří mapu dojížďky/docházky do školy)  Ekoškola ZŠ Ratibořická zpracuje 
výsledky ze všech škol a dopracuje jako prezentaci na akci pro veřejnost 
(workshop s prezentací výsledků studie). 

5. L.Tomsová přiblížila akci Svazu měst a obcí ČR: Za udržitelný svět, na kterou byli 
členové Komise pozváni e-mailem dne 29.8. Jedná se o sportovně vzdělávací 
akci v ZOO Praha, dne 3.10.2016 od 10-14 hod, kde budou zúčastněná města a 
obce prezentována týmem složeným v optimálním případě ze zástupců školní a 
středoškolské mládeže, seniorů, zástupců samosprávy a dalších skupin obyvatel. 
Komise tuto příležitost vnímá jako šanci podpořit týmového ducha v naší MČ a 
motivovat zejména naše školáky k činnosti nad rámec jejich povinností. Pan R. 
Stára přislíbil účast, I.Juklová osloví seniory, L.Tomsová osloví ZŠ a RC MUM. 

6. K.Klímová předala Komisi informaci paní J.Hájkové, že webová stránka MČ při 
otevírání dokumentů špatně funguje – někteří přítomní informaci potvrdili. 
Zároveň byl vznesen dotaz, zda funguje diskuse na těchto stránkách. L.Tomsová 
předá na odbor IT.   



7. L.Tomsová se členům komise omluvila za to, že dosud není zpracován zápis  
z kulatého stolu  ke studii tělocvičny a rozšíření DPS. Tento úkol nezajistila 
z důvodu plnění jiných pracovních povinností. K.Klímová dále upozornila, že na 
webové stránce MČ nejsou k dispozici zápisy z „kulatých stolů“ a dalších 
veřejných projednání, ve více případech – přítomní se shodli na tom, že volný 
přístup občanů k informacím je pro myšlenku Zdravého města klíčový a je tedy 
třeba zajistit, aby zápisy byly přístupné na internetu vždy a bez zbytečného 
prodlení. 

8. Kampaň SeberTO!:  

- na podněty občanů byly instalovány tři nové „psí“ koše, a to v ulicích Před dráhou, 
V dílcích a Rašínská 

- podle informace B.Stýblové a R.Stáry lidé kladně reagují na „nabádavé“ cedulky, 
byť tyto působí mírné obtíže při údržbě veřejných trávníků – nicméně, je třeba 
změnit způsob uchycení – sponka se trhá (L.Tomsová zařídí na OMH) 

- zopakujeme společnou akci městských strážníků a školáků – věci se opět ujme 
A.Šefčíková s dětmi ze ZŠ Ratibořická (na jaře se pokusíme zaujmout pro akci 
některou z dalších ZŠ v MČ); datum: 19.10. od 16-18 hod. R.Tauer uvolní pro 
tento účel a čas 5 strážníků.  Použijeme letáčky z 05/2016, L.Tomsová zajistí psí 
pamlsky, K. Klímová dodá dopravní vestičky v potřebném množství. 

- Členové komise navrhli, aby letáky byly vylepeny  na „psích“ koších v MČ – 
L.Tomsová projedná s vedoucím OMH 

- sbíráme nápady, jak v kampani pokračovat! 

9. L.Tomsová informovala  členy komise o kolujících spekulativních informacích 
v internetových mediích k pokáceným 2 kusům stromů v Nolčově parku. Skutečnost 
je taková, že 2 kusy pajasanu žláznatého byly zcela suché a z důvodu zajištění 
bezpečného pobytu v parku byly pokáceny. Vše bylo projednáno s OŽPD a 
oznámeno, jak ukládá zákon.  

 

 

 

9. Další jednání Komise 21.9.2016 od 8:00 v kanceláři paní starostky. 

 

Zapsala: Karolína Klímová 

Doplnila a ověřila: Lenka Tomsová 

 


