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Výsledky z roku 2017
• Fórum mladých 28. března (42 studentů ze 17 základních a 

středních škol)
• Anketa (2 240 platných hlasů)
• Nejvíce hlasů získalo 10 podnětů
• Veřejné fórum 10. dubna – zařazeny dva podněty
➢Řešit čistotu a bezpečnost v okolí stanice metra Kobylisy
➢Snažit se rozšířit nabídku občerstvení ve školách
• Schváleno RMČ a ZMČ
• Předáno k řešení na odbory úřadu



Názvy stolů v roce 2017

•Vzdělávání

•Kultura, životní styl

•Doprava

•Veřejný prostor

•Bezpečnost



Snažit se rozšířit nabídku občerstvení 

ve školách1.

807 hlasů



•ZŠ Na Šutce spolupracuje s nutriční 
terapeutkou

•Dodržování výživových norem

•Spolupráce s Českou školní inspekcí a 
Hygienickou stanicí hl. m. Prahy 

•Vaření diet



Zřídit venkovní učebny
2.

807 hlasů



Na venkovní učebny 13 základních škol zřizovaných MČ 
Praha 8 jsou zpracované projektové dokumentace.

Projektu se neúčastní ZŠ Burešova a ZŠ U Školské 
zahrady.

Realizaci zajišťují ředitelé škol, financování zajišťuje MČ 
Praha 8.



Řešit čistotu a bezpečnost v okolí stanice 
metra Kobylisy3.

573 hlasů



• Spolupráce Odboru sociálních věcí s Městskou policií Praha, Policií ČR a neziskovými 
organizacemi

• Terénní pracovníci

• Pozemky ve vlastnictví hl. m. Praha

Institut hl. m. Praha zpracoval dokument

VEŘEJNÝ PROSTOR A JEHO POTENCIÁL U STANIC METRA 

Soubor opatření a doporučení pro vybrané stanice metra Skalka, Dejvická, Bořislavka, 
Luka, Lužiny, Hůrka, Karlovo náměstí, Českomoravská, Černý Most, Háje, Ládví

Schváleno Radou hlavního města Prahy usnesením číslo 2294 ze dne 20. 9. 2016.



Zřídit letní kino v Bohnicích
4.

561 hlasů



V srpnu 2017 nově KINOBUS v Ládví
za koupalištěm a v Bohnicích v 
léčebně, vstup zdarma

Letní promítání v Karlíně



Řešit problémy vyplývající z chování osob 
pod vlivem návykových látek5.

354 hlasů
Spolupráce Odboru sociálních 
věcí s Městskou policií Praha, 
Policií ČR, neziskovými 
organizacemi a pracovníky v 
terénu



Zabývat se rizikovými místy z hlediska 
bezpečnosti6.

325 hlasů



Řešit nedostatek parkovacích míst pro 
studenty a rodiče u škol zdarma7.

324 hlasů



Nutno podporovat pěší docházení do školy, dojíždění na 
kole, koloběžkách a hromadnou dopravou

• Realizujeme v základních školách program Bezpečné cesty do 
školy

➢ ZŠ Burešova

➢ZŠ U Školské zahrady

➢ZŠ Dolákova

➢ZŠ Lyčkovo náměstí



Dokončit stavbu a využití Centra Palmovka, 
vyčistit ulice v okolí8.

323 hlasů



Pro oblast Palmovky připravujeme proměnu

www.palmovkated.cz

Využití nové budovy

- Zdravotnická záchranná služba hl. m. Praha 

- Úřad městské části Praha 8

- Restaurace

Dokončení stavby a jejího okolí 2019 - 2020

http://www.palmovkated.cz/


Zajistit zvýhodněné vstupné pro studenty 
do všech divadel9. 

Divadla mají snížené 
vstupné pro studenty a 
seniory

261 hlasů



Prodloužit intervaly na semaforech pro 
chodce10.

Řeší Technická správa 
komunikací Praha ve 
spolupráci s Ústavem 
dopravního inženýrství

240 hlasů



DĚKUJI ZA POZORNOST

Petr Vilgus
Místostarosta MČ Praha 8

Politik místní Agendy 21

Email: petr.vilgus@praha8.cz

Tel. 602 607 994

mailto:petr.vilgus@praha8.cz

