
    
  
 

Zápis ze setkání s občany ke tvorbě strategie MČ 

pro oblast Karlína 

 

Datum a čas konání: 21.10. od 17 h. do 19:45 h. 

Místo konání: ZŠ Lyčkovo náměstí 

Přítomni za MČ Praha 8: Petr Vilgus – zástupce starosty, Anna Kroutil – radní, Radomír 

Nepil – radní  

Přítomni za ÚMČ Praha 8: Iva Hájková a Pavel Roušar –  odd. strategického rozvoje a 

MA21, Gabriela Císařová a Lenka Víšková – odbor správy majetku, Jan Srba – odbor 

životního prostředí a speciálních projektů, Petr Svoboda – odbor školství, Petr Souček a Petr 

Květák – odbor sociálních věcí 

Přítomno občanů dle prezenční listiny: 37 

Cíl setkání: 

Sběr podnětů ve spojení s diskuzí s politiky MČ a úředníky ÚMČ v rámci projektu Měníme 

Prahu 8 pro tvorbu Strategického plánu udržitelného rozvoje MČ Praha 8. 

 

Občané podávali podněty a diskutovali u tematicky zaměřených stolů: 

A. Technická infrastruktura, doprava, životní prostředí  

B. Školství, kultura, sport, volnočasové aktivity, Zdravotnictví a sociální oblast  

C. Bezpečnost, rozvoj území, bydlení  

 

Občané podali 85 písemných podnětů převážně v těchto oblastech: 

DOPRAVA 

 Parkovací zóny 

 Stav chodníků 

 Kontrola zákazu parkování 

 Cyklostezky, in-line dráha 

ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ 

 Úklid chodníků, údržba zeleně 

 Zahušťování bytové zástavby 

 Velkoobjemové kontejnery na tříděný odpad 

SPORT 

 Sportovní vyžití pro děti 

ŠKOLSTVÍ 



    
  

 Kapacita ZŠ Lyčkovo náměstí 

ROZVOJ ÚZEMÍ 

 Rohanský ostrov – vytvořit klidovou zónu s herními prvky 

 

Sběr podnětů se uskutečnil i pomocí POCITOVÉ MAPY. Občané tak odpovídali na dotazy: 

kde to mám rád(a), kde se necítím bezpečně, kde je to ošklivé a kde mi něco chybí 

s označením konkrétního místa. 

 

Zástupci ze Správy železniční dopravní cesty seznámili občany s plánovanou rekonstrukcí 

Negrelliho viaduktu. Veřejnost bude o rekonstrukci detailněji informována před její zahájení 

formou diskuzního kulatého stolu. 

 

Všechny podněty jsou uveřejněny na webových stránkách www.praha8.cz/ma21. Budou 

roztříděny dle oblastí a důležitosti, následně předány k řešení na příslušné odbory ÚMČ. 

Občané budou informováni o řešení problémů na emaily, které sdělili a na webu MČ Praha 8. 

 

Matouš Ettler ze školní televize Reflegs TV pořizoval videozáznam, který bude uveřejněn na 

webu MČ Praha 8. 

 

Zapsala: Iva Hájková 

 

 

 

http://www.praha8.cz/ma21


    
  

 

 
 

 



    
  

 

 

 
 

 


