
    
  
 

Zápis ze setkání s občany ke tvorbě strategie MČ 

pro oblast Kobylisy II 

 

Datum a čas konání: 25. 11. 2015 od 17:00 h. do 19:00 h. 

Místo konání: ZŠ Hovorčovická 

Přítomni za MČ Praha 8: Roman Petrus – starosta, Petr Vilgus – zástupce starosty, Alena 

Borhyová – zástupkyně starosty, Jana Pešlová – zastupitelka MČ, Vít Céza – zastupitel MČ, 

Tomáš Pavlů – zastupitel MČ 

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

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

životního prostředí a speciálních projektů, Petr Svoboda - odbor školství, Petr Květák - odbor 

sociálních věcí, Vladimír Slabý - odbor kultury, sportu, mládeže a památkové péče 

Přítomno občanů dle prezenční listiny: 19 

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 

C. Zdravotnictví a sociální oblast  

D. Bezpečnost, rozvoj území, bydlení  

 

 Občané podali přes 40 písemných podnětů převážně v těchto oblastech: 

DOPRAVA 

 Špatný stav ulic 

 Parkování a jeho regulace 

 Hustá doprava v okolí ZŠ Chabařovická 

 Omezení průjezdnosti tranzitní dopravy 

 Nebezpečné křižovatky 

 Oprava chodníků nebo jejich vybudování 

 linky MHD 

 



    
  

ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ 

 Hluk z U rampy 

 Více laviček 

 

VOLNÝ ČAS 

 Vybudovat cyklotrasy a in-line dráhy 

 Venkovní bazén Na Šutce 

 Lepší kulturní programy v KD Ládví 

 Podpora sportovních aktivit pro střední generaci 

 Více kulturních akcí 

 

ROZVOJ ÚZEMÍ 

 Špatný stva budov Nemocnice Na Bulovce 

 

BEZPEČNOST 

 Větší dohled policie (bezdomovci) 

 Kouření studentů v okolí ŠS Trivis 

 

ŠKOLSTVÍ 

 zřízení třídy Montessori nebo Waldorfské 

 

SOCIÁLNÍ OBLAST 

 Kapacita jeslí v ul. Mirovická není dostačující 

 

Na pocitové mapě občané lokalizovali místa, kde to mají rádi, kde se necítí bezpečně, kde je 

to ošklivé a kde jim něco chybí. 

 

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. 

 

Setkání s občany se vždy účastní i zástupci Policie ČR, tentokrát mohli občané diskutovat s 

npor. Bc. Bohumilem Dvořákem. 

 

Ze setkání pořídil Matouš Ettler ze školní televize Reflegs TV ZŠ Lyčkovo náměstí 

videoreportáž. 

 

 

Zapsala: Iva Hájková 

 

 

http://www.praha8.cz/ma21


    
  

 

 
 

 

 

 

 



    
  

 

 
 

 

 

 


