2018

Veřejné fórum 16. dubna
Kulturní dům Ládví,
Burešova 1661,
Praha 8 - Kobylisy

Zápis z Veřejného fóra 2018
Datum a čas konání: 16. dubna 2018 od 18 do 20 hodin
Místo konání: Kulturní dům Ládví
Přítomno dle prezenční listiny: 83 občanů
Moderátor: Iva Hájková, Dana Diváková
Program:
• Způsob řešení největších problémů / podnětů z roku 2017
• Sepisování aktuálních problémů / podnětů, diskuze
• Hlasování o největších problémech / podnětech
• Informace o novém ročníku participativního rozpočtu MOJE OSMIČKA
• Sdělení dalšího postupu, poděkování

Název kulatého stolu

odbory ÚMČ

Účast - jméno

A. Doprava

Odbor dopravy

Jaroslav Kašpárek
Marek Černý

B. Životní prostředí

Odbor životního prostředí

Eva Šimková

C. Rozvoj městské části,
bydlení, podnikání,
investice

Odbor správy majetku

Jiří Eliáš

D. Občan a úřad,
informovanost, služby
občanům

Odbor kancelář tajemníka
Josef Rambousek
Oddělení komunikace,
Jan Macke
vnějších vztahů a infocentra

E. Školství, volný čas,
sport, kultura

Odbor kultury, sportu,
mládeže, památkové péče

Alena Teichmanová

F. Sociální oblast,
bezpečnost, zdraví
obyvatel

Odbor sociálních věcí

Alena Bicanová
Zuzana Holíková

G. Participativní rozpočet Oddělení strategického
MOJE OSMIČKA
rozvoje a MA21

Jana Martínková
Lenka Černínová
Iva Hájková

Radní MČ

Petr Vilgus

Hana Matoušová

Zápis:
Veřejné fórum 2018 pořádala MČ Praha 8 ve spolupráci s Národní sítí Zdravých měst ČR
v rámci procesu zavádění místní Agendy 21.
Na úvod Veřejného fóra 2018 sdělil místostarosta MČ Praha 8 Petr Vilgus, jak jsou řešeny
největší problémy / podněty, které občané zformulovali na Veřejném fóru 2017, a ke kterým
se mohli občané vyjádřit v anketě umístěné na webu MČ Praha 8, a v rámci sociologického
průzkumu. Dana Diváková z Národní sítě Zdravých měst ČR sdělila informace o projektu Zdravé
město a místní Agenda 21, který MČ Praha 8 realizuje od jara 2015.
Následně měli občané možnost diskutovat a sepisovat problémy/podněty u šesti kulatých
stolů. Jeden stůl byl vyhrazen pro informace nad novým ročníkem participativního rozpočtu
MOJE OSMIČKA www.mojeosmicka.praha8.cz.
A.
B.
C.
D.
E.
F.
G.

Doprava
Životní prostředí
Rozvoj městské části, bydlení, podnikání, investice
Občan a úřad, informovanost, služby občanům
Školství, volný čas, sport, kultura
Sociální oblast, bezpečnost, zdraví obyvatel
Participativní rozpočet MOJE OSMIČKA

Z každého kulatého stolu byly na základě hlasování určeny dva největší podněty/problémy,
které by měly být podle přítomných občanů řešeny přednostně. Každý občan pak mohl dát své
dva hlasy některému z těchto nejdůležitějších podnětů/problémů k určení pořadí jejich
důležitosti.
Níže jsou sepsány všechny podněty/problémy, které občané nechali zapsat prostřednictvím
pracovníků ÚMČ Praha 8 na velké archy u jednotlivých kulatých stolů. Tučně jsou zvýrazněny
ty, které získaly nejvíce hlasů u jednotlivých stolů a postoupily do dalšího hlasování. Konečné
pořadí hlasování je uvedeno v tabulce tohoto zápisu.
Občané měli k dispozici příklady některých projektů, na kterých MČ Praha 8 pracuje a které
jsou uveřejněny na odkazu https://www.praha8.cz/Projekty-a-studie.
Na závěr setkání byly představeny pravidla pro podávání návrhů občanů ke zkvalitnění
veřejného prostoru v tzv. participativním rozpočtu MOJE OSMIČKA. Návrhy je možno podávat

od 23. dubna do 30. června 2018 přes web www.mojeosmicka.praha8.cz. Na něm jsou veškeré
potřebné informace k novému ročníku a k výsledkům předchozího ročníku v roce 2017.

Přehled všech problémů / podnětů z Veřejného fóra 2018 (soupis je přepisem
podnětů zaznamenaných u jednotlivých kulatých stolů)
A. Doprava
Nejdůležitější
• Nesouhlas s čimickou radiálou, nahradit tunelem z Pelc-Tyrolka na křižovatku
Cínovecká, Kostelecká
• Zrušit BUS nádraží Ládví, přesunout do Letňan
Ostatní (řazeno od nejvíce získaných hlasů)
• Vytipovat lokality pro parkovací domy, občanská vybavenost na jejich střechách
• Zřídit parkovací zóny v ul. Mirovická
• Zlepšit obslužnost MHD ul. K Ládví
• Zrušit Bus nádraží na Florenci, přesunout na okraj města
• Nebezpečné přecházení na Ďáblické
• Zajistit možnost krátkodobého stání pacientů u Polikliniky Mazurská
• Odstraňování autovraků, zejména v zónách placeného stání
• Zlepšit možnost výjezdu ze sídliště Ďáblice na ul. Ďáblickou
• Zajistit bezpečné úrovňové přecházení u autobusové zastávky Sídliště Čimice
• Nesouhlas s obousměrným provozem ul. Katovická u OC Odra
• Špatný stav chodníku od ZŠ Chabařovická (podnět zaslán emailem)
• Špatný stav chodníků před objektem Frýdlanstká 1315 (podnět zaslán emailem)

B. Životní prostředí
Nejdůležitější:
• Instalovat nádoby na bioodpad (i na sídlištích)
• Podporovat vznik komunitních zahrad, vytipovat vhodné lokality (nejen opuštěné)
- na sídlištích
- okolí ulic Vršní, Horňátecká, Služská
Ostatní (řazeno od nejvíce získaných hlasů)
• Zhoršení životního prostředí v souvislosti s plánovanou výstavbou obchodního domu
Kaufland (nárůst dopravy, vliv na Botanickou zahradu a okolí)

•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•

Palmovka = frekventovaná křižovatka, udělat park se stromy, fontánou, lavičkami,
odpadkovými koši, altánky…
Ládví metro – zhoršení životní prostředí hlavně BUS dopravou
Odstranit autovraky v ulicích, mohou ohrožovat životní prostředí a snižují parkovací
stání
Znečištěné ulice Prahy 8, např. u Kauflandu v Libni - přístupové cesty
Zhoršení životního prostředí v souvislosti s plánovanou rekonstrukcí obchodního
centra Odra Bohnice (v plánu je obousměrná ul. Katovická pro zásobování a vjezd na
parkoviště)
Odpadky znečištěný úsek libeňský Kaufland – Libeňský most – Palmovka
Existuje vyhláška na klid o svátcích a nedělích? Jestli ne, zřídit kvůli hluku např. ze
sekání zahrad, vrtání…
Zhoršení životního prostředí v souvislosti s plánovanou výstavbou na místě
zahrádkářské kolonie Okrouhlík)
Likvidace keřové výsadby a nová se nevysazuje + stromy (sídl. Sokolníky, už i sídl.
Ládví)
Odstranit světelný bilboard v ul. V Holešovičkách – světelný smog
Více komunitních kompostérů na Praze 8

Pochvala za zřízení komunitního kompostéru v oblasti „důlku“ v Libni.

C. Rozvoj městské části, bydlení, podnikání, investice
Nejdůležitější:
• Zabránit ve výstavbě v zahrádkářské kolonii Na Okrouhlíku
• Výstavba nových bytových jednotek a sociálního bydlení
Ostatní (řazeno od nejvíce získaných hlasů)
• Výstavba parkovacích domů
• Dostavba Centra Palmovka
• Zrušení světelného bilboardu v ul. V Holešovičkách

D. Občan a úřad, informovanost, služby občanům
Nejdůležitější:
• Vrácení rozklikávacího rozpočtu na web MČ Praha 8
• Propagovat možnost objednání na úřad on line

Ostatní (řazeno od nejvíce získaných hlasů)
• Lokální platformy pro komunikace mezi občany (fyzické)
Pochvala za facebook MČ, mailové info z Prahy 8, strojově čitelnou úřední desku, informační
službu SMS

E. Školství, volný čas, sport, kultura
Nejdůležitější:
• Posílit kapacity základních škol tak, aby mohly školy poskytovat odpovídající
vzdělávání talentovaných žáků
• Podporovat alternativní vzdělávání ve školách
Ostatní (řazeno od nejvíce získaných hlasů)
• Rekonstrukce cyklostezky A2 Thomayerových sadů po most Barikádníků (posun
k řece)
• Zvýšit formy pomoci dětem se specifickými potřebami (logopedie, dysgrafie,
dyslexie…)
• Podpora mezigeneračního učení a aktivit
• Podpora spolupráce kulturních a vzdělávacích institucí
• Podpora a osvěta fairtrade ve školách
• Kulturní dům Ládví výrazně obsadila Pražská komorní filharmonie, a to omezuje
kulturní akce pro občany
• Posílit kapacity základních i mateřských škol tak, aby se snížil počet žáků ve třídách
• Podpora kvality školství
• Rozvoj komunitních aktivit při veřejných knihovnách
• Rozvoj komunitních aktivit při muzeích

F. Sociální oblast, bezpečnost, zdraví obyvatel
Nejdůležitější:
•
•

Zvýšit terénní sociální práce pro resocializaci osob bez přístřeší
Kontrolovat pravidelně lokality, kde se vyskytují osoby bez přístřeší (včetně úklidu)

Ostatní (řazeno od nejvíce získaných hlasů)
•
•

Sociální bydlení (model Brno)
Rozšíření sběrných kontejnerů na použité jehly

•
•
•

Řešit opuštěné vraky aut, ve kterých přespávají osoby bez domova (zvýšení pocitu nebezpečí)
Zvýšit informovanost o sociálních službách
Problém s instalací kamer na objektu Frýdlanstká 1315 (podnět zaslán emailem

Přehled nejdůležitějších podnětů z Veřejného fóra 2018,
seřazeno podle počtu získaných hlasů při závěrečném hlasování na Veřejném fóru
Pořadí
1.
2. -3.
2. -3.
4.
5.
6.
7.
8.

9. – 10.
9. – 10.
11.
12.

Podnět
Zrušit autobusové nádraží Ládví
Nesouhlas s čimickou radiálou – nahradit tunelem Pelc – Tyrolka na
křižovatku Cínovecká – Kostelecká
Zabránit výstavbě v zahrádkářské kolonii Na Okrouhlíku
Zvýšit terénní sociální práce pro resocializaci osob bez přístřeší
Výstavba nových bytových jednotek, obzvlášť sociálních
Instalovat nádoby na bioodpad (i na sídlištích)
Kontrolovat pravidelně lokality, kde se vyskytují osoby bez přístřeší
(včetně úklidu)
Podporovat vznik komunitních zahrad, vytipovat vhodné lokality
(nejen opuštěné)
- na sídlištích
- okolí ulic Vršní, Horňátecká, Služská

Počet hlasů
17
15

Posílit kapacity základních škol tak, aby mohly školy poskytovat
odpovídající vzdělávání talentovaných žáků.
Podporovat alternativní vzdělávání ve školách.
Vrátit rozklikávací rozpočet na web MČ Praha 8
Propagovat objednání na úřad online

2

Podněty z hodnotících dotazníků (přepsány doslovně dle zápisu občanů).
Celkem odevzdáno 35 dotazníků.
S čím jsem byl/a spokojen/a?
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Jak se hlasovalo
Naprosto špatná organizace
Se snahou řešit problémy
Témata, organizace
Organizace, dynamika
S organizací
Srozumitelnost prezentací
Možnost dotazů a podnětů u stolů
S přítomností zástupců z úřadu Prahy 8

15
11
9
7
5
4

2
1
0

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Přítomnost zástupců MČ
Přístup facilitátorů
Vstřícnost koordinátorů doprava / životní prostředí
Že to vůbec je
Se vším
Organizace
S akcí celkově, mohla jsem vyjádřit svůj názor, získala jsem přehled o řešených tématech
Organizace
Moderace a možnost se potkat se zaměstnanci
Možnost se věcně vyjádřit
Srozumitelné sdělení pravidel průběhu
Vstřícnost některých koordinátorů
Nespokojen – málo času pro podněty
Možnost uplatnit připomínky
Atmosféra
Dobře zorganizované
Pozitivní: absolutní a pohodový přístup, možnost řešení, diskuze, skutečné realizace,
negativní: dlouhá část vysvětlovací (úvodní), hodilo by se více času ve prospěch diskuze
Propagovat zdravý životní styl

Jak jsem se o veřejném fóru dozvěděl/a?
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Od mámy
Emailem 9x
Facebook 5x
Od známého, souseda 3x
Náhodou kolem
Osmička 5x
Web 4x
Letáky
Pozvánka od „Krásné Kobylisy“
SMS 2x
Komise MA21

Vlastní připomínky k doplnění, které nebyly zapsány a projednány (texty přepsány z dotazníků):
•
•
•
•
•

Chodník z Chabařovické kolem jezírka – Ládví, kaluže vody
Zapisovatelka od stolu E nepustila nikoho ke slovu a skoro žádné slovo nenapsala bez chyby
Penny Ládví
Více prostoru na podávání podnětů a hlasování – větší časová dotace
Malá účast, zlepšit agitaci

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Málo času u jednotlivých stolů na podněty (zápis témat pro hlasování), vstřícný přístup
Tristní nedostatek na odboru územního rozvoje a výstavby a s tím související nedodržování
zákonných lhůt ze strany úřadu
Striktnější organizace u stolů, garanti se nechali pohltiti diskuzí a neplnili svou roli
Další návrhy občanské (společenské) vybavenosti a plány řešení budoucnosti (sídliště) Prahy
8
Studenti neumějí zachytit dostatečně podstatu problémů pro zápis. Je třeba více cviku či jim
přidělit garanty
Prostor pro volnočasové aktivity dorostu v zimě. Kluby?
Proč se postupně likviduje zázemí pro akce v KD Ládví (šatny, bar) a obsazení je kancelářemi
Filharmonie?
Neúnosná situace s psími exkrementy (v okolí Důlku, Palmovky)
Nebezpečný přechod u Paláce Svět, nutno zřídit mobilní semafor. Ráno policista nestačí
během nebezpeční pro děti ze školy ZŠ B. Hrabala
Park Na Okrouhlíku – údržba zeleně
Oprava Ládví – podloubí, odplevelení dvou ostrůvků na zeleň, kde je plno nedopalků od
cigaret

V hodnotícím dotazníku mohli občané „oznámkovat“ od 1 (nejlepší) do 5 (nejhorší) tyto oblasti:
výsledná „známka“
1. Srozumitelnost prezentací

1,4

2. Příležitost pro aktivní účast

1,9

3. Obsah programu – jeho pestrost

1,7

4. Moderace akce

1,5

5. Atmosféra akce

1,8

Celkové vyhodnocení

1,7

Zapsala: Iva Hájková, koordináorak místní Agendy 21, iva.hajkova@praha8.cz

