
    
  
 

Zápis ze setkání s občany ke tvorbě strategie MČ 

pro oblast Bohnic 

 

Datum a čas konání: 9. 11. od 17:00 h. do 19:00 h. 

Místo konání: Kulturní dům Krakov 

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

– předseda Komise životního prostředí, Tomáš Tatranský – zastupitel, Zdeněk Nagovský – 

předseda Komise pro bezpečnost 

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

MA21, Jiří Eliáš a Lenka Víšková – odbor správy majetku, Lukáš Klíma – odbor životního 

prostředí a speciálních projektů, Petr Svoboda – odbor školství, Richard Škotko – odbor 

sociálních věcí, Vladislava Wildtová – odbor kultury, sportu, mládeže a památkové péče 

Přítomno občanů dle prezenční listiny: 27 

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 50 písemných podnětů převážně v těchto oblastech: 

DOPRAVA 

 Chybí parkovací místa 

 Přeplněné autobusy 

 Parkování u Ďáblického háje 

 Přechody pro chodce 

ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ 

 Nepořádek okolo kontejnerů na tříděný odpad 

 Devastace odpočinkových míst 

 Nepořádek na zastávkách MHD 

 Využití zelených ploch pro volný čas 



    
  

VOLNÝ ČAS 

 Oživit a více propagovat akci Kdo si hraje, nezlobí 

ROZVOJ ÚZEMÍ 

 Zahušťování zástavby 

 Výstavba Trója Horizont 

 Rekonstrukce Odry 

BEZPEČENOST 

 Hluk a nepořádek v okolí Padhajská pole 

ŠKOLSTVÍ 

 Zřízení vzdělávacího programu Montessori (alternativní třídy) 

 

Oblast Statku Vraných a aktivity spolku „Bohnice žijí“ byly občany pozitivně hodnoceny 

v rámci tzv. Pocitové mapy. Na ní občané lokalizovali místa, kde to mají rádi, kde se necítí 

bezpečně, kde je to ošklivé a kde něco chybí (např. státní Montessori škola). 

 

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 

vedoucím Místního oddělení policie Bohnice npor. Bc. Radkem Bábíčkem. 

 

 

 

Zapsala: Iva Hájková 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.praha8.cz/ma21


    
  

 

 
 

 



    
  

 

 
 

 


