2017

Veřejné fórum 10. dubna

Kulturní dům Ládví,
Burešova 1661,
Praha 8 - Kobylisy

Zápis z Veřejného fóra 2017
Datum a čas konání: 10. dubna 2017 od 18 do 20 hodin
Místo konání: Kulturní dům Ládví
Přítomno dle prezenční listiny: 126 občanů
Moderátor: Iva Hájková, Petr Švec, Dana Diváková
Program:
 Způsob řešení největších problémů / podnětů z roku 2016
 Sepisování aktuálních problémů / podnětů, diskuze
 Hlasování o největších problémech / podnětech
 Pozvánka na akce MČ Praha 8
 Sdělení dalšího postupu, poděkování
Název kulatého stolu

odbory ÚMČ

Účast - jméno

A. Doprava, parkování,
stav komunikací

Odbor dopravy

B. Životní prostředí

Odbor životního prostředí a
speciálních projektů

C. Rozvoj městské části,
bydlení, podnikání,
investice

Odbor správy majetku
Oddělení strategického
rozvoje a místní Agendy 21

Jaroslav Kašpárek
Marek Černý
Michal Komenda
Tomáš Beneš
Petra Pýchová
Vilém Ledvina
Jiří Eliáš
Lukáš Bálek

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 školství
Odbor kultury, sportu,
mládeže, památkové péče

Petr Svoboda
Zuzana Láznová

F. Sociální oblast,
bezpečnost, zdraví
obyvatel

Odbor sociálních věcí

Alena Bicanová
Zuzana Holíková

G. Stůl mladých

Oddělení rozvoje

Eva Šimková

Radní MČ

Matěj Fichtner

Petr Vilgus

Jana Solomonová

Zápis:
Veřejné fórum 2017 pořádala MČ Praha 8 ve spolupráci s Národní sítí Zdravých měst ČR
v rámci procesu zavádění místní Agendy 21.
Na úvod Veřejného fóra 2017 přivítal přítomné občany zástupce starosty MČ Praha 8 Petr
Vilgus. V následující prezentaci sdělil, jak jsou řešeny největší problémy / podněty, které
občané zformulovali na Veřejném fóru 2016, a ke kterým se mohli občané vyjádřit v anketě
umístěné na webu MČ Praha 8, a v rámci sociologického průzkumu. Ten byl uskutečněn mezi
500 respondenty. Ředitel Národní sítě Zdravých měst ČR Petr Švec sdělil 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 sedmi kulatých
stolů:
A.
B.
C.
D.
E.
F.
G.

Doprava, parkování, stav komunikací
Životní prostředí
Rozvoj městské části, bydlení, podnikání, investice
Občan a úřad, informovanost, služby občanům
Školství, volný čas, sport, kultura
Sociální oblast, bezpečnost, zdraví obyvatel
Stůl mladých

Z každého kulatého stolu byly na základě hlasování určeny dva největší podněty / problémy,
které by měly být podle přítomných občanů řešeny přednostně. U stolu Doprava vznikla
potřeba uvést více prioritních podnětů / problémů. Přepis těchto problémů na hlasovací arch
zajistily členky Komise MA21, Pavlína Kalandrová a Anna Štoncnerová. 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 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.
K dispozici měli občané tzv „pocitovou mapu“, na které mohli označit místa Kde to mám rád,
Kde se necítím bezpečně, Kde je zanedbané prostředí a Kde mi něco chybí, s uvedením
důvodu. Tuto mapu je možno do konce května vyplnit i na adrese
http://pocitovamapa.nszm.cz/praha8-2017/ .
K dispozici byla k nahlédnutí „Analýza území Palmovky“ v rámci projektu Palmovka 2030, který
MČ Praha 8 realizuje. Příspěvková organizace „Osmička pro rodinu“ zajistila hlídání dětí, proto
se mohli účastnit Veřejného fóra celé rodiny.

V průběhu května 2017 bude proveden sociologický průzkum na reprezentativním vzorku 500
občanů MČ Praha 8, aby se i ostatní občané vyjádřili, které z nejdůležitějších podnětů /
problémů vzešlých z Veřejného fóra 2017, jsou pro ně nejdůležitější. Zároveň bude možno o
nich hlasovat v anketě umístěné na adrese https://vote.d21.me/vote/4knj0OlTG.

Přehled všech problémů / podnětů z Veřejného fóra 2017 (soupis je přepisem
podnětů zaznamenaných u jednotlivých kulatých stolů)

A. Doprava, parkování, stav komunikací
Nejdůležitější:










Zrušit zóny placeného stání.
Zrušit zóny návštěvnického stání.
Zřídit záchytná parkoviště mimo Prahu 8.
Zavést zóny placeného stání v ulici Mirovická.
Veřejná diskuse k zónám placeného stání.
Zlepšit interval autobusové linky 183.
Více tramvajových linek do sídliště Ďáblice.
Tramvajové spojení Kobylisy – Troja – Praha 6.
NE autobusák Ládví.

Ostatní:













Nový chodník v ulici K Ládví.
Zavedení zón placeného stání v ulici Mirovická.
Omezení průjezdu Ke Stírce.
Řešit průjezdnost v ulici Zenklova u zastávky Stejskalova.
Zachování současného omezení uzavření ulice Trojská a po rekonstrukci rozšířit
omezení ve směru z centra.
Řešit bezpečnost u přechodu v ulici Střelničná.
Nepovolit fast food na ulici Střelničná (Vysočanská), běží územní řízení.
Realizace cyklo generel.
Zahloubení ulice V Holešovičkách.
Parkování + vjezd do zákazu vjezdu přímo u školy německo-českého porozumění
v ulici Chabařovická.
Řešit parkování v ulici Frýdlantská – garáže č. p. 1820 – auta parkují (i dlouhodobě)
podél žlutých čar.
Parkování aut na zelené ploše vedle tenisových kurtů v ulici Nad Kotlaskou.




















Vyvýšené stání u zastávky OC Krakov z důvodu množství lidí čekajících na MHD
nedovolí průchod procházejícím lidem.
Téměř nemožný průchod na autobusové zastávce Kobylisy z důvodu ochranné stříšky
(zejména když jsou dva autobusy ve stanici).
Velmi úzký prostor nástupního ostrůvku u tramvaje Kobylisy – čekající překáží
vystupujícím, většina vystupujících přechází k metru nebo k autobusům.
Hlavní vchod do botanické zahrady je společný s auty, která směřují na parkoviště
(chybí samostatný chodník pro chodce).
Od konečné tramvaje Vozovna Kobylisy směr Dolní Chabry chybí chodník na straně
Bauhausu, chodník na druhé straně má přechod nepochopitelně až za obchodem, a
ne na křižovatce.
Od stanice autobusové linky 183 v ulici K Ládví chybí chodník k Bauhausu po obou
stranách.
Tragická situace u polikliniky Mazurská – společná cesta pěších s auty, napojit
parkoviště za poliklinikou s Lodžskou ulicí a příjezd aut řešit z této strany.
Pokračování cyklostezky u Čimického háje směrem k vozovně (asfaltová cesta končí
na kraji lesa a dál je neudržovaná cesta používaná i auty).
Neudržovaná cesta ze starých Bohnic do Čimického údolí.
Zamezit parkování u přechodů zábranami.
Nepřijatelné čekání na tramvaj (např. zastávka Ládví, směr Ďáblice), není zde
možnost si sednout, nedostatečná ochrana proti bočnímu větru.
Nesouhlas s modrými zónami, problém s parkováním řešit pomocí podzemních garáží
tak, jako to je realizováno v Mnichově. (posláno e-mailem dne 9. 4. 2017)
Zhoršení veřejné dopravy po poslední změně tras autobusů, konkrétně odklonění
autobusu č. 136 a jeho nahrazení linkou 183, zejména v neděli dopoledne je interval
45 minut. (posláno e-mailem dne 9. 4. 2017)
Na základě jakých podkladů a úvah byl bez připomínek vydán souhlas dopravního
opatření v severní části Prahy. (posláno e-mailem dne 9. 4. 2017)
Opravit úsek cesty pro pěší od školy Chabařovická k jezírku, po dešti tu vznikají kaluže
přes celou šířku cesty.(posláno e-mailem dne 9. 4. 2017)
Existuje plán (pořadník) na opravy chodníků? (posláno e-mailem dne 9. 4. 2017)
Opravit chodníky ve Frýdlantské ulici tam, kde se po dešti musí chodit po trávnících.
(posláno e-mailem dne 9. 4. 2017)
Vyřešení pravidelného dopravního kolapsu automobilové dopravy ze severního
města, způsobené zúžením vozovky a nevhodným umístěním tramvajové zastávky
Stejskalova ve směru do Libně vybudováním zastávky „vídeňského typu“ před
budovou TJ Sokol (posláno e-mailem 30. 3. 2017)

B. Životní prostředí
Nejdůležitější:



Dát negativní stanovisko k výstavbě fast foodu (Střelničná).
Správně načasovat úklid spadaného listí a blokového čištění.

Ostatní:

























Přidat lavičky – oblast Ládví - Kobylisy.
Potlačit „přebírání“ kontejnerů bezdomovci.
Zajistit popelníky kolem zastávek MHD.
Zajistit více bio kontejnerů.
Zlepšit úklid ploch a údržbu zeleně (Ďáblice, Bohnice, Troja, Čimice).
Zajistit lepší zimní údržbu chodníků.
Zkulturnění prostoru kolem metra Kobylisy.
Zabránit výstavbě a zahuštění zástavby (všechna sídliště), zachovat zeleň.
Přidat ke stáním na tříděný odpad i kontejnery na směs.
Očíslovat separační kontejnery – tel. linka na řešení stížností s odpadem.
Snížit hluk při sekání trávy.
Sekat pouze 2x ročně v Kobylisích (mezi Písečnou a Horňáteckou, Střížkov).
Zvýšená deratizace (krysy).
Ulice K Ládví – chodník, přerostlá zeleň.
Revitalizovat Rohanský ostrov, utlumení betonárky.
Postihovat neukázněné pejskaře.
Zvětšit počet druhů tříděného odpadu – kontejnerů.
Řešit hluk z U rampy nad Sokolníky.
Nesmyslný úklid prostředku vozovek hlučnými čistícími vozy, když nečistoty jsou pod
parkujícími auty na okraji.
Péče o cokoli zeleného je omezena na sekání trávy (nedochází na zalévání).
Objasnit, proč se zahušťuje zástavba na sídlištích (např. fast food na Střelničné), když
z veřejného fóra 2016 v 11 největších problémech MČ Prahy 8 byl podnět
„Nezahušťovat současnou zástavbu na sídlištích, zachovat zeleň“. (posláno e-mailem
dne 9.4.2017)
Neuvedení trávníku do původního stavu po výměně elektrických rozvodů firmou
KORMAK před budovou Frýdlantská 1308-1320 (i na jiných místech – vedle domu
Davídkova 2101/91). (posláno e-mailem dne 9.4.2017)
V ulici Frýdlantská před vchodem 1315 se v trávníku opět tvoří díry, tento problém je
nutno řešit, ne díry pouze zasypat a čekat až zase vzniknou. (posláno e-mailem dne
9.4.2017)

C. Rozvoj MČ, bydlení, podnikání, investice
Nejdůležitější:



Nezahušťovat zástavbu na sídlištích, zachovat zeleň.
Plošný zákaz hazardu na území městské části.

Ostatní:











Zachovat trhy u metra Ládví do doby realizace revitalizace prostranství okolo metra
Ládví.
Řešit budoucnost objektu bývalého kina Ládví.
Zlepšit fungování trhů na Karlínském náměstí.
Zamezit zahušťování zástavby v ulici K Ládví.
Zamezit výstavbě bytového domu místo obchodního centra Albert v ulici K Ládví.
Upravit prostor při výstupu z přívozu Holka na karlínské straně.
Nerealizovat revitalizaci náměstí Ládví, neničit současný prostor, udržovat stávající
stav.
Realizovat lepší údržbu vnitřních prostor chodeb v DPS Burešova 12 – výmalba,
podlahy …
Najít alternativu k plánované výstavbě Kauflandu v Bohnicích.
Řešit v dezolátním stavu bývalou prodejnu Nisu včetně bývalé restaurace a přilehlého
částečně zabetonovaného plácku.

D. Občan a úřad, informovanost, služby občanům
Nejdůležitější:



Feedback na facebookové diskuse – neskrývání, nemazání.
Vytvořit prolink z praha8.cz na centrální registr smluv.

Ostatní:








Zajistit strojovou čitelnost zápisů ze zasedání komisí, výborů (ne PDF).
Zajištění ochrany osobních údajů (kamerový systém) – viz. GDPR (05/2018).
Vylepšení prostředí vstupní haly a interiéru v chodbě k vyřízení osobních dokladů.
Květinová úprava před bílým domem.
Zajištění školení úředníků v komunikačních dovednostech.
Průběžně kontrolovat funkčnost vyhledávače praha8.cz.
Špatné a ohrožující parkování u přechodů, na křižovatkách a často na chodníku a
trávníku.

E. Školství, volný čas, sport, kultura
Nejdůležitější:



Vytvořit místo pro setkávání a prezentování prací dětí a mládeže, výstavní a
kulturní prostor mladých (umělecký inkubátor).
Podpora aktivit pro seniory ve spolupráci se vzdělávacími centry (např. DDM) vč.
financování.

Ostatní:









Vytvořit podmínky pro vzdělávání talentovaných dětí již od 1. třídy.
Udržet sekularitu škol.
Vytvořit lepší komunikační kanál mezi úřadem a učiteli, školou, spolky na podporu
kulturního povědomí na Praze 8 (+spolupráce) s odkazem na plánování školního roku.
Zapojení veřejnosti do rozdělování grantů.
Využití Invalidovny pro Slovanskou epopej.
Nestavět sportovní haly.
Omezení hlučnosti sportovního areálu u školy Chabařovická.
Vytvoření výstavní síně (galerie) na Praze 8.

F. Sociální oblast, bezpečnost, zdraví obyvatel
Nejdůležitější:



Zajistit policii na ulicích.
Zlepšit poradenství pro osoby bez přístřeší.

Ostatní:










Zajistit zdravou stravu pro děti.
Řešení problematiky bezdomovectví – informovanost.
Ohrožení zdraví obyvatel – zajistit vylepení zákazu krmení holubů DPS Burešova a
okolí.
Zajistit změnu dodavatele pro DPS Burešova (dodavatele z Prahy 8) – strava.
Omezit počet bezdomovců v lokalitě metro Kobylisy.
Zamezit ubytování nelegálních migrantů.
neumožnit provoz zařízení umožňujících nenávistné a násilné ideologie.
Zveřejnit efektivitu kamerového systému na sídlišti Ďáblice.
Zvýšit prevenci a práci v oblasti předlužení občanů.

G. Stůl mladých
Nejdůležitější:



Řešit čistotu a bezpečnost v okolí stanice metra Kobylisy (například nepříjemný
zápach u fontánky).
Snažit se rozšířit nabídku občerstvení ve školách (například nabízet kebab).

Ostatní:










Zřídit letní kino v oblasti Bohnic a Ládví.
Zajistit zvýhodněné vstupné pro studenty do všech divadel.
Snažit se rozšířit nabídku občerstvení ve školách (například nabízet kebab).
Zřídit venkovní učebny.
Řešit nedostatek parkovacích míst pro studenty a rodiče u škol zdarma.
Prodloužit intervaly na semaforech pro chodce (např. Stejskalova, Kundratka).
Dokončit stavbu a využití Centra Palmovka (rozestavěná budova u metra Palmovka),
vyčistit ulice v okolí.
Řešit problémy vyplývající z chování osob pod vlivem návykových látek.
Zabývat se rizikovými místy z hlediska bezpečnosti.

Přehled nejdůležitějších podnětů z Veřejného fóra 2017,
seřazeno podle počtu získaných hlasů při závěrečném hlasování na Veřejném fóru
1.

24
hlasů

2.-3.

Zrušit zóny placeného a návštěvnického stání, zřídit záchytná parkoviště
mimo území Prahy 8, zavést zóny placeného stání v ulici Mirovická a na toto
téma vést veřejnou diskusi.
Dát negativní stanovisko k fast foodu v ulici Střelničná.

2.- 3.

Nezahušťovat zástavbu na sídlištích a zachovat zde zeleň.

19
hlasů

4.

Zlepšit fungování MHD, zejména zlepšit interval autobusové linky 183, zavést
více tramvajových linek do sídliště Ďáblice, tramvajové spojení KobylisyTroja-Praha 6, Ne autobusák Ládví.
Řešit čistotu a bezpečnost v okolí stanice metra Kobylisy (například
nepříjemný zápach u fontánky).

11
hlasů

5.

19
hlasů

9hlasů

6.

Správně načasovat uklízení spadaného listí a blokové čištění.

7 hlasů

7.-8.

Plošně zakázat hazard na území městské části.

5 hlasů

7.-8.

Zajistit více policistů na ulicích.

5 hlasů

9.-10.

Zlepšit feedback (zpětnou vazbu) na Facebooku, neskrývat/ nemazat
příspěvky, které nejsou v rozporu s podmínkami vkládání příspěvků.

3 hlasy

9.-10.

Vytvořit výstavní a kulturní prostor mladých (místa pro setkávání a
prezentace prací dětí a mládeže).

3 hlasy

11.

Zlepšit poradenství pro osoby bez přístřeší.

1 hlas

12.-14.

Zajistit přímý prolink z webu praha8.cz na centrální registr smluv.

0 hlasů

12.-14.

Podporovat aktivity pro seniory ve spolupráci se vzdělávacími centry (např.
DDM) a zajistit financování.
Snažit se rozšířit nabídku občerstvení ve školách (například nabízet kebab).

0 hlasů

12.-14.

0 hlasů

Podněty z hodnotících dotazníků (přepsány doslovně dle zápisu občanů).
Celkem odevzdáno 42 dotazníků.
S čím jsem byl/a spokojen/a?





























Obecné.
S projednáním palčivých problémů.
Dozvěděla jsem se informace ohledně témat, která mě zajímají.
Vřelý přístup zaměstnanců MČ P8.
Že se toto setkání vůbec koná.
Komunikace, uspořádání.
Návrhy lidí.
Se zapojením Fóra mladých.
S reakcemi lidí na podněty mladých.
Přítomnost politiků.
S možností se vyjádřit k problémům.
Rozsah témat.
Určitě velmi užitečná akce.
Příchozí občané se o život v Praze opravdu zajímají.
Že akce vůbec proběhla.
Dobrá organizace.
Byl to spíš zmatek.
Dobrá jablka…taková šťavnatá.
Možnost vyjádřit problémy v okolí svého bydliště – PID – busy, úklid.
Možnost vyjádřit své pocity z oblasti okolí svého bydliště, hlavně nespokojenost
s autobusákem a úklidem na sídlišti Kobylisy.
Možno se vyjádřit.
Stále stejné neřešitelné problémy.
Ochota přítomných úředníků.
Obyvatelé si konečně začínají zvykat na debatní fórum.
Seznámení s předešlými kroky.
Celkově možnost probrat cokoli, smysluplně, efektivně i osobně.
Obecně – že to existuje.
Možnost vyjádřit svůj názor.

Jak jsem se o veřejném fóru dozvěděl/a?










Osmička 6x
Emailem 7x
Facebook 9x
Internet 4x
Ze Zastupitelstva mladých 3x
Z plakátu na Divadlu K. Hackera.
MHD Žernosecká 183 dlouhé intervaly, louže za ZŠ Burešova na Žernosecké, které se nedají
obejít, úklid spadaného listí na podzim.
Od manželky.
Od kamaráda.






Od souseda.
Plakát na Ládví.
Přes Agendu 21
Z Komise MA21

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


























Špatná organizace hlasování u stolu Doprava, ač obtížně, šlo při lepší organizaci zamezit
totálnímu chaosu.
Špatně moderovaný nejexponovanější stůl Doprava.
Cyklostezka protínající u Vozovny Kobylisy čtyř proudovou silnici. Čištění asfaltových cest
v Ďáblickém háji od spadaného listí, zrušení parkovacích zón.
Chaos u Dopravy, řešení vraků.
Lži pana Mackeho o tom, že Praha 8 neskrývá a nemaže příspěvky na oficiálním FB.
Nedostatek času, příliš uspěchané. Dlouhý úvod, málo času pro naše názory a připomínky.
Lidé neumějí diskutovat.
Nedostatečný prostor k diskuzi k dopravě – bylo by vhodné udělat samostatné setkání
k tématu, velmi nás zajímají výsledky „pocitové mapy“, jak je využijete? Můžete je prosím
zveřejnit na facebooku?
Velmi náročné se prosadit.
Jednání bylo dost zmatené. Šlo to lépe zorganizovat. Jsem zvědavý, zda se MČ bude něčím
řídit.
Bylo by pro příště dobré, aby účastníci z ostatních stolů mohli hlasovat i u stolu mladých.
Opakovat na Invalidovně.
Líbí se mi vývěsní skříňky Městské policie, ty jsou ale někdy zanedbané – dělají ostudu, chce
to častěji údržbu a aktualizace.
Aby na stavebním úřadu seděli opravdu kompetentní a vzdělaní lidé!
Téma, která byla důležitá pro hodně lidí (modré zóny) byla potlačená a zmanipulovaná, cítím
se podveden.
Bezpečnost chodců na ulici Střelničná.
Stůl A Doprava – hrubě porušovány principy hlasování ve prospěch hlučnějších jedinců
z modrých zón. Celkový koncept nevyvážený. 10 sousedů ze špatně obsluhované oblasti
jednou autobusovou linkou převýší kritika situace v ulici V Holešovičkách??
Stůl dopravy – výsledky nejsou reprezentativní, moderátoři absolutně nezvládli diskuzi,
spousta lidí hlasovalo 3x (rozuměj 6 čárek). Absolutně nezvládnuto!
Nespokojenost s ukončením PID busů na Ládví. Nestavět FAST FOOD! Zhoršení dopravy –
NESMYSL! Špatný úklid.
Nespokojenost s ukončením PID busů na Ládví. Nestavět Fast food na Střelničné, nesmysl +
špatný nebo žádný úklid!!!!!!
Penzion Rossa je příliš drahý pro mnohé důchodce P8.
Je moc hezké, že je zřízeno několik stolů. Myslím si, že nebylo příliš jasno, kdo co má řešit.
Mám pocit, že problémy zapsané nejsou všechny akceptovány. Chybí parkovací domy!
Vrátit trhy na Ládví. Městská policie více kontrolovat dětské a seniorské hřiště (pejskaře).
Zachovat zeleň v celé oblasti Ládví.
Chaos při čárkování, špatná organizace čárkování u dopravy.





Konkrétní zlepšení v Čimicích §- přechod a spoj s Ďáblickým hájem a nízkoprahová centra i
jinde.
Dostavba vnitřního okruhu podle alternativního plánu Automatu. Urbanistická soutěž na
oblast Dolní Libně – Palmovka. Přívoz v Karlíně – vylepšení, podpora. Díky.
Potřeba metodicky sjednotit stejná témata, např. Fast food Střelničná + obecné
nezahušťování zástavby, potřeba rozlišení strategicky zásadních a nevratných témat
(zástavba, zeleně, doprava) a operativně organizačních – organizace úklidu listí, přidání
kontejnerů.

V hodnotícím dotazníku mohli občané „oznámkovat“ od 1 (nejlepší) do 5 (nejhorší) tyto oblasti:
výsledná „známka“
1. Srozumitelnost prezentací
2. Příležitost pro aktivní účast
3. Obsah programu – jeho pestrost
4. Moderace akce
5. Atmosféra akce
Celkové vyhodnocení

zapsala: Iva Hájková, koordinátorka MA21
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