Zápis ze setkání s občany ke tvorbě strategie MČ
pro oblast Libně
Datum a čas konání: 10. 11. od 17:00 h. do 19:15 h.
Místo konání: ÚMČ Praha 8, U Meteoru 6
Přítomni za MČ Praha 8: Roman Petrus – starosta, Petr Vilgus – zástupce starosty, Alena
Borhyová – zástupkyně starosty, Kroutil Anna – radní MČ, Dana Blahunková – radní MČ,
Radomír Nepil – radní MČ, Karel Šašek – radní MČ, Jana Pešlová – zastupitelka MČ
Přítomni za ÚMČ Praha 8: Iva Hájková a Pavel Roušar - odd. strategického rozvoje a
MA21, Lenka Víšková - odbor správy majetku, Jiří Pondělíček - odbor životního prostředí a
speciálních projektů, Petr Svoboda - odbor školství, Petr Souček - odbor sociálních věcí,
Libor Kálmán a Vladimír Slabý - odbor kultury, sportu, mládeže a památkové péče, Zdenka
Ševčíková – odbor kancelář tajemníka
Přítomno občanů dle prezenční listiny: 43
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 skoro 100 písemných podnětů převážně v těchto oblastech:
DOPRAVA
 Zavést tramvaj z Ďáblic do Troje a Holešovic
 Parkování a jeho regulace
 Cyklodoprava
 Nebezpečné nástupní ostrůvky u tramvají
 Více přechodů pro chodce
 Parkování před ZŠ B. Hrabala (např. Kiss and ride)
 Dálkové autobusy na Ládví

ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ
 Více odpadkových košů
 Revitalizace veřejných prostranství a vnitrobloků
 Kontejnery na tříděný odpad a bioodpad
VOLNÝ ČAS
 Vybudovat v Libni hřiště pro skateboard
 Hřiště Nad Kotlaskou
ROZVOJ ÚZEMÍ
 Protipovodňová opatření na Rohanském ostrově, Dolní Libni
 Rekonstrukce autobusového nádraží na Palmovce
 Stavba „Nová Palmovka“
 Omezení výstavby developery
 Rekonstrukce veřejného prostoru Palmovka
BEZPEČENOST
 Omezit herny (nulová tolerance)
 Kamery na veřejných prostranstvích
 Větší dohled policie (bezdomovci, narkomani)
 Kontrola rychlosti aut
ŠKOLSTVÍ
 Přístavba MŠ U Sluncové
 Umístění spádových dětí do ZŠ Lyčkovo náměstí
INFORMOVANOST
 Otevřený úřad – např. uveřejňování smluv
 Webové stránky MČ
Občané využili možnost lokalizovat svůj podnět 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.
Vyjadřovali se k nepořádku, k hezkým místům pro odpočinek, nebezpečným lokalitám.
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 se
zástupcem vedoucího oddělení MOP Libeň, npor. Bc. Josefem Peterou.
Na setkání pořizovali videoreportáže Matouš Ettler ze školní televize Reflegs TV ze ZŠ
Lyčkovo náměstí a mediální kroužek působící v Salesiánském středisku mládeže Kobylisy.
Zapsala: Iva Hájková

