
Starosta Městské části Praha 21
Starosta zastupuje obec navenek a zároveň stojí v čele úřadu
MČ. Řídí Radu městské části Praha 21 a ukládá úkoly tajemní-
kovi úřadu. K jeho málo známým povinnostem patří zabezpe-
čení plnění úkolů obrany a civilní ochrany na území MČ.
Starosta je ve stálém kontaktu s občany, kteří od něj zpravidla
očekávají, že „může zařídit všechno“. Ve skutečnosti jsou ale
pravomoci starosty zákonem velice omezené. 

Jak funguje úřad MČ Praha 21
Úřad městské části Praha 21 vykonává úkoly v samostatné pů-
sobnosti městské části, které mu uloží zastupitelstvo nebo rada
městské části (samospráva), a pomáhá výborům a komisím 
v jejich činnosti. Dále vykonává přenesenou působnost na
území správního obvodu Praha 21, který zahrnuje městské
části Praha 21- Újezd nad Lesy, Běchovice, Klánovice a Koloděje. 

Přenesená působnost územní samosprávy znamená, že obsah
výkonu státní správy je v určitém rozsahu státem přenesen (de-
legován) na územní samosprávu. Na výkon přenesené působ-
nosti stát poskytuje příspěvek ze státního rozpočtu, což zaplatí

asi 60% nákladů, zbytek dotuje
úřad ze svého rozpočtu.

Samospráva je způsob řízení urči-
tého celku, kdy daný subjekt o ale-
spoň některých svých záležitostech
rozhoduje sám autonomním způ-
sobem, tedy „spravuje se sám“. 

Kdo na úřadě pracuje a kdo jej řídí
Na úřadě MČ Praha 21 pracuje 
v současné době 64 zaměstnanců.
Úřad a všechny zaměstnance
úřadu řídí tajemník úřadu. Odbory
a jejich vedoucí jsou odpovědni za
uvedení priorit Rady MČ do praxe
a za řádný výkon státní správy i sa-
mosprávy. Organizační strukturu
úřadu tvoří 10 odborů, příspěvkové
organizace a organizační složky zří-
zené městskou částí.

Tajemník Městské části Praha 21 je
zaměstnancem MČ a je nadříze-
ným ostatním zaměstnancům
úřadu - plní tedy úkoly zaměstna-
vatele a také řídí a kontroluje čin-
nost zaměstnanců úřadu. Tajemník
též řídí a kontroluje organizační
složky MČ, vydává spisový řád,
skartační plán a pracovní řád
úřadu. Tajemník je za plnění úkolů
úřadu v samostatné i přenesené
působnosti odpovědný starostovi.
Funkce tajemníka úřadu je neslu-
čitelná s vykonáváním funkcí v po-
litických stranách a politických
hnutích. Tajemníkem městské části
je Vladimír Saitz.

Jak funguje politika?
Politika je prohlášení o tom, čeho se samospráva snaží dosáh-
nout a proč. Volební strany či jednotliví zastupitelé, kteří v za-
stupitelstvu vytvoří většinu, mají možnost po společné dohodě
prohlasovat obsazení postů starosty a jednotlivých radních, 
a tím také mají možnost stanovit další směr vývoje v oblasti sa-
mosprávného rozhodování v městské části. Děje se tak obvykle
na základě koaliční smlouvy, která obsahuje veřejné prohlášení
o prioritách koalice.

Koalice MČ Praha 21
Po komunálních volbách v roce 2010 zastupitelé za Otevřený
Újezd, TOP 09, ČSSD a VV podepsali koaliční smlouvu Spolu 
s občany. Tato smlouva formálně zanikla po názorových a osob-
nostních neshodách, které ukončila rezignace radního za VV 
a vystoupení všech členů z koalice. Zbylí koaliční partneři na

základě zaniklé smlouvy vy-
tvořili programový doku-
ment Priority Rady městské
části Praha 21 pro období
2011-2014, který Rada MČ
považuje za závazný a nadá-
le jej plní a prosazuje. 

Jak funguje obecní demokracie?
Nejvyšším orgánem, voleným přímo občany, je zastupitelstvo
městské části, které ze svého středu volí starostu a radu měst-
ské části. Volení zastupitelé, radní a starosta mají čtyřleté
funkční období. Zastupitelstvo i rada MČ si zřizují ke své čin-
nosti poradní orgány (výbory a komise).

Zastupitelstvo městské části Praha 21 má 17 členů a občané
ho volí každé 4 roky v komunálních volbách. Zastupitelstvo má
rozsáhlé pravomoci dané zákonem o hl. m. Praze č.131/2000 Sb.
Schvaluje rozpočet a závěrečný účet městské části, také rozho-
duje o úvěrech, půjčkách nebo dotacích. Zřizuje a zrušuje pří-
spěvkové organizace, např. mateřské a základní školy. Mimo
jiné také schvaluje strategický plán městské části v souladu 
s programem rozvoje hlavního města Prahy.
Povinností zastupitele je zúčastňovat se zasedání zastupitel-
stva MČ i dalších orgánů, jichž je členem, a plnit úkoly těmito
orgány uložené. Hájit zájmy občanů MČ, jednat a vystupovat
tak, aby nebyla ohrožena vážnost jeho funkce. 

Rada městské části Praha 21
Rada MČ je výkonným orgánem obce a ze své činnosti se zod-
povídá zastupitelstvu. Mezi pravomoci rady patří příprava ná-
vrhů pro jednání zastupitelstva obce a zabezpečování plnění
jím přijatých usnesení, hospodaření městské části podle schvá-
leného rozpočtu, rozhodování v záležitostech patřících do sa-
mostatné působnosti úřadu, pokud nejsou zákonem vyhrazeny
zastupitelstvu nebo pokud si je zastupitelstvo MČ nevyhradí.
Rada MČ Praha 21 má pět členů a jsou v ní zastoupeny strany,
které po komunálních volbách v r. 2010 vytvořili v zastupitel-
stvu většinu. 
Aktuální složení rady - 
starosta: RNDr. Pavel Roušar (Otevřený Újezd)
místostarostové: Jan Slezák (ČSSD), Karla Jakob Čechová (TOP 09)
radní: MVDr. Tomáš Vlach (Otevřený Újezd), Ing. Miloš Mergl
(TOP 09).

Plnění koaliční smlouvy 
pro volební období 2010-2014
v jednotlivých oblastech

Majetek a investice

Zrealizovali jsme
� Postavili jsme služebnu pro Policii ČR u budovy ÚMČ Praha 21

� V MŠ Sedmikráska jsme vybudovali nových 56 míst, vybu-
dovali novou zahradu a školku jsme zateplili. Otevřeli jsme 
detašované pracoviště v Hodkovské ulici pro 22 dětí

� Rozšířili jsme MŠ Sluníčko o 24 míst a vybudovali výdejnu 
jídel

� Zrekonstruovali jsme střechy objektu Masarykovy ZŠ v Po-
lesné ulici, školní kuchyni s rozšířením kapacity o 400 jídel 
(celkem 1 600 jídel)

� Upravili jsme boční přístup do budovy ÚMČ Praha 21 a pro-
vedli rekonstrukci části úřadu

� Provedli jsme revitalizaci parku před I. stupněm základní 
školy

� Vystavěli jsme dešťovou kanalizaci v ulici Novolhotská a nižší 
Starokolínská a kanalizaci v ulici Novosibřinská a Staroko-
línská

� Navýšili jsme finanční prostředky na opravu komunikací, 
opravili ulice Čekanovská, Novolhotská, Zlivská

� Zakoupili jsme vozidlo Multicar s přední radlicí pro úklid 
sněhu, zveřejnili Plán zimní údržby včetně aktuálního uka-
zatele polohy úklidu, vyhodnocujeme úklid

� Zajistili jsme údržbu komunikací (včetně zimní údržby) 
v části sídliště Rohožník, které dříve nebylo zahrnuto do 
údržby 

� Zpracovali jsme projekty skautské klubovny, revitalizace 
a úprav odvodňovacích struh proti lokálním záplavám a hřiště
v Druhanické ulici, jehož stavební řízení je blokováno 
vlastníkem sousedních pozemků a výstavba nebyla doposud
realizována

� Aktivně připomínkujeme nový Metropolitní plán, který hl. 
m. Praha zpracovává

� Zahájili jsme spolupráci s architektem na územním rozvoji 
obce

� Iniciovali jsme změnu územního plánu v lokalitě severní 
části Blatova  (za cvičným fotbalovým hřištěm). Měníme typ 
zástavby z obytné na veřejnou s následným parkem do ulice 
Čankovská
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Vážení spoluobčané,
připravili jsme pro vás speciální přílohu, ve které rekapitulujeme práci úřadu během tohoto vo-
lebního období. Jak jsme splnili koaliční sliby? Jaký byl rozpočet v jednotlivých letech? Kolik jsme
získali dotací? Co jsme zrealizovali? Jaké jsou hlavní povinnosti rady či zastupitelů?
To vše naleznete v následující příloze. Budeme rádi, pokud vám budou tyto informace k užitku.

RNDr. Pavel Roušar, starosta MČ Praha 21, Bc. Iva Hájková, Dana Kartousová

Na konci volebního období skládá koalice účty

Jméno zastupitele Volební Celkový Přítomnost Přítomnost Docházka
strana počet jednání po celou pouze v %

na kterých dobu na část
měl být

přítomen

Mergl Miloš Ing.  
zastupitel od 22.4.2013 TOP 09 6 6 0 100%

Měšťánková Věra 
zastupitelka do 2.2.2012 TOP 09 7 7 0 100%

Roušar Pavel RNDr. Otevřený Újezd 19 19 0 100%

Šponer Jiří  Ing. ČSSD 19 19 0 100%

Taitl Aleš Ing. 
zastupitel od 3.2.2012 TOP 09 12 12 0 100%

Vlach Tomáš MVDr. Otevřený Újezd 19 19 0 100%

Hartman Michael Ing. Otevřený Újezd 19 18 0 95%

Jakob Čechová Karla TOP 09 19 18 1 95%

Juřenová Vladimíra ODS 19 18 0 95%

Slezák Jan ČSSD 19 18 1 95%

Kyzlink Stanislav
zastupitel do 21.4.2013 TOP 09 13 12 0 92%

Diepoltová Barbora MUDr. ODS 19 17 0 89%

Sikač Jiří  RNDr. Csc. Volba pro Újezd 19 17 0 89%

Duchek Petr VV 19 16 3 84%

Voňka  Petr prof.RNDr.
zastupitel do 21.11.2012 ODS 10 8 0 80%

Dastychová Zuzana MUDr. ODS 19 15 2 79%

Janda Pavel, RSDr. KSČM 19 13 0 68%

Štrouf Ondřej Ing. 
zastupitel do 22.12.2012 ODS 8 5 2 63%

Hod Miloslav MVDr. ODS 19 9 0 47%

Vlásenková Andrea ODS 19 9 2 47%

Počet 
jednání ve
volebním
období

2010-2014

Počet 
přijatých
usnesení

Nepřijatá
usnesení

Projed-
náno bez
usnesení

Celkový
počet pro-
jednaných 
usnesení

Staženo

z toho 
celkový
počet
úkolů

vyřízené
úkoly 

zadané
úkoly 

(s term.
vyřízení 

i do 2015) 

RMČ 98 1810 7 112 1929 75 1620 1585 35

ZMČ 19 247 8 50 305 12 95 94 1

Statistika úkolů a usnesení

Jak byli zastupitelé aktivní?
Poznámka: řazeno dle procenta docházky a následně dle abecedy
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� Pronajali jsme Polyfunkční dům, odstranili nesčetné závady 

Aktuálně probíhá…
� Výstavba další etapy kanalizace na hlavní komunikaci v ob-

lasti benzínové pumpy

� Výběrové řízení na dodavatele trvalého povrchu v komuni-
kaci Hodkovská se zahájením realizace v letošním roce

� Výběrové řízení na dodavatele kanalizace v Chmelické ulici 
se zahájením realizace ještě v letošním roce

� Zpracování projektu a žádosti o grant na cyklostezku v ulici 
Staroklánovická ze Státního fondu dopravní infrastruktury 

� Příprava Archeologické stezky v lokalitě Hol - zaniklé stře-
dověké vesnice

� Příprava zateplení školky na Rohožníku, pro kterou jsme 
získali dotaci ze Státního fondu životního prostředí

� Opravili jsme chodníky podél hlavní komunikace, v ulici 
Zlivské, Pilovské, vybudovali chodník podél ulice Staroklá-
novické k nádraží

Doprava

Zrealizovali jsme
� Ve spolupráci s Dopravní fakultou ČVUT jsme zpracovali 

a schválili dopravní generel a cyklogenerel MČ Praha 21
� Dosáhli jsme výrazného omezení nákladní tranzitní dopravy 

Újezdem 
� Vybudovali jsme světelnou signalizaci na křižovatce Novo-

sibřinská x Zaříčanská

� Vybudovali jsme parkovací místa před úřadem a změnili 
dopravní režim

� Zřídili jsme dva bezbariérové přechody na Rohožnické ulici
� Zajistili jsme zkrácení intervalu vlakových spojů z 1/2 hodiny 

na 1/4 hodin, návaznost BUS 251 ke každé lince vlakového 
spoje PID S1 a S7 a návaznost nové linky BUS 260 linku S7

� Zpracovali jsme projekt cyklostezky Polesná - Rápošovská
� Provedli jsme průzkum mezi občany na sídlišti Rohožník 

k plánované výstavbě parkovacího domu, kterou občané 
nepodpořili, proto byl projekt zastaven

� Zpracovali jsme stavební dokumentaci pro výstavbu dvou 
oboustranných autobusových zastávek na hlavní komuni-
kaci 

� Zpracovali jsme mapu dostupnosti na autobusové zastávky 

a vlak. Realizujeme koncepci 5-10-20 (časová dostupnost na 
autobusovou zastávku - cestu na nádraží - cestu do centra 
v minutách)

� Zpracovali jsme studii na rozšíření odbočovacích pruhů na 
hlavní křižovatce před Polyfunkčním domem

� Zřídili jsme lokální autobusovou linku č. 260 z nádraží na 
Blatov

� Opravili jsme přechod na Novosibřinské a část ulice Novo-
sibřinská u zastávky Zbyslavská

� Vybudovali jsme novou autobusovou zastávku u pošty 

Aktuálně probíhá… 
� Rekonstrukce železniční tratě Běchovice – Úvaly, včetně 

úpravy nádraží 

� Zpracování stavební dokumentace k území před nádražím, 
vyžadující změnu územního plánu

� Výstavba cyklostezky v ul. Čentická s termínem dokončení 
září 2014

� Během září bude zahájena výstavba autobusové zastávky 
(včetně možnosti zastavení aut) na hlavní komunikaci před 
2. stupněm základní školy v Polesné ulici, u druhé pokraču-
jeme ve stavebním řízení

� Změna dopravního značení pro pohyb cyklistů v protisměru 
v jednosměrkách (ulice Hrádkova a další)

� Označování zóny 30 v severozápadní části Újezda, následně 
do konce roku ve zbývajících částech městské části

� V návaznosti na vybudování světelné křižovatky a zahájení 
výstavby kanalizace v Chmelické ulici bude upraveno do-

Splnila koalice sliby občanům 
z koaličního programu z roku
2010 ?
Slib č. 1: Otevřený přístup k informacím na radnici. 
Stalo se.

Slib č. 2: Vytvoření komise Otevřený úřad pro zpracování
koncepce a zapojení veřejnosti do práce na poskytování
informací občanům. Stalo se částečně. Komise se podí-
lela na přípravě webových stránek. Koncept zapojení ve-
řejnosti do práce na poskytování informací občanům 
z úřadu doposud nebyl naplněn.

Slib č. 3: Změna struktury a obsahu webových stránek,
vytvoření webového portálu s maximem volně dostup-
ných informací. Stalo se.

Slib č. 4: Restrukturalizace komisí a redukce jejich počtu.
Stalo se částečně. Struktura komisí byla účelně zvolena
tak, aby pokrývala všechny oblasti života v Újezdě nad
Lesy. Počet komisí však nebyl snížen.

Slib č. 5: Ankety občanů při rozhodování o zásadních pro-
jektech, týkající se městské části. Stalo se.

Slib č. 6: Koalice se dohodla na provedení finančního 
a personálního auditu. Stalo se částečně. Personální
audit nebyl proveden, protože se koalice neshodla na
účelu a formě jeho provedení. Tato neshoda vyústila 
v rozpad původní koalice. Byla učiněna dohoda, že per-
sonální audit bude nahrazen auditem procesním, 
k němuž doposud nedošlo. Byla provedena řada dílčích
finančních auditů.

Slib č. 7: Přeměna Újezdského zpravodaje na hodnotné 
a pravdivě informující periodikum s diskusí a polemikami
občanů. Stalo se.

Slib č. 8: Změna vedení šéfredaktora a úprava redakční
rady Újezdského Zpravodaje (ÚZ). Stalo se.

Slib č. 9: Změna jednacího řádu zastupitelstva ve pro-
spěch diskuse s občany. Stalo se.

Slib č. 11: Transparentní výběrové řízení, a to jak nadli-
mitní, tak i podlimitní včetně zadávacích podmínek, ve-
řejné vyhlašování výsledků výběrových řízení, včetně
odevzdaných dokumentací účastníků. Vše zveřejněné na
webu MČ Praha 21, kromě dokumentace, kterou nelze
bez souhlasu účastníka zveřejnit. Stalo se.

Slib č. 13: Úzká spolupráce s nestátními, neziskovými or-
ganizacemi, místními spolky k vytváření konceptů, pro-
jektů, veřejných soutěží atp. Stalo se.

Slib č. 14: Podpora projektů firemního dobrovolnictví.
Stalo se.

Slib č. 15: Aktivní oslovování občanů nejen naší MČ (kdo
může pomoci a s čím) a zapojování občanů do práce pro
obec v rámci dobrovolnického programu, zejména v ko-
misích rady. Stalo se.

Slib č. 16: Využívání internetu k vyhledávání řešení, která
lze v naší MČ uplatnit, aktivní oslovování autorů s cílem
získat zkušenosti a využít nejlepší možná řešení v pro-
jektech realizovaných. Stalo se.

Slib č. 17: Dodržování zákonné podmínky nezávislosti
státní správy na samosprávě. Stalo se.

Slib č. 18:  Důsledné dodržování zákonů a vyhlášek na
ochranu životního prostředí. Stalo se.

Slib č. 19: Prohlubování vědomosti o existenci přírodního
parku jako vyhlášené oblasti klidu a zapracování této sku-
tečnosti do zpracovávaných koncepcí obce jako např. do-
pravní studie či územního plánu. Stalo se.

Slib č. 20: Posilování vědomostí o jedinečnosti přírodních
podmínek Újezda na Lesy. Stalo se.

Slib č. 21: Trvalá ochrana Klánovického lesa, jako jedi-
nečné přírodní lesní plochy. Stalo se.

Slib č. 22: Aktivní prosazování nesouhlasu s výstavbou
golfového hřiště v Klánovickém lese a podpora změny
územního plánu pro zachování celistvosti lesa. Stalo se.

Slib č. 23: Podpora kulturních a osvětových pořadů za-
měřených na péči o životní prostředí a kvalitu života 
v našem okolí. Stalo se.

Slib č. 24: Zpracování urbanistické studie a její promítnutí
do územního plánu a zabránění okamžité, či dodatečné
změně zelených ploch na plochy jiného určení, zejména
pro komerční využití. Stalo se.

Slib č. 25: Revokace podané žádosti ke změně územního
plánu tak, aby byla zachována lesní plocha u stavebnin,
u školy v Polesné a u vlakového nádraží. Stalo se.

Slib č. 26: Revize plánovaného projektu P + R parkoviště 
a vyřešení prostoru vlakového nádraží bez vlivu na okolní
lesní pozemky, nikoli na jejich úkor. Stalo se.

Slib č. 27: Revize naplánovaných a dosud nerealizova-
ných zelených ploch v rámci výstavby satelitních sídlišť.
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pravní značení v oblasti za Lidlem tak, aby došlo k doprav-
nímu zklidnění v této oblasti 

� Připravujeme projekt rozšíření místní autobusové linky 
v jižní části Újezda. Se společností ROPID projednáváme 
možnost zavedení školního autobusu i do této oblasti. Pro-
jekt navazuje na koncept lokálních autobusových linek pře-
pravujících osoby k vlakovému nádraží pro využití jak 
seniory, tak školáky k místní přepravě po Újezdě

Zdravotnictví a sociální služby

Zrealizovali jsme
� Posílili sociální služby pro naše občany v Újezdě nad Lesy 

i v celém správním obvodu MČ P21 (Neposeda, Centrum 
sociálních služeb Běchovice) 

� Rozšířili jsme terénní sociální služby 

� Zakoupili jsme vozidlo na rozvoz obědů
� Zmodernizovali jsme vybavení Střediska osobní hygieny
� Do grantového systému MČ Praha 21 jsme zahrnuli sociální 

oblast: „Sociální a zdravotní služby, prorodinné aktivity“
� Podpořili jsme otevření nové kožní ordinace
� Podařilo se nám získat externí dotace ve výši 1 752 000,- Kč: 

na provoz a rozvoj pečovatelské služby, na realizaci a pláno-
vání aktivit v oblasti sociálních služeb, pečovatelských slu-
žeb a nízkoprahových zařízení 

� Pořádáme pravidelné akce s účastí všech generací (tvůrčí 
dílny, přednášky, soutěže, výstavy a vernisáže, besedy). 
O všech akcích informujeme v ÚZ a informace předáváme 
přímo cílovým skupinám

� Zlepšili jsme informovanost o pečovatelské službě ÚMČ 
Praha 21: leták pečovatelské služby, příspěvky do Zpravo-
daje, informační leták Rádce občana, dotazníková šetření…

� Vytvořili jsme Adresář služeb MČ Praha 21

Aktuálně probíhá…
� Distribuce Adresáře služeb do všech schránek v městské 

části
� Změna struktury informací o službách v sociální a zdravotní 

oblasti na webových stránkách 
� Provádíme mapování bariér v MČ Praha 21 z hlediska pří-

stupnosti objektů 

Vzdělávání a výchova

Zrealizovali jsme
� Navýšili jsme kapacitu mateřský škol z 295 míst v roce 2010 

na současných 400, zřídili jsme detašovanou školku v Hu-
lické a nové třídy v Lišické a v Polesné

� Navýšili jsme kapacitu základní školy z 800 v roce 2010 na 
současných 980

� Zpracovali jsme studii a žádost o dotaci na Ministerstvo škol-
ství ČR na přístavbu základní školy

� Vybudovali jsme stání pro kola u I. stupně Masarykovy ZŠ
� Zavedli jsme každoroční soutěž pro žáky ZŠ – „Chceš-li kolo 

(tablet) míti, musíš chytrý býti (s dobou jíti)“ s cílem po-
vzbudit žáky k dosažení lepších studijních výsledků a maxi-
málnímu zlepšení průměru známek

� Zpracovali jsme Demografickou studii vývoje počtu obyva-
tel se zaměřením na školní a seniorský věk, kterou jsme 
v srpnu 2014 aktualizovali do r. 2024. Studie byla předsta-

vena školám i veřejnosti. Na základě této studie postupuje
MČ v investičních pracích pro školství, v navýšení kapacity 
školských zařízení a plánování jejich dalšího využití

� Schválili jsme Koncepci školství MČ Praha 21 do roku 2019 
a Kritéria pro hodnocení Masarykovy ZŠ.  Kontrolujeme a do-
hlížíme na jejich plnění.

� Získali jsme externí grant a zřídíli jsme Školní poradenské 
pracoviště v Masarykově ZŠ 

� Ve spolupráci s Masarykovou ZŠ jsme zavedli pravidelné 
besedy starosty se žáky školy 

� Od 1. 1. 2012 jsme zřídili Odbor školství, kultury a MA21, 
který má na starosti základní školu a mateřské školy zřízené 
MČ Praha 21, kulturní akce pořádané MČ, zapojení občanů, 
spolků a podnikatelů do rozvoje MČ (veřejná projednání, 
kulaté stoly, ankety, dotazníky, realizaci strategického plánu 
MČ atd.)

� Přidělili jsme školní byt k větší stabilizaci učitelského sboru.
� Zapojili jsme školu, učitele i žáky do veřejného života a trvale 

zvyšujeme prestiž školy a vzdělávání.

Aktuálně probíhá…
� Vyhodnocení žádosti o přidělení dotace Ministerstvem škol-

ství na přístavbu školy
� Zpracování dokumentace pro stavební povolení na pří-

stavbu školy
� Úprava zahrady v MŠ Rohožník
� Pokračování Školního poradenského střediska v Masarykově 

ZŠ

Veřejná správa

Zrealizovali jsme
� Zveřejňujeme obsahy všech smluv a výsledky výběrových 

řízení na webu MČ
� Zveřejňujeme předem podklady pro jednání zastupitelstva 
� Upravili jsme jednací řád zasedání zastupitelstva ve pro-

spěch možnosti vyjadřování názorů občanů ke všem pro-
jednávaným bodům zasedání 

� Zavedli jsme strategické plánování a řízení
� Získali jsme dvě ceny Ministerstva vnitra za kvalitu řízení ve 

veřejné správě
� Schválili jsme a dodržujeme desetiletý Strategický plán roz-

voje MČ Praha 21, první dlouhodobý závazný dokument MČ, 
který pomáhá plánovat investice a koncepční rozvoj obce

� Zpracováváme a zveřejňujeme výroční zprávy o činnosti MČ 
Praha 21 (2011-2013)

� Zahájili jsme využívání a uplatňování osvědčeného systému 
zapojování občanů do rozhodovacích procesů – tj. systém 
místní Agendy 21 (MA21) 

� V rámci tohoto systému jsme zavedli anketní a dotazníkové 
kampaně pro občany ke konkrétním otázkám MČ

� Zavedli jsme veřejná projednávání a veřejná fóra, kulaté stoly 
a systém aktualizace přijaté strategie 

� Podpořili jsme zahájení činnosti neformální skupiny mla-
dých lidí – „žákovské zastupitelstvo“. Za konkrétní výsledky 
a uplatňování MA21 jsme postoupili do kategorie C v rámci 
oficiálních kritérií MA21 schválených Ministerstvem vnitra

� Stali jsme se členem Národní sítě Zdravých měst ČR a získali 
ocenění za uplatňování tzv. dobré praxe

� Získali jsme externí dotaci a realizujeme projekt e-újezd pro 
digitalizace a zjednodušení agend úřadu a snadný přístup 
pro občany 

� Vytvořili jsme nové webové stránky ÚMČ Praha 21 a face-
book  MČ

Nestalo se. Ve volebním období nebyla realizovaná žádná
developerská výstavba.

Slib č. 28: Revize projektu již uskutečněné rekonstrukce ka-
nalizace s vypouštěním splaškové vody do lesa v části pří-
rodní rezervace. Nestalo se. Po prozkoumání reálných
možností změnit nedobrý stav již v naprosté většině
území vybudované jednotné kanalizace bylo pouze opti-
malizováno nastavení stokové sítě k minimalizaci přepadů
splaškové vody do přírodní rezervace.

Slib č. 29: Při plánované výstavbě silničního obchvatu
Újezdu nad Lesy trvat a podporovat vybudování zeleného
pásu stromů sloužící jako budoucí hluková bariéra a zjistit
možnosti realizovat tuto výsadbu co nejdříve. Nestalo se.
Plánovaná výstavba obchvatu Újezda byla odsunuta bez
možnosti městské části tento stav jakkoliv ovlivnit.

Slib č. 30: Stanovení ploch pro náhradní výsadby stromů,
realizace projektu zasazení stromu při narození nového ob-
čánka v obci. Stalo se částečně. Výsadba stromů doposud
probíhá nezávisle na počtu narozených dětí.

Slib č. 31: Podpora obnovy původních alejí v obci, vytváření
naučných stezek s odpočinkovými prvky včetně typů vhod-
ných pro seniory. Stalo se.

Slib č. 32: Promyšlené budování veškeré infrastruktury,
které výrazně zlepšují kvalitu prostředí i života obyvatel -
kanalizace, čistička odpadních vod, doprava. Stalo se.

Slib č. 33: Využití veškeré přírodní a historické plochy
uvnitř obce nikoli k zahuštění zástavby, ale k podtržení je-
dinečnosti místa, využít granty a programy na obnovu 
a udržování drobných památek v obci (křížky, památné
stromy aj.). Stalo se.

Slib č. 34: Kvalitní zpracovaní dopravní studie v MČ v ná-
vaznosti na dopravní situaci v okolí. Stalo se.

Slib č. 35: Revize plánu jednosměrných ulic. Stalo se.

Slib č. 36: Zpracování koncepce cyklostezek v obci včetně
návaznosti na stezky nadregionální. Stalo se.

Slib č. 37: Budování pěších zón, obnova a ochrana místních
cest a stezek využívaných pro pěší i cyklistickou přepravu
po obci a okolí. Stalo se.

Slib č. 38: Vyřešení parkování na sídlišti. Nestalo se. Pláno-
vaný projekt parkovacího domu byl občany odmítnut.

Slib č. 39: Zkrácení intervalu vlakové příměstské dopravy 
a zpracování koncepce návaznosti místní autobusové do-
pravy po MČ. Stalo se.

Slib č. 40: Zklidnění automobilové dopravy, zejména pak
nákladní. Stalo se.

Slib č. 41: Postupné a kvalitní opravy místních komunikací
včetně budování chodníků, zelených pásů, obnovy stro-
mořadí, vybudování odpočinkových míst s lavičkami apod.
Stalo se.

Slib č. 42: Systematické zmapování kvality všech ulic a ana-
lýza nákladů na jejich opravy a údržbu a na základě toho
stanovení priorit při jejich obnově. Stalo se.

Slib č. 43: Intenzivní prosazovaní vybudování obchvatu
1/12 a pravidelné informovaní občanů o postupu jednání či
stavby. Stalo se ve všech vedených řízeních i ve vyjádře-
ných postojích MČ. Více nelze ovlivnit.

Slib č. 44: Aktivní řešení situace v dopravě do doby vybu-
dování obchvatu. Stalo se.

Slib č. 45: Lavičky a odpadkové koše do lesa a ulic. Stalo se.

Slib č. 46: Pravidelná zimní údržba chodníků a cest. 
Stalo se.

Slib č. 47: Pravidelné porady s vedením Městské policie
Praha  (MPP) a Policie ČR (PČR). Stalo se.

Slib č. 48: Zvýšení bezpečnosti – navázáním spolupráce 
s organizacemi a spolky fungujícími v oblasti prevence 
kriminality. Stalo se.

Slib č. 49: Vytipování míst v MČ, která nejsou bezpečná 
a zajistit pravidelný dohled Městské policie Praha. Stalo se.

Slib č. 50: Zavedení častějších pochůzek policistů, hlídko-
vání policie na správných místech ve správný čas. Stalo se.

Slib č. 51: Podpora odzkoušené a účinné formy ochrany
zdraví a majetku občanů pomocí tzv. sousedské pomoci
pro nahlášení problémových situací. Nestalo se. Projekt 
doposud nebyl realizován. MČ upřednostnila vybudování
kamerového systému napojeného na služebnu Policie ČR.

Slib č. 52: Financování pomocí projektů a vícezdrojového
financování. Stalo se.

Slib č. 53: Firemní dobrovolnictví s finanční spoluúčastí MČ
u společných projektů. Stalo se.

Slib č. 55: Hospodárné a průhledné nakládání s dostup-
nými prostředky a investice pouze do kvalitních projektů.
Stalo se.

Kromě toho jsme snížili počet heren, vybudováním
mostku v Oplanské ul. jsme započali s protipovodňovými
úpravami a také jsme získali cenu Ministerstva vnitra za
aplikaci metody místní Agendy 21.
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� Ve spolupráci s místními spolky, dobrovolníky a firemním 
dobrovolnictvím se podílíme na: obnově cesty a lipového 
stromořadí u hřbitova, cesty a aleje na Skalku, výsadbě 
stromů na sportovních a dětských hřištích

� Opravili jsme lesní cesty
� Klánovický les – dosáhli jsme změny územního plánu ve pro-

spěch zachování lesa, prosazujeme rozšíření rezervace, při-
pomínkujeme Lesní hospodářský plán a prosazujeme mini-
malizaci hospodářského využití Klánovického lesa

� Podporujeme vznik lesních cest s lavičkami a odpadkovými 
koši a jejich údržbu místními spolky a dobrovolníky.

� Spolupracujeme s Lesy ČR na vytváření hřišť a značení v lese

Aktuálně probíhá… 
� Proces zajišťování podkladů k vyhlášení rezervace Klánovic-

kého lesa 
� Příprava podkladů k vyhlášení výběrového řízení na sekání 

trávy
� Pokračuje výsadba alejí a obnova pěších cest v jižní části 

Újezda
� Přesun některých stanovišť tříděného odpadu pro zvýšení 

efektivity 

Volnočasové aktivity

Zrealizovali jsme
� Posílili jsme grantový systém na 500 000,- Kč. V letech 2011- 

2014 bylo podpořeno 152 žádostí
� Finančně jsme podpořili grantové programy fotbalistů, 

sokolů a dalších k realizaci investičních akcí na území měst-
ské části 

� Založili jsme Akademii volného času – vzdělávací bloky se 
zaměřením na kulturu, společenské vědy, zdraví (proběhlo 
již cca 80 přednášek)

� Zavedli jsme ocenění: „Čestný občan“ a „Občan roku“ a slav-
nostní předávání u příležitosti státního svátku 8. května

� Udržujeme a posilujeme tradici připomínání státních svátků 
a významných výročí

� Pravidelně pořádáme Den matek, Vánoční posezení/Miku-
lášská, Vítání občánků, vánoční a velikonoční dílny, Aktivní 
odpoledne, Den Země, Den zdraví, Újezdské posvícení, 
výstavy v Újezdském muzeu (ročně okolo 6 výstav), květnové 
a říjnové oslavy, přispíváme na pořádání ostatních akcí 
(Čarodějnice, Tři pro zdraví, Kolodění, Za pokladem skřítků 
atd.) Založili jsme tradici Jarních plesů MČ

� Zavedli jsme soutěž „Jsem senior a žiji v Újezdě nad Lesy“
� Podílíme se na výstavní a osvětové činnosti Újezdského 

muzea
� Uspořádali jsme 15 pohádkových představení, 15 hudebních 

koncertů, 2 country bály, putovní výstavu Anthropoid, slav-
nostní akci ke 100. výroční narození gen. S. Krause a ke 100. 
výročí první světové války se vzpomínkou na legionáře

� Prodloužili jsme otevírací dobu knihovny, podpořili besedy 
pro mateřské a základní školy, autorská čtení a ve spolupráci 
s MZŠ „Pasování prvňáčků na čtenáře“ 

� Založili jsme Újezdský filmový klub s promítáním a  bese-
dami 

� Podpořili jsme založení filmového kroužku v Masarykově ZŠ 
� Pořádáme pravidelné „obecní“ cyklistické výlety do okolí

Aktuálně probíhá… 
� Příprava nových pravidel pro rozdělování grantů a žádostí 

o finanční prostředky
� Příprava dalšího ročníku Akademie volného času

Jak jsme hospodařili

Rozpočet MČ Praha 21 byl každoročně vyrovnaný (příjmy po-
kryly výdaje). Ve volebním období se podařilo navýšit rozpočet
městské části (z 63 mil. Kč v roce 2010 na 74 mil. Kč v roce 2014).
V tabulce je uveden také rozpočet Odboru městského investora
Hlavního města Prahy, ze kterého se v naší městské části reali-
zovala výstavba technické infrastruktury. Není uveden rozpočet
Technické správy komunikací, který není rozklíčován po jed-
notlivých městských částech.

V uvedeném období Městská část Praha 21 získala další mimo-
řádné dotace v celkové výši 55,4 ml. Kč a to ze Státního fondu
životního prostředí, z Operačního programu Praha – Konku-
renceschopnost, z Ministerstva vnitra ČR          , z Operačního pro-
gramu životní prostředí a z Magistrátu Hl.m.Prahy (v tabulce
značeno HMP).

� Zájemcům rozesíláme zápisy z veřejných projednání a infor-
mace o akcích v MČ 

� Starosta MČ pořádá pravidelné neformální besedy s občany 
„Čaj o páté se starostou“, od r. 2014 i přes skype.

� Zvýšili jsme náklad Újezdského zpravodaje (ÚZ), je distri-
buován zdarma do všech schránek Újezda nad Lesy, pro-
běhla zásadní změna formátu, obsahu a jeho vytváření ve 
prospěch větší informovanosti o dění v MČ. Zastupitelé mají 
možnost využít 1000 znaků v každém čísle ÚZ pro publiko-
vání svých názorů

� V ÚZ a na obecním webu byla zřízena sekce „Kalendárium“ 
pro přehlednou informaci o připravovaných akcích v MČ

� Zpracovali jsme Koncepci bezpečnosti MČ, zvýšili jsme počet 
příslušníků Městské policie v terénu a pořádáme pravidelné 
koordinační schůzky se zástupci Městské policie Praha a Po-
licie ČR 

� Vybudovali jsme základ městského kamerového systému, 
zpracovali jsme mapu problémových míst + míst se záka-
zem konzumace alkoholu, realizujeme projekt "Bezpeč-
nostního označení kol" DATATAG 

� Pořádáme osvětové besedy zaměřené na seniory v oblasti 
prevence a bezpečnosti 

� „Den mobility“ ve spolupráci s Policií ČR, Městskou policií 
Praha, Masarykovou ZŠ a žákovským zastupitelstvem

Aktuálně probíhá…
� Zveřejňování dat prostřednictvím webových stránek úřadu, 

týkajících se smluv, objednávek, rozpočtu, faktur, interních 
kontrol a dalších agend (tkzv. Projekt Open data)

� Modifikace projektu e-Újezd 
� Rozšiřování kamerového bezpečnostního systému–před-

nostně u budov škol, Polyfunkčního domu, parkovišť, sídliště 
atp. 

Životní prostředí 

Zrealizovali jsme
� Vysadili jsme 160 nových stromů a keřů
� Realizujeme protipovodňová opatření, včetně opatření pro 

větší zádržnost vody v krajině

� Zpracovali jsme generel veřejné zeleně a harmonogram její 
údržby

� Obnovu stromořadí podél hlavní provádíme dle dendrolo-
gických posudků a studie proveditelnosti.

� Zajistili jsme 154 kontejnerů na velkoobjemový odpad, 50 
kontejnerů na sběr bioodpadu, 3 kontejnery na odložení 
odnošeného oblečení

� Umístili jsme 21 odpadkových košů a 70 košů na psí exkre-
menty. Umístění dalších 25 ks RMČ již schválila. Mapa košů 
je na webu

� Uklidili jsme 400 tun odpadu z černých skládek
� Podíleli jsme se na grantovém projektu naučné stezky Lesní 

galerie, včetně informačních tabulí po Újezdě a vydání pub-
likace

� Zakotvili jsme obecní akce k tématům Dnů zdraví a Den 
Země s účastí místních spolků, organizací a živnostníků

� Pořádáme každoročně soutěž o nejhezčí předzahrádku, za-
hrádku, okno, balkon

� Připomínkujeme územní plán Prahy ve prospěch zachování 
zelených ploch v městské části (např. les u stavebnin, v Po-
lesné)

� Zahájili jsme kontrolu péče o vodních toky a rybníky v MČ
� Zmapovali jsme pěší trasy a historické cesty v katastru MČ 

Praha 21
� Zadali jsme koncepci parkování u vlakového nádraží s upřed-

nostněním MHD 

rozpočet OMI
rok MČ Praha 21 HMP

2010 63 401 000 Kč neuvedeno
2011 62 700 000 Kč 37 121 000 Kč 
2012 75 019 000 Kč 61 973 000 Kč 
2013 71 496 000 Kč 25 181 000 Kč 
2014 74 512 000 Kč 49 147 000 Kč

Podíleli jsme se na grantovém projektu TJ Sokol Újezd n. L., v rámci
kterého bylo k tenisovým kurtům přistavěno multifunkční hřiště.

Vybavili jsme části komunikací Hulická a Čížovská novým povrchem.

Foto v této příloze: Lucie Černá, archiv ÚMČ,
korektury Iva Hájková


