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ÚVODNÍ SLOVO 

 

 

 

Vážení spoluobčané, vážení kolegové a spolupracovníci, 

sestavili jsme historicky první Výroční zprávu MČ 
Praha 21, a to za rok 2011. 

Je to padesáti osmi stránkový dokument, na 

kterém se podílely skoro všechny odbory úřadu, 

příspěvkové organizace, komise Rady i zájmové 

spolky a sdružení. Zahrnuje nejdůležitější události 

naší městské části za minulý rok a také připomíná 

osobnosti, které se do něj zapsaly. Rokem 2011 je 

založena tradice zaznamenávání stavu, práce, 

úspěchů i neúspěchů, změn a důležitých 

rozhodnutí dotýkajících se fungování úřadu. 

Jedině tak bude možné sledovat dlouhodobou 

činnost a s odstupem času ji hodnotit, případně 

korigovat a zlepšovat.  

Rok 2011 byl naplněný prací a s potěšením mohu 

konstatovat, že úřad přijal pravidla dobré správy v 

rámci Agendy 21 a začal připravovat strategický 

plán rozvoje městské části, na který Újezd dlouhá léta čekal a na jehož neexistenci doplácel. 

Jsem přesvědčen, že výroční zprávy se stanou dalším zdrojem informací pro občany i pomůckou 

úřadu samotnému. 

Děkuji všem, kteří se na této práci podílejí, jsou ochotni učit se novým dovednostem a způsobu 

práce a občanům poskytují kvalitní službu. 

Pavel Roušar 

starosta MČ Praha 21 
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HISTORIE ÚJEZDA NAD LESY 

 

Tak jako mnoho dalších Újezdů v Čechách byl „ uježděn“. V 
průběhu staletí se přepis názvu naší vesnice měnil: 1309 Viesd, 
1349 Vgesd, 1405 Vgezd, 1586 Augezd, 1720 Aujest, 1850 Aujezd, 
1880 Oujezd, 1900 Újezd.  Podobným způsobem jako náš Újezd 
vzniklo mnoho dalších Újezdů. A. Sedláček uvádí v roce 1895 jen v 
Čechách celkem 89 Újezdů.    A co říká o pojmu „újezd“ August 
Sedláček, náš slavný historik ve své knize Místopisný slovník 
království českého? „Újezd, staročeské poznamenání kusu země, 
jež se rovná asi nynějšímu pojmu velkostatek. Kdykoliv od knížete 
někomu kus země vyklučené s roklemi, lukami, pastvinami a 
okolními lesy darován, nařízeno několik pánů, aby jedouce okolo ustanovili hranice. Cokoliv 
ujezdili, nazývalo se újezdem. Tak i mnohdy vesnice na témž statku nazýváme.“ 
Také náš Újezd vznikl jako vesnice ulicového typu v jižní části dnešní obce, podél cesty vedoucí z 
Koloděj (dnešní Staroújezdské), která tvořila osu návsi, jejímž centrem byl statek a kostel se 
hřbitovem, obehnaným zdí. Středověká vesnice měla obvykle 10–15 domů s jednoduchou 
dřevěnou konstrukcí, pouze kostel a obydlí rychtáře byly kamenné stavby. 
 
Většina Újezdů vzhledem k jejich velikosti patřila pod jiné obce. Příkladem může být právě náš 
Újezd, patřící v té době ke Kolodějím. Po vzniku Československa v roce 1918 stát musel řešit, co 
s názvy Újezdů, které se staly samostatnými obcemi. Proto  Ministerstvo vnitra  7. 2 1922 
schvaluje název obce Újezd nad Lesy, současně s vytýčením katastrální hranice mezi Sibřinou a 
Újezdem. 
 
Po roce 1922, když se v úředním  názvu obce poprvé objevily „lesy“, si začali  občané více 
uvědomovat význam i důležitost lesa Vidrholce, který zaujímal větší část katastru obce. Tak se 
symbol lesa, v miniatuře tří smrčků, začal objevovat na razítkách obecního úřadu i dalších spolků 
a organizací. Obecní úřad začal razítko s třemi smrčky používat v roce 1924. 
 
V roce 2001 byl udělen  naší Městské části Praha – Újezd nad Lesy znak, který má charakter 
mluvícího znamení. Ve stříbrném štítě jsou na zeleném návrší tři smrky přirozených barev, 
prostřední je vyšší. Současně získal Újezd nad Lesy prapor, tvořený bílým a zeleným vodorovným 
pruhem v poměru 2 : 1. Do bílého pruhu vyrůstají ze střední části tři zelené smrky s hnědými 
kmeny, prostřední vyšší sahá do středu bílého pruhu.  
 

Rozhodnutím  č. 83, předsedy Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR ze dne 5. dubna 2001, byl 

udělen Praze - Újezdu nad Lesy znak a prapor. 

(z webových stránek úřadu) 
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PŘEDSTAVITELÉ MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 21 

STAROSTA MČ PRAHA 21  

Pavel Roušar 

TAJEMNÍK ÚŘADU MČ PRAHA 21  

Vladimír Saitz 

RADA MČ PRAHA 21  

Starosta:       Pavel Roušar (Otevřený Újezd) 
Místostarostové:      Jan Slezák (ČSSD) 

Stanislav Kyzlink (TOP 09) 
Radní:       Karla Jakob Čechová (TOP 09) 

Tomáš Vlach (Otevřený Újezd) 

Termíny zasedání 

Leden:        11. 01., 25. 01. 

Únor:        01. 02.,  22. 02.  

Březen:       01. 03., 15.03., 29.03.  

Duben:       12.04.,  26.04.  

Květen:       10.05., 24.05., 31.05.  

Červen:       14.06.,  28.06.  

Červenec:       12.07.,  26.07.  

Srpen:        09.08.,  30.08. 

Září:        13.09.,  27.09.  

Říjen:        11.10.,  25.10.  

Listopad:       08.11., 15.11., 22.11., 29.11. 

Prosinec:        06.12.,  20.12.    

Předsedové poradních komisí Rady  

Komise pro školu (KŠ):     Karla Jakob Čechová  
Komise životního prostředí (KŽP):    Michael Hartman 
Otevřený úřad (OÚ):      Pavel Roušar 
Komise udržitelného rozvoje (KUR):    Václav Müller  
Komise pro spolupráci, osvětu a kulturu (KSOK):  Hana Kořínková  
Dopravní komise (DK):     Soňa Beroušková 
Redakční rada webových stránek a Zpravodaje (RR): Karla Jakob Čechová 
Komise likvidační:      Zuzana Voříšková 
Komise přestupková:      Martina Nejtková 
Komise škodní:      Zuzana Voříšková 

http://www.praha21.cz/samosprava/starosta.html
http://www.praha21.cz/samosprava/zastupitelstvo-mc-seznam/136-jan-slezak.html
http://www.praha21.cz/samosprava/zastupitelstvo-mc-seznam/190-stanislav-kyzlink.html
http://www.praha21.cz/samosprava/zastupitelstvo-mc-seznam/188-jakob-cechova-karla--karlajakob-.html
http://www.praha21.cz/samosprava/zastupitelstvo-mc-seznam/193-tomas-vlach.html
http://www.praha21.cz/samosprava/komise-rady/komise-pro-skolu.html
http://www.praha21.cz/samosprava/komise-rady/komise-pro-skolu/188-jakob-cechova-karla--karlajakob-.html
http://www.praha21.cz/samosprava/komise-rady/komise-zivotniho-prostredi-kzp.html
http://www.praha21.cz/samosprava/komise-rady/komise-zivotniho-prostredi-kzp/189-michael-hartman.html
http://www.praha21.cz/samosprava/komise-rady/otevreny-urad-ou.html
http://www.praha21.cz/samosprava/komise-rady/komise-udrzitelneho-rozvoje-kur.html
http://www.praha21.cz/samosprava/komise-rady/komise-pro-spolupraci-osvetu-a-kulturu-ksok.html
http://www.praha21.cz/samosprava/komise-rady/dopravni-komise-dk.html
http://www.praha21.cz/ujezdsky-zpravodaj/zakladni-informace/redakcni-rada.html
http://www.praha21.cz/samosprava/komise-rady/komise-likvidacni.html
http://www.praha21.cz/samosprava/komise-rady/komise-prestupkova.html
http://www.praha21.cz/samosprava/komise-rady/komise-skodni.html
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Komise pro sociální a občanské záležitosti (KSOZ):  Petr Duchek  

ZASTUPITELSTVO MČ PRAHA 21 

Zastupitelstvo Městské části Praha 21 tvoří 17 členů ze sedmi volebních stran 

Otevřený Újezd      Pavel Roušar 

Tomáš Vlach  

Michael Hartman 
TOP 09        Stanislav Kyzlink 

Karla Jakob Čechová  
Věra Měšťánková  

ČSSD        Jan Slezák 
Jiří Šponer 

Věci veřejné       Petr Duchek  
ODS        Barbora Diepoltová 

Andrea Vlásenková 
Vladimíra Juřenová 
Zuzana Dastychová 
Petr Voňka 
Miloslav Hod 

Volba pro Újezd      Jiří Sikač  
KSČM        Pavel Janda 

Termíny zasedání 

Březen:       21.03. 
Červen:       02.06.  
Září:        21.09. 
Listopad:       22.11. 
Prosinec:       19.12. 
 

PŘEDSEDOVÉ VÝBORŮ ZASTUPITELSTVA 

Finanční výbor:      Michael Hartman 
Kontrolní výbor:      Pavel Janda 
 

VEDOUCÍ ODBORŮ ÚMČ PRAHA 21 

Kancelář starosty a tajemníka    Iva Šimková 
Odbor finanční       Vlasta Berková 
Odbor majetku a investic     Soňa Beroušková 
Odbor VHČ, správy bytů a údržby    Pavel Zeman 
Odbor stavební úřad      Jan Kupr 
Odbor sociálních věcí      Radka Lipanovičová   
Odbor životního prostředí a dopravy    Vladimíra Kozáková  

http://www.praha21.cz/samosprava/komise-rady/komise-pro-socialni-a-obcanske-zalezitosti-ksoz.html
http://www.praha21.cz/samosprava/komise-rady/komise-pro-socialni-a-obcanske-zalezitosti-ksoz/187-petr-duchek.html
http://www.praha21.cz/samosprava/starosta.html
http://www.praha21.cz/samosprava/zastupitelstvo-mc-seznam/193-tomas-vlach.html
http://www.praha21.cz/samosprava/zastupitelstvo-mc-seznam/189-michael-hartman.html
http://www.praha21.cz/samosprava/zastupitelstvo-mc-seznam/190-stanislav-kyzlink.html
http://www.praha21.cz/samosprava/zastupitelstvo-mc-seznam/188-jakob-cechova-karla--karlajakob-.html
http://www.praha21.cz/samosprava/zastupitelstvo-mc-seznam/136-jan-slezak.html
http://www.praha21.cz/samosprava/zastupitelstvo-mc-seznam/192-jiri-sponer.html
http://www.praha21.cz/samosprava/zastupitelstvo-mc-seznam/187-petr-duchek.html
http://www.praha21.cz/samosprava/zastupitelstvo-mc-seznam/153-barbora-diepoltova.html
http://www.praha21.cz/samosprava/zastupitelstvo-mc-seznam/194-andrea-vlasenkova.html
http://www.praha21.cz/samosprava/zastupitelstvo-mc-seznam/142-jurenova-vladimira--vladimirajurenova-.html
http://www.praha21.cz/samosprava/zastupitelstvo-mc-seznam/144-zuzana-dastychova.html
http://www.praha21.cz/samosprava/zastupitelstvo-mc-seznam/147-petr-vonka.html
http://www.praha21.cz/samosprava/zastupitelstvo-mc-seznam/145-miloslav-hod.html
http://www.praha21.cz/samosprava/zastupitelstvo-mc-seznam/146-jiri-sikac.html
http://www.praha21.cz/samosprava/zastupitelstvo-mc-seznam/143-pavel-janda.html
http://www.praha21.cz/samosprava/vybory-zastupitelstva/financni-vybor.html
http://www.praha21.cz/samosprava/vybory-zastupitelstva/financni-vybor/189-michael-hartman.html
http://www.praha21.cz/samosprava/vybory-zastupitelstva/kontrolni-vybor.html
http://www.praha21.cz/samosprava/vybory-zastupitelstva/kontrolni-vybor/143-pavel-janda.html
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Odbor občansko správní     Zdena Vodová  
Odbor živnostenský      Zuzana Voříšková 
 

MASARYKOVA ZÁKLADNÍ ŠKOLA  

Úplná základní škola s I. a II. stupněm je umístěná ve dvou vzájemně odloučených objektech - 
Staroklánovická 230 (1. – 4. třída) a Polesná 1690 (5. – 9. třída). Součástí školy jsou dvě školní 
jídelny (v každé samostatné budově), školní družina, školní klub a školní hřiště. 

Ředitel MZŠ         Miroslav Kurka  
Zástupce ředitele školy     Vladana Vacková 
Zástupce ŘŠ        Marie Hlaváčková 
Výchovný poradce       Dana Brousková 
e-mail:        masarykova@zspolesna.cz  
web:          www.zspolesna.cz  
 

Pedagogický sbor I. stupně ZŠ  

Martina Vrátná 
Eliška Dousková 
Iva Krčilová 
Olga Matějková 
Marie Ledabylová 
Daniela Janoušová 
Magda Frantová 
Ilona Novotná 
Alena Svatošová 
Jitka Linhartova 
Hana Rosová 
Lenka Rejmonová 
Eva Danielová 
Hana Štěpánková 
Kateřina Nádvorníková 

Jana Vojáčková 
Táňa Svobodová 
Eva Hegyiová 
Radoslava Kohoutová 
Jitka Chmelíková 
Jana Synková 
Michaela Bačíková 
Věra Timurová 
Jana Kotasová 
Eva Lukešová 
Věra Němečková 
Blanka Černá 
Jana Eibichová 
Božena Křemenová 

 

 

 

  

 

První stupeň základní školy je situován převážně do 
nedávno zrekonstruované budovy v parku, 
Staroklánovická 230. Zde probíhá výuka pro žáky 
prvních až čtvrtých tříd a je zde umístěna i většina 
oddělení ŠD. Do areálu patří také školní jídelna, 
tělocvična, divadelní sál a zahrada s herními prvky.  

mailto:masarykova@zspolesna.cz
http://www.zspolesna.cz/
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Pedagogický sbor II. stupně ZŠ  

Kateřina Polanská 
Květa Bělohubá 
Tomáš Jůzl 
Jana Holasová 
Jitka Štolcová 
Hana Jančová 
Lenka Bazalová 

Martina Holková 
Jana Kurková 
Jana Maryšková 
Jan Řasa 
Anna Kousalová 
Šárka Verešová 
Libuše Najmanová 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

MATEŘSKÉ ŠKOLY MČ PRAHA 21 

První mateřská škola 

Ředitelka       Jana Cenkrová 
Učitelský sbor       Helena Kuprová 

        Jaroslava Punová 

        Renata Buřičová 

        Bc Petra  Polesná 

e-mail:        msstarokol@volny.cz  
web:        www.mscenticka.cz  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Páté třídy mají své učebny v nedaleké budově 
Polesná 1690, kde později pokračují ve výuce na 
druhém stupni. I v této budově mají žáci k dispozici 
školní jídelnu, tělocvičnu a venkovní sportovní areál.  

 

Motto: „Všichni jsme kamarádi, táhneme za jeden 
provaz “ 

MŠ je nově postavena v roce 2005 a nachází se 
v zástavbě rodinných domů u lesa. Jedná se o 
patrovou budovu se třemi třídami. Všechny 
pedagogické pracovnice mají odbornou kvalifikaci.  

 

mailto:msstarokol@volny.cz
http://www.mscenticka.cz/
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Mateřská škola Rohožník 

Ředitelka       Bc. Miluše Benátská 
Učitelský sbor       Hana Pavlíková 

 Eva Králová  
 Luďka Veselá 
 Irena Radová 
 Iveta Průšová  

e-mail: msrohoznik@seznam.cz 
web:          www.msrohoznik.cz  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mateřská škola Sedmikráska  

Ředitelka       Bc. Naděžda Kosanová 
Učitelský sbor       Bc Martina Kubová 

Mgr. Alžběta Martínková 
Bc Michaela Turková 
Bc. Kamila Marvanová 
Magdaléna Burdová 

e-mail:        ms.sedmikraska@atlas.cz 
web:        www.ms-sedmikraska-praha.cz  
 
 

 

Motto: „Vše s úsměvem“ s realizací školního vzdělávacího 
programu „Ten dělá to a ten zas tohle“.  

Mateřská škola se nachází uprostřed sídliště, byla otevřena v 
lednu roku 1982 jako podniková mateřská škola Českých drah. Má 
tři třídy se samostatnými vchody. Jednotlivé třídy jsou propojeny 
spojovacími chodbami, s dětmi lze přecházet po celé budově. 
Všechny pedagogické pracovnice mají odbornou kvalifikaci. 

 

 

Realizace motivačního projektu „Cesta za 
pohádkovým lesem“. Mateřská škola užívá se svými 
třemi třídami 3. patro v základní škole, které je 
odděleno od prostor školy. Mohou využívat 
tělocvičnu základní školy a jídelnu. Mateřská škola 
má samostatnou zahradu. Ze šesti pedagogických 
pracovnic mají čtyři odbornou kvalifikaci 

mailto:msrohoznik@seznam.cz
http://www.msrohoznik.cz/
mailto:ms.sedmikraska@atlas.cz
http://www.ms-sedmikraska-praha.cz/
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MŠ Sluníčko 

Ředitelka       Bc. Ivana Huttová 
Učitelský sbor       Lenka Glazerová 
        Jarmila Havlíčková 
        Lenka Pourová 

Bc. Lucie Halačková 
Libuše Jelínková 

e-mail:        huttova.ms@zspolesna.cz  
web:        www.mspolesna.cz   
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

SOUKROMÉ ŠKOLY A HLÍDACÍ CENTRA 

Babycentrum V Zahradě, Čenovická 1085  

Provozní ředitelka:       Ing. Blanka Hudečková 
Ekonomická ředitelka:      Blanka Mužíková 
e-mail:        skolka@vzahrade.cz  
web:        www.vzahrade.cz   

MŠ Šťastné děti, Ratbořská 1505  

Kateřina Klimentová 
e-mail:        skolicka@stastnedeti.cz  
web:        www.stastnedeti.cz   

 

HC Sluníčko, Lstibořská 2396  

Eva Pešková 

e-mail:        lstiborska@hcslunicko-ujezd.cz  

web:        www.hcslunicko-ujezd.cz  

 

Realizace vzdělávacího programu „Barevný svět“. 
Mateřská škola byla postavena na konci 70. let 
minulého století jako čtyřtřídní škola. V současné 
době jsou v provozu pouze dvě třídy. V mateřské 
škole jsou dvě samostatné třídy. Škola disponuje 
velkou školní zahradou (vzrostlé borovice, thuje, 
břízy, okrasné stromy, dva zahradní dětské domky a 
dětské hrací prvky). Od 1. 9. 2011 je další třída 
umístěna ve vile v Hulické ulici. Ze šesti 
pedagogických pracovnic jsou dvě bez odborné 
kvalifikace. 

mailto:huttova.ms@zspolesna.cz
http://www.mspolesna.cz/
mailto:skolka@vzahrade.cz
http://www.vzahrade.cz/
mailto:skolicka@stastnedeti.cz
http://www.stastnedeti.cz/
mailto:lstiborska@hcslunicko-ujezd.cz
http://www.hcslunicko-ujezd.cz/


 Stránka 14 

 

MŠ Kindergarten, Lozická 129  

ředitelka:        Ing. Dana Robertson 

e-mail:        info@kindergarten.cz  

web:        www.kindergarten.cz  

Školička Květinka, Chotouchovská 1064  

Management školičky, controlling manager:   Michaela Kučerová 

e-mail:        michaela@skolickanazamku.cz  

web:        www.skolickakvetinka.cz  

Baby centrum Podmořský svět, Staroújezdská 24  

        Michaela Řeháková 

e-mail:        info@baby-centrum-praha.cz  

web:        http://www.baby-centrum-praha.cz/  

 

POLICIE ČR  

Vedoucí oddělení      Vladimír Fober 
Policie ČR, místní oddělení policie jako součást Obvodního ředitelství Praha III (obvody 3, 8, 9) 

sídlí v části objektu mateřské školy na adrese Lišická 1505, Praha 9 – Újezd nad Lesy. Obecný 

popis jejich činnosti je uveden na odkazu státní policie. 

 

MĚSTSKÁ POLICIE  

Ředitelka obvodního ředitelství Praha 14   Dana Hetzlová 
Městská policie Praha 21 sídlí se svým okrskem na adrese Lomecká 656, Praha 9 – Újezd nad 
Lesy. Bezpečnost v Újezdu nad Lesy zajišťují čtyři okrskáři. Obecný popis jejich činnosti je uveden 
na odkazu městské policie. 
 

  

mailto:info@kindergarten.cz
http://www.kindergarten.cz/
mailto:michaela@skolickanazamku.cz
mailto:michaela@skolickanazamku.cz
http://www.skolickakvetinka.cz/
mailto:info@baby-centrum-praha.cz
mailto:info@baby-centrum-praha.cz
http://www.baby-centrum-praha.cz/
http://cs.wikipedia.org/wiki/Policie_%C4%8Cesk%C3%A9_republiky
http://www.mppraha.cz/o-mestske-policii/povinnosti-straznika/
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OSOBNOSTI MĚSTSKÉ ČÁSTI 

ČESTNÝ OBČAN MĚSTSKÉ  ČÁSTI PRAHA 21  

V roce 2011 byl udělen titul „Čestný občan MČ Praha 21“ paní prof. Jaroslavě Jiráskové. 

 

 

„Moji žáci, to pro mě byli moje děti. A oni to věděli, cítili to, ale 

nemyslete si, že mě všichni milovali! Jednou mi ředitel řekl: kdybys toho 

neučila tolik, tak by se všichni naučili všechno. Spletl se, všichni se 

všechno naučit nemůžou. Já učím tak, aby si žáci co nejvíc zapamatovali, 

jinak bych musela dávat jenom samé jedničky a to je nesmysl.“ 

prof. Jaroslava Jirásková 

OBČAN ROKU 2010 

V roce 2011 byl udělen titul „Občan roku 2010“ manželům Marii a Antonínu Tomaidesovým. 

Jak jste se dostali k myšlence vydat Vaši knížku „Střípky z újezdské 

historie“ a z jakých pramenů jste čerpali ? 

Na schůzi muzejní komise, začátkem roku 2007 přišla paní doktorka 

Jirásková s nápadem vydat drobnou, několikastránkovou publikaci, 

která by seznámila občany s historií naší obce. Když jsme ve Zpravodaji 

otiskli výzvu k občanům, aby zapůjčili materiály z historie obce, 

fotografie, pohlednice, a jiné doklady, ozvali se někteří občané a 

ochotně nám zapůjčili fotografie i další dokumenty ze svých alb. Poté 

začalo putování po archivech, shánění publikací a dalších podkladů. 

Prostudovali jsme řadu pramenů, včetně kronik našich i dalších obcí. Název „Střípky z újezdské 

historie“ jsme zvolili proto, že si neklade nárok na komplexnost a systematičnost, ale snaží se 

spíše kaleidoskopicky přiblížit našim občanům známá i méně známá fakta z újezdské historie.  

 Marie a Antonín Tomaidesovi 

SPONZOŘI  

Každoročně se instaluje v parku u ZŠ Masarykova, k.ú. Újezd nad Lesy vánoční strom. V roce 

2011 poskytli dar v podobě vánočního stromu, včetně jeho instalace, ozdobení, deinstalace a 

převozu stromu, p. Vladimír Lacina, p. Miroslav Štěpán a p. Jaroslav Brtek. Děkujeme! 
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PŘEHLED HLAVNÍCH UDÁLOSTÍ 

ČINNOST ODBORŮ  

Kancelář starosty a tajemníka  

V roce 2011 Kancelář starosty a tajemníka zpracovala a odpověděla na 17 Žádostí o poskytnutí 

informace dle z. č. 106/1999 Sb. a na 23 stížností doručených do kanceláře tajemníka. Po celý 

rok zajišťovala správu úřední desky, včetně výstupů s tím souvisejících. 

Dále zajišťovala průběžně sekretářské práce pro starostu, vedla spisovou službu Kanceláře 

starosty a ÚMČ Praha 21, zajišťovala jednotný postup spisové agendy Rady MČ Praha 21 a 

Zastupitelstva MČ Praha 21. Dále sledovala termínové plnění dokumentace spisů, včetně návrhů 

dopisů a odpovědí, které zajišťovali příslušní vedoucí odboru pro starostu a zajistila zpracování 

připomínek k vyhláškám HMP. Organizačně zajistila přípravu věcných podkladů pro účast a 

vystoupení starosty na jednáních s veřejností a s institucemi. Organizovala a zajišťovala přijetí 

návštěv a oficiálních hostů u starosty, dle pokynů zajišťovala materiály pro tato jednání. 

Vykonávala další úkoly vyplývající z písemného a osobního styku starosty s hosty, organizacemi, 

institucemi, členy Zastupitelstva MČ Praha 21 a s občany. Zajišťovala postup materiálů od komisí 

Rady MČ Praha 21 na jednání rady. Připravila a zajistila průběh akce Čaj o páté – neformální 

setkávání starosty s občany. Zorganizovala 27 jednání Rady MČ Praha 21 a 5 jednání 

Zastupitelstva MČ Praha 21, včetně veškerých výstupů s tím souvisejících. 

Odbor finanční  

Ve Finančním odboru je zabezpečována souhrnná finanční činnost a podpora všech odborů a 
oblastí Městské části v hlavní i přenesené působnosti úřadu na straně příjmové i výdajové. Ve 
Finančním odboru vlastně vše začíná, prolíná se i končí, vše je totiž podmíněno finančně. Je to 
činnost velmi různorodá a namáhavá, i když ne tak viditelná s hmotnými výstupy. Je zde nutná 
velká informovanost a součinnost se všemi odbory Městské části Praha 21. Je zde zajišťováno 
zpracovávání účetnictví, rozpočtu, místních poplatků, pokladny, mzdových prostředků a různých 
statistických výkazů. 
 V souvislosti s reformou účetnictví státu od 1. 1. 2010 došlo ke změně účetní metodiky též 
územních samosprávných celků. Od 1. 1. 2011 došlo k novelizaci právních norem (zákony, 
vyhlášky, české účetní standardy, metodické pokyny z Magistrátu hl. m. Prahy, apod.), které se 
neustále mění, vyvíjí a aktualizují. Městské části pozvolna přecházejí na tzv. „podnikatelské“ 
účetnictví s vykazováním nákladů, výnosů, výsledku hospodaření a nově od roku 2012 i odpisů 
hmotného a nehmotného majetku.  
Mnoho úsilí vyžaduje převod na nové počítačové programy (a prolínání více programů od 
různých dodavatelů software) pro zajišťování veškeré agendy.  O změnách v místních poplatcích 
informovala referentka Mgr. Ditta Literová v Újezdském zpravodaji leden 2012.  O dalších 
platných či připravovaných změnách budeme nadále průběžně informovat.  
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Odbor majetku a investic 

Jednou z hlavních činností odboru majetku a investic je zajišťování investiční výstavby 

realizované MČ Praha 21. Největší akcí roku 2011 bylo zahájení přístavby úřadu. V rámci této 

akce proběhla i sanace sklepa budovy B úřadu. Důvodem bylo prosakování spodní vody a 

promáčení budovy. Práce na sanaci provedla firmy Sanace Vape s.r.o. za částku 1.758.497,- Kč  

vč. DPH.  Plány na přístavbu byly přepracovány tak, aby mohla být využívána jako služebna 

Policie ČR a aby policie uvolnila dnešní prostory v ulici Lišické, kam se spět vrátí dvě třídy MŠ. 

Stavba byla zahájena v listopadu 2011 firmou Proxima a.s., smluvní cena činí 16.797.832,- Kč a 

měla by být dokončena v červnu 2012. Další velkou akcí byla rekonstrukce střech objektů 

Masarykovy ZŠ – Polesná v ceně 8.000.000,- Kč. Práce zde prováděla firma PSP.ADV-GROUP 

s.r.o. v 1. etapě za 4.892.305,- Kč. Druhá etapa bude dokončena v roce 2012.  Z menších akcí 

proběhla výměna oken v budově policie v Lišické ulici za 419.130,- Kč, výstavba chodníku podél 

ulice Staroklánovické k nádraží do Klánovic a v oblasti Blatova byly vybudovány zastávky pro 

minibus č. 260. Postupně byly opravovány povrchy komunikací po loňské tuhé zimě.  OMI 

spravuje všechna dětská hřiště v Újezdě a průběžně doplňuje hrací prvky na těchto hřištích. U 

hracích prvků provádí pravidelné kontroly a zajišťuje jejich opravy. Ve spolupráci s katastrálním 

úřadem a současnou digitalizací řeší OMI duplicitní vlastnictví pozemků.   

Přehled činností v roce 2011 

Jednou z hlavních činností odboru majetku a investic je zajišťování investiční výstavby 

realizované Městskou částí Praha 21. Investiční výstavbu většího rozsahu zajišťuje městská část 

z přidělených účelových dotací Magistrátu hl. m. Prahy (dále jen MHMP). V letošním roce 

obdržela účelovou investiční dotaci ve výši 9.421 tis. Kč z potřebných 30.000 tis. Kč na akci 

„Přístavba budovy ÚMČ Praha 21“. V rámci této akce proběhla v roce 2011 sanace sklepa ÚMČ 

Praha 21. Důvodem bylo zatékání do podsklepené části objektu a vzlínání vody do obvodových 

stěn a tím i výskyt plísní kancelářích v 1. NP. Na sanaci byl zpracován firmou DEKPROJEKT a.s. 

posudek a následně vypracována prováděcí projektová dokumentace. Stavební práce spočívaly 

zejména v zamezení hromadění srážkové vody v zeminách okolo a pod objektem, obnovení 

 

Obrázek č.  1-Sanace sklepa ÚMČ Praha 21 
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hydroizolační funkce obvodových stěn, zateplení soklových stěn, odstranění starých omítek a 

provedení nových sanačních omítek s případným vysoušením suterénních stěn, injektáži paty 

zdiva v nepodsklepené části objektu, revizi odpadních dešťových potrubí a kanalizačních 

systémů, úpravě okapového chodníku v uliční části objektu. 

Práce prováděla firma SANACE VAPE s.r.o., finanční prostředky byly celkem (vč. PD a AD): 

1.758.497,- Kč vč. DPH, termín provádění prací 18. 7. 2011 – 31. 10. 2011. 

 

Dále byla v rámci této akce na základě rozhodnutí vedení obce přepracována projektová 

dokumentace na přístavbu budovy ÚMČ tak, aby ji po dokončení v roce 2012 mohla začít 

využívat jako služebnu Policie ČR a došlo k uvolnění prostor v Lišické ulici pro plánovanou 

rekonstrukci na dvě třídy mateřské školy. Na podzim proběhlo zadání veřejné zakázky na 

realizaci přístavby, kterou vyhrála společnost Proxima a. s. a smluvní cena činí 16.797.832,- Kč 

bez DPH. Stavba byla zahájena v listopadu 2011 a díky příznivému počasí se podařilo založení 1. 

Podzemního podlaží. Pokud nepřeruší práce nepříznivé klimatické podmínky, tak by měla být 

stavba dokončena v polovině června 2012. 

Další akcí z účelové dotace MHMP ve výši 8.000 tis. Kč byla „Rekonstrukce střech objektů 

Masarykovy ZŠ - Polesná 1690“. Předmětem plnění zakázky bylo v roce 2011 provedení celkové 

rekonstrukce střešního pláště: 

 pavilonů tělocvičen (objekt 08a) 

 přízemního pavilonu u tělocvičen (objekt 08b) 

 pavilonu kotelny (objekt 12) 

 učebnového pavilonu (objekt 05) 
Masarykovy ZŠ, Polesná 1690, Praha 9 – Újezd nad Lesy. Na pavilonech 08a, 08b a 12 došlo 

k zateplení stávajícího pláště a položení nové fóliové krytiny z PVC 1,5 mm. Na učebnovém 

pavilonu (objekt 12) bylo provedena komplexní demontáž staré nevyhovující dřevěné 

dvouplášťové střechy, vyrovnání stropní ŽB konstrukce a bylo provedeno zateplení a položení 

nové fóliové krytiny z PVC 1,5 mm.  

Stavební práce prováděla firma PSP.ADV-GROUP s.r.o. na základě znaleckých a statických 

 

Obrázek č.  2-Rekonstrukce střech objektů Masarykovy ZŠ - Polesná 1690 
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posudků Ing. Roda a Ing. Macháčka, vynaložené finanční prostředky celkem za 1. Etapu (vč. 

posudků a TDI): 4.892.305,- Kč vč. DPH., termín provádění prací 20. 7. 2011 – 3. 10. 2011. 

V průběhu prací došlo bohužel k zatečení dešťových vod do objektu budovy, jehož následky 

stavební firma odstranila a veškeré následné škody byly uplatněny na pojišťovnu.  

Vzhledem k nutnosti realizovat rekonstrukce střech v období hlavních prázdnin nebylo možné 

provést rekonstrukci střechy na hlavní budově, kde jsou na střeše umístěna zařízení mobilních 

operátorů a před realizací rekonstrukce je nutno provést jejich umístění na nosnou konstrukci. 

Tento úkol zůstal na rok 2012. 

 

Z vlastních prostředků MČ Praha 21 proběhla v roce 2011 „Výměna oken v budově Policie ČR – 

Lišická 1502“. Práce prováděla firma Vekra stavební s.r.o., cena činila 419.130,- Kč vč. DPH a 

práce proběhly v termínu červnu 2011.  

Dále pak proběhla rekonstrukce části chodníku 

k nádraží podél ulice  Staroklánovické v délce 267 m a 

část chodníku v ulici Pilovská, kde bylo také v závěru 

roku vybudováno stanoviště na tříděný odpad. V oblasti 

Blatova byly dále vybudovány v provizorní variantě 

zastávky pro Midibus č. 260.  

 

V rámci zajišťovaných oprav majetku MČ Praha 21 je 

nutno zdůraznit zajištění oprav komunikací, které 

vykazovaly vzhledem ke klimatickým podmínkám 

předcházející zimy významné vady. Opravy byly 

prováděny na základě rámcových smluv technologií živičných oprav u rozsáhlejších výtluků a 

technologií JETPATCHER u menších poruch. 

V rámci oprav poruch povrchů vozovek v katastru obce proběhla jejich fotodokumentace 

s využitím pro zadání oprav povrchů vozovek. V rámci údržby proběhl jarní a podzimní úklid 

vozovek s trvalým povrchem. Pro zimní období byl zpracován Plán zimní údržby, který byl 

schválen Radou MČ Praha 21 a je přístupný na webových stránkách. V rámci údržby 

kanalizačních řadů ve správě městské části proběhlo čištění uličních vpustí, škarp a části rozvodů 

kanalizace v ulicích Valská, Nadějovská, Chmelická 2x, Třebětínská, Zálešanská, Hrádková, 

sídliště Rohožníka a Pilovská. Několikrát v roce bylo nutno řešit současný nešvar a to odcizení 

mříží na kanalizačních vpustích. Tuto situaci je vždy nutno řešit velmi urychleně, protože 

ohrožuje bezpečnost silničního provozu i chodců. V současné době se snažíme nahrazovat 

kovové mříže mřížemi z náhradních materiálů. Atypické kryty na sídlišti bylo nutno nahradit 

mřížemi zadanými ke zpracování na zakázku. Průběžně jsou prováděny kontroly provedení oprav 

povrchů komunikací po výkopech pro uložení inženýrských sítí. 

Odbor majetku a investic zajišťuje zákony a vyhláškami požadované periodické revize 

v objektech a zařízeních městské části a zajišťuje běžnou údržbu. Revize elektrických zařízení 

v objektu v ulici Žárovické, která sloužila jako klubovna pro činnost skautského oddílu a 

Obrázek č.  3-Rekonstrukce chodníku k nádraží 
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prokázala nevyhovující stav, proto nyní skauti využívají objekt bývalé knihovny v ulici Lomecké 

656. Pro objekt v Žárovické ulici byla zpracována studie variant rekonstrukce s tím, že o dalším 

postupu bude rozhodovat vedení městské části po odkoupení pozemku od Správy železniční a 

dopravní cesty, která pozemek pod budovou vlastní a nabídla ho k odprodeji. 

Ke zkvalitnění trávení volného času dětí a mládeže jistě přispívají 

dětská hřiště, která spravuje také odbor majetku a investic. 

V roce 2011 se podařilo z výtěžku z hracích automatů odstranění 

nevyhovujících hracích prvků  a realizace nových  hracích prvků u 

Blatovského rybníka a na hřišti „IPB Real“  

 

Všechny stavební zakázky a dodávky jsou realizovány v souladu se 

zákonem č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách a na základě 

vnitřní směrnice, která ukládá poptávat se zveřejněním na 

webových stránkách již zakázky od 50 tis. Kč. Odbor majetku a 

investic zajistil přípravu dvanácti veřejných zakázek malého 

rozsahu a 1 zakázky ve zjednodušeném podlimitním řízení. 

V rámci správy pozemků jsou uzavírány smlouvy o uložení 

inženýrských sítí nebo zřízení věcných břemen za účelem 

umístění řadů, které odbor majetku administruje. V roce 2011 

jich bylo více než padesát. 

V rámci evidence majetku včetně pozemků byl v roce 2011 zaváděn nový program LENO, který 

by měl umožnit propojení s programy vedenými na finančním odboru. Bohužel zavádění nových 

programů se potýká „s dětskými“ nemocemi a vzhledem k správě jednotlivých modulů různými 

dodavateli se často naráží na problémy s kompatibilitou. Toto velmi komplikuje běžnou práci ve 

vedení agendy.  

V oblasti správy majetku jsou stále ve spolupráci se smluvní právní kanceláří dořešovány některé 

vlastnické vztahy k pozemkům. V rámci probíhající digitalizace na katastrálním území Újezd nad 

Lesy se začíná objevovat problém s duplicitním vlastnictvím některých pozemků, především pod 

komunikacemi. Vlastnictví přešlo na městkou část na základě zákona z listu vlastnictví České 

republiky a Katastrální úřad v té době neporovnával zápisy s vlastnictvím vedeným 

v pozemkových knihách. Dořešení těchto nesrovnalostí nebude jednoduchou ani levnou 

záležitostí. 

Odbor VHČ, správy bytů a údržby  

Odbor byl nově zřízen k 1. 7. 2011. Do funkce vedoucího byl ve výběrovém řízení vybrán pan 

Pavel Zeman. Převzal veškeré povinnosti, které doposud zajišťoval tajemník úřadu spolu s hlavní 

účetní VHČ, paní Irenou Mrázovou.  

Nejdůležitějším úkolem tohoto odboru je zpráva bytového a nebytového fondu MČ a jeho 

pronájem. Odbor navrhuje nájemní smlouvy a předkládá je ke schvalování radě MČ. Odbor 

Obrázek č.  4-Hrací prvek u Blatovského 

rybníka 
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převzal do své správy polyfunkční dům, sehnal nájemce na pronájem prostor pro lékárnu a 

koncem roku se podařilo sjednat nájemce i na obsazení restaurace.  

Dále se odbor stará o budovu zdravotního střediska, bytového domu na Novosibřinské a má ve 

správě celkem 98 nájemních bytů, převážně na sídlišti Rohožník. V těchto objektech je MČ 

společníkem a pracovníci VHČ zastupují MČ na valných hromadách společenství.   

Pod VHČ spadá i správa hřbitova. Vedoucí organizuje tři pracovníky údržby, kteří se podílejí na 

údržbě našich nemovitostí a v omezené míře zajišťují úklid veřejných prostor, sekání trávy, úklid 

zastávek MHD a svoz odpadků. Důležitým úkolem je i odklízení sněhu před našimi budovami 

včetně škol a částečný úklid hlavních chodníků. Za tímto účelem bylo pořízeno vozidlo Multicar 

s přední radlicí. Odbor má celkem 5 pracovníků. 

Odbor stavební úřad  

Stavební úřad, jako orgán státní správy na úseku územního rozhodování a stavebního řádu 

pro správní obvod Praha 21 (kat. území Újezd nad Lesy, Běchovice, Klánovice a Koloděje), se 

v loňském roce zabýval převážně činností, která mu ze zákona přísluší, t.zn. umísťováním a 

povolováním staveb a jejich uváděním do provozu (kolaudace).  

Další oblastí jeho práce je řešení žádostí, podnětů, příp. sporů mezi stavebníky spojené s 

kontrolní činností. Rozsah této činnosti však nelze předem plánovat, protože je zcela závislá 

na množství podaných žádostí a podnětů.  

Kromě výše uvedeného se stavební úřad musel zabývat činností spojenou se zjišťováním 

skutečného stavu stavebních objektů, dohledáváním historických a archivních materiálů, 

spojených s těmito objekty. Důvodem byla pomoc majitelům těchto historických staveb, které 

katastrální úřad vyzval k předložení dokladů pro zápis do KN. Jednalo se řádově o stovky 

případů v celém správním obvodu a tyto byly vyřešeny k naprosté spokojenosti žadatelů, 

ačkoliv lhůty pro vyřízení, stanovené katastrálním úřadem, byly velmi krátké. 

Další oblastí znamenající nárůst povinností stavebního úřadu, vyplývá z uvádění zákona č. 

111/2009 Sb. o základních registrech do praxe. Od července 2011 se jedná o zapisování 

nových staveb do katastru nemovitostí, včetně přidělování čísel popisných, dále zápisy 

v případě odstraněných staveb a jejich případných změn. Jde o poměrně časově náročnou 

činnost, spojenou s dálkovým přístupem do těchto registrů, jejíž největší objem nastal před 

koncem roku a přesouvá se ještě do 1. pololetí roku letošního. 

Stavební úřad zajišťoval veškeré činnosti dlouhodobě se zvýšeným úsilím, protože od května 

2011 musel pracovat se sníženým počtem pracovníků (dlouhodobá nemoc, MD). Tato situace 

byla vyřešena doplněním počtu pracovníků od 1. 1. 2012. 

Loňský rok by se tedy dal charakterizovat zvýšením povinností a kompetencí stavebního 

úřadu spolu s přechodným snížením počtu pracovníků. Přes uvedené problémy stavební úřad 

plní své úkoly k všeobecné spokojenosti žadatelů. 
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Odbor životního prostředí a dopravy  

Pravomoc a působnost  - životní prostředí na úseku samostatné působnosti  

Odbor životní prostředí působí na úseku samosprávy: přípravy podkladů pro zpracování 
programů tvorby a ochrany životního prostředí na území MČ; údržby veřejné zeleně, čistoty 
území. Zřizuje, kontroluje a řeší problematiků kontejnerů na tříděný odpad, plánuje přistavení 
velkoobjemových kontejnerů schválených a přidělených Magistrátem hl. m. Prahy, vede 
průběžnou evidenci odpadů za MČ Praha 21, plánuje a zajišťuje umisťování odpadkových košů 
na psí exkrementy. Projednává a rozhoduje správní delikty právnických osob a podnikatelů 
(fyzických osob oprávněných k podnikání), přestupků občanů při nedodržování čistoty a pořádku 
a znečištění veřejného prostranství. Zajišťuje objednávky prací, kontroluje vyúčtování faktur, 
provedení prací a připravuje podklady pro čerpání rozpočtu odboru. 
Zajišťuje ochranu a údržbu veřejné zeleně, v rámci projednávání územního plánu a rozvoje MČ 
Prahy 21 územního plánu prosazuje řešení úkolů v oblasti tvorby a ochrany městské krajiny.  

Veřejná zeleň  

Rok 2011 byl pro MČ především ve znamení nových výsadeb. Vysazeno bylo více než 160ks 

nových stromů a keřů, objevily se nově osazené truhlíky i záhony. Kromě pravidelných sečí více 

než 116 000m2 travnatých porostů, údržby 500bm živých plotů a prořezu desítek starých stromů 

jsme v rámci obvyklé údržby aleje lip podél hlavní ulice zjistili závažné zhoršení jejich 

zdravotního a především bezpečnostního stavu. Stromy bezprostředně ohrožující provoz i 

chodce byly odstraněny. V současné době probíhá výběr místa podél hlavní silnice pro novou 

výsadbu.  

Významným počinem v loňském roce bylo provedení jednoduché inventarizace ploch zeleně, 

stromů a keřových porostů. V rámci inventarizace byla navržena péče o tyto plochy a porosty, 

vč. „nacenění“ jednotlivého druhů prací. Tento projekt bude dále sloužit k lepší orientaci při péči 

o zeleň.  

Dále se celý životní prostředí a dopravy podílí na přípravě veškerých podkladů a ústních 

projednávání pro „Swot analýzu“. Účastní se pořádání kulatých stolů, vedoucí odboru je členkou 

strategického štábu. OŽPD pracuje dále s požadavky občanů na svém úseku. Účastní se 

kontrolních dnů staveb. V poslední době se jedná zejména o dvě „velké stavby: Výstavba 

kanalizace na Novosibřinské a přístavba budovy úřadu, aj.  

 Pravomoc a působnost životní prostředí na úseku přenesené působnosti  

Odbor - životní prostředí působí na úsecích: ochrany přírody a krajiny, ochrany ovzduší, 
rybářství, myslivosti, rostlinolékařské péče, ochrany zvířat proti týrání, ochrany zemědělského 
půdního fondu, nakládání s odpady, ochrany lesů, rostlinstva a živočišstva, projednávání 
přestupků a správních deliktů v rámci působnosti odboru. Vydává závazná stanoviska i vyjádření 
za jednotlivé oblasti ke všem územním i stavebním záměrům. Současně na všech odvětvích 
provádí kontrolní činnost.  
Odbor – vodoprávní úřad vykonává činnost vodoprávního úřadu a speciálního stavebního úřadu 
svěřeného Statutem hl. m. Prahy ve smyslu zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně 
některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších změn a doplňků a zákona č. 274/2001 Sb. o 



 Stránka 23 

vodovodech a kanalizacích, ve znění pozdějších změn a doplňků. Projednává přestupky a správní 
delikty a vydává stanoviska v rámci svěřené působnosti.  
Odbor -  silniční správní úřad vykonává činnost svěřenou mu Statutem hl. m. Prahy dle ust. zák.č. 
13/1997 Sb., v pl. znění, dle zák.č. 361/2000 Sb., v pl. znění. Projednává přestupky a správní 
delikty a vydává stanoviska v rámci svěřené působnosti. 

Správní řízení na úseku životního prostředí a dopravy   

 Velká část agendy životního prostředí se vede ve správním řízení. Toto řízení může vznikat  

1 - na základě žádosti žadatele (kácení stromů, svody zvířat, rybářské a lovecké lístky, ZPF, 

poplatky za znečišťování ovzduší, nakládání s vodami a stavební povolení vodních děl, 

umisťování reklamních zařízení u komunikací, zvláštní užívání komunikací, vč. havárií, souhlasy 

s připojením pozemku na komunikaci, vyhrazená parkovací místa pro osoby zdravotně 

postižené, povolení výjimky pro vjezd vozidel, stanovení dopravního značení a dopravního 

zařízení, aj.) 

2 - z moci úřední - nejčastěji přestupky a správní delikty na všech odvětvích životního prostředí a 

dopravy.  

     Součástí těchto řízení bývá šetření na místě (stromy, zvířata, nakládání s odpady, les, zarostlé 

pozemky, potoky, rybníky, dešťové odlehčovače), odborná vyjádření či dokonce posudek znalce 

z oboru, účast občanských sdružení a v případě řešení přestupků nebo správních deliktů pak i 

výslechy svědků či odborníků. Výsledkem těchto řízení bývá rozhodnutí. 

Celkový nápad věcí na OŽPD za rok 2011 činil více než 900 věcí. 

Stanoviska a vyjádření  

Téměř ke každému záměru podávanému na stavební úřad se referentky, vč. vedoucí odboru 

životního prostředí a dopravy vyjadřují za sobě svěřená odvětví. To znamená prostudování více 

než 200 projektových dokumentací ročně a vydávají závazná stanoviska a vyjádření, resp. 

koordinovaná stanoviska.  

Odpady 

Za rok 2011 bylo přistaveno pro obyvatele Újezda nad Lesy celkem 48 kontejnerů na 

velkoobjemový odpad a bylo odvezeno kolem 84 tun odpadu. Dále jsme organizovali jednou na 

jaře a dvakrát na podzim sběr bioodpadu, kdy bylo přistaveno 39 kusů VOK a bylo odvezeno 40 

tun bioodpadu. 

 

K 31. 12. 2011 je v Újezdě nad Lesy uzavřeno celkem 607  smluv se svozovou společností Pražské 

služby na vývoz biopopelnice a za rok 2011 bylo odvezeno z těchto popelnic cca 250 tun 

bioodpadu.  

 

Mobilní sběr nebezpečného odpadu byl organizován celkem šestkrát a při jeho sběru bylo 

odvezeno 2,079 tun nebezpečných odpadů.  

MČ Praha 21 v rámci úklidu Újezda nad Lesy a vývozu košů na odpadky a psí exkrementy celkem 

odvezla 20,7 tun uličních smetků.  
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Z hlediska odpadového hospodářství se v roce 2011 podařilo nainstalovat dalších 21 košů na 

odpadky a psí exkrementy a v současné době jich v Újezdě nad Lesy najdete 70 kusů.  

 

Dále jsme zakoupili tři kontejnery na textil, které slouží pro 

sběr textilu pro charitativní účely. Jsou umístěné u 

zdravotního střediska, u ÚMČ Praha 21 (Hulická ul.) a u 

tříděného odpadu v Oplanské ulici. Od srpna do prosince 

bylo vysbíráno celkem 14,3 tun textilu.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Odbor doprava  

 Realizuje v přenesené působnosti výkon státní správy na úseku dopravy dle Statutu, přílohy č. 4, 

část A: zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších změn a doplňků. 

Odbor – doprava v samostatné působnosti působí na úseku přípravy podkladů pro zpracování 

programu rozvoje území v oblasti dopravy, silničního hospodářství, zpracování stanovisek 

k záměrům orgánů či organizací, týkajících se městské části, předkládá podněty ke změnám  

v oblasti dopravy a MHD, stanovuje správní poplatky za zvláštní užívání komunikací v souladu se 

zák .č. 634/2004 Sb., v platném znění. 

 Silniční správní úřad dále  

 Odpovídá za výkon státní správy na komunikační síti MČ Praha - Klánovice, Praha -
Běchovice, Praha - Koloděje mimo vybranou síť komunikací (pod správou MHMP ), 
včetně výkonu státního odborného dozoru 

 Spolupracuje s příslušnými projektovými a dodavatelskými organizacemi 
při koordinaci výstavby komunikační sítě na území MČ Praha 21 

 Zpracovává odvětvová stanoviska v oblasti dopravy  

 Spolupracuje s příslušnými orgány v otázkách rozvoje a plnění přepravních požadavků v 
oblasti MHD, zpracovává odvětvová stanoviska v rámci činností tohoto úseku    

 Zpracovává stanoviska k projektové dokumentaci a investičním záměrům z hlediska 
ochrany životního prostředí 

 

Obrázek č.  5-Kontejner na textil 
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Vodoprávní úřad  

 Zajišťuje výkon státní správy a výkon přenesené působnosti v oblasti vodního 
hospodářství dle zákona č. 254/2001 Sb., o vodách ve znění pozdějších předpisů 

 Vykonává státní správu a výkon přenesené působnosti dle platné právní úpravy 
o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu, ve znění zákona č. 274/2001 Sb.  

 Vydává vyjádření k projektové dokumentaci k územnímu a stavebnímu řízení z hlediska 
vodního hospodářství dle zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a dle zákona 
č. 183/2006 Sb., stavební zákon 

 Provádí konzultační a poradenskou činnost v ucelené odborné oblasti státní správy 

 po dohodě s vedoucím odboru vyřizuje požadavky a stížnosti občanů, organizací, 
zastupitelů a vedení MČ, které se vztahují k výkonu správy v oblasti vodního 
hospodářství ve státní, přenesené a v samostatné působnosti v rozsahu dle 
Organizačního řádu ÚMČ Praha 21. 

 Účastní se za vodoprávní úřad územního a stavebního řízení (zejména zahájení 
územního a stavebního řízení a kolaudace)  

 Provádí výkon svých pravomocných rozhodnutí a kontroluje plnění podmínek 
rozhodnutí. 

 Provádí vodoprávní dozor, vede vodoprávní řízení a vodoprávní evidenci dle zákona č. 
254/2001 Sb., o vodách a dle zákona č. 183/2006 Sb., stavební zákon 

 V souladu s právními předpisy vede správní a přestupková řízení.  

 

Odbor občansko správní  

V roce 2011 došlo na odboru občansko správním ke změnám zejména v úpravě kancelářských 

prostor. V měsíci srpnu až říjnu proběhla rozsáhlá rekonstrukce kanceláří za účelem odstraněné 

nadměrné vlhkosti. V této době odbor pracoval v náhradních prostorách, ale i přes toto omezení 

si úřad ponechal celý rozsah činností a za pochopení občanů bylo vše zvládnuto. Od října je 

odbor zpět v původních kancelářích.  Rekonstrukcí se zlepšilo jak pracovní prostředí pro 

úředníky, tak i pro klienty. V prosinci byl na odboru instalován nový software na pořizování 

elektronických občanských průkazů. Vzhledem k omezenému prostoru jsou občanské průkazy 

nabírány ve fotokabince pro pořizování cestovních dokladů a dochází tím k delším čekacím 

dobám na odbavení. MV nám sice nainstalovalo pomocné pracoviště, které by v nouzi mohlo OP 

nabírat, ale pracoviště zatím není odzkoušené a nelze jej používat. Největší novinkou a změnou 

je občanský průkaz se strojově čitelnými údaji a s kontaktním elektronickým čipem za poplatek 

500,- Kč.  OP bez čipu je nadále vydáván bezplatně. Za rok 2011 bylo vydáno 1835 občanských 

průkazů a 1185 cestovních dokladů. 

Na úseku matriky nedošlo k žádným podstatným změnám. Ze statistiky za rok 2011 nám 

vyplynulo, že v Újezdě nad Lesy je registrováno 9562 trvale žijících občanů, narodilo se 98 dětí a 

zemřelo 33 občanů. K trvalému pobytu se přihlásilo 382 a odhlásilo se 149 občanů.  

Počet podaných žádostí  200 

Počet vydaných správních rozhodnutí  200 

Počet vyplácených dávek  490 
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Sociální šetření v domácnostech 150  

Počet vyhotovených zpráv pro soudy a ostatní orgány 50 

Celková výše dávek 1 528 000 Kč 

Odbor sociálních věcí  

Na úseku poskytování dávek sociální péče se v roce 2011 vyplácely dávky pomoci v hmotné 

nouzi, dle zákona č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi, který upravuje poskytování pomoci 

k zajištění základních životních podmínek osobám s nedostatečnými příjmy, motivující tyto 

osoby k aktivní snaze zajistit si prostředky k uspokojení životních potřeb a zabraňuje jejich 

sociálnímu vyloučení. Vychází z principu, že každá osoba, která pracuje, se musí mít lépe než ta, 

která nepracuje, popřípadě se práci vyhýbá. Nedílnou součástí pomoci v hmotné nouzi je 

sociální práce s klienty. 

S úsekem pomoci v hmotné nouzi úzce spolupracovala sociální kurátorka, která eviduje a 

pracuje např. s osobami propuštěnými výkonu trestu odnětí svobody, s osobami po ukončené 

ústavní léčbě a také s osobami bez přístřeší. 

 

Počet evidovaných osob ve výkonu trestu odnětí svobody 32 

Počet propuštěných osob 8 

Počet osob bez přístřeší 4 

Jako úspěch na tomto úseku považujeme zprostředkování ubytování a zaměstnání pro osoby 

bez přístřeší. Negativně hodnotíme omezený časový prostor pro sociální práci. 

Další vyplácenou dávkou byl příspěvek na péči. Dle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách 

je poskytován lidem závislým na pomoci jiné osoby. Výše příspěvku činí za kalendářní měsíc 800 

až 12 000 Kč, a to podle stupně závislosti příjemce příspěvku na pomoci jiné osoby. 

 

Celkový počet žádostí podaných během roku 150 

Celkový počet příjemců dávky k 31. 12. 235 

Celkový počet vydaných správních rozhodnutí 150 

Celkový počet šetření v domácnosti 220 

Celková výše vyplacených dávek 12 912 000 Kč 

 

V průběhu roku 2011 odbor sociálních věcí vyplácel dávky pro zdravotně a tělesně postižené 

občany dle Vyhlášky 182/1991 Sb., v platném znění a to zejména jednorázové příspěvky na 

opatření zvláštních pomůcek, příspěvky na zakoupení, celkovou opravu a zvláštní úpravu 

motorového vozidla, příspěvky na úpravu bytu a na provoz motorového vozidla. Pracovnice 

odboru taktéž vyřizovala žádosti občanů o přiznání mimořádných výhod pro těžce zdravotně 

postižené občany. 
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počet dávek    vyplaceno 

Příspěvek na zakoupení motorového vozidla 7 552 000 Kč 

Příspěvek na provoz motorového vozidla 289 972 000 Kč 

Příspěvek na úpravu bytu  5 153 000 Kč 

Příspěvek na individuální dopravu  0 0 Kč 

Příspěvek na opatření zvláštních pomůcek 7 229 000 Kč 

Celkem vyplaceno  1 906 000 Kč 

 Mimořádné výhody (počet průkazů TP, ZTP, ZTP/P) 449 ks  

V souvislosti se Sociální reformou I a se změnami zákonů v sociální oblasti došlo 

k 31.12.2011 převodu veškerých dávek na Úřady práce. Považujeme za úspěch, že po několika 

měsíčním vyjednávání o způsobu převodu těchto agend s Generálním ředitelstvím ÚP bylo 

zachováno detašované pracoviště ÚP, oddělení nepojistných dávek v prostorách ÚMČ Prahy 21. 

Občané, kteří jsou příjemci dávek sociální pomoci, tedy nemusí obtížně dojíždět na jiný úřad. 

Jako přínosné hodnotíme možnost úzké spolupráce s Úřadem práce v roce 2012. 

Sociální odbor se podílel na tvorbě Strategického plánu rozvoje MČ Praha 21, spolupracoval 

s bytovým odborem a bytovou komisí při tvorbě podmínek a pravidel přidělování bytů ze 

sociálního hlediska. 

Dále odbor zajišťuje výkon funkce veřejného opatrovníka osobám, které byly rozhodnutím 

soudu zbaveny či omezeny ve způsobilosti k právním úkonům, osobám kterým byla MČ Praha 21 

rozhodnutím soudu určena opatrovníkem. Opatrovník má oprávnění rozhodovat za tuto osobu, 

povinnost chránit prospěch dané osoby, pomáhá těmto osobám řešit složité životní situace a 

orientovat se v běžném životě. 

Jako úspěch hodnotíme umístění klienta po dvouleté hospitalizaci v psychiatrické léčebně do 

chráněného bydlení. 

Oddělení sociálně-právní ochrany dětí vykonává funkci kolizního opatrovníka (v opatrovnických 

věcech hájí zájmy dětí, zastupuje nezletilé v soudním řízení).  Poskytuje poradenství a pomoc 

rodičům. Vyhledává děti, jejichž rodiče neplní své povinnosti a tím narušují nebo ohrožují zdravý 

vývoj a výchovu dítěte. S rodinami pracuje způsobem směřujícím k obnovení narušených funkcí 

rodiny, zprostředkovává náhradní rodinnou péči, pomáhá řešit některé rodinné situace, pokud 

není nutné rozhodnutí soudu, považuje-li to za nutné, může podávat návrh na nařízení a zrušení 

ústavní výchovy dítěte. 

V oddělení sociálně právní ochrany dětí působí kurátorka pro mládež, která se zaměřuje na 

sledování vývoje dětí a mladistvých s poruchami chování, dětí které se dopustily trestného činu. 

Spolupracuje s rodinami, nad kterými byl stanoven dohled nad výchovou dětí a dozoruje výkon 

ústavní výchovy. V rodinách provádí pravidelné návštěvy, s klienty individuálně pracuje, rodičům 

poskytuje pomoc a poradenství, zúčastňuje se trestního a přestupkového řízení ve věcech dětí a 

mladistvých. 

Vzhledem k tomu, že oddělení i v roce 2011 pracovalo na velice odborné úrovni, individuálně 

přistupuje k problémovým rodinám a jedincům, se kterými pracuje, nebylo nutné přistoupit 

k návrhům na umístění dětí do ústavní výchovy. Podařilo se osvojení dítěte. Jako negativní 



 Stránka 28 

hodnotíme nezájem o pěstounskou péči. Dvěma dětem, které by mohly vyrůstat rodině, se 

nepodařilo pěstounskou rodinu najít. Snažíme se o užší spolupráci se školami, lékaři, Policií a 

dalšími organizacemi. 

Oddělení Pečovatelské služby ÚMČ Praha 21  

Pečovatelská služba je registrovanou službou dle zákona 108/2006 Sb., o sociálních službách. Je 

poskytována osobám, které mají sníženou soběstačnost z důvodu věku, chronického 

onemocnění nebo zdravotního postižení, jejichž situace vyžaduje pomoc jiné fyzické osoby. 

Terénní pečovatelská služba je poskytována v domácnostech klientů, ambulantní pečovatelská 

služba ve Středisku osobní hygieny na Rohožníku. V rámci pečovatelské služby je nabízena jako 

fakultativní (nenároková) služba doprava osobním vozidlem pečovatelské služby. 

Nejžádanějším druhem služby je dovážka obědů do domácností seniorů a základní péče o nehty 

ve Středisku osobní hygieny. 

Obědy          49 klientů 

Základní péče o nehty       97 klientů 

Úkony hygieny, úklid, nákupy, pochůzky     12 klientů 

Přeprava vozidlem pečovatelské služby, doprovod    15 klientů 

Provozní náklady pečovatelské služby za rok 2011    674 516 Kč 

Úhrady od uživatelů za rok 2011      663 000 Kč 

Velikým úspěchem Pečovatelské služby Úřadu městské části Praha 21 v roce 2011 je záchrana 

třech seniorů, kteří se ocitli v ohrožení života. Naše pečovatelky jim pohotově poskytly pomoc, 

přivolaly lékařskou záchrannou službu a tím se výrazně zasloužily o záchranu jejich životů.  

Jako klad hodnotíme snížení provozních nákladů pečovatelské služby oproti roku 2010 o 88 500 

Kč, narůstající zájem o službu a spokojenost našich uživatelů. Do budoucna bychom se chtěli 

zaměřit na vyhledávání seniorů, kteří samy nedokážou o toto službu požádat. 

Jako negativní považujeme, že v rámci dotačního řízení MPSV bylo PS na provoz přiděleno na rok 

2011 418 000 Kč a v rámci grantového řízení MHMP 41 000 Kč, což je oproti minulým rokům 

podstatně méně. 

Živnostenský odbor  

Rok 2011 byl v mnohém pro živnostenský úřad přelomový. Změny se promítly téměř do všech 

činností odboru. Jedná se např. o zásadní změny v oblasti zahraničních fyzických osob. 

S příchodem roku 2011 přešla agenda udělování pobytu z Cizinecké policie na Ministerstvo 

vnitra. Změnou agendy se změnily postupy a tím došlo k nárůstu návštěv cizinců na 

živnostenských úřadech. Ve všech pádech skloňovaná finanční a nyní dluhová krize se promítla i 

do snižování stavu zaměstnanců společností, což ve svém důsledku přineslo migraci a přeměnu 

zaměstnanců na živnostníky a současně došlo k nárůstu přerušených živností spojených s horším 

uplatněním na trhu. Toto se také týká i tuzemských OSVČ. V průběhu roku 2011 došlo 

k propojení databází Registru živnostenského podnikání a evidence obyvatel, což v praxi 

znamená získání aktuálních informací při změně pobytu a bydliště podnikatelů. Na úseku 

kontrolní činnosti je zřejmé, že došlo k větší informovanosti podnikatelů, kteří např. již tolik 
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nechybují v označení svých provozoven a plnění svých povinností vyplývajících 

ze Živnostenského zákona. Ve spolupráci s ČOI provedli pracovníci živnostenského odboru 

společné kontroly, které ukázaly, že zákazník se nemusí již tolik obávat, že bude při prodeji 

podveden. Většina kontrol totiž končí bez závad. Další přelomovou věcí je trestní odpovědnost 

právnických osob, na kterou se živnostenský odbor připravoval ke konci roku 2011 a která 

vstoupila v platnost 1. 1. 2012. Novela živnostenského zákona číslo 455/91 Sb. zbaví podnikatele 

další administrativy jakou je například dopisování IČ provozovny do jejího označení a celou řadu 

údajů už nebude muset hlásit podnikatel, protože si je úřady navzájem předají. Vláda tento 

návrh odsouhlasila novelou živnostenského zákona, kterou předložilo Ministerstvo průmyslu a 

obchodu. Podle předkládací zprávy k zákonu je cílem novely snížit administrativní zátěž 

podnikatelů. Ministerstvo průmyslu a obchodu spočítalo, že by měly změny živnostníkům 

uspořit až 271 miliónů korun. Novelu nyní čeká cesta parlamentem, kde ji musí projednat 

poslanecká sněmovna i senát – a novela se tedy ještě může v mnohém změnit. Novela však v 

každém případě přinese podnikatelům úlevu v administrativě. 

ORGANIZAČNÍ SLOŽKY ÚŘADU  

Místní knihovna 

Knihovna je v současné době umístěna v přízemí Polyfunkčního domu, kam se přestěhovala 

v roce 2010. Po menších stavebních úpravách vzniklo oddělení pro děti a mládež, které navazuje 

na dospělé oddělení. Pro čtenáře i veřejnost máme 5 počítačů s přístupem na internet. Čtenáři i 

studenti si již zvykli vyhledávat informace na PC a pracovat s e-mailovou poštou. 

Díky výhodnému umístění v centru obce se počet čtenářů a jejich návštěv značně zvýšil – cca 

100 čtenářů/den. 

Knihovní fond, který čítá k 31. 12. 2011 celkem 15.864 svazků, je pravidelně doplňován díky 

dotacím z rozpočtu naší MČ i z rozpočtu Magistrátu, takže se daří nejen nákup novinek (za rok 

2011 746 knih), ale i obnova staršího knihovního fondu. Během stěhování došlo k částečnému 

vyřazení zastaralých knih. 

Knihovna eviduje 1.524 registrovaných čtenářů. Za rok 2011 si 1.176 čtenářů vypůjčilo přes 

37.000 knih a uskutečnilo skoro 12.000 návštěv. 

Knihovna pořádá celoročně besedy podle požadavků MŠ i ZŠ. Besedy probíhají pravidelně na 

podzim a na jaře. Jedná se o seznámení s knihou a knihovnou, u ZŠ podle požadavků učitelů. 

V loňském roce se knihovna zapojila do Pasování prvňáčků na čtenáře (bylo rozdáno cca 150 

nových průkazek). 

Po návštěvě paní Mgr. Dagmar Volencové – vedoucí oddělení metodiky a služeb v Městské 

knihovně – která nás v loňském roce navštívila (a byla přestavbou knihovny nadšena), jsme byly 

s kolegyní požádány o prezentaci naší knihovny na Setkání knihovníků v Praze. 
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Sbor dobrovolných hasičů  

Velitel: Josef Doškář, zástupce velitele: Daniel Váňa 

Sbor dobrovolných hasičů Újezd nad Lesy (SDH) byl původně založen v roce 1928. V současné 

době je zřízen městskou části Praha 21 jako její organizační složka. Výjezdní jednotka má 10 

aktivních hasičů, celkem má SDH 40 členů se zařazením mezi „JPO V“. Hasičská zbrojnice se 

nachází u křižovatky ul. Staroújezdská x Druhanická. MČ má již stavební povolení na výstavbu 

nové hasičské zbrojnice, protože současný stav budovy není vyhovující. Na činnost SDH přispívá 

MČ a MHMP ze svých rozpočtů. V roce 2011 bylo SDH nápomocno nejen městské části při 

odstranění stromů, zatopení podzemních garáží a výlovu rybníka. Účastní se různých soutěží a 

vzdělávacích seminářů a v mateřských školách realizují ukázku techniky a osvětu o fungování 

výjezdové jednotky. 

Hudební kurzy  

Hudební kurzy probíhají v budově v Lomecké ulici č. 696 ve 3 učebních (2 učebny klavírní 
oddělení, 1 učebna dechové oddělení). 
Lektoři  - klavírního odd.      prof. Vladimír Suchý 
        Helena Svatoňová 
        Bc. Jolana Moravcová  

(zástup za MD Mgr. Jany Žížalové) 
Lektoři - dechového odd. (zobcová flétna)   Jaroslava Rázesbergerová 
Počty žáků:   
 klavírní třída      - V. Suchého    11 žáků 

H. Svatoňové    17 žáků 
J. Moravcové    12 žáků 

dechová třída  J. Rázesbergerové   43 žáků 
Hudební kurzy celkem navštěvuje    83 žáků 

 
Obě klavírní třídy jsou vybaveny dobrými hudebními nástroji – pianino FÖERSTER a pianino 
PETROF, které průběžně procházejí odbornou revizí a údržbou. V tomto školním roce byl ÚMČ 
zakoupen pro klavírní odd. jeden KEYBOARD se stojanem a tím je umožněna také výuka na tento 
nástroj zájemcům, kterým v minulých letech nemohlo být vyhověno. 
Pro dechovou třídu byl zakoupen nový stojan na noty. 
Pro žáky znamená výuka v hudebních kurzech nejen zapojení do zájmové činnosti, ale rozvíjejí se 
jejich tvořivé schopnosti, estetická výchova, základy uměleckého vzdělání. 
Žáci jsou zapojováni také do veřejného kulturního života obce, ve které žijí (např. kulturní výročí 
a akce pořádané ÚMČ nebo Újezdským muzeem – vystoupení na vernisážích apod.) 
Dospělým žákům poskytují kurzy odbornou pomoc např. ve studiu na pedagogických školách 
nebo v přípravě na talentové zkoušky na střední, či vysoké školy.  
V neposlední řadě se např. dechové oddělení podílí na překonávání některých zdravotních 
problémů dětí (posilování dýchacího ústrojí, logopedie). 

Pěknou tradicí se také staly vánoční přehrávky pro rodiče.     
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ČINNOST KOMISÍ A VÝBORŮ 

Komise pro sociální a občanské záležitosti - KSOZ 

KSOZ - hlavně se zabývá sociální, zdravotní a bytovou problematikou. V roce 2011 finančně 

přispívala SD Újezd nad Lesy na dopravu a na Den seniorů, dále přispěla SPCCH v ČR o.s. ZO 

Újezd nad Lesy na pronájem tělocvičny a na plavání. Komise poskytla příspěvek Masarykově 

základní škole Újezd nad Lesy pro pedagogické asistenty k integrovaným zdravotně postiženým 

dětem. Koncem roku komise rozdala vánoční balíčky a stolní kalendář osobám, které hojně 

využívají pečovatelské služby, vybraným členům SPCCH v ČR o.s. ZO Újezd nad Lesy a osobám či 

rodinám, které jsou v tíživé sociální situaci. Dále doporučila radě přidělení čtyř bytů. 

1. Sekce pro občanské záležitosti  

uspořádala pro občany Újezdu nad Lesy dne 7.5.2011 oslavu Dne matek a 3.12.2011 Vánoční 

posezení. Tato sekce také zajistila Vítání občánků Újezdu nad Lesy a to ve dvou termínech 

21.4.2011 a 27.10.2011. Každý občánek dostal polštářek s nápisem „Občánek Újezdu nad Lesy“ 

a maminka dostala kytičku. Po celý rok také sledovala životní výročí občanů a poslala jim buď 

přání, nebo předala dárkový balíček. Jubilea se sledují od 70 let. 

2. Sekce pro posouzení možnosti výstavby domova pro seniory a hospice  

zjišťovala možnosti výstavby těchto zařízení, hledala vhodné pozemky a finance na výstavbu a 

zajištění chodu těchto zařízení. Tato problematika zůstala nadále otevřena a hledá a zjišťuje 

nové možnosti. 

3. Sekce pro potřeby zdravotně postižených občanů a seniorů –  

tato sekce sdružuje členy SD Újezd nad Lesy a členy SPCCH v ČR o.s. ZO Újezd nad Lesy. Zde 

plánovali, jak propojit tyto organizace při kulturních a sportovních akcích. 

Komise pro školu KPŠ  

Komise se za rok 2011 se komise zabývala mj. těmito úkoly: 

1. doporučuje Radě MČ vést veškerá jednání s ČD s ohledem na bezpečnost dětí jako 

cestujících, postavit přístřešek na újezdské straně nádraží, zavést výstražná hlášení pro 

cestující o projíždějících vlacích, vyřešení podchodu na nádraží (bezpečnost, techn. 

údržba) 

2. doporučuje obnovit nástřik bezpečnostní zebry pro bezpečné přecházení dětí mezi I.a II. 

stupněm 

3. doporučuje zefektivnit spolupráci s Městskou policií (před budovou I. a II. st. ZŠ v ranních 

hodinách, kdy děti přicházejí do školy) 

4. doporučuje, aby škola řešila šikanu a zpracovala zprávu o tom, jak probíhala v minulém 

roce realizace minimálního preventivního programu  

5. doporučuje využívat granty a fondy k získání finančních prostředků  
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6. navrhuje prověřit úroveň znalostí Aj u zápisu prvňáčků a zřídit jednu 1. třídu pro děti 

s vyšší znalostí Aj 

7. navrhuje zřídit třídu popř. třídy se specializovanou péčí o děti se specifickými 

vzdělávacími potřebami  

8. doporučuje zřízení bankovní účtu u každého pedagoga, aby rodiče posílali platby rovnou, 

důvodem je snaha zamezit krádežím 

 

Komise životního prostředí - KŽP 

Komise se schází obvykle jedenkrát za měsíc, jednání zpočátku probíhala do pozdních večerních 
až nočních hodin. Nyní bývá jednání ukončeno po cca 3 hodinách. 
Komise projednává jednak úkoly, jejichž projednání uložila na svém zasedání Rada městské části, 
jednak úkoly vzniklé z podnětu občanů či členů komise. 
Z každého jednání je vytvořen zápis, který se předkládá Radě městské části a následně se 
zveřejňuje na webových stránkách. 
V roce 2011 zasedala komise dvanáctkrát a celkem projednala více jak padesát podnětů, z nichž 
byla větší část vyřešena. Řešení podnětů probíhá nejčastěji ve spolupráci s Odborem životního 
prostředí ÚMČ Praha 21, dále pak s Odborem majetku a investic ÚMČ Praha 21, s Odborem 
vedlejších hospodářských činností ÚMČ Praha 21, místní Dopravní komisí a dalšími subjekty, 
které jsou k řešení problému oprávněny ( PVK, TSK..) 
Zasedání komise se také zúčastňují hosté. Nejčastějším hostem byl pan starosta RNDr. Pavel 
Roušar, dále pak zástupci PVK, TSK, Lesů hl.m. Prahy, Lesů ČR, zástupci Českého svazu včelařů, 
předseda Dopravní komise Ing. Milan Hájek. 
Mezi nejdůležitější úkoly projednané komisí patří Projekt modernizace železniční tratě včetně 
zpracovaných připomínek k tomuto projektu, projednání Návrhu na vyhlášení přírodní rezervace 
Klánovický les včetně zpracování připomínek k tomuto návrhu, projednání připomínek a 
požadavků na zapracování do lesního hospodářského plánu pro lesní hospodářský celek Újezd 
nad Lesy, projednání záměru odprodeje části pozemku v majetku MČ Praha 21 a záměru 
pronajmutí části pozemku pro zřízení výběhu pro koně.    
Mezi největší úspěchy komise ve spolupráci s odborem životního prostředí a dopravy lze zařadit 
zkrášlení pásu u komunikace Starokolínské podél polyfunkčního domu a umístění okrasných 
truhlíků v podloubí, výsadbu stromořadí při cestě na kopec, kterému se říká Skalka. 
Komise vyřešila také velké množství drobných podnětů například na skládky, špatně umístěné 
dopravní značení, rozjíždění okraje lesa, reklamní poutače umístěné bez povolení apod. 
Další podněty komise rozpracovala a v jejich realizaci bude pokračovat v roce 2012. 

Otevřený úřad  - OÚ 

Komise v roce 2011 připravila nový koncept webových stránek založených na open source 
programech. Oproti řadě městkých částí tím šetří licenční poplatky za spravování komerčních 
aplikací. Komise porovnala kvalitu obsahu různých webových stránek obdobného zaměření jak v 
ČR, tak v zahraničí a navrhla novou strukturu a členění nového radničního portálu. Bohužel se 
ukázalo, že pracovníci úřadu nejsou dostatečně připraveni na správu obsahu vlastními silami a 
řada témat a stránek zůstala neaktualizována. Přesto se podařilo vytvořit portál s dříve 
nepodporovaným typem komunikací i informací. Je provozováno diskusní fórum, lze 
komentovat jednotlivé články a nechat si zasílat oznámení o aktualizaci diskusních vláken. Na 
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web byly umístěny zvukové záznamy a v průběhu roku 2011 byly v testovacím režimu 
pořizovány videopřenosy z veřejných projednávání. Na webové stránky jsou pravidelně 
umísťovány veškeré smlouvy s dodavateli, zápisy jednotlivých komisí i zápisy zasedání 
zastupitelstva a usnesení RMČ a ZMČ. Veškerý obsah se zadává pomocí upraveného redakčního 
systému, který je modulární a rozšiřovatelný. Na webu jsou aktualizovány veškeré plánované 
události z veřejného života v městské části v tkzv. Kalendáriu. Komise stanovila, že vývoj 
webových stránek se bude realizovat postupně, každý rok v několika krocích. Pro rok 2012 
z diskuse návštěvníků a uživatelů webu vyplynula nutnost aktualizovat veškerý chybějící obsah a 
zaměřit se na větší přehlednost navigace. 

Komise udržitelného rozvoje - KUR 

Komise měla 10 členů.  V průběhu roku 2011 se sešla 10x na řádném jednání, 1x na 
mimořádném. Zprvu ji vedl  starosta  MČ  Dr. Pavel Roušar, později  Ing. Václav Műller.  
Převážnou náplní její práce byla problematika „Místní Agenda 21“, jako nástroj a metodika 
udržitelného rozvoje.  Komise zpracovala základní dokumenty pro zavedení této agendy do 
podmínek veřejné správy MČ.  Zpracovala i podklady pro rozhodnutí RMČ o zavedení  
Strategického plánu rozvoje MČ.  Přípravu tohoto základního plánovacího dokumentu zjišťovala 
až do úrovně diskusních „kulatých stolů“, kdy tuto činnost převzal ÚMČ. Mimo tuto základní 
činnost se komise průběžně vyjadřovala k žádostem soukromých stavebníků a privátních 
investorů o územní rozhodnutí v rámci územního nebo spojeného řízení. K této činnosti byla 
zřízena stavební sekce komise. V jednom případě se komise vyjadřovala k problematice 
pokračování přípravy relativně rozsáhlé investice „Přístavba ÚMČ“.  Ve dvou případech přizvala 
komise na své jednání vedoucí odborů ÚMČ.  Jednak vedoucího Stavebního úřadu vzhledem 
k častým výhradám občanů k nedostatečnému respektování architektonického charakteru 
území MČ, jednak vedoucí OMI pro opakované poškozování komunikací v MČ zhotoviteli staveb 
externích investorů. V druhém případě využila komise svého postavení poradního a iniciačního 
orgánu RMČ a zpracovala návrh usnesení RMČ na  organizační úpravu působností OŽPD a OMI.   
Koncem roku byla činnost komise přerušena a bude v dohledné době obnovena. 

Komise pro spolupráci, osvětu a kulturu  - KSOK 

Komise podporuje kulturní a osvětové programy zaměřené na využití volného času obyvatel MČ. 

V roce 2011 komise rozpracovala několik dlouhodobých projektů týkajících se mj. mapování 

kulturních, turistických, gastronomických aj. příležitostí v Újezdě, postupného zkvalitňování 

kulturní a volnočasové nabídky a způsobu její prezentace, podílela se na tvorbě nového 

grantového programu „Organizace akcí újezdského kalendáře“, spolupracuje s učitelkami a 

dětmi ze základní školy na projektu naučno-odpočinkové stezky a postupně se zapojuje do 

spolupráce na organizaci veřejných akcí v rámci MA21. Komise vytváří prostor pro zapojení 

spolků a sdružení do veřejného života. V letních měsících r. 2011 komise zorganizovala pro 

veřejnost tři cyklovýlety do okolí Újzeda, akce měla úspěch a bude se v následujícím roce 

opakovat. 

  



 Stránka 34 

Komise dopravy  

Vyřešené úkoly  

 oprava  SSZ ( přechod na Novosibřinské z konečné stanice autobusů k RD ) 

 oprava komunikace Novosibřinské u zastávky Zbyslavská 

 zajištění 6 ks blikajících panáčků na hlavní křižovatce v Új n L. 

 oprava vodorovného značení a povrchu vozovky na hlavní křižovatce  

 dořešen podchod pod železnicí na zastávce Klánovice 

 schválena studie nových zastávek na Starokolínské mezi zast. Újezd nad Lesy a Blatov  

 schválená studie na rozšíření hlavní křižovatky o jeden jízdní pruh ve směru z a do 
centra města vč. snížení nivelety 

 dokončen projekt pro ÚR posunutí přechodu do hlavní křižovatky v Běchovicích 

 dokončen projekt nového řadiče pro SSZ na hlavní křižovatce 

Rozpracované úkoly  

 stavební povolení na nové zastávky na Starokolínské v úseku mezi  zastávkami  Újezd 
nad lesy a  Blatov  

 povolení na zastávku u Pošty 

 Četnická – je rozpracován projekt pro obousměrnou ulici pro cyklisty 

 cyklotrasy a cyklostezky po Újezdě nad lesy v návaznosti na celopražský generel 
cyklostezek 

 projekt rozšíření hlavní křižovatky o odbočovací pruh ve směru do a z centra vč. 
snížení nivelety 

 projekt pro SP posunutí přechodu do hlavní křižovatky v Běchovicích 

 instalovat nový řadič na hlavní křižovatce  

 úprava zastávky Blatov z centra (nebezpečné povrchy a nízká nástupní výška) 

 SSZ Zaříčanská 

Nedokončené úkoly:  

 dokončit přechody na Rohožnické do trvalého stavu (upravit nástupy) 

 úprava chodníku na Zlivské  

 zklidnění ulice Chmelické (do ukončení výstavby kanalizace na hlavní silnici není 
možné) 

 přechod u Smolíků přes hlavní ulici di Klánovic (cesta z lesa ke Smolíkům okolo trati)  

 generel dopravy pro Újezd nad Lesy – požádat ČVUT fakultu dopravní o vypracování 
projektu) 

 úprava komunikace Staroklánovická k žel. Zastávce (společně s TSK 

 přeložka 1/12 s MHMP a ŘSD 

 křižovatka SOKP 511 

 rekonstrukce cyklostezky z Újezdu nad Lesy do Koloděj (stezka je vlastnictvím Koloděj  

 přístřešky pro cyklisty (Smolík, škola apod.) 
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Grantová komise (GK)  

Na konci toku 2010 byl zpracován nový grantový systém, navazující na roky předešlé, který po 

schválení RMČ vstoupil v platnost na rok 2011. Nový grantový program byl začátkem r. 2011 

představen veřejnosti a o grant MČP21 r. 2011 se přihlásilo 23 spolků a sdružení. Osmnáct z nich 

komise vybrala jako příjemce  grantového příspěvku, vyúčtování předají  do 15.1.2012. Podle 

pravidel grantového systému proběhne v r 2012 kontrola grantových projektů z předchozího 

roku.  

Na konci roku 2011 byly do grantového systému zapracovány připomínky ze zkušeností 

z prvního ročníku a vznikl nový, doplňující program „Organizace akcí újezdského kalendáře“. 

Částka rozdělovaná v r. 2011 (300 tis.) bude tak v roce 2012 navýšena o dalších 200 tisíc. 

Grantový program na rok 2012 byl veřejnosti představen 16. 1. 2012. 

GK pracuje dvoukolově, s vyloučením střetu zájmů a je složena se zástupců veřejnosti, 

zastupitelů a úředníků MČ P21.  

Komise likvidační  

Likvidační komise je komise zřizovaná úřadem MČ, která na základě inventur provádí likvidaci 

poškozeného, zastaralého, zničeného a jinak nepotřebného movitého majetku úřadu. 

Sumarizuje odepisovanou hodnotu majetku, zdůvodní jeho odpis, určí způsob likvidace a 

předloží vše ke schválení radě MČ včetně seznamů. Majetek ještě použitelný, jako jsou počítače 

a monitory, nebo motorová vozidla jsou většinou na základě posudku prodány v aukci, nebo 

prostřednictvím bazaru. Ostatní nepotřebný majetek musí být likvidován v souladu se zákonem, 

to znamená ekologicky a odborně. V komisi pracují pouze zaměstnanci úřadu.     

Škodní komise   

Škodní komise zasedá pouze tehdy, jestliže zaměstnanec způsobí škodu na majetku úřadu MČ. 

Jedná se například o zaviněné dopravní nehody, ztráty blokovaných klíčů, ztrátu služebního 

mobilního telefonu a podobně. Při náhradě škody se postupuje v souladu se zákoníkem práce. 

Komise je složena výhradně ze zaměstnanců úřadu MČ.  

Přestupková komise  

Přestupková komise je komisí, která je zřízena starostou podle ust. § 80 zákona o hl. m. Praze č. 

131/2000 Sb., v platném znění a nahrazuje odbor, či oddělení určené k projednávání přestupků. 

Je tříčlenná a skládá se z těchto jmenovaných členů: předsedkyně JUDr. Hana Pelčáková, 

tajemnice Martina Nejtková a člen Dana Slabochová.  

Nejčastěji přestupková komise projednává přestupky proti občanskému soužití a proti majetku. 

V loňském roce bylo přestupkové komisi oznámeno 62 přestupků.     

  

http://www.praha21.cz/samosprava/komise-rady/komise-likvidacni.html


 Stránka 36 

HOSPODAŘENÍ MĚSTSKÉ ČÁSTI 

K 31. 12. 2011 byly vykázány příjmy ve výši 91 422,31 tis. Kč, tj. plnění k upravenému rozpočtu 
na 100,71%, z toho daňové příjmy (tř.1) na 104,95% (vlivem příznivého plnění daní z majetku a 
správních poplatků), nedaňové příjmy (tř.2) na 133,28% (především vyšším plněním úroků a 
ostatních nedaňových příjmů) a přijaté dotace (tř. 4) na 99,90%.   
Celkové výdaje byly vykázány ve výši  90 137,38 tis. Kč (tj. plnění vůči upravenému rozpočtu na 
89,03%), z toho běžné výdaje ve výši 76 740,48 tis. Kč (plnění vůči upravenému rozpočtu na 
93,73%) a investiční (kapitálové) výdaje ve výši 13 396,90 tis. Kč (plnění na 69,15%).   
Saldo příjmů a výdajů po konsolidaci bylo vykázáno přebytkové, a to ve výši  1 284,93 tis. Kč. 
K docílenému plnění došlo především vlivem vyššího plnění příjmů a nižšího čerpání výdajů.  
Výsledek hospodaření byl vykázán ve výši  8 102,20 tis. Kč, a to  vlivem výnosů ve výši 68 524,90 
tis. Kč (především vlivem výnosů územních rozpočtů z transferů) a nákladů ve výši 60 422,69 tis. 
Kč (především vlivem nákladů územních rozpočtů na transfery).   

Plnění příjmů k upravenému rozpočtu:     
ORJ 04  -  Školství, mládež a samospráva – plnění příjmů celkem na 100,00%, a to především 
vlivem přijetí neinvestiční účelové dotace z MHMP na protidrogovou prevenci pro MZŠ Polesná, 
na integraci žáků MZŠ Polesná a na výplatu odměn pracovníkům ve školství (MŠ a ZŠ), a 
investiční účelové dotace z MHMP na inv.akci č. 41538 „MZŠ Polesná 1690-rek.střech objektů“.       
ORJ 05 – Zdravotnictví a soc.péče – plnění příjmů celkem na 99,05%, z toho plnění vlastních 
příjmů (z poskytovaných služeb) na 88,50%, vlivem příjmů z pečovatelské služby. Přijaté dotace 
byly vykázány na 99,52%, a to především příjmem neinvestiční účelové dotace z MPSV na 
výplatu dávek sociální péče a pomoci v hmotné nouzi (nedoposláno 80 tis. Kč) a neinvestiční 
účelové dotace z MHMP na protidrogovou prevenci na místní úrovni a na financování sociálních 
služeb. 
 ORJ 06 – Kultura, sport a cestovní ruch – plnění příjmů celkem na 113,31%, a to především  

plněním vlastních příjmů na 115,83% a přijetím účelové neinvestiční dotace na veřejnou 
knihovnu.   
ORJ 07 – Bezpečnost – plnění příjmů celkem na 100,00%, a to vlivem přijetí účelové neinvestiční 
dotace z MHMP pro JSDH Újezd nad Lesy. 
ORJ 09 – Vnitřní správa – plnění příjmů celkem na 109,85%, především vlivem plnění vlastních 
příjmů na 830,96% (přijetí sankčních plateb ve výši 83,20 tis. Kč a pojistných náhrad ve výši 64,7 
tis. Kč).  
ORJ 10 – Pokladní správa -  příjmy celkem jsou plněny na 100,94%, z toho daňové příjmy na 
105,06% (především vlivem plnění daní z nemovitostí na 98,31%, správní poplatky na 150,81%, 
místní poplatky na 89,05%), nedaňové příjmy na 46,58% (příjmy z úroků na 184,38%, vratky 
transferů z fin.vypořádání z MHMP za rok 2010 na 100,01%, přijaté splátky půjčených 
prostředků z FZ na 65,00%-zaměstnancům v pracovním poměru bylo půjčeno pouze 130 tis.Kč). 

Přijaté transfery (dotace) plněny na 100,00%. 
Plnění výdajů k upravenému rozpočtu: 
Plnění běžných výdajů v kapitolách, které nejvíce ovlivnily čerpání výdajů nad i pod 100% 
alikvotního podílu:  
ORJ 02 – Městská infrastruktura – plnění celkových výdajů vůči upravenému rozpočtu na 
91,20% je ovlivněno nízkým plněním oddílu 23 – Vodní hospodářství (opravy a udržování na 
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52,72%) a oddílu 37 – Ochrana životního prostředí (péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň na 
99,66%).  

ORJ 03 – Doprava – plnění běžných výdajů na 99,23% vlivem plnění položky nákup ostatních 
služeb na 95,24%, položky opravy a udržování na 99,99%. 
ORJ 04 – Školství, mládež a samospráva – plnění běžných výdajů celkem na 99,57% vlivem 
plnění oddílu 31 – Vzdělávání na 100,00% (předškolní i školní zařízení). Oddíl 34 – Tělovýchova a 
zájmová činnost – plnění na 37,23% (opravy hřišť v majetku obce a servisní služby). 
ORJ 05 – Zdravotnictví a soc. péče – plnění běžných výdajů vůči upravenému rozpočtu na 
97,11%, a to vlivem nízkého plnění oddílu 35 – Zdravotnictví (prevence před drogami, 
alk.nikot.aj.návyk.látkami) na 67,31%, oddílu 41 – Dávky a podpory v sociálním zabezpečení na 
98,56%.  Finanční prostředky na výplatu dávek sociální péče pro těžce zdravotně postižené a 
dávek pomoci v hmotné nouzi (ÚZ 13306) jsou čerpány na 94,59% (OdPa 4171-Příspěvek na 
živobytí na 94,56%, OdPa 4172-Doplatek na bydlení na 96,90%, OdPa 4173-Mimořádná 
okamžitá pomoc na 94,08%, OdPa 4177-Mimoř.okamžitá pomoc osob.ohrož.soc.vylouč.na 

58,50%, OdPa 4182-Příspěvek na zvláštní pomůcky na 95,52%, OdPa 4183-Příspěvek na úpravu a 

provoz bezbariér.bytu na 85,00%, OdPa 4184-Přísp.na zakoup.,opravu a zvl.úpr.motor.vozidla na 
95,17%, OdPa 4185-Přísp.na provoz motor.vozidla na 97,18% a OdPa 4186-Přísp.na 
individ.dopravu na 0,00%) a příspěvku na péči (ÚZ 13235) na 99,66%.  Oddíl 43 – Soc.péče, Odpa 
4351 – Osobní asistenč.pečovat.služba a podpora samostatného bydlení – plnění na 81,77% 
(nižší plnění položky prádlo, oděv, obuv, studená voda, opravy a udržování). Neinvestiční 
účelová dotace z MHMP na protidrogovou prevenci na místní úrovni je čerpána na 100,00% a na 
financování sociálních služeb na 100,00%.  
ORJ 06 – Kultura, sport a cest.ruch – plnění běžných výdajů na 78,23% vlivem plnění oddílu 33 – 
Kultura na 65,91%, z toho činnosti knihovnické (OdPa 3314) na 52,07% (drobný hmotný 
dlouhod.maj.na 30,89%, nákup materiálu na 37,41%, opravy a udržování na 20,00%, MČ 
neobdržela vyúčtování za spotřebu studené vody, tepla a teplé vody), ostatní záležitosti kultury 

(Odpa 3319 – zájmové kroužky, muzejní činnost, neinv.příspěvek Čes.rybář.svazu v Újezdě nad 
Lesy) na 79,09% a  ostatní zálež.kult.a sděl.prostř (OdPa 3399  Slavnosti obce, Komise pro 
sociální a občan.záležitosti, transfery občanským sdružením-OS Sdružení důchodců Praha 21) na 
69,18%.  
Oddíl 34 – Tělovýchova a zájmová činnost na 96,94% (opravy a údržba dětský hřišť na 81,44%, 
neinvestiční příspěvky občanským sdružení a ostatním nezisk.organizacím v rámci grantového 
systému i individuálně-OS Fotbal.klub Újezd n.Lesy 250 tis. Kč, OS Sdruž.důchod.P21 13 tis.Kč, 
OS Základ.kynol.organiz. P21 15 tis.Kč, Středisko dětí a mládeže Mladé Běchovice na 
běžec.závod  3 tis.Kč, OS ZO Českého zahrád.svazu 5 tis. Kč), Skautské středisko Douglaska 20 
tis.).  
ORJ 07 – Bezpečnost – plnění výdajů celkem na 75,82%, z toho oddíl 53 – Bezpečnost a veřejný 
pořádek na 89,20% a oddíl 55 – Požární ochrana a integrovaný záchranný systém na 75,36% 

(nízké čerpání finančních prostředků na nákup materiálu, studenou vodu, pohon.hmoty, opravy 
a udržování a pohoštění). Účelová neinvestiční dotace z MHMP na provoz JSDH Újezd nad Lesy 
JPO V ve výši 65 tis. Kč je čerpána na 86,86%. 
ORJ 08 – Hospodářství – plnění výdajů celkem na 74,88%, a to vlivem plnění OdPa 3632 – 
Pohřebnictví na 83,06% a OdPa 3639 – Komunální služby a územní rozvoj na 72,59% (drobný 
hmotný dlouhod.majetek na 43,12%, nákup materiálu j.n.na 62,84%,  pohonné hmoty na 
45,49%, nákup ostatních služeb na 76,30%, opravy a udržování na 76,38%).  
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ORJ 09 – Vnitřní správa – plnění běžných výdajů na 91,35%, a to vlivem čerpání  položek – 
odměny členů zastupitelstva obcí na 79,48%, platy zaměstnanců v prac.poměru na 93,44%, 

ostatní osobní výdaje na 69,67%, prádlo, oděv, obuv na 84,03%,  knihy, učební pomůcky a tisk 
na 41,99%, drobný hmotný dlouhodobý majetek na 97,10%, pohonné hmoty a maziva na 
75,50%, programové vybavení na 47,22%.  
Neinvestiční účelová dotace ze státního rozpočtu na poskytování sociálních služeb (na 
pečovatelskou službu) ve výši 418 tis. Kč je čerpána na 100,00%, na sčítání lidu ve výši 51,5 tis. 
Kč je čerpána na 99,97%, na státní sociální podporu ve výši 156,4 tis. Kč na 100,00%, na sociálně 
právní ochranu dětí ve výši 1 060,24 tis. Kč na 100,00%. 
 ORJ 10 – Pokladní správa – plnění výdajů celkem na 92,40%, z toho oddíl 63 – Finanční operace 
na 88,34% (služby peněžních ústavů na 82,32%, pojištění majetkové a havarijní na 89,14%), 
oddíl 64 – Ostatní činnosti na 96,34% (zůstatek položky nespecifikované rezervy je 16 tis. Kč). 
Čerpání kapitálových výdajů k upravenému rozpočtu 
Plnění investičních výdajů v kapitolách, které nejvíce ovlivnily čerpání výdajů nad i pod 100% 

alikvotního podílu:  

ORJ 03 – Doprava – plnění na 99,29%. Investiční akce „Rek.části chodníku k nádraží Klánovice“ 
byla vybudována s náklady 560,66 tis. Kč (plnění rozpočtu na 99,99%), investiční akce 
„Vybud.stanov.na tříděný odpad v ul.Pilovská“ s náklady ve výši 54,23 tis. Kč (plnění rozpočtu na 
90,38%) a investiční akce „Autobusové zastávky MIDIBUS“ s náklady ve výši 254,58 tis. Kč. 
Všechny realizované investiční akce byly hrazeny z rozpočtu MČ Praha 21.   
ORJ 04 – Školství, mládež a samospráva – plnění na 57,56%. Jedná se o inv.akci z investiční 
účelové dotace z MHMP ve výši 8 500 tis. Kč s ORG 41538 „MZŠ Polesná 1690 – rek.střech 
objektů“. V 1.pololetí 2011 byly vypracovány znalecké posudky na rekonstrukce střech 
s návrhem řešení, výběrovým řízením vybrán zhotovitel a ve 3.čtvrtletí 2011 byly zahájeny 
stavební práce. Byla provedena rekonstrukce dvouplášťové střechy učebnového pavilonu a 
následná rekonstrukce střech pavilonů tělocvičen a kotelny. Dokončené dílo bylo předáno bez 

vad a nedodělků. Vzhledem ke schválení dotace až v červnu 2011 a nutnosti realizovat práce 
v době hlavních prázdnin, nebylo možné realizovat rekonstrukci střechy na hlavní budově. Na 
základě nájemních smluv jsou na střeše umístěna zařízení mobilních operátorů a tato zařízení 
bude nutno přesunout před rekonstrukcí na nově zbudovanou nosnou konstrukci, aby nedošlo 
k přerušení provozu. Realizace se předpokládá v době letních prázdnin roku 2012, proto bude 
MČ žádat Magistrát hl.m.Prahy o převedení nevyčerpaných finančních prostředků do roku 2012.  
ORJ 06 – Kultura, sport a cestovní ruch – plnění na 81,41%. Jedná se o investiční akci „Vybavení 
dět.hřišť hrac.prvky a informač.tabulemi“. Akce je zdrojově kryta z  6% výtěžku výherních 
hracích automatů z roku 2010.   
ORJ 09 – Vnitřní správa – plnění na 76,26%. Jedná se o investiční akci z účelové investiční dotace 
z MHMP (převod nevyčerpaných fin.prostředků z roku 2010 do roku 2011 ve výši  9 421,20 tis. 
Kč) s ORG 41199  „Přístavba budovy ÚMČ Praha 21“.  V 1.- 3. Q 2011 byla zpracována PD změny 

stavby pro nové dispoziční řešení budovy (pro využití Policie ČR). Dále byl na základě 
výběrového řízení vybrán zhotovitel na sanaci stávající budovy a zahájeny stavební práce. 
V současné době probíhají dokončovací práce na sanaci stávající budovy. Ve 3. Q 2011 byla 
vypsána veřejná zakázka na výběr zhotovitele na přístavbu nové budovy.  Ve 4. Q byla zadána 
podlimitní veřejná zakázka a dne 3. 11. 2011 byla podepsána smlouva s dodavatelem. Následně 
bylo předáno staveniště a zahájeny práce na 1.etapě přístavby budovy. V této 1.etapě bylo 
provedeno zapažení a výkopy stavební jámy, podchycení stávající budovy a betonáže 
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ochranných vrstev izolací spodní stavby. Vzhledem k nutnosti dodržení technologických postupů 
a v důsledku klimatických podmínek nebylo možné profinancovat celou přidělenou částku 

finančních prostředků. Stavba v současné době pokračuje a MČ žádá Magistrát hl.m.Prahy o 
možnost převedení nevyčerpaných finančních prostředků do roku 2012.  
Inv.akce – výpočetní technika – nákup HW a licence Kerio Control pro provoz internetového 
připojení ÚMČ Praha 21 ve výši  101,96 tis. Kč.  
Inv.akce – výpočetní technika – nákup Serveru DELL PE R710 od firmy IT FRIENDS s.r.o.ve výši 
160,00 tis. Kč. 
Inv.akce – programové vybavení – nákup Software Microsoft OPEN pro výkon veřejné správy od 
firmy Talex S.A.  ve výši 109,79 tis. Kč (plnění na 99,80%) 
Rozklad třídy 8 – financování (tj.změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech):  
v ORJ 09 – Vnitřní správa – ve výši 9 421 200,00 Kč vlivem ponechaných a převedených 
finančních prostředků (investiční účelová dotace z MHMP) z roku 2010 do roku 2011 na 
investiční akci „Přístavba budovy ÚMČ Praha 21“ ORG 41199, v ORJ 10 – Pokladní správa – ve 

výši 421 700,00 Kč vlivem převedených fin.prostředků z pojistného plnění z roku 2010 z hlavní 

činnosti do vedlejší hosp.činnosti v roce 2011.  Částka ve výši  620 900,- Kč je výsledný odvod 
z finančního vypořádání s MHMP za rok 2010. Částka 7 000 000,00 Kč je převod z výsledku 
hospodaření MČ Praha 21 za rok 2010 do Fondu rezerv a rozvoje v roce 2011.  
Stav finančních prostředků k 31. 12. 2011 u peněžního ústavu: 
Základní běžný účet  30 078 121,12 Kč 
Fond rezerv a rozvoje  10 654 879,24 Kč 
Fond zaměstnavatele 0,00 Kč 
Fond darů 63 484,25 Kč 
Celkem:  40 796 484,61 Kč 
Hodnocení vedlejší hospodářské činnosti MČ Praha 21 
K 31. 12. 2011 byly ve vedlejší hospodářské činnosti docíleny výnosy ve výši 7 042 693,77 Kč, 

náklady ve výši 5 118 350,87 Kč a z toho vyplývající výsledek hospodaření ve výši 1 924 342,90 
Kč. 
 
Stav finančních prostředků VHČ k 31. 12. 2011 u peněžního ústavu: 
Běžný účet 7 481 292,89 Kč 
Privatizační účet 3 052 565,21 Kč 
Celkem: 10 533 858,10 Kč 

  



 Stránka 40 

VZTAHY A KOMUNIKACE S VEŘEJNOSTÍ 

SPOLKY 

Aktivní spolky a sdružení  

Pagoda, o.s.      Aleš Cieplý 
Taneční kroužek AMBRA   Alžběta Martínková 
Český zahrádkářský svaz   Blanka Exnerová 
SDH Újezd nad Lesy    Daniel Váňa 
Balet - ARABESKA    Daniela Poková 
Český včelařský svaz  Újezd nad Lesy  pan Fischer  
Tenisový klub     František Polák 
Základní kynologická organizace - 394 Hana Fraňková 
Sdružení důchodců Újezd nad Lesy  Helena Vojtová 
Taneční studio Style    Helena Wojdylová 
Maminy z Újezdské roviny, ZŠ  Eva Danielová 
TJ Sokol Újezd nad Lesy    Jiří Čemus 
FK Újezd nad Lesy; EnviroTrade s.r.o. Martin Mora 
Újezdský STROM     Michael Hartman 
KSOZ; Český červený kříž   Irena Zajacová 
Pohyb je život - Rarášek o.s.   Iva Taške 
Neposeda o.s.     Ivana Štefková 
Český včelařský svaz Jan  
JUNÁK "Douglaska" Újezd nad Lesy  Jan Jacek 
Základní kynolog. organizace - 394  Jindra Lefnerová 
FK Újezd nad Lesy    Jiří Borovička 
Český rybářský svaz, spolek č.4   Jiří Přepechal 
SDH Újezd nad Lesy    Josef Doškář 
Šachový sport. klub Újezd nad Lesy  Karel Kuncman 
Taneční kroužek AMBRA   Lenka Murtingerová 
KSOZ; Svaz postižených civilizačními chorobami Libuše Říhová 
Český svaz chovatelů - zákl. organizace Marcela Lamešová 
SK Kangsim Dojang    Marek Doksanský 
Maminy z Újezdské roviny   Marie Bartejšová 
Maminy z Újezdské roviny   Markéta Feniková 
Maminy z Újezdské roviny   Markéta Šestáková 
Centrum sociálních služeb Běchovice Martin Stromský 
Maminy z Újezdské roviny    Martina Chlopková 
Maminy z Újezdské roviny    Martina Podolková 
Maminy z Újezdské roviny   Lenka Krupanská 
Centrum sociálních služeb Běchovice  Melanie Zajacová 
Školní sportovní klub (ŠSK)   Miroslav Kurka 
OS "Tři pro zdraví" Újezdský duatlon   Ondřej Brouček 
Podmořský svět    Michaela Řeháková 
Veselý Újezd, o.s.     Miroslav Bareš 
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Maminy z Újezdské roviny   Nikol Pravdová 
Veselý Újezd     Ondřej Cikhart 
FC Rohožník United    Petr Rybář 
Český včelařský svaz Újezd nad Lesy  Petr Strejček 
Sdružení důchodců    Dana Kovanicová 
Pohyb je život - Rarášek o.s.   Radka Fischerová 
Neposeda o.s.     Šárka Jašková 
Svaz postižených civilizačními chorobami Štrasmajrová Eva 
Český rybářský svaz    Václav Melichar 
Maminy z Újezdské roviny   Vendula Kozelková 
Sdružení důchodců Újezd nad Lesy   Vlasta Novotná 

Ostatní registrované spolky  v MČ Praha 21  

INNEBANDY Klub Praha 
VITALIS občanské sdružení 
Sportovní klub Újezd nad Lesy 
Lesu zdar o.s. 
PRO KONĚ CZ o.s. 
Sportovní Klub Raketa Praha 
Klub přátel mírného pohybu 
Origo bike Team 
POWER-COM 
Sportovní klub Shotokan Ruy KTSO  
ÚjezdFree.Net 
Kapr Klub Křenek 
Tvrz Bílý Újezd u Velemína 
Spolek brložských horalů 
Internetová asociace uživatelů stavebního 
portálu 
5D-Club 
Občanské sdružení Perspektiva 
Depresivní děti touží po penězích  
Sdružení občanů v ulici Velebného 1964 

Florbal club Rippers Praha 
Česká koalice proti tabáku  
APBT CZECH CLUB 
Jezdecký klub century  
Prampouch o.s. 
TJ Tretra Praha o.s. 
JANIVE SPORT  
Liga na pomoc učitelům  
Občanské sdružení 42  
Retour o.s. 
ABCD mládež a sport 
Sky Dive  
Rekreačně sportovní klub Rohožník  
Elixír klub o.s. 
Chrysler Club Czechoslovakia o.s. 
Myslivecké sdružení Blatov 
Občanské sdružení Pagoda 
Český klub přátel franckého piva 
Briard klub ČR 
Myslivecké sdružení Tetřev 

 

GRANTOVÝ SYSTÉM  

Z rozpočtu MČ bylo vyplaceno 300 000 Kč na podporu aktivit neziskových organizací v těchto 
oblastech:
- Ekologie a životní prostředí 
- Kultura, osvěta, vzdělávání 

- Sportovní aktivity 
- Občanská a sociální solidarita

 
Celkem bylo podáno 42 projektů, podpořeno bylo 30. Grantový systém podporuje činnost neziskových 
organizací působících v MČ Praha 21 nebo realizující aktivity v MČ. 
 

Zpracováno na základě informací z projektů podpořených grantovým systémem MČ na rok 2011 
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Ekologie a životní prostředí  

1. Maminy z Újezdské roviny  
Projekt: Kdo si hraje, nezlobí   
Výše podpory: 7 600 Kč 

2. Český rybářský svaz 

Projekt: Zlepšení a údržba prostředí pro výkon rybářského práva – sportovní rybolov 
Výše podpory: 5 500 Kč 
Cíl: pravidelná údržba okolí sportovního rybníka na Blatově a okolí chovného rybníka na 
Kolodějské 

Kultura, osvěta, vzdělávání  

1. SK Kangsim Dojang 

Projekt: Újezdské Takwondoo slaví 10 let 
Výše podpory: 25 000 Kč 
Cíl: Uspořádat kulturně zábavné odpoledne se sportovním podtextem pro děi i dospělé a 
seznámení s poskytnutím první pomoci. 

2. Svaz postižených civilizačními chorobami 

Projekt: Dny SPCCH – 20. výročí založení, pravidelné měsíční besedy a přednášky se 
zajímavými lidmi z našeho okolí 
Výše: 8 000 Kč 
Cíl: Představit široké veřejnosti činnost formou výstavy, ukázky cvičení, trénování paměti, 
atd. 

3. Český zahrádkářský svaz 

Projekt: Plán zájezdů v roce 2011 
Výše: 12 000 Kč 
Cíl: Zájezdy s tématikou zahrádkářskou, historickou, tvorby krajiny, památné stromy, 
urbanismus měst a vesnic atd. 
Projekt: Provoz a údržba areálu, činnost organizace 
Výše: 13 000 Kč 
Cíl: Umožnit a zajistit široké veřejnosti kvalitnější využití areálu pro konání výstav, 
přednášek, moštování, schůzí. 

4. Český rybářský svaz 

Projekt: Práce s mládeží, místní sportovní akce 
Výše: 8 000 Kč 
Cíl: Zvýšení odborných znalostí začínajících rybářů, zdokonalení v rybolovných 
technikách, sportovní klání dětí a dospělých rybářů a realizace společenského využití 
Újezdu nad lesy. 

5. Český svaz chovatelů 

Projekt: Příspěvek na fungování ZO 
Výše: 6 000 Kč 
Projekt: I. Pražský chovatelský den v Újezdě 2011 
Výše: 4 000 Kč 
Cíl: Probudit v mladé generaci zájem o zvířecí kamarády, udělat výstavy zvířat zajímavější 
a pro mnohem širší vrstvu obyvatel než jen pro chovatele. 
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6. Rarášek o.s. 

Projekt: Cesta za pokladem skřítků III 
Výše: 3 500 Kč 
Projekt: 2. Újezdský karneval 
Výše: 9 000 Kč 
Cíl: Akce pro děti a rodinné příslušníky, přinést pobavení celé rodině na bázi sportovní, 
kulturní, sociální. 

7. Maminy z Újezdské roviny 

Projekt: Lampionáda 2011 
Výše: 4 400 Kč 

 
8. Balet Arabeska 

Projekt: Podpora umělecké činnosti  
Výše: 16 500 Kč 
Cíl: Výuka baletu, účast na soutěžích, uspořádání čtyř veřejných vystouepní, spolupráce 
s profesionálními umělci. 

9. Taneční studio Style 

Projekt: Taneční pro mládež 
Výše: 3 000 Kč 

10. Sdružení důchodců 

Projekt: Kulturní a zájezdové akce, které se konají pravidelně každý měsíc 
Výše: 12 000 Kč 
Cíl: Začlenění co největšího počtu členů do aktivního života v městské části. 
Projekt: Mezinárodní den senioru - zajištění programu 
Výše: 5 000 Kč 

Téma: Sportovní aktivity  

1. Svaz postižených civilizačními chorobami 

Projekt: Rekondiční cvičení s prvky jógy pro kardiaky, zdravotně oslabené a seniory, 
kondiční chůze s trekovými holemi. 

Výše: 4 000 Kč 
2. Školní sportovní klub 

Projekt: Běh o pohár starosty, aneb běh za Újezdskou sovou 
Výše: 25 000 Kč 
Cíl: Podchytit nejen děti a mládež ke sportování. 
Projekt: Činnost Školního sportovního klubu při ZŠ 
Výše: 20 000 Kč 
Cíl: využívání volného času dětí a mládeže prostřednictvím sportovních aktivit. 

3. OS Tři pro zdraví 

Projekt: Újezdský duatlon 
Výše: 16 000 Kč 
Cíl: Běh a jízda na kole – sportování pro všechny věkové kategorie. 

4. TJ Sokol 

Projekt: Náklady na provoz TJ Sokol 
Výše: 17 000 Kč 
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5. Český rybářský svaz 

Projekt: Rybolovná technika a soutěž všestrannosti mládeže Zlatá udice 
Výše: 10 000 Kč 
Cíl: Vytvořit podmínky pro kvalitní trénink a reprezentaci. 

6. Rarášek o.s. 

Projekt: 3. Ujezdské Kolodění 
Výše: 3 500 Kč 
Cíl: Pobavit děti s rodinami, utvářet sociální soudružnost v rámci kulturních a sportovních 
aktivit. 

7. SK Kangsim Dojang 

Projekt: Sportovní úspěchy a rozvoj újezdského taekwondo 
Výše: 18 000 Kč 
Cíl: Podpora mladých sportovců, jejich účasti na závodech a zkvalitňování tréninkového 
vybavení a tréninkových podmínek. 

8. Sportovní klub Újezd nad Lesy 

Projekt: Další rozvoj šachového klubu 
Výše: 1 500 Kč 

9. FK Újezd nad Lesy 

Projekt: Pořádání dětského fotbalového tábora v Horním Bradle 
Výše: 10 000 Kč 

10. Taneční studio Style 

Projekt. Tanečky pro nejmenší (věk 4 – 6 let), věk školní (6 – 14 let) 
Výše: 5 000 Kč 
Cíl: Umožnit dětem v místě bydliště smysluplné trávení volného času. 

11. Junák "Douglaska" 

Projekt: Úhrada nákladů na víkendové pobyty dětí - skautský tábor 
Výše: 7 500 Kč 

Téma: Občanská a sociální solidarita  

1. Svaz postižených civilizačními chorobami 

Projekt: Pohybově prožitkové aktivity pro našich 276 členů 
Výše: 20 000 Kč 
Cíl: Umožnit sociální integraci mezi vrstevníky a pomoci jim k aktivnímu  sebevytváření 
zdravého života. 

ÚJEZDSKÝ ZPRAVODAJ  

V roce 2011 prošel ÚZ významnými změnami. Na první pohled patrná je změna formátu a 

distribuce. Do dubna byl ÚZ vydáván v časopisovém formátu o velikosti 210 x 297 mm, v nákladu 

1550 ks. Časopis byl k zakoupení na předprodejních místech za 3,-Kč a do schránek jej doručovali 

zaměstnanci úřadu jen předplatitelům. Příprava časopisu probíhala stejně jako v minulých 

letech, podíleli se na ní šéfredaktorka, výkonná redaktorka a jazykový korektor. V květnu 2011 

schválila RMČ Praha 21 stanovy Újezdského zpravodaje a sešla se nová Redakční rada, jejíž členy 

delegovala jednotlivá újezdská volební uskupení a politické strany. RR schválila novinový formát 

Zpravodaje o rozměrech 300 x 449 mm, s nákladem 3700 ks. Distribuce je zadána České poště. 
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Tyto změny byly přijaty zejména proto, aby se snížily finanční náklady na vydávání ÚZ a aby 

všichni obyvatelé Újezda dostávali ÚZ zadarmo do schránek a měli tak možnost informovat se o 

aktuálním dění v naší MČ. Od října roku 2011 se náklad Újezdského zpravodaje navýšil o dalších 

70 ks poté, co redakce oslovila občany, kteří mají na svých schránkách informaci, že nechtějí 

letáky, a část z nich o doručování Zpravodaje požádala.  

Finanční náklady na ÚZ v novinovém formátu ve více než dvojnásobném nákladu jsou za r. 2011 

o 40 000,-Kč nižší než v r. 2010. Přehled příjmů a výdajů (příloha Zápisu RR ze dne 17.1.2012) je 

přílohou této zprávy.  

Současně došlo i k úpravám nabídky, velikosti a ceny inzerce. Nabídka byla rozšířena o inzerci 

barevnou a cenově velmi přístupnou inzerci řádkovou. Cena inzerátů byla upravena na výši v 

okolí obvyklou a inzerce se tak stala významným zdrojem  financování Zpravodaje.  

V druhé půli r. 2011 se Zpravodaj radikálně změnil i obsahově. Do každého čísla sestavuje RR 

přehledné Kalendárium kulturních a sportovních akcí. Nabídku exkluzivní inzerce na volně 

vkládaném barevném listu Kalendária inzerenti v současnosti nevyužívají, Kalendárium se proto 

z finančních důvodů vrátilo v černobílé podobě na standardní stránky. Na vnitřním barevném 

dvoulistu redakce zpracovala souhrnné informace k aktuálním újezdským tématům: Dům na 

křižovatce 1. část v 5/2011, Újezdská kanalizace v 6/2012, Dům na křižovatce 2. část v 7-8/2011, 

Příprava strategického plánu Újezda v 9/2011, Klánovický les v Roce lesů v 10/2011, Představení 

školy a školek MČ v 11/2011, Újezdské spolky, kluby, sdružení – souhrn informací a kontaktů ve 

12/2011. RR stanovila priority v přinášených informacích při zachování předpokládaného 

rozpočtu (přednostně zprávy z úřadu, RMČ a informace o obecních akcích) a zpracovala způsob 

získávání a pravidelného uveřejňování informací z jednotlivých odborů úřadu a policie. Stanovila 

pravidla a rozsah příspěvků od čtenářů – informace byly opakovaně zveřejněny a v květnu - 

červnu 2011 byly též rozeslány tehdejším pravidelným přispěvatelům. 

RR vypracovala a schválila harmonogram přípravy jednotlivých čísel, byl tak vytvořen standardní 

prostor pro redakční práci a spolupráci s tiskárnou. Redakční práce se rozšířila o aktivní 

vyhledávání témat a jejich zpracovávání, úpravy jednotlivých příspěvků a komunikaci s autory, 

získávání aktuálních informací a zpracovávání podnětů do redakčních rubrik (Ptáte se - 

odpovídáme) a odpovědnou práci s omezeným prostorem tištěného Zpravodaje. 

RR začala pracovat s elektronickou formou Zpravodaje na obecních webových stránkách. 

Všechny příspěvky, které redakce přijme a neuveřejní v tištěné podobě, nebo je po domluvě s 

autorem redakčně upraví, jsou v originále zveřejněny v elektronické podobě. Takto bylo od 

května 2011 na webu uveřejněno 59 příspěvků. V tištěném Zpravodaji bylo zveřejněno: 10 

článků od čtenářů v 5/2011, 9 článků v 6/2011, 9 článků v 7-8/2011,10 článků v 9/2011, 10 

článků v 10/2011, 14 článků v 11/2011 a 10 článků ve 12/2011. Od května 2011 nebyl zveřejněn 

jednohlasným rozhodnutím RR pouze jeden příspěvek (poslaný do 12/2012) z důvodů urážlivého 

obsahu s osobními invektivami za hranicí slušnosti. S tímto rozhodnutím RR byl autor seznámen 

elektronickou poštou. 



 Stránka 47 

Redakce děkuje všem přispěvatelům ÚZ. Do roku 2012 připraví RR nové rubriky zaměřené na 

komunikaci se samosprávou a přijme opatření k efektivnějšímu hospodaření (omezení vnitřního 

barevného dvoulistu, větší pozornost rozsahu čísla). 

 

rok 
počet 

obyvatel cena 
náklady 
za rok 

náklady na 
1 výtisk 

počet 
výtisků 

měsíčně 

počet 
čísel v 
roce formát 

průměrný 
počet stran 

% podíl stran 
inzerce 

roční příjem z 
inzerce 

2002 5320 
3,- 
Kč nevím nevím 1400 11 A4  nevím    nevím       nevím 

2003 5663 
3,- 
Kč nevím nevím 1400 11 A4  nevím    nevím       nevím 

2004 6042 
3,- 
Kč 244750 15,9 1400 11 A4 28-36 12 142725 

2005 6462 
3,- 
Kč 301563 18,9 1450 11 A4 28-36 12 148743 

2006 6901 
3,- 
Kč 387118 22 1600 11 A4 28-36 14 187952 

2007 7458 
3,- 
Kč 416425 23,6 1600 11 A4 32-38 12 154238 

2008 8125 
3,- 
Kč 383302 23,2 1500 11 A4 28-36 16 210812 

2009 8728 
3,- 
Kč 447887 27,1 1500 11 A4 34-40 16 218342 

2010 9353 
3,- 
Kč 530785 31,1 1550 11 A4 36-46 12 177230 

2011 9561 
0,- 
Kč 490755 11,8 3770 11 

A2 
přelož

ený 8 
vlož.příloha 

+25% 196872 

WEBOVÉ STRÁNKY ÚŘADU  

Data jsou k dispozici za období 1. 5. 2011 – 31. 12. 2011: 

 267 592 Zobrazení stránek 

 181 540 Unikátní zobrazení stránek 

 0:01:04 Prům. doba na stránce 

 33,52% Míra okamžitého opuštění 

 19,20% Procento odchodů 

Nejnavštěvovanější stránky: 

Stránka Zobrazení 
stránek 

Unikátní zobrazení 
stránek 

/ 57 801 32 150 

/urad.html 18 731 12 557 

/infocentrum/doprava/verejna-doprava.html 9 007 6 473 

/ujezdsky-zpravodaj.html 7 001 4 686 
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/kontakty.html 6 346 5 176 

/samosprava/plany-a-strategie.html 3 517 2 452 

/forum.html 3 482 1 925 

/index.php 2 821 1 324 

/urad/nabidky-prace.html 2 609 2 176 

/kalendarium.html 2 479 1 778 

/aktuality/aktualni-informace.html 2 300 1 751 

/ujezdsky-zpravodaj/prispevky.html 2 149 393 

/obcanska-spolecnost/mistni-agenda-21.html 2 069 1 521 

/aktuality/aktualni-informace/2026-stavba-kanalizace-na-
novosibrinske.html 

2 000 1 583 

/obcanska-spolecnost/spolky-a-kluby.html 1 771 1 307 

/forum/recent/latesttopics.html 1 734 921 

/urad/uredni-deska.html 1 734 1 362 

/aktuality/na-cem-pracujeme.html 1 711 866 

/index.php?option=com_content&view=article&id=405&Itemi
d=1163 

1 668 1 087 

 

STÍŽNOSTI A PETICE  

V roce 2011 Kancelář starosty a tajemníka zpracovala a odpověděla na 17 Žádostí o poskytnutí 

informace dle z. č. 106/1999 Sb. a na 23 stížností doručených do kanceláře tajemníka.  
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KULTURA, SPORT A SPOLEČENSKÝ ŽIVOT 

OBLAST KULTURY  

Úřad  městské části uspořádal  v  roce 2011 v  divadelním  sále  ZŠ Masarykova a  v Polyfunkčním 

domě: 

2 pohádková představení 
6 hudebních koncertů 
1 taneční koncert 
1 bál 
Na již tradiční Újezdské pouti, která byla pořádaná na multifukčním sportovišti, se vystřídaly 4 

hudební kapely a byly odehrány 2 pohádky. Mimoto si děti a rodiče mohli užít atrakce jako 

střelnice, koníčky, houpačky a spousty prodejních stánků. 

 

Obrázek 1-Koncert country kapely KTO (20.1.2011) 

 

Obrázek 2-Koncert country zpěvačky Věry Martinové  

(17.2.2011) 

 

Obrázek 3-Radim Hladík & Blue Effect (17.3.2011) 

 

Obrázek 4-Dětské představení O Kačence a Raráškovi (29.3.2011) 
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Obrázek 5-II. country bál (16.4.201) 

 

Obrázek 6-Koncert Luboše Pospíšila & 5P (5.5.2011) 

 

Obrázek 7- koncert Vladimíra Mišíka & ETC (16.6.2011) 

 

Obrázek 8-tradiční Újezdské posvícení (17.9.2011) 

 

Obrázek 9-Tradiční Újezdské posvícení (17.9.2011) 

 

Obrázek 10-Tradiční Újezdské posvícení (17.9.2011) 
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Obrázek 11-Koncert Prokop &  Andršt & Hrubý (13.10.2011) 

 

Obrázek 12-O Honzovi a princezně (15.11.2011) 

 

Obrázek 13-Taneční koncert ABBA revival (9.12.2011) 

 OBLAST SPORTU   

Od roku 2002 využívají v odpoledních a nočních hodinách tělocvičnu v ZŠ Masarykova občané, ať 

individuálně, tak sdružení v různých spolcích či organizacích. Probíhají zde mimo jiné kurzy 

aerobiku, jógy, baletu, chodí sem hrát fotbalisté, florbalisté, volejbalisté a zázemí si zde vytvořili 

bojovníci taekwondo, včetně české reprezentace. Provoz tělocvičny pro veřejnost je od 15:00 – 

22:00, od pondělí až do pátku, po domluvě i o víkendu. V předsálí společenského sálu trénují a 

hrají své mistrovské zápasy místní šachisté. 
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Školní sportovní klub   

oddíl atletiky - nejúspěšnější atleti roku 2011 v  závodech na dráze:  

Emanovská Gabriela 
PP hala  3 000 m  1. místo  11:10,9 
  1 500 m  2. Místo  05:10,1 
PP dráha 3 000 m  1. místo  11:12,04 
MČR dráha 3 000 m  4. místo  10:52,47 OR 

 

Běhounek Matěj 
PP hala  300 m  1. m. 46,12 

60 m  2. m 7,68 
PP dráha 300 m  1. m. 43,54 

150 m  3. m. 20,65 
PP pětiboj   3.m. 
Olympiáda dětí 300 m  7. m.  42,68 

Hanák Tomáš  
PP dráha  60 m 1.m.  7,68 OR 

300 m 1. m. 39,08 OR 
800 m 2.m. 2:15,41 OR 

 

Cubínek Václav 
PP hala dálka  3. m. 525 
MČR dráha dálka 9. m. 542 

 

Školní sportovní klub - oddíl atletiky - vítězové Poháru oddílu v přespolních bězích  

 Vítězové Poháru oddílu v přespolních bězích, rok 2011 

1 Santolíková Jana 

 

Počet bodů 
289 

Erben Jakub 

 

Počet bodů 
257 

Počet závodů 
17 

Počet závodů 
13 

Bodový průměr 
15,65 

Bodový průměr 
19,77 

2 Emanovská Gabriela Počet bodů 
218 

Černý Michal Počet bodů 
242 

Počet závodů 
10 

Počet závodů 
15 
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Bodový průměr 
21,8 

 

Bodový průměr 
16,13 

3 Sieglová Anna 

 

Počet bodů 
170 

Hanák Tomáš 

 

Počet bodů 
221 

Počet závodů 
12 

Počet závodů 
11 

Bodový průměr 
14,17 

Bodový průměr 
20,1 

 

Balet Arabeska 

Soutěž pro světový taneční šampionát 2011 v Selbu:  

Tanec myší  1.místo  Foltmanová Kateřina, Feixová Johana, Urbanová Michaela, Šimková 
Lucie, Poková Dominika, Zafarová Johana, Ohnisková Lucie, Roučková Kateřina, Bartáková Tereza, Krejčí Nikol 
Humoreska   1.místo  Poková Daniela a Poková Dominika 
Tango    2.místo  Foltmanová Kateřina, Poková Daniela, Poková Dominika, Roučková 
Kateřina, Šimková Lucie 

Pardubická Arabeska:  

Tango    1.místo a nejlepší skupinový výkon Foltmanová Kateřina, Poková Daniela, Poková 
Dominika, Roučková Kateřina, Šimková Lucie 

Baletní mládí 22.10 .  

Kitri    1.místo - Poková Dominika 

 

Český rybářský svaz   
MO ČRS Praha – Újezd nad Lesy  - Rybolovná technika 

Sportovní činnosti – Rybolovná technika se věnuje v naší organizaci 8 dospělých. Mládežnická základna, kterou jsme 

měli v minulosti velmi silnou a sklízeli řadu úspěchů bohužel dnes už není. V roce 2011 se závodů aktivně zúčastnilo 

7 závodníků. 

1. Účast na klubových soutěžích  - závodili jsme ve 2. lize, jarní a podzimní kolo. Čtyřčlenné  družstvo ve 
složení Hnízdil Daniel (na podzim Hnízdil Michal), Petrů Jana, Přepechal Jaromír a Přepechalová Kateřina 
skončilo 3. a vybojovalo si tak postup do nejvyšší klubové soutěže - 1. ligy v RT . 

2. Liga žen – jediný závod družstev žen absolvovala za naší MO Ing. Bayerová Jana. Startovala spolu s Evou 
Haškovcovou  za Územní svaz města Prahy a obsadily 2. místo. 

3. Mistrovství ČR – senioři – účast  45 mužů, 14 žen 

3 medaile – Daniel Hnízdil zlatá a stříbrná, Dana Petrů - bronz 
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Družstva : muži i ženy  5. místo 

 

Mistrovství světa  seniorů – do reprezentace ČR se probojoval závodník naší místní organizace Hnízdil Michal. 

Mistrovství světa se konalo v Hluboké nad Vltavou.  Závodilo 68 závodníků ze 14 států  Umístění : 

D1 – 6. místo D 2 – 33. místo D 3 – 24.místo D 4 – 4. místo D 5 – 18. místo 

D 6 – 25. místo D 7 – 11. místo D 8 – 20. místo D 9 – 36. místo 

pětiboj – 8. místo sedmiboj – 12. místo devítiboj – 18. místo 

 

Dana a Jana Petrů, Daniel a Michal Hnízdilovi a Jaromír Přepechal soutěžili i v závodech Českého poháru. Závody 

jsou 4 v průběhu celého roku. Jarní závody jsou tři a slouží jako nominační do reprezentace, poslední je na podzim. 

Celkové umístění se počítá podle bodů obdržených za umístění v jednotlivých závodech, přičemž závodník není 

povinen absolvovat všechny závody. Sestry Petrů a Daniel Hnízdil absolvovaly pouze jeden závod, Michal Hnízdil a 

Jaromír Přepechal tři. Boduje se prvních 15 míst u mužů a 10 míst u žen. Umístění závodníků MO ČRS Praha – Újezd 

nad Lesy: 

Muži: 13. Místo Hnízdil Michal ženy:  6. Místo  Petrů Jana 

 15. místo Hnízdil Daniel   7.-8. Místo Dana Petrů 

 20. místo Přepechal Jaromír 

 

Daniel Hnízdil startoval  ještě ve závodech Světovém poháru. Závodů bylo v roce 2011 celkem 5 po celé Evropě, 

Daniel závodil pouze v jednom, kde se umístil na 9. místě. Toto umístění mu stačilo na 27. místo ze 70 bodovaných 

závodníků. 

 

Umístění v celostátním žebříčku – jedná se o hodnocení podle nejlepšího výsledku dosaženého v roce 2011 : 

Disciplina muži ženy 
D 1  
– moucha terče  

  6. místo Daniel Hnízdil 
34. místo Přepechal  Jaromír 

  9. místo Petrů Dana 
13. místo Petrů Jana 

D 2 – moucha dálka 
jednoruč 

  8. místo Daniel Hnízdil 
19. místo Přepechal  Jaromír 

  4. místo Petrů Jana 
  7. místo Petrů Dana 

D 3 – zátěž Aremberg   5. místo Přepechal  Jaromír 
16. místo Daniel Hnízdil  

  9. místo Petrů Jana 
13. místo Petrů Dana 

D 4 – zátěž terče   2. místo Daniel Hnízdil 
32. místo Přepechal  Jaromír 

10. místo Petrů Dana 
12. místo Petrů Jana 

D 5 – zátěž dálka 
jednoruč 

  9. místo Daniel Hnízdil 
13. místo Přepechal  Jaromír 

  3. místo Petrů Dana 
14. místo Petrů Jana 

D 6 – moucha dálka 
obouruč 

12. místo Daniel Hnízdil 
23. místo Přepechal  Jaromír 

Nehází 

D 7 – zátěž dálka 
obouruč 

  1. místo Daniel Hnízdil 
14. místo Přepechal  Jaromír 

Nehází 

D 8 – multiplikátor terče 11. místo Daniel Hnízdil 
20. místo Přepechal  Jaromír 

6. místo Petrů Jana 
 

D 9 – multiplikátor dálka 13. místo Přepechal  Jaromír 
25. místo Daniel Hnízdil 

7. místo Petrů Jana 
 

Disciplína 1 – 5 
pětiboj 

  5. místo Daniel Hnízdil 
21. místo Přepechal  Jaromír 

  8. místo Petrů Dana 
13. místo Petrů Jana 

Disciplína 1 – 7 
sedmiboj 

  4. místo Daniel Hnízdil 
17. místo Přepechal  Jaromír 

  7. místo Petrů Jana 
 

Disciplína 1 – 9 
devítiboj 

14. místo Přepechal  Jaromír 
17. místo Daniel Hnízdil 

Není 
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Pětiboj : hodnoceno 72 mužů a 17 žen 

Muži: 5. Místo  Hnízdil Michal Ženy:  4. Místo  Petrů Jana 

 10. místo Hnízdil Daniel   7. Místo  Petrů Dana 

 26. místo Přepechal Jaromír  10. Místo Bayerová Jana 

       11. místo Přepechalová Kateřina 

Sedmiboj  : hodnoceno 44 mužů a 8 žen  

Muži: 7. Místo  Hnízdil Daniel Ženy  8. Místo  Petrů Jana 

 14. místo Hnízdil Michal 

 26. místo Přepechal Jaromír 

 

Devítiboj  : hodnoceno 28 mužů  

 21. místo Přepechal Jaromír 

 23. místo Hnízdil Daniel 

 

Nejobjektivnější obraz výkonnosti závodníka je pětiboj, u mužů pak ještě sedmiboj. V pětiboji se soutěží úplně na 

všech závodech, sedmiboj mužů pak absolvují závodníci při závodech Českého poháru. V sedmiboji žen a devítiboji 

mužů, tj. v multiplikátorových disciplínách se soutěží pouze na Mistrovství České republiky (jeden závod), a na 

závodech světového poháru, které jsou pro většinu závodníků finančně nedostupné a účastní se jich převážně státní 

reprezentace a to ještě jenom některých. 

Český zahrádkářský svaz  

19. ročník soutěže Příroda čaruje – zahrádkář zírá, cenu Zahrádkáře a první místo získal náš člen František Kroupa za 

Maxi rajče. Jeho výpěstky vážily až 900 g. 

Český svaz chovatelů  
Celostátní výstava Českého svazu chovatelů 2011 

šampion České republiky    zakrslý králík tříslový černý Lamešová Marcela 

  

Gabriela Železná - Portugalský ohař - výsledky roku 2011 : 

Vítěz mezinárodních loveckých závoů IFT-GT Dubany2011 v kategorii T.A.N. SOLO  

1 cena Klubová Výstava 2011-  Vítěz celé výstavy - B.O.B. 

Vítěz ve své kategorii V1, CAC, VSV 

III. výstava mladých chovatelů Praha Dubeč 2011 - 3 poháry (zakrslý dailenár, zakrslý divoce zbarvený, zakrslý 

tříslový černý) - Jan Lameš MCH 

Okresní výstava Úvaly 2011 - čestná cena pro mladého chovatele - zakrslý králík bílopesíkatý černý - Lucie Schicková 

MCH 

 Okresní výstava Sluštice 2011 - pohár mladého chovatele - zakrslý králík dailenár - Lameš Jan 

I. Pražský chovatelský den 2011 Újezd nad Lesy (akce naší ZO) - kategorie s rodokmenem ČSCH - šampion 

samec - zakrslý králík červený - Veronika Dvořáková 

šampion samice - zakrslý králík tříslový černý - Jan Lameš 

dále čestné ceny našich členů - mladých chovatelů: - Jakub Šmídl, Zdeněk Fait, Lucie Schicková, Jan Lameš, Žaneta 

Železná 
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ÚJEZDSKÉ MUZEUM  

Újezdské muzeum je zařízením MČ Praha 21 – Újezd nad Lesy, sídlí v Polyfunkčním domě, ve 

Staroklánovické 2300. Řídí ho předseda muzejní rady, 

jmenovaný každé 2 roky zastupitelstvem MČ Praha 

21. Předseda sestavuje muzejní radu, která po 

schválení komisí připravuje a realizuje scénáře trvalé 

expozice. Ta nese motto muzea „Proměny pražské 

periferie“. 

Shromažďuje hmotné památky ze života újezdských 

občanů a doklady o obci Újezd nad Lesy – tedy 

z bývalé samostatné obce Újezd nad Lesy a obce 

k němu připojené – Blatova a části obce Sibřina, 

zvaná Nová Sibřina.  

Každoročně uspořádá ve výstavní místnosti 4 – 5 výstav o činnosti újezdských občanů ve 

významných celostátních, politických a kulturních událostech. Umožňuje i prezentaci činnosti 

újezdských spolků a organizací. 

Každoročně vyhlašuje bienále jednak literární, jednak výtvarné soutěže mládeže od 3 do 15let ve 

spolupráci se všemi újezdskými školami a školskými zařízeními. Vítězné práce jsou prezentovány 

na výstavách, uspořádaných vždy ke Dni dětí  – 1. června.  

Jednotlivé výstavy a jejich vernisáže připravují určení kurátoři výstav. Ti předkládají ideový i 

realizační scénář v dvouměsíčním předstihu MR ke schválení. Újezdské muzeum úzce 

spolupracuje s Masarykovou ZŠ. Na základě učebních plánů, učitelů školy, připravuje tematické 

besedy s jednotlivými třídami. Pro zajištění bezpečnosti sbírek a vystavených objektů navrhuje 

MRÚM osobu, s níž MČ Praha 21 uzavírá pracovní smlouvu. Veškeré předměty získané darem 

jsou zaevidovány. Újezdské muzeum úzce spolupracuje s kronikářem, který je současně členem 

muzejní rady. 
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MÍSTNÍ AGENDA 21 

V březnu 2011 schválilo ZMČ Praha 21 Deklaraci o implementaci místní Agendy 21 (MA21) a 

principů udržitelného rozvoje v MČ Praha 21. Starostu MČ pana RNDr. Pavla Roušara ustanovilo 

politikem MA21. V září téhož roku RMČ jmenovala koordinátorku MA21. Tím byl započat proces 

MA21 v MČ Praha 21.  

Během července a srpna 2011 se občané mohli vyjádřit v Anketě MČ k různým oblastem, které 

jejich život v MČ ovlivňují. V září tato anketa byla vyhodnocena a na ní navázaly kulaté stoly. 

Výstupy z ankety i z kulatých stolů jsou jedním ze základů analytické části tohoto dokumentu. 

V lednu 2011 byla s veřejností projednána na veřejném fóru analytická část strategického plánu 

(S plán), zpracované SWOT analýzy garanty jednotlivých klíčových oblastí S plánu se svými 

mikrotýmy a stanovené konkrétní aktivity. 

Do procesu jsou zapojeni děti ze základní školy v rámci nově vytvořeného Žákovského 

zastupitelstva Újezd nad Lesy. Podílejí se svými podněty na rozvoji městské části. 

V městské části je veliké množství aktivních neziskových organizací (NNO), které se zapojují do 

společenského života v MČ, pořádají nejen sportovní a kulturní akce. Jejich aktivity jsou 

podporovány Grantovým systémem MČ. Úřad poskytuje dle potřeb NNO prostor pro jejich 

setkávání. V měsících září – říjen 2011 městská část uskutečnila dotazníkové šetření mezi NNO a 

zjistila tak jejich potřeby (finance, prostory, aktivní členy…). 

Soukromý sektor se zapojuje formou sponzorství na různých akcích pořádaných NNO i MČ. Také 

mezi podnikateli bylo uskutečněno dotazníkové šetření, které potvrdilo zájem místních 

podnikatelů o zapojení do společenského života v MČ. 
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PODĚKOVÁNÍ 

 

Moje poděkování patří nejenom těm kolegům, spolupracovníkům i spoluobčanům, kteří se na 

sestavování a sepisování Výroční zprávy podíleli. Děkuji těm, kteří celý uplynulý rok pracovali na 

úřadě, v samosprávě nebo jako dobrovolníci v komisích, zájmových sdruženích nebo veřejně 

prospěšných aktivitách. 

 

Vážím si vaší práce a děkuji vám za ni. 

 

Doufám, že na začátku roku 2013 se budeme moci sebevědomě a s uspokojením ohlédnout za 

letošním rokem ve Výroční zprávě za rok 2012. 

 

Pavel Roušar 

starosta MČ Praha 21 


