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KOMISE ZDRAVE MĚSTSKÉ ČÁSTI A MÍSTNÍ AGENDY 21
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vAš DOPIS ČJ:

ZEDNE

NAŠE ČJ.: UMCP21/14150/2021

SPIS. ZN.:

VYŘIZUJE: DiS. Helena Gryčová

TEL.: 281012928

E-MAIL: helenagrycova©praha21.cz

DATUM: 06.09.2021

Věc: Zápis z íednání Komise Zdravá městská část a MA21. ze dne 6.9.2021

Místo konání:

Velká zasedací místnost ÚMČ Praha 21, Staroklánovická 260

Praha - Újezd nad Lesy 190 16

Přítomni: předseda komise: Petr Duchek

Mgr. Lenka Danielova

Bc. Radka Lipanovičová

Lenka Krátká

Zdeněk Růžička (příchod v 17:55 hod)

Bc. Markéta Slavíková

Milan Samec

tajemník: Helena Gryčová

Omluveni: Ing.Jitka Carbolová

Ing. Josef Roušal

Klára Zezulová

Program:

1. Den bez aut

2. Vítězný projekt participativního rozpočtu — veřejné projednání

3. Veřejně dostupný defibrilátor

4. Divadlo v MČ Praha 21

5.Různé
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Průběh jednání:

Jednání Komise ZMČ a MA21 zahájil její předseda p. Duchek. Konstatoval, že komise je

usnášeníschopná a seznámil členy komise 5 body programu.

1. Den bez aut

Pan předseda informoval členy o plánované akci Den bez aut, jež proběhne dne 22. 9.

2021. Informoval o tom, že domluvil s panem ředitelem Masarykovy základní školy,

s panem Skalou, že se na rodiče rozešle informace, aby své děti vtento den, pokud

možno, nevozilí do školy auty. Aby využili městské hromadné dopravy nebo šli pěšky či na

kole/koloběžce. Případně, aby své děti auty dovezli pouze na zastávku MHD, jde o změnu

návyku.

Návrh textu pro rodiče: Vážení rodiče, Žádáme vás, abyste u příležitosti Dne bez aut,

nevezli své děti k budovám školy autem. Využijte, prosím, MHD, dopravte nebo doveďte

dětijen na zastávku autobusu, nechteje dojít do školy pěšky, na koloběžce či na kole. Den

bez aut se v Újezdě nad Lesy koná dne 22. 9. 2021 a rádi bychom porovnali, jak se změna

dopravního návyku projeví ráno před budovami školy.

Pan Samec zmínil nutnost větší propagace celé akce. Využít Mobilního rozhlasu,

Facebooku atd.

Paní Slavíková zmínila přání školy, aby se tento den zapojili žáci formou soutěží. Např.

která třída bude mít nejvíce žáků, jež půjdou do školy pěšky, získají nějakou odměnu. Je

potřeba tuto odměnu pro školu zajistit.

Pan Samec by rád do celé akce zapojil monitoring. Rád by, aby se zmapovala situace

s auty, hlavně v ulici Čentická v den akce a týden před akcí (ve stejný den v týdnu, ve stejné

časy). Paní Slavíková oslovila členy komise, Že by se mohli zapojit do monitoringu průjezdu

aut, ale více než monitoring preferuje alarmovat rodiče, že do školy se dá přijít/přijet ijinak

než autem. Nekomplikovat organizaci celého dne monitoringem.

Paní Lipanovičová kladla důraz na funkční semafory v samotný den akce.

Členové komise hlasovali o tom, zda v rámci akce Den bez aut provést monitoring

průjezdu aut ulicí Čentická. Monitoring by proběhl týden předem a V den akce.

HLASOVÁNÍ:

Monitoring středa / středa: 2 — pro, 2 — proti, 3 — se zdržel hlasování

Monitoring úterý:' středa: 2 — pro, 4 — proti, 1 — se zdržel hlasování

2. Vítězný projekt participativního rozpočtu - veřejné projednání

Pan Samec sdělil výsledky hlasování participativního rozpočtu 2021.

Podáno bylo celkem 15 návrhů, 9 prošlo do hlasování. Celkem v participativním rozpočtu

v roce 2021 hlasovalo 291 osob.

Vítězný projekt „Víceúčelové hřiště na Rohožníku" získalo celkem 159 kladných a 26

záporných hlasů. Druhé místo získal návrh „Oprava Bus přístřešku a zastávky BUS MHD

Rohožnická", který získal 127 kladných hlasů a 8 záporných.
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V roce 2020 celkem hlasovalo 225 osob. V roce 2021 tedy hlasovalo přibližně o 20 % osob

více než v roce 2020.

Na ÚMČ dne 2. 7. 2021 dorazila petice proti stavbě vítězného návrhu „Víceúčelové hřiště

na Rohožníku". Petici podepsalo 97 osob a při hlasování v rámci participativního rozpočtu

dalo návrhu minusove' hlasy pouze 26 osob. Pokud by se lidé, kteří podepsali petici,

zapojili do hlasování vrámci participativního rozpočtu a dali projektu minusové hlasy,

mohli ovlivnit výsledek.

Pan Samec navrhuje pro rok 2021 dát okruhy návrhů, o kterých by občané hlasovali

(předvýběr projektů, např. 5 různých návrhů). Pan předseda doplnil, že v minulosti otom

už hovořil, že některé projekty nemusí být v našich silách realizovat, proto by bylo lepší

tematicky stanovit okruhy proveditelnosti.

3. Veřejně dostupný defibrilátor

Pan Růžička informoval členy komise, že městská policie na Praze 21 má ve svých autech

2 ks defibrilátorů. Policie je propojena se záchrannou službou, ale jejich defibrilátory

nejsou uvedeny v aplikaci.

Pan předseda míní, že by tyto defibrilátory měly být uvedeny v aplikaci, aby se o nich více

vědělo. A že by dále měly být další defibrilátory pořízeny a rozmístěny po Újezdě.

Paní Slavíková zmínila, že místní základníškoia kdysi o defibrilátor měla zájem.

Pan Růžička konstatoval, že toto téma není v kompetenci Komise Zdravá městská část a

MA21, ale mělo by se řešit na Komisi sociální politiky a zdravotnictví, kterým tento podnět

předá pan předseda i s informacemi, které zjistil.

4. Divadlo v MČ Praha 21

Předseda komise znovu otevřel téma - zřízení divadla v MČ Praha 21.

Paní Slavíková soudí, že nejprve radní musí rozhodnout, zda o zřízenídivadla v MČ Praha

21 mají zájem a následně přidělili úkol patřičnému odboru.

Pan Samec zmínil, že nejlepší by bylo, kdyby se vÚjezdě zřídil velký multifunkční

společenský sál, který by mohl sloužit nejen jako divadlo, ale mohl by se pronajímat na

různé firemní akce, společenské akce atd. Je důležité zvolit vhodný pozemek s dobrou

dopravní obslužnosti, v dosahu MHD, s velkým prostorem pro parkování. Následně

připravit studii multifunkčního sálu. Posléze sledovat dotační možnosti, aby celou akci

profinancoval magistrát a ne MČ.

Paní Slavíková zmínila, že pro provoz divadla je nutné zajistit provozovatele. Nelze toto

nechat na úřednících. Mělo by to fungovat v podobném duchu jako je Beseda

v Klánovicích. Dále uvedla, že sál ve škole není vhodný prostor pro veřejné divadlo. Sál je

vhodný na občasné akce / události, ale ne jako stálé divadlo. Pan předseda doplnil, že

právě proto by byla nutná jeho rekonstrukce nebo zvolitjiné místo, např. místo knihovny

v Lišícké, jak uvedl pan starosta.
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5.Různé

Paní Danielová vznesla dotaz na téma „Konání veřejného fóra a kulatých stolů" — kdy se

uskuteční, co bude předmětem, popř. zda je možné je zorganizovat distančním

způsobem.

Pan předseda připomenul konáníveřejného projednánídne 16. 9. 2021 od 18:00 hod., jež

se bude týkat projektu „Víceúčelové hřiště na Rohožníku". Toto projednání je de facto

kulatý stůl.

Pan předseda přidal návrh tématu kulatého stolu a to „Bus pruh Újezd — Běchovice", kde

by bylo možné projekt vysvětlit, míru záboru do parku atd. Pan Samec uvedl, že

v současné chvíli a stavu celého projektu není vhodný čas toto téma veřejně projednávat.

Paní Slavíková uvedla, Že „Bus pruh" nenívhodné téma kulatého stolu a rozhodné to není

téma pro Komisi Zdravá městská část a IVIA21.

Pan předseda vyzval paní Danielovou, aby se spojila s paní Kučerovou a sdělilají, aby panu

Duchkovi zavolala, neboť podporuje kulatý stůl k BUS pruhu, ale z nepřesných mediálních

výstupů pí Kučerové nevi,co přesně chce, o cojíjde.

Paní Danielova vznesla dotaz na téma „Anketa — podkladový materiál pro aktualizaci

strategického p|ánu".jejiž anketní dotazník zpracován? Dostanejej komise k dispozici?

Tajemnice komise uvedla, že Aktualizace strategického plánu je v řešení. Společnost, se

kterou měla MČ Praha 21 uzavřenou smlouvu, od Smlouvy o dílo odstoupila (z interních

důvodů) a nyní se řeší náhrada. Dotazníky kAktualizaci strategického plánu byly již

připraveny, ale rada se rozhodlaje v tuto chvíli nepoužít.

Předseda komise poprosil všechny členy komise, aby poslali návrhy k projednání na příští

komisi.

Pan Samec rovnou vyslovil jeden návrh na projednání na příští komisi a to -jakou formou

oslovit občany, aby se k nim informace dostávaly. O jaké informace mají zájem?jak často

chtějí informace dostávat? Ideálním nástrojem pro šíření informacíje Mobilní rozhlas a je

tedy nutné jej začít víc efektivně používat.jak přesvědčit lidi, aby sdělili své adresy, aby se

k nim dostaly adekvátní informace? Je potřeba udělat osvětovou akci na téma Mobilní

rozhlas. Vymyslet líbivou formu představení Mobilního rozhlasu.

Paní Slavíková zmínila, Že bychom mohli do děnízapojit žákovské zastupitelstvo a na příští

komisi pozvatjako hosta paní Bělohubou (předsedkyni školské rady).

Termín příštího jednání komise bude dohodnut přes e-mail a bude se konat v průběhu

října/listopadu 2021.

Najednání komise přišel v 17:55 pan Zdeněk Růžička.
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Zasedání komise se konalo dne 6. 9. 2021 od 17:30 do 18:55 hod.

Zapsala a vyhotovila dne 6. 9. 2021 — tajemnice komise Helena Gryčová

Ověřii, dneíífíěfpředseda komise p. Petr Duchek.
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