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Plán zlepšování procesu místní Agendy 21 

pro rok 2016 

Oblast strategického plánování a řízení 

1. Naplňování kritérií MA21 – obhájení kategorie C 

1.1.  Termín: do 30. 11. 2016 

1.2.  Zodpovědnost: koordinátor MA 21 

1.3.  Spolupráce: politik ZM a MA 21 

2. Finalizace Strategického plánu rozvoje MČ Praha 7 v letech 2016 – 2022 

2.1.  Termín: 30. 06. 2016 

2.2.  Zodpovědnost: Rada MČ Praha 7 

2.3.  Spolupráce: ÚMČ Praha 7 

3. Implementace strategického plánu do řízení úřadu MČ Praha 7 

3.1.  Termín: 31. 12. 2016 

3.2.  Zodpovědnost: politik ZM a MA 21 

3.3.  Spolupráce: Rada MČ Praha 7, ÚMČ Praha 7 

Oblast komunitního plánování 

4. Příprava, uspořádání a vyhodnocení Veřejného fóra 10P k celkovému rozvoji MČ 

4.1.  Termín: do 30. 11. 2016 

4.2.  Zodpovědnost: koordinátor MA 21 

4.3.  Spolupráce: politik ZM a MA 21 

5. Pořádání kulatých stolů a veřejných projednání k dílčím oblastem 

5.1.  Termín: průběžně 

5.2.  Zodpovědnost: Rada MČ Praha 7  

5.3.  Spolupráce: koordinátor MA 21 

6. Zapojení podnikatelů do rozvoje MČ 

6.1.  Termín: průběžně 

6.2.  Zodpovědnost: politik ZM a MA 21 

6.3.  Spolupráce: koordinátor MA 21  
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7. Podpora projektu „Art District“ 

7.1.  Termín: průběžně 

7.2.  Zodpovědnost: radní pro kulturu 

7.3.  Spolupráce: OK, koordinátor MA 21 

8. Navazování spolupráce s jinou municipalitou 

8.1.  Termín: 31. 12. 2016 

8.2.  Zodpovědnost: starosta MČ Praha 7 

8.3.  Spolupráce: Rada MČ Praha 7, ÚMČ Praha 7 

Vzdělávání, osvěta 

9. Pořádání kampaní: Den Země, Evropský týden udržitelného rozvoje, Evropský týden 

mobility, Ukliďme Česko!, Zdravá Sedmička 

9.1.  Termín: do 31. 12. 2016 

9.2.  Zodpovědnost: politik ZM a MA 21 

9.3.  Spolupráce: koordinátor MA 21 

10. Uspořádání osvětových vzdělávacích akcí k udržitelnému rozvoji a MA21 (pro úřad MČ 

Praha 7) 

10.1. Termín: do 31. 12. 2016 

10.2. Zodpovědnost: koordinátor MA 21 

10.3. Spolupráce: politik ZM a MA 21 

11. Akreditované vzdělávání koordinátora projektu ZM a MA 21 (získání Zlatého certifikátu) 

11.1. Termín: do 31. 12. 2016 

11.2. Zodpovědnost: koordinátor MA 21 

11.3. Spolupráce: --- 

Oblast informovanosti a medializace 

12. Zvyšování povědomí o MA 21 formou srozumitelnou jednotlivým oslovovaným skupinám 

12.1. Termín: 31. 12. 2016 

12.2. Zodpovědnost: koordinátor MA 21 

12.3. Spolupráce: politik ZM a MA21, OK 
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1. Seznam použitých zkratek, vysvětlení základních pojmů 
 Deklarace – Deklarace je oficiálním dokumentem schváleným zastupitelstvem MČ, 

v němž se politické vedení MČ přihlašuje k postupu v rámci Projektu Zdravé město. 

Tento postup je v souladu s mezinárodními dokumenty: Agendy 21 (OSN), Zdraví 21 

(WHO-OSN). 

 MA 21 – Místní Agenda 21 je programem konkrétních obcí, měst, regionů, který 

zavádí principy trvale udržitelného rozvoje do praxe při zohledňování místních 

problémů. Je tvořen za účasti a ve spolupráci s občany a organizacemi a jeho cílem je 

zajištění dlouhodobě vysoké kvality života a životního prostředí na daném místě. 

 NSZM ČR – Národní síť Zdravých měst ČR je asociace sdružující města, obce a regiony, 

které realizují mezinárodní Projekt Zdravé město – Zdravá města, obce a regiony 

systematicky podporují kvalitu veřejné správy, kvalitu strategického plánování 

a řízení s ohledem na udržitelný rozvoj a podporu zdraví, ptají se svých obyvatel na 

jejich názory.  

 OSN – Cílem Organizace spojených národů je zachování mezinárodního míru 

a bezpečnosti a zajištění mezinárodní spolupráce.  

 PZM – Základním cílem mezinárodního Projektu Zdravé město je podpora měst, obcí 

a regionů v realizaci mezinárodně uznávaných hodnot: zdraví, udržitelný rozvoj, 

kvalita života.  

 WHO – Světová zdravotnická organizace podporuje mezinárodní technickou 

spolupráci v oblasti zdravotnictví, realizuje programy na potírání a úplné odstranění 

některých nemocí a usiluje o celkové zlepšení kvality lidského života. Cílem činnosti 

organizace je dosažení co nejlepšího zdraví pro všechny. 
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2. Úvod 
V roce 1988 iniciovala OSN mezinárodní Projekt Zdravé město (WHO Healthy Cities Project). 

Po roce 1989 se myšlenky tohoto projektu začaly realizovat i ve městech České republiky. 

V roce 1994 vytvořilo jedenáct aktivních měst asociaci s názvem Národní síť Zdravých měst 

České republiky (NSZM ČR).  Členové této asociace se zapojují do postupu strategického 

rozvoje v souladu s požadavky EU: udržitelným rozvojem a aktivním zapojením veřejnosti do 

diskusí o současných záměrech i o místní či regionální budoucnosti. 

„Zdravé město, obec, mikroregion, kraj“ je prestižní označení pro municipalitu, která je 

aktivně zapojena do mezinárodního Projektu Zdravé město (obec, region) pod patronací 

OSN-WHO. V rámci jednotlivých států Evropy vznikají národní sítě, které mezi sebou 

spolupracují.  

Ačkoli Zdravé město, obec, region má organizační zázemí úřadu, není pouhou „úřední 

aktivitou“. Je zejména projektem komunitním – otevírá prostor pro posilování aktivity 

a zájmu obyvatel. Zdravá města, obce, regiony systematicky podporují kvalitu veřejné 

správy, kvalitu strategického plánování a řízení s ohledem na udržitelný rozvoj a podporu 

zdraví, aktivně se ptají svých obyvatel na jejich názory. 

MČ Praha 7 se do mezinárodního Projektu Zdravé město zapojila v roce 2008. Zapojením do 

projektu se MČ Praha 7 zavázala k nastavené vizi Zdravého města. 

Zdravá MČ Praha 7 se snaží utvářet kvalitní, aktivní a příjemné místo pro život na základě 

společné dohody s jeho obyvateli, dává možnost diskutovat o věcech veřejných, o aktuálních 

investičních aktivitách města, o problémech města, zapojuje se do komunitních a osvětových 

kampaní apod. Nejedná se tedy pouze o stav životního prostředí, ale zejména o zdravý 

životní styl lidí a odpovědnost vůči budoucím generacím. 

Hodnotící zpráva Projektu Zdravá městská část Praha 7 má za úkol informovat nejširší 

veřejnost, vedení města, podnikatele a partnery o činnostech v rámci Projektu.  
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3. Přínos členství v NSZM ČR 
Národní síť Zdravých měst České republiky (NSZM ČR) je elitním uskupením aktivních obcí 

a regionů. 

MA21 je mezinárodní program zavádění zásad udržitelného rozvoje na místní úrovni, cílem je 

rozvoj procesů, které příznivě ovlivní kvalitu života nejen současných obyvatel, měst, ale také 

život generací jejich dětí, to vše ve spolupráci s veřejností. Udržitelný rozvoj je jedním z cílů 

EU a OSN. 

Členství v NSZM ČR nám přináší: 

 zastřešení významnou mezinárodní autoritou (OSN-WHO); 

 principy a doporučení EU a OSN pro kvalitní rozvoj; 

 informace, služby k finančním zdrojům (dotace, fondy EU); 

 síťová spolupráce, výměna zkušeností v ČR i zahraničí; 

 pomoc při zpracování a řízení kvalitní strategie rozvoje; 

 spolupráce s mnoha odbornými partnery v ČR i zahraničí; 

 vizitka vůči zahraniční a návštěvníkům. 

Asociace nás podporuje v našich projektech. Získáváme aktuální a včasné informace ke 

zdrojům; akreditované školení k tvorbě, řízení a vyhodnocování projektů; podpůrná 

vyjádření k našim projektům, které souvisí s aktivitami v rámci asociace, umožnění konzultací 

projektu s relevantním odborným partnerem; naše projekty mohou být přehledně zobrazeny 

v internetové databázi „DataPlán“, která umožní jednoduché vkládání a správu námětů ze 

strany úřadu i dalších partnerů a získáme také argumenty pro naše projekty – aktivity v rámci 

mezinárodních programů Zdravé město a místní Agenda 21 přinášejí výrazné argumenty pro 

kladné hodnocení projektů (zapojování veřejnosti, udržitelný rozvoj, strategické řízení, 

mezinárodní zaštítění aj.) 

NSZM ČR je akreditovanou vzdělávací institucí Ministerstva vnitra, realizuje zdarma unikátní 

vzdělávací programy určené pracovníkům úřadů v návaznosti na metodu místní Agenda 21. 

NSZM ČR rozvíjí síťovou spolupráci a nabízí ukázkové postupy a inspirace z ČR i zahraničí 

v různých oblastech. Umožňuje zapojení do tematických programů a projektů i spolupráci 

s odborníky (univerzity, celostátní instituce, neziskové organizace ad.). 

Značka „Zdravé město“ má své místo v ČR i zahraničí. NSZM spolupracuje s řadou 

celostátních médií a propaguje aktivity asociace i svých jednotlivých členů. 
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4. Komunitní kampaně 
V roce 2015 se Praha 7 zapojila do těchto komunitních kampaní: 

Evropský týden udržitelného rozvoje 

Jde o celoevropskou iniciativu propagující myšlenku udržitelného rozvoje a iniciativy, které 

se udržitelnému rozvoji věnují. V roce 2015 bylo v rámci Evropského týdne udržitelného 

rozvoje zrealizováno deset lekcí pro základní a střední školy na téma udržitelného života 

v Praze 7 pod záštitou iniciativy Evropský týden udržitelného rozvoje. Akce byla podporována 

Evropskou sítí udržitelného rozvoje. Praha 7 se rozhodla k akci připojit sérií vzdělávacích akcí 

pro žáky základních škol a studenty gymnázia. Celkem proběhlo deset přednášek na téma 

fairtrade, odpady, voda a stromy ve městě. Zúčastnily se školy ZŠ Fr. Plamínkové, ZŠ T. G. 

Masaryka, ZŠ Tusarova, FZŠ Umělecká a Gymnázium Nad Štolou. Přednášky proběhly 

v termínech 1. a 2. června 2015, evidovány byly pozitivní ohlasy jak ze strany žáků, tak 

učitelů. 
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Ukliďme Česko! 

Akce Ukliďme Česko! je určena všem, 

komu vadí černé skládky a nepořádek 

v přírodě, městech a obcích, ale 

především mají chuť s tím něco dělat. 

V roce 2015 se této akce účastnilo přes 

sedmdesát dobrovolníků z Prahy 7, 

uklizeny byly předem vytipované 

zanedbané lokality v Praze 7. Zapojili se 

i zastupitelé ÚMČ P7 (starosta Jan 

Čižinský, jeho zástupci Ondřej 

Mirovský, Kamil Vavřinec Mareš a radní 

Lenka Burgerová). Do akce se zapojily 

i terénní pracovnice programu NO 

BIOHAZARD a část lidí bez domova, 

kteří žijí v okolí Hlávkova mostu. 

Uklizeny byly trasy vedoucí od stanice 

Vltavská směrem k nádraží Bubny 

a dále k železniční zastávce Praha – 

Holešovice a v rámci druhé skupiny 

bylo uklizeno holešovické nábřeží. 

Zapojeny byly i tři místní organizace, 

které pro účastníky připravily odměny. 

Akce měla pozitivní ohlasy od účastníků 

i ostatních obyvatel po zveřejnění 

výsledků projektu na webových stránkách MČ Praha 7.  

 

Den Země 

22. dubna slaví naše planeta symbolický svátek, označovaný jako Den Země. Tato osvětová 

kampaň probíhá na Praze 7 ve 

spolupráci s Magistrátem hl. města 

Prahy, se společností Pražské služby a. s., 

autorizovanou obalovou společností 

EKO-KOM a. s., která se zabývá zpětným 

odběrem elektrozařízení a společností 

Lesy hl. m. Prahy. 
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Praha 7 bez odpadu 

Tento projekt byl zahájen na Praze 7  v roce 

2015, ÚMČ P7 na jeho realizaci úzce 

spolupracuje s nevládní neziskovou 

organizací Institut Cirkulární Ekonomiky z. ú. 

Účel projektu spočívá v nalezení řešení, jak 

efektivně nakládat s odpadem vznikajícím 

na území MČ P7 se zaměřením na biologicky 

rozložitelný komunální odpad (BRKO) 

a předcházení jeho vzniku a dále navržení 

vhodných řešení pro zlepšení stávající 

situace. Projekt nadále pokračuje. 

 

Zažít město jinak 

V sobotu 19. září 2015 ožila Praha 7 akcí Zažít město jinak, které se účastnilo dvanáct 

sedmičkových destinací. Hlavním organizátorem Zažít město jinak bylo sdružení Auto*Mat.  

Na návštěvníky čekal např. charitativní blešák s Domovem Sue Ryder, výroba šperků, 

kreslení, pletení, soutěž o nejlepší bábovku, koláč či delikatesu, lezení po lezecké stěně, 

freestyle koloběžky, ukázková hodina tanga, malování obrazů, výroba pesta se Zachraň jídlo, 

běh v plynové masce a mnoho dalších zajímavých akcí a představení. 
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5. Další akce, aktivity… 

Nejhezčí dvorky a předzahrádky 

MČ Praha 7 v květnu roku 2015 vyhlásila druhý ročník soutěže o nejlepší úpravu dvorku, 

vnitrobloku nebo předzahrádky. 21. října se za účasti zástupce starosty Ondřeje Mirovského 

uskutečnilo slavnostní vyhlášení výsledků. Všichni účastníci si odnesli ocenění za velké úsilí 

a kreativitu, které úpravám prostor kolem svých domů věnovali.  

Cílem soutěže je podporovat občany při zkrášlování předzahrádek, dvorků a vnitrobloků 

bytových domů novými úpravami a jejich údržbou a podporovat občany při zkrášlování 

balkonu a oken bytových domů květinovou výzdobou. Soutěž má v obyvatelích sedmé 

městské části podnítit zájem o prostředí Prahy 7, ve kterém žijí. Společná práce na úpravách 

těchto pozemků pak napomáhá posilování občanské sounáležitosti. 

Soutěže o nejhezčí dvorek, vnitroblok nebo předzahrádku se mohli zúčastnit obyvatelé 

domu, k němuž náleží příslušný pozemek, a jsou jeho vlastníky, popřípadě získali souhlas 

vlastníka. Členové hodnotící komise posuzovali všechna přihlášení místa dle originality 

a efektivnosti úprav, kompozičního uspořádání či celkového vzhledu prostoru. Do soutěže se 

přihlásilo sedm domů. 

Slavnostní vyhlášení výsledků soutěže se uskutečnilo v Cukrárně Alchymista, jejíž dvorek 

získal první cenu v loňském roce (2014). 

Zástupci oceněných domů si odnesli 

drobné dárky od MČ Praha 7 

a Knihkupectví Letná. První tři místa 

v hlavní kategorii obdržela také okrasné 

traviny a bambusy, které do soutěže 

dodal Jan Kocourek z Bambusové 

zahrady (Rosteto s. r. o.). 

 Na obrázku je výherní zahrada 

vnitrobloku (Stupkova 3). 

Účastníci získali i zvláštní ocenění:  

 za mimořádný přínos k rozvoji 

komunitní zahrady;  

 za nejvýraznější inovační změny v jednom roce (skokan roku); 

 za údržbu a péči o tradiční předzahrádku a  

 za osobní přístup vlastníka domu při zkrášlení dvorku a okolí domu. 
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Sedmička otevřela letní školku 

MČ P7 na základě požadavků ze strany rodičů otevřela prázdninovou školku. V prostorách 

základní školy Umělecká a mateřské školy U Studánky od 20. července do 21. srpna 

fungovalo zařízení pro děti ve věku od 3 do 8 let. První letní školku využilo během pěti týdnů 

více než 160 dětí. 

Praha 7 varuje před „šmejdy“ 

V listopadu schválila Rada 

hlavního města Prahy zákaz 

podomního prodeje na celém 

území metropole. Praha 7 byla 

jedním z iniciátorů tohoto kroku. 

Nekalé a agresivní praktiky 

neseriózních prodejců však nadále 

zůstávají problémem. Sedmička se 

nyní zaměřila na předváděcí akce 

takzvaných „šmejdů“. 

Díky dokumentu Šmejdi, který 

produkovala současná radní Prahy 

7 Hana Třeštíková, se široká 

veřejnost dozvěděla drsnou 

pravdu o tom, co se děje na předváděcích akcích pro seniory. Pojem „šmejdi“ se stal 

všeobecně užívaným označením pro obchodníky, kteří se neštítí lži, manipulace a nátlaku, 

aby dosáhli výdělku. 

Podle informací městské části se předváděcí akce konají až třikrát denně, během týdne se 

jich zúčastní kolem stovky seniorů. Praha 7 tak zahájila informační kampaň, v rámci níž 

občany přímo před sídlem firmy upozorňovala na rizika, která jim na podobných akcích hrozí. 

Zástupci radnice seniorům rovněž rozdávají články zaměřené na danou problematiku i DVD 

s dokumentem Šmejdi. Zároveň je informují o možnosti přihlásit se do Klubu seniorů Prahy 7, 

který pro občany sedmé městské části připravuje různé kulturní akce a volnočasové aktivity. 

Velkým přínosem se ukázala být také komunikace s lidmi z okolních firem. Mnozí z nich 

o předváděcích akcích vědí a snaží se od nich seniory odrazovat. 
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Se starostou u stolu 

Během října a listopadu na Praze 7 probíhalo několik setkání po hospodách, kde si občané 

mohli popovídat se starostou a dalšími členy rady nad tématy, o kterých se mluvilo. Setkání 

se konala jednou za dva týdny a řešily se tyto problémy: 

 Jak to funguje na radnici? Setkání 

s Janem Čižinským a Hankou 

Třeštíkovou 

 O rozvoji Prahy 7 s Janem 

Čižinským a Lenkou Burgerovou 

 Setkání na téma čistoty a pořádku 

s Janem Čižinským a Ondřejem 

Mirovským 

 Setkání na téma doprava s Janem 

Čižinským a Ondřejem Mirovským 

Kurzy 

Vedle těchto akcí MČ P7 pořádá např. počítačové kurzy, zájmové kurzy, kde kromě klasických 

světových jazyků (angličtiny, španělštiny či francouzštiny) P7 nabízí například sanskrt. 

Novinkou je i kurz čínštiny. Pro ty, co dávají přednost ručním pracím P7 nabízí unikátní kurzy 

šití, pletení či výtvarné tvorby.  

Zlepšete bezpečnost naší čtvrti 

Praha 7 vybízí své občany také k pomoci. Hledá dobrovolníky, kteří by dbali na bezpečnosti 

veřejných prostranství a parků, monitorovali poničené či chybějící dopravní značení, černé 

skládky apod. 

Pétanque pro seniory Prahy 7+8 

Praha 7 ve spolupráci s MČ Praha 8 uspořádala pétanque pro seniory, který se uskutečnil 30. 

září 2015 od 10 do 15 hodin na pétanque hřišti ZŠ Glowackého 555/6, v Praze 8. Z každé MČ 

se účastnilo 10 tříčlenných družstev, jedno družstvo postavilo do boje i zástupce radnice. Pro 

účastníky bylo připraveno občerstvení a ceny pro vítěze.  

JSMEINLINE v parcích Prahy 7 

Zkušení instruktoři pomohli dětem i dospělým s rozvojem techniky a základy bezpečné jízdy.  

Taneční odpoledne a plavání pro seniory 

V listopadu se poprvé uskutečnilo Taneční odpoledne pro seniory. O akci byl veliký zájem, 

proto MČ Praha 7 pořádá Taneční odpoledne i v dalším roce. Dále MČ Praha 7 hradí 

pronájem bazénu, senioři si tak mohou jít zdarma zaplavat. 

Art District 7, čtvrť umění a kultury Praha 7 

Art District (Kreativní a umělecká čtvrť) tvoří na jednom místě koncentraci propojených 

ziskových i neziskových kulturních a uměleckých subjektů, poskytovatelů služeb, firem, škol 
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a dodavatelů z dalších kreativitě 

příbuzných oblastí. Kreativní čtvrti 

mohou mít zásadní vliv na rozvoj 

regionu a kromě příležitostí pro cestovní 

ruch, vytvářejí zajímavé prostředí pro 

byznys, podnikání a investice.  

V rámci přípravy projektu a pro přípravu 

dalších kroků se pořádají pravidelná 

setkání s kulturními aktéry Prahy 7 na 

téma AD a spolupráce.  
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6. Komunitní plánování a zapojování občanů 
Od roku 2014 se městská část Praha 7 hlásí k aktivní komunikaci s veřejností a zavádění participace 

do rozhodování. V roce 2015 proběhlo několik setkání s veřejností. 

Fórum Zdravých měst – zdravé MČ 

P7 
11. 6. 2015 se uskutečnilo Fórum Zdravých měst 

– zdravé MČ P7, kde se zjišťovaly problémy MČ, 

které nejvíce pálí občany. 

Fórum Zdravých měst je ročně se opakující 

veřejné projednání k celkovému udržitelnému 

rozvoji. Na akci jsou zváni nejen zástupci veřejné 

správy, neziskového i podnikatelského sektoru, 

vzdělávacích a odborných institucí, ale zejména 

široká veřejnost. Cílem veřejného projednání je 

získat co nejširší zpětnou vazbu k rozvoji MČ. 

MČ Praha 7, dle metodiky Národní sítě Zdravých 

měst ČR, pořádala dne 11. 6. 2015 Fórum místní 

Agendy 21, kde si občané zvolili 10 

nejpalčivějších problémů Prahy 7. Tyto problémy 

se následně ověřily anketou, kde si občané 

vybírali 2 nejvážnější problémy z předložených 

16. Průmět problémů, na jejichž významnosti se 

shodli jak účastníci veřejného projednání, tak 

respondenti v rámci otevřené ankety, je následující: 

 Hrozba zboření nebo 

rozšíření Libeňského mostu 

 Nedostatečná výsadba 

stromů v ulicích, 

nedostatečná údržba zeleně 

 Chybějící propojení nábřeží 

od Libeňského mostu do 

Stromovky 

 Nedostatek nádob na tříděný 

odpad (také bioodpad 

a nápojové kartony) 

 Špatná dostupnost ostrova 

Štvanice pro pěší a cyklisty 

 Nevyužití Řezáčova náměstí pro farmářské trhy 

 Špatné životní podmínky lidí bez domova 

Fóra se účastnilo na 80 účastníků. 
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Strategický plán rozvoje městské části Praha 7 pro období 2016-2022 

V roce 2015 začala Praha 7 vytvářet Strategický plán rozvoje městské části Praha 7 pro 

období 2016-2022 (dále jen SPR MČ P7). Na setkání, které se uskutečnilo 22. října v kině Bio 

Oko, byly představeny konkrétní cíle, oblasti a vize, kterým se městská část bude nadále 

věnovat. Nad aktuálními událostmi i budoucími plány radnice probíhala ve druhé části večera 

volná debata ve skupinách tematicky zaměřených dle kompetencí jednotlivých radních. 

Dotazy a připomínky byly zaznamenány a využívají se při další tvorbě Strategického plánu. 

Momentálně je naplánováno další setkání, kde se občanům znovu otevře SPR MČ P7 

k připomínkování. 

 

Veřejná debata k výběru nové radnice 

20. listopadu proběhla v ZŠ Tusarova debata k výběru nového sídla radnice Prahy 7. Občané 

se mohli seznámit s budovami, které byly Praze 7 nabídnuty v rámci veřejné soutěže. 
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Obnova zeleně v ulici U Letenské vodárny 

Ve čtvrtek 4. června představila MČ P7 obyvatelům projekt obnovy ulice U Letenské vodárny. 

Do informačního centra tunelu Blanka dorazilo přibližně 20 občanů. 

Na začátku večera vystoupil místostarosta Ondřej Mirovský, do jehož gesce spadá péče 

o zeleň a životní prostředí. Pan místostarosta Mirovský připomněl, že zadání projektu 

vznikalo v listopadu a prosinci roku 2013. Poté prezentovali zahradní architekti navrhované 

úpravy. V druhé části večera probíhala živá diskuse, kterou doplnila také radní pro rozvoj 

Lenka Burgerová. 

 

 

Rekonstrukce vnitrobloku U Vody 

Ve středu 10. června proběhlo 

představení projektu 

rekonstrukce vnitrobloku U vody. 

Do sálu stejnojmenného hostince 

přišly přes tři desítky místních 

obyvatel. Městskou část Praha 7 

reprezentovali zástupce starosty 

Ondřej Mirovský a radní Lenka 

Burgerová. Po úvodním slovu 

architekt Vojtěch Vecán 

z ateliéru LANDSCAPE 4U 

podrobně představil návrh 

rekonstrukce.  

Myšlenka revitalizace vnitrobloku není nová. Již v roce 2011 za předchozího vedení proběhl 

sběr podnětů od obyvatel a vzniklo několik skic možného řešení. Mimo jiné na základě 
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tohoto zadání zpracoval ateliér LANDSCAPE 4U současný návrh rekonstrukce. Hlavní 

myšlenkou je větší přehlednost a přitažlivost parku na pohled. 

Diskuze o revitalizaci parku Stromovka 

MČ P7 ve spolupráci s Magistrátem hl. m. Prahy pořádala veřejnou diskuzi o plánovaných 

změnách parku Stromovka. Diskuze se uskutečnila 16. března od 17:30 hodin v Planetáriu 

Praha, kde hl. m. Praha předneslo prezentaci na téma „Plánované úpravy a budoucí podoba 

parku Stromovka“ a v druhé části večera byl prostor pro samotnou diskuzi s občany.  


