
Zápis z Veřejného fóra- veřejné projednání k životnímu prostředí i celkovému rozvoji  

Datum a čas konání: 19. 9. 2016 od 17:00 do 19:00 hodin 

Místo konání: obřadní síň Chvalského zámku 

Přítomno dle prezenční listiny: 78 občanů 

Moderátor: Lenka Tomsová, Dana Diváková 

Garanti stolů: 

A 
Ekonomika, správa obce a 
urbanismus 

Ing.arch Gregoryan urbanistka, Ing. 
R.Měšťan OVÚR, Ing. Vavruška 
OHSaI 

 radní pro strategii Čížková 

B 
Životní prostředí a doprava, studie 
Nolčova parku 

Mgr. Bidlová, Bc.Jeníková OŽPD, Ing. 
A.Wagner projektant studie 

radní pro ŽP Mgr. Šefčíková 

C Školství, sociální oblast, zdravotnictví Ing. Brzkovská OSVŠ 
1.zástupce starostky Mgr. 
Březinová 

D Volnočasové aktivity a cestovní ruch cyklokoordinátor RNDr. Uzel 2. zástupce starostky Mgr. Beneda 

E Stůl mládeže   

Mgr. P.Měšťan, 
zastupitel,předseda komise 
sportu,mládeže a volnočasových 
aktivit, Mgr. Klímová předsedkyně 
komise PZMČ a MA21 

 

Zápis: 

III. Veřejné fórum 2016 pořádala MČ Praha 20 ve spolupráci s Národní sítí Zdravých měst ČR v rámci procesu místní 

Agendy 21 za finanční podpory SFŽP ČR a MŽP. 

Na úvod Veřejného fóra 2016 přivítala přítomné občany radní pro strategii Hana Čížková, která omluvila nepřítomnost 

starostky z důvodu důležitého jednání mímo městskou část. V následující prezentaci představila občanům jak byly 

řešeny  podněty z minulého veřejného fóra, které byly v říjnu 2015 ověřeny sociologickým průzkumem. Dana 

Diváková zastupující NSZM ČR, občany informovala o projektu Zdravé město a místní Agenda 21. 

Občané mohli diskutovat a sepisovat problémy/podněty u pěti kulatých stolů: 

A Ekonomika, správa obce a urbanismus 

B Životní prostředí a doprava, studie Nolčova parku 

C Školství, sociální oblast, zdravotnictví 

D Volnočasové aktivity a cestovní ruch 

E Stůl mládeže 

Z každého kulatého stolu byly na základě hlasování určeny tři největší podněty/problémy, které měly být řešeny 

přednostně. Ty přepisovaly pracovnice ÚMČ Lenka Tomsová a Kateřina Tremlová na hlasovací arch. Každý občan 

pak mohl dát své dva hlasy některému z 15 podnětů/problémů. Prvních 11 podnětů vzešlých z tohoto hlasování bylo 

následně ověřováno elektronickým hlasování, které zajištovala společnost Demokracie 2.1. Toto hlasování bylo 

možné za pomoci SMS verifikace v termínu 21.9. 2016 – 23.10.2016. Hlasující mohli udělit až 3 plusové a 1 mínusový 

hlas ( ten až po udělení 2 plusových hlasů).  Pro hlasující, kteří by neměli dostupný internet, byla připravena možnost 

hlasovat v Místní veřejné knihovně. Tuto možnost nevyužil, žádný občan. Celkem elektronicky hlasovalo 368 občanů 

z toho 54% žen a 46% mužů. Výsledky hlasování jsou v následující tabulce: 

 

 



Problém  

hlasování na VF ověřování hlasování web 

ověřeno počet 
hlasů pořadí 

záporné 
hlasy 

kladné 
hlasy celkem pořadí 

Revitalizace zeleně v Divadle v 
přírodě+zázemí 

47 1 -3 224 221 1 ANO 

Rozšířit zóny k rekreaci a oddychu 67 6 -4 108 104 2 ANO 

Revitalizace Nolčova parku 25 2 -8 75 67 3 ANO 

Realizace protihlukového valu u D11 
(od ul. Ve Žlíbku - Novopacká) 

13 3 -4 66 62 4 ANO 

Výstavba sportovní haly 12 4 -36 89 53 5 až 6 ANO 

Zvýšit bezpečnost cyklistické 
prostupnosti Horních Počernic 

6 6 až 7 -11 64 53 5 až 6 ANO 

Svépravice-lepší dopravní dostupnost 
MHD+ obchod 

3 
10 až 

11 
-13 62 49 7 ANO 

Odpoplatnění D11 4 8 až 9 -19 65 46 8 ANO 

Vyšší četnost policejních hlídek a 
důkladnější kontroly 

7 5 -29 55 26 9 ANO 

Více psychologů a speciálních 
pedagogů do škol 

3 
10 až 

11 
-17 28 11 10 ANO 

Zajistit funkci tiskového mluvčího MČ 
(komunikace s občany, propagace MČ 

4 8 až 9 -52 20 -32 11 NE 

 

Podněty z hodnotících dotazníků: 

Odevzdáno 31 dotazníků. 

Byli spokojeni: 

➢ s možností vyjádřit se ke všem tématům nebo vůbec příležitost se vyjádřit 

➢ s vysokou účastí občanů 

➢ s hojnou účastí a zájmem mladých 

➢ s občerstvením 

Byli nespokojeni, navrhují zlepšit: 

➢ malý prostor, málo židlí, špatné ozvučení 

➢ špatně viditelná prezentace, hluk 

➢ chybí prostor pro zpětnou vazbu k přednesenému plnění opatření k problémům z minulého VF 

(pro rok 2017 je plánovan flipchart, kde budou moci občané zapsat spokojenost s řešením minulých 

problémů) 

➢ duplicitní body u několika stolů ovlivňují rozdělení hlasů 

➢ malá propagace akce ( bylo zveřejněno 3x HPZ,  34 plakátovacích nástěnek po celé MČ, obě webové stránky 

a FB) 

➢ dotaz proč se mají občané zapojovat do VF, tímto se má zabývat ÚMČ v pracovní době 

Celkové průměrné hodnocení akce známkou: 1,56 

Účinnost způsobu pozvání na akci: nejvíce osobní pozvání a webové stránky, FB, plakát a nejméně HPZ 

Zapsala: Lenka Tomsová koordinátorka PZMČ a MA21 

 

 


