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VEŘEJNÉ FÓRUM 2014 – ÚJEZD NAD LESY 

Veřejné fórum se koná v Újezdě nad Lesy od roku 2012 každoročně dle metodiky Národní 

sítě Zdravých měst ČR, jejímž členem je MČ Praha 21. Občané mají možnost ovlivnit další 

rozvoj místa, kde žijí, mohou podat různé podněty a vždy po roce na dalším veřejném fóru se 

dozvědět, jak jsou problémy/podněty řešeny. Mnohdy u větších problémových oblastí je 

vhodné pořádat kulaté stoly, aby došlo k upřesnění požadavku občanů. Je účelné pořádat 

veřejné fórum a ověřovací anketu vždy v první polovině roku, aby byly výstupy začleněny do 

následujícího ročního Akčního plánu s navázáním na rozpočet MČ Praha 21. 

Veřejné fórum se v tomto roce konalo 23. 4. 2014 za účasti 108 zapsaných občanů 

v prezenční listině. Občané se vyjadřovali v 7 oblastech: Územní rozvoj, Volný čas, Školství, 

Sociální a zdravotní oblast, Doprava, Životní prostředí, Občanská vybavenost a podpora 

podnikání. Děti a mládež se mohly vyjadřovat ke všem oblastem u Mládežnického stolu. 

Občané se shodli vždy na dvou problémech v každé oblasti kromě oblasti Volný čas, bylo 

tudíž sepsáno 15 největších problémů: 

 

Územní rozvoj 

 Prosadit urbanistickou kostru / koncepci 

 Nedostatečná dopravní a technická infrastruktura (obchvat, cyklostezky, pěší) 

 

Volný čas 

 Vyřešení situace skautských kluboven 

 

Školství 

 Služba škole – vrátný 

 Požadavek na zvýšení počtu asistentů pro děti a žáky MŠ a ZŠ (speciálně vzdělávací 

potřeby) + klinický logoped pro MŠ 

 

Mládežnický stůl 

 Nové skautské klubovny 

 Koupaliště, např. vedle Blatovského hřiště na poli 

 

Sociální a zdravotní oblast 

 Denní stacionář pro seniory (aktivní senior: péče rodiny nebo terénní služby, aby 

senioři stárli doma) 

 Finanční gramotnost jako prevence proti dluhové pasti 

 

Doprava 

 Chmelická ul. (její špatný stav) 

 Parkoviště P + R u železniční zastávky Praha – Klánovice na straně Újezda n/L. 

 

Životní prostředí 

 Zrušení dosud platné Smlouvy o smlouvě budoucí LČR – investor golfu (týká se 

možného využití komerčního pronájmu státního lesa) 

 Odstranění výtoku kanalizace do lesa 
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Občanská vybavenost, podpora podnikání 

 Komunitní centrum pro dospělé a seniory 

 Domov pro seniory 

 

O těchto problémech/podnětech občané hlasovali tím, že mohli svými dvěma hlasy určit 

konečné pořadí TOP 10P. Výsledek je znázorněn v grafu č. 1. 

 

Graf č. 1 

 
 

Všech 15 problémů/podnětů bylo ověřeno mezi občany anketou v období měsíce května až 

června 2014. Celkem bylo odevzdáno 854 vyplněných anketních lístků. Na 141 anketních 

lístcích občané připsali problém, který nenašli v anketě. Žákovské zastupitelstvo Újezd nad 

Lesy pořádalo v době konání veřejného fóra dotazování mezi občany před nákupními 
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středisky Lidl, Penny, Albert. Získali 69 odpovědí na dotazy, s čím jste v Újezdě spokojeni a 

s čím nespokojeni (viz příloha). 

 

Vyjádření občanů v anketě je znázorněno v grafu č. 2. 

 

Graf č. 2 
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Na základě celkového vyhodnocení výsledků Veřejného fóra a následné ověřovací anketě 

je stanoveno 10P: 

 

1. Nedostatečná dopravně technická infrastruktura 

2. Vyřešení situace skautské klubovny na Rohožníku 

3. Vybudovat P+R na nádraží Klánovice - Újezdská strana 

4. Koupaliště 

5. Domov pro seniory 

6. Stav komunikací, např. Chmelická 

7. Požadavek na zvýšení počtu asistentů pro děti a žáky MŠ a ZŠ 

8. Služba základní škole – vrátný 

9. Odstranění výtoku kanalizace do lesa (pokračování ul. Velimská a Soběšínská) 

10. Zrušení dosud platné smlouvy o smlouvě budoucí mezi Lesy ČR a investorem 

golfu 

 

Garanti jednotlivých oblastí zpracovali v průběhu červenec – srpen 2014 komentáře 

k jednotlivým 10P. 

Komentář k 10P roku 2014 - 2015 

1. Nedostatečná dopravně technická infrastruktura 

Garant strategického týmu: Ing. Josef Roušal 

V rámci rozpočtu MČ Praha 21 jsou prováděny běžné opravy komunikací. V roce 2014 byly 

nad rámec oprav běžných oprav výtluků provedeny plošné opravy povrchů komunikací 

v ulicích Novolhotská, Čekanovská (v úseku Polepská – Pilovská), Chmelická (v úseku 

Tuchotická – Týnecká). Dále probíhá výstavba nové cyklostezky v ulici Čentická (v úseku 

(Polesná – Staroklánovická) s předpokládaným termínem dokončení 09/2014. Do konce roku 

2014 budou ještě v rámci rozpočtu MČ Praha 21 provedeny lokální opravy chodníků v ul. 

Čentická a Starokolínská. 

Ve spolupráci s MHMP je připravována rekonstrukce komunikace v ul. Hodkovská a 

výstavba kanalizace v ul. Chmelická, na kterou by měly navazovat opravy povrchů v této 

ulici. Tyto akce jsou financovány z rozpočtu Magistrátu hl.města Prahy s plánovaným 

započetím prací v 2. polovině 2014 a pokračováním v roce 2015. 

Současně jsou připravovány projektové dokumentace na pokračování výstavby cyklostezek 

s napojením na cyklostezku v ul. Čentická a to v Staroklánovická, Polesná, Rápošovská a 

Domanovická. Provedení těchto akcí bude zařazeno do AP na rok 2015 – 2016. 

 2. Vyřešení situace skautské klubovny na Rohožníku 

Garant strategického týmu: Hájková Iva 

MČ Praha 21 odkoupila pozemek za 1,7 mil. Kč. Odbor majetku a investic ÚMČ Praha 21 

zajistil zpracování projektu na rekonstrukci zchátralých prostor skautské klubovny na 
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Rohožníku. V listopadu 2014  končí platnost "Dohody o přenechání nemovitosti do užívání" 

na Rohožníku, proto probíhají jednání s vedením 23. skautského střediska Douglaska ohledně 

uzavření nového nájemního vztahu a způsobu financování rekonstrukce. V roce 2014 je v 

Akčním plánu MČ Praha 21 vyčleněna částka 600 000 Kč v rozpočtu MČ Praha 21. 

3. Vybudovat P+R na nádraží Klánovice - Újezdská strana 

Garant strategického týmu: Ing. Roman Březina 

Bylo zažádáno o změnu územního plánu a bude zpracován projekt, který bude řešit celou 

lokalitu od odbočky až k nádraží. 

 4. Koupaliště 

Garant strategického týmu: Hájková Iva 

V Újezdě nad Lesy jsou dva chovné rybníky, které spravuje Místní organizace Českého 

rybářského svazu Újezd nad Lesy (rybník na Blatově, ul. Nadějovská a směrem na Koloděje, 

ul. Dubinská). S vedením Místní organizace bude diskutováno, zda je možno jeden rybník 

přeměnit na tzv. "koupací". 

 5. Domov pro seniory 

Garant strategického týmu: Lipanovičová Radka 

O výstavbě pobytového zařízení typu domova pro seniory se v současné době neuvažuje 

z důvodu finanční náročnosti jednak výstavby a jednak následného provozu. Dle 

strategického plánu rozvoje MČ Praha 21 bude problematika pobytového zařízení pro seniory 

řešena v časovém výhledu 2016-2020. 

 6. Stav komunikací, např. Chmelická 

Garant strategického týmu: Ing. Josef Roušal 

viz bod 1 

 7. Požadavek na zvýšení počtu asistentů pro děti a žáky mateřských škol a základní 

školy 

Garant strategického týmu: Hájková Iva 

V souladu se zákonem č. 561/2004 Sb., školský zákon, můře ředitel školy v souladu s § 16, 

odst. 9, zřídit funkci asistenta pedagoga, pokud je ve třídě vzděláván žák se speciálními 

vzdělávacími potřebami. Finanční prostředky na platy asistentů přiděluje Magistrát hl. města 
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Prahy (MHMP). Z tohoto důvodu každoročně vyhlašuje výzvu pro MŠ a ZŠ, aby podal 

žádost na počet asistentů se zdůvodněním potřebnosti. MHMP žádosti posuzuje a rozhoduje o 

přidělení výše finančních prostředků s určením počtu asistentů. Žádat o další asistenty musí 

vždy ředitel příslušné školy na MHMP. 

 8. Služba základní škole – vrátný 

Garant strategického týmu: Hájková Iva 

Masarykova základní škola Újezd nad Lesy využívá dvě budovy (1. st. ul. Staroklánovická a 

2. st. ul. Polesná). Pro zvýšení bezpečnosti dětí, t.j. pohybu osob po škole, je potřeba zřídit 

funkci vrátného (recepčního) v obou budovách. Ředitel školy předložil v květnu 2014 žádost 

zřizovateli školy, t.j. Radě MČ Praha 21 o zřízení funkce recepční od 1. 9. 2014 v obou 

budovách a požaduje finanční prostředky na jejich platy. Z tohoto důvodu Rada MČ Praha 21 

uvolnila pro rok 2014 částku 44 000 Kč z rezervy. Výše částky je určena na základě 

požadavku ředitele školy. Do rozpočtu MČ Praha 21 na rok 2015 bude počítáno s dalšími 

financemi na základě vyhodnocení fungování této služby. 

 9. Odstranění výtoku kanalizace do lesa (pokračování ul. Velimská a Soběšínská) 

Garant strategického týmu: Ing. Roman Březina 

Komise životního prostředí doporučila Radě MČ Praha 21 vyvolat jednání zúčastněných 

stran. Úkolem pověřen starosta MČ Praha 21. 

 10. Zrušení dosud platné smlouvy o smlouvě budoucí mezi Lesy ČR a investorem golfu 

Garant strategického týmu: RNDr. Pavel Roušar 

Výstavba golfového areálu byla po 8 letech znemožněna změnou územního plánu v území, 

kde měl být vystavěn. Přispěla k tomu silná aktivita občanů, kteří v letech 2005-2013 

znemožňovali výstavbu areálu a občanským tlakem donutili zastupitele hlavního města Prahy 

změnit územní plán ve prospěch lesa. Smlouva o smlouvě budoucí mezi investorem 

golfového hřiště v Klánovickém lese a státním podnikem Lesy ČR však stále platí a umožňuje 

investorovi v případě získání územního souhlasu s projektem pronajmout plochu až 130 ha 

lesa pro účely výstavby golfového areálu. Pokud by se někdy v budoucnu změnil územní plán 

v této části, který by umožnil např. v rámci sportovního a oddychového využívání 

Klánovického lesa i výstavbu zařízeních k těmto účelům, vrátí se opět i riziko ohrožení lesa 

kvůli potenciální výstavbě golfového areálu.  Pokud by byla smlouva o smlouvě budoucí 

zrušena, toto riziko již nehrozí. 

Občanská veřejnost s podepsáním této smlouvy nesouhlasila, protože státní podnik touto 

smlouvou umožnil letité tahanice ve správních řízeních, kdy se investor pokoušel svůj projekt 

prosadit. Podmínky pronájmu veřejnost považovala pro státní podnik za nevýhodné. 

Dosavadní občanské aktivity vedoucí k ukončení této smlouvy však doposud selhaly. Vedení 

státního podniku argumentuje tím, že i přes změnu územního plánu a tím de facto znemožnění 
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výstavby areálu, smlouva na budoucí pronájem 130 ha lesa je legitimní a obsahuje spolupráci 

i v jiné podobě než je golfový areál. 

Městská část na základě těchto podnětů občanů dopisem upozorní státní podnik Lesy ČR o 

pokračujících občanských aktivitách a připojí se k požadavku na ukončení této smlouvy. 

 

Komentáře k jednotlivým podnětům občanů jsou přístupné na www.praha21.cz – Témata - 

Zdravá MČ a MA21 – Podněty občanů z Veřejného fóra 2014  
http://www.praha21.cz/stranky/202-informace/4347-podnety-obcanu-z-verejneho-fora2014.html?thanks=page  
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