FÓRUM UDRŽITELNÉHO ROZVOJE
MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 12
- 2014 část Fóra

navazující akce

místo

I. část

Veletrh sociálních služeb
Slavnostní otevření
Rekreačního a kondičního
areálu RAK

Prior - Sofijské náměstí

25. 09.

Areál RAK

01. 10.

Modřanský jarmark

Obchodní náměstí

04. 10.

II. část

III. část

termín

I. ÚVOD
Fórum udržitelného rozvoje představuje jednu z forem zapojování veřejnosti do
rozhodování. Kvalitní místní Agenda 21 se bez participace veřejnosti neobejde. Zatímco
zkvalitňování řízení je především úkolem zastupitelů MČ Praha 12 a pracovníků ÚMČ
Praha 12 („dělat věci dobře“ – strategické řízení), zjistit, zda reagujeme na opravdové potřeby
občanů MČ a jak si občané řešení svých problémů představují, nelze jiným způsobem než diskuzí
(komunikací) s lidmi („dělat dobré věci“ – participativní demokracie).
Fórum udržitelného rozvoje (dále jen Fórum) můžeme charakterizovat jako jednu za
základních forem zapojování veřejnosti do rozhodování, zdaleka ne dostačující či jedinou. Fórum
chápeme jako určitý typ „bilanční“ či „výroční“ akce se zapojením veřejnosti, jejímž účelem je
zjistit, jaký okruh problémů v současnosti (aktuálně, právě teď) občany, účastníky Fóra, trápí.
Cílem je mezi mnoha oblastmi, problémy či prioritami vyhledávat ty, jejichž řešení nejvíce
pomůže rozvoji MČ Praha 12, které nejvíce zvýší kvalitu života obyvatel MČ Praha 12.

II. ORGANIZAČNÍ FORMA FÓRA 2014
Místo a termín, návaznost na další společenské akce
Fórum udržitelného rozvoje Prahy 12 bylo v roce 2014 rozhodnuto koncipovat jako několik akcí
spojených s dalšími navazujícími společenskými příležitostmi. Témata jednotlivých částí Fóra
byla vybírána tak, aby přirozeně navazovala na témata akcí se kterými byla příslušná část Fóra
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organizačně spojována. Diskutovaná oblast tak byla pro většinu účastníků blízká a účastnící měli
zájem se k problematice vyjadřovat. Díky propojení Fóra s dalšími společenskými akcemi bylo
dosaženo větší atraktivity pro návštěvníky, vyšší relevanci zjištěných názorů a došlo i ke zvýšení
efektivity nákladů vynaložených na organizaci Fóra.
I. část Fóra proběhla dne 25. 9. 2014 v rámci 15. ročníku Veletrhu sociálních služeb, který se konal
v budově Prior na Sofijském náměstí, Praha 12 - Modřany. Tématem této části Fóra bylo zaměřeno
na děti a rodinu a na život seniorů v MČ Praha 12.
II. část se konala dne 1. 10. 2014 při slavnostním otevírání Rekreačního a kondičního areálu RAK v
blízkosti ZŠ Rakovského v Modřanech. Témata školství, kultura, sport a zdravý životní styl.
III. část navazovala na Modřanský jarmark konaný neziskovou organizací SASVA na Obchodním
náměstí v Modřanech dne 4. 10. 2014. Hlavním tématem byla oblast životního prostředí.
Informace o konání každé části Fóra byla zveřejňována jak samostatně, tak i v rámci propagace
společenské akce se kterou byl příslušný díl Fóra spojen.
Všechny části Fóra probíhaly v bezbariérových prostorách.
Organizace jednotlivých částí Fóra je podrobně popsána v příslušné kapitole každé jednotlivé
části.

III. NÁVRH NAKLÁDÁNÍ S VÝSTUPY SETKÁNÍ
Účastníkům setkání bylo sděleno, jakým způsobem bude nakládáno s definovanými problémy ať
byly určeny jako klíčové či nikoliv.
1)

2)

3)

4)

Problémy a podněty budou rozděleny podle oblasti, kterých se týkají a předány
příslušným odborům úřadu a zároveň jednotlivým členům MR podle jejich
kompetencí. Na úrovni příslušných radních a odborů bude posouzeno, zda podněty
lze řešit na úrovni ÚMČ Praha 12, zda je mohou vyřešit úředníci v rámci svěřených
kompetencí (běžné agendy) nebo zda jde o problém, který bude řešen na úrovni
politického vedení MČ, případně v příslušných komisích.
Výsledky fóra budou zapracovány v rámci aktualizace strategického plánu.
Dlouhodobé, náročné a komplexní problémy budou zapracovány do zásobníku
projektů v rámci jeho aktualizace.
Zpráva z Fóra 2014 bude zveřejněna na webových stránkách městské části
(www.praha12.cz). V novinách Prahy 12 bude zveřejněna informace o průběhu všech
částí letošního Fóra a bude uveden odkaz na web s plným zněním zprávy.
Stav klíčových problému bude znovu zhodnocen v rámci Fóra udržitelného rozvoje
2015

IV. ZPRÁVY K JEDNOTLIVÝM ČÁSTEM FÓRA
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FÓRUM UDRŽITELNÉHO ROZVOJE MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 12
- 2014 -

ČÁST I
PRIOR - SOFIJSKÉ NÁMĚSTÍ 25. 9. 2014
v rámci Veletrhu sociálních služeb

kulatý stůl k tématu „děti a rodina“

foto: MČ Praha 12

I. 1 ORGANIZACE AKCE
Místo a termín, návaznost na Veletrh sociálních služeb
I. část Fóra proběhla dne 25. 9. 2014 v rámci 15. ročníku Veletrhu sociálních služeb, který se konal
v budově Prior na Sofijském náměstí, Praha 12 - Modřany. Témata této části Fóra byla vybrána
tak, aby navazovala na témata veletrhu. Díky tomu spojení Fóra s rozsáhlou akcí veletrhu
sociálních služeb působilo synergicky. Vedle vysoké efektivity prostředků a využití práce
organizátorů byla kombinace obou akcí zajímavá především pro účastníky setkání. V rámci
celodenního programu veletrhu byl pro Fórum vyhrazen čas ve dvou blocích a to od 14:45 do
15:15 hodin a od 16:45 do 17:15 hodin pro druhý blok. Časové zařazení bloků a témat Fóra bylo
vybráno tak, aby navazovalo na témata předchozích přednášek. První blok s tématem děti a
rodina tak navazoval na přednášku o pěstounské péči a druhý blok na přednášku k bezpečnosti
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seniorů. Fórum probíhalo ve druhém patře objektu Prior, sál byl bezbariérově dostupný
(výtahem).
Propagace
Fórum bylo, jako součást programu konference, propagováno na plakátech k veletrhu a
internetových upoutávkách ke konání veletrhu. Zároveň bylo konání Fóra propagováno i
samostatně na webových stránkách městské části a to jak v rubrice aktuality, tak v rubrice
věnované rozvoji městské části a aktivitám MA21.
Účast
V sále byli přítomni jak návštěvníci veletrhu a Fóra, tak i zástupci organizací prezentující sociální
služby. Celkový počet přítomných v sále se průběžně měnil, ale průběžný počet osob v sále lze
odhadnout zhruba na 100. Na začátku obou časových bloků Fóra pozval moderátor programu
přítomné k zapojení do diskuse Fóra. Kruh z židlí pro účastníky byl připraven v čele sálu tak, aby
účastníci fóra dobře viděli na projekci projektoru i na flipchart. Zároveň tak vznikl pocitově
oddělený a uzavřený kruh oddělující účastníky Fóra od ostatních přítomných na veletrhu. Ke
„kulatému stolu“ k tématu děti a rodina (1. blok) se zapojilo 9 osob. U kulatého stolu byl rovněž
přítomen starosta MČ Mgr. Petr Prchal, místostarostka Ing. Hana Jandová a vedoucí Odboru
sociálních věcí Bc. Ladislav Marek, DiS..
U kulatého stolu v druhém bloku (k tématu „život seniorů v městské části“) byl celkový počet
účastníků obdobný, zastoupení představitelů městské části bylo navíc ještě posíleno o zastupitele
MČ Mgr. Jiřího Soukupa. Přítomna byla i ředitelka příspěvkové organizace Sociální služby
městské části Praha 12 paní Paedr. Marie Mandíková.
Organizace a vedení diskusí u kulatého stolu
Konkrétní diskutované problémy jsou uvedeny v kapitole 3. Průběh diskusí u kulatého stolu.
Obecně kulaté stoly probíhaly tak, že během moderované diskuse Fóra, podporované promítanou
prezentací k jednotlivým bodům diskuse, byly nejprve revidovány problémy, které byly jako
klíčové k patřičnému tématu vyhodnoceny na minulém Fóru (tedy na Fóru udržitelného rozvoje
městské části Praha 12 konaném 20. listopad 2013 v Prioru na Sofijském náměstí). Následně byly
diskutovány a formulovány další problémy k tématu, které účastníci aktuálního Fóra považují za
významné. Na závěr byla diskutována závažnost jednotlivých připomínek s cílem shodnout se na
určení aktuálních klíčových problémů k tématu. Zejména při revizi problémů určených minulým
Fórem se diskuse dotkla i konkrétních postupů či překážek při jejich řešení. Některé konkrétní
problémy účastníků nejen obohatily diskuzi, ale byly předány kontakty na příslušné pracovníky
úřadu schopné pomoci s řešením jednotlivých problémů individuálně. Hledání konkrétních
řešení však není v možnostech diskusního Fóra a není to ani jeho cílem. Diskuse se proto
soustředila především na formulování problémů a hodnocení jejich závažnosti.
Diskuse byly otevřené a konkrétní, ale zároveň korektní a konstruktivní a to ze strany všech
účastníků.
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I. 2 PRŮBĚH KULATÝCH STOLŮ
1. BLOK - TÉMA: DĚTI A RODINA
I. Revize klíčových problémů definovaných v tématu děti a rodina na loňském Fóru
(Zápis FUR 2013)
1. vytváření podmínek pro setkávání rodin, maminek s malými dětmi dopoledne a
odpoledne s většími dětmi.
K tématu bylo uvedeno, že podmínky pro setkávání maminek s dětmi v MČ aktivně vytvářejí
neziskové organizace - občanské sdružení Balónek, občanské sdružení Komůrka a příležitostně i
další organizace např. SASVA
Účastník - aktivista o.s. Komůrka: Občanské sdružení Komůrka v této oblasti systematicky působí,
stále mu však chybí využitelné prostory pro tyto aktivity. Prostory domečku v Palmetové ulici
stále ještě nejsou pro občanské sdružení k dispozici.
Starosta MČ: přidělení těchto prostor občanskému sdružení Komůrka je odsouhlaseno Radou i
Zastupitelstvem městské části. Jde tedy pouze o praktické dotažení věci.
2. podpořit startovací byty pro mladé rodiny.
Starosta: většina bytového fondu je v soukromém vlastnictví, městská část spravuje pouze sociální
bydlení určené pro řešení tíživé sociální situace. Nelze počítat s tím, že městská část bude vlastnit,
provozovat a poskytovat startovacích byty jako standardní službu mladým rodinám.
II. Problémy uvedené účastníky tohoto Fóra
- bezbariérové bydlení
- bezbariérovost komunikací a veřejných prostor, bezbariérová veřejná doprava - autobusy s
návazností na bezbariérové stanice metra (souvislost např. s kočárky)
- zkrácené úvazky pro pečující osoby (spolupráce s úřadem práce?)
- zhoršená údržba veřejných prostranství v hraničních oblastech mezi městskými částmi (např.
mezi MČ P12 a MČ P4)
- finance na komunitní tlumočníky - zařazení do grantů, hledat zdroje v novém programovém
období (OP PPR)
Problémy určené jako aktuálně nejvýznamnější:
• bezbariérovost (bydlení, komunikací,
bezbariérové vstupy do metra)
• zkrácené úvazky pro pečující osoby
• finance pro komunitní tlumočníky

veřejné

dopravy

včetně

napojení
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na

kulatý stůl: „děti a rodina“

foto: MČ Praha 12

2. BLOK - TÉMA: ŽIVOT SENIORŮ V MĚSTSKÉ ČÁSTI
I. Revize klíčových problémů definovaných v tématu Stůl seniorů na loňském Fóru
(Zápis FUR 2013)
1. domov pro seniory
K problému se vyjádřila místostarostka Jandová, starosta Prchal, ředitelka sociálních služeb
Mandíková a další účastníci. Z diskuse vyplynulo, že:
- Běžný dům s pečovatelskou službou mnoho neřeší, ale je potřeba zařízení typu domov seniorů a
domov se zvláštním režimem.
- Služby domova seniorů by měly doplňovat i pečovatelské služby v domácnosti.
- Vytíženost domova seniorů by byla zajištěna, finanční model byl zpracován. Vzhledem k
vysokým provozním nákladům zatím o výstavbě zařízení nebylo rozhodnuto.

2. aktivní trávení volného času pro seniory (např. výlety, bazén )
Všichni přítomní se k problematice vyslovili a shodli se, že :
- příležitosti existují (např. petangue, bowling, organizované fitness akce jako aktivity Buď fit
seniore, Senior fitnes, společné nordic walking, kulturní akce např. Modřanské otázky, komunitní
setkávání - jablkobraní, jarmarky, trhy)
- problémem může být impulz k zapojení jednotlivců, nejlépe fungují neformální vztahy mezi
přáteli, pozvání mezi vrstevníky, osobní doporučení uživatele služeb apod..
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II. Problémy uvedené účastníky tohoto Fóra
- Nedostatečné služby veřejné dopravy - obsluha Točné, Cholupic (okružní linka), doprava na
metro, na zdravotní středisko (vazba i na problém bezbariérovosti dopravy - v 1. tématickém
bloku).
- V území městské části je nerovnoměrné rozložení a dostupnost služeb a občanské vybavenosti.
- Nerovnoměrné rozmístění klubů dříve narozených na území MČ. Otázka vhodnosti prostor v
ulici Pod Sady čp. 170 a úpravy a zprovoznění nových prostor v ulici K Dolům.
Problémy určené jako aktuálně nejvýznamnější:
• pobytová zařízení typu domov seniorů a domov se zvláštním režimem
• lepší spojení veřejnou dopravou včetně připojení k metru, na zdravotní středisko, ke
službám, k nákupům a společenským aktivitám.

diskuse k tématu „život seniorů v městské části“

foto: MČ Praha 12
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FÓRUM UDRŽITELNÉHO ROZVOJE MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 12, 2014
- 2014 -

ČÁST II
1. 10. 2014
REKREAČNÍ A KONDIČNÍ AREÁL RAK, PRAHA 12 - MODŘANY

Otevírání Rekreačního a kondičního areálu RAK - „první kolečko“

Foto: MČ Praha 12

II. 1 ORGANIZACE AKCE
Místo a termín, návaznost na slavnostní otevření areálu RAK
II. část letošního Fóra proběhla dne 1. 10. 2014 v návaznosti na celodenní program slavnostního
otvírání Rekreačního a kondičního areálu RAK. Témata školství, kultura, sport a zdravý životní
styl II. části Fóra byla vybrána tak, aby na tuto příležitost navazovala. Díky spojení II. části Fóra se
slavnostním otevíráním rekreačního a kondičního areálu se podařilo oslovit velký počet účastníků
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u nichž lze předpokládat, že je projednávaná problematika zajímá a oslovuje. Vedle vysoké
efektivity nezbytných prostředků a na organizační zajištění byla kombinace obou akcí zajímavá
především pro účastníky setkání. V rámci celodenního programu slavnostního dne byl pro Fórum
vyhrazen čas od 15:30 do 17:00 hodin.
U vstupu do rekreačního areálu v místě vybaveném lavičkami byl umístěn promo-stolek a
kapacita laviček byla doplněna plastovými židlemi. Místo bylo označeno tabulemi s textem,
logem MA21 a logotypem městské části. V místě byly zajištěny nápoje pro občerstvení účastníků.
Vlastní fórum probíhalo 1. formou anketních dotazníků a podle zájmu respondentů bylo
doplňováno rozhovory během kterých byly především odpovídány dotazy nebo sdělovány
názory, které přesahovaly rámec ankety. Protože Fórum bylo předem propagováno a k zapojení
do veřejné diskuse byli přítomní i na místě opakovaně zváni moderátorem slavnosti, přicházeli
účastníci ke promo-stolku vyjádřit k tématu své názory. Během diskuse u stolku přítomný
organizátor pořizoval poznámky a do diskuse se zapojovali i přítomní představitelé městské části.
Účastníci slavnosti byli rovněž aktivně oslovováni organizátory s nabídkou zapojení do Fóra
formou vyplnění anketního dotazníku a to jak u promo-stolku, tak na dalších místech areálu.
Propagace
Fórum bylo propagováno jako součást programu slavnostního otevírání Rekreačního a
kondičního areálu RAK a zároveň byla na webových stránkách městské části umístěna i
samostatná upoutávka k tomuto veřejnému fóru (rubrika Aktuality a rubrika Rozvoj MČ - MA21).
Během slavnostního programu byla možnost zapojení do veřejného fóra opakovaně vyhlašována
moderátorem slavnosti. Zapojení účastníků do Fóra významně podpořilo i označení promo-stolku
znakem městské části, tabulí s textem Fórum udržitelného rozvoje městské části Praha 12,
uvedením projednávaných témat a s logem MA21 a logotypem městské části Praha 12. Pro
zapojení dalších respondentů do ankety bylo důležité i osobní oslovování s nabídkou vyplnění
ankety i na dalších místech areálu.
Účast
V areálu bylo průběžně přítomno až několik set lidí, kteří byli opakovaně moderátorem
oslovováni k zapojení do Fóra.
Do ankety se zapojilo 30 respondentů, z nichž část se zapojila do kratší či delší diskuse u promostolku včetně diskuse s přítomnými představiteli vedení městské části.
Výsledky ankety a diskuse k tématům
Konkrétní diskutované problémy jsou uvedeny v kapitole II. 2. Výsledky ankety a rozhovorů
k tématu školství, sport a zdravý životní styl.
Obecně lze říci, že všechny diskuse a reakce ze strany veřejnosti byly korektní a konstruktivní.
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stanoviště Fóra v areálu RAK

foto: MČ Praha 12

II. 2 VÝSLEDKY ANKETY A ROZHOVORŮ K TÉMATU ŠKOLSTVÍ,
SPORT A ZDRAVÝ ŽIVOTNÍ STYL

II. 2. 1 Anketa:
1. Jak hodnotíte dostupnost veřejných sportovišť v Praze 12 (výběr):
četnost hodnocení:
vynikající
velmi dobrá
vyhovující
nevím
5
10
10

4

2. Vybavenost veřejných sportovišť v Praze 12 (výběr):
četnost hodnocení:
vynikající
velmi dobrá
vyhovující
4
12
11

2

nevím
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3. Využíváte ke sportování hřiště u škol v Praze 12?
četnost hodnocení:
vynikající
velmi dobrá
vyhovující
5
10
10

nevím
4

4. Co dalšího byste uvítali v oblasti sportu a podpory zdravého životního stylu v Praze
12 ? (volná odpověď)
Četnost podle pořadí:
1. bazén, koupaliště (ve 28 % odpovědí)
2. dětská hřiště a jejich vybavení - 3x (prolézačky, lanovka)
3. tenisový kurt - 2x
půjčovna kol pro děti - 2x
dostupnost biopotravin/zdravé výživy - 2x
Připomínky, které se objevily pouze jednotlivě:
• hřiště na malý fotbal přístupné i ve večerních hodinách s osvětlením
• větší kontrola sportovišť a zajištění jejich ochrany
• stolní tenis
• volejbal
• obchod s bubble sea
• atletiku pro děti
• větší dopravní hřiště se semafory (se vstupným)
• k dopravnímu hřišti půjčovnu dětských kol a domalovat přechody (DH Rak)
• větší podpora spolků působících na Praze 12
• turnaj v kuličkách, petangue atd.
Poznámka: Poptávka po bazénu byla rovněž součástí klíčového problému definovaného Fórem 2013
- v tématu život seniorů v Praze 12 a v tomto tématu byl diskutován i letos. Téma bazén nebo
přírodní koupaliště bylo rovněž jako problém uváděno ve III. části letošního Fóra k tématu životní
prostředí.
5. Využíváte farmářské trhy? (výběr ano-ne)
Četnost: ano -21x, ne - 7x
6. Jaké kulturní a společenské akce v Praze 12 navštěvujete?
Nejčetnější odpovědi:
• akce kulturního centra K12 - 7x
• akce Modřanského biografu - 6x
• akce pro děti - 6x
• výstavy/výstavy zvířat - 3x
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Jednotlivě: fitness s H. Kynclovou, koncerty, bludiště, Den Země, Modřanské slavnosti, divadlo,
venkovní veřejné akce, hudební odpoledne ZUŠ Voborského, Halloween DDM , sportovní akce

7. Jaké společenské akce Vám v Praze 12 chybí?
Nejčetnější odpovědi:
• odpověď na tuto otázku nevyplněna - 17x
• nic nechybí, spokojenost - 6x
• divadlo - 2x
• akce v přírodě - v Modřanské rokli - 2x
Jednotlivě: divadélko pro děti, koncerty kapel, letní kino, plesy
8. Vybíráte si přednostně z kulturní nabídky v městské části Praha 12 nebo odjíždíte za
kulturou do centra ?
Četnost odpovědí:
vyhovuje mi nabídka v
Praze 12
jak kdy
odjíždím do centra
3
20
6
poznámka: někteří respondenti označili zároveň dvě odpovědi; započteny byly všechny označené
odpovědi

II. 2. 2 Klíčové problémy podle názoru účastníků Fóra
Téma školství, kultura, sport a zdravý životní styl je velmi široké a jeho jednotlivé složky
nebyly během Fóra diskutovány rovnocenně. Vzhledem k charakteru slavnostního dne, v
jehož rámci se Fórum konalo, byla struktura účastníků orientována převážně k tématu
sportu a životního stylu, které bylo hlavním obsahem diskusí. Menší pozornost
diskutující věnovali kultuře, ke školství nepadly prakticky žádné věcné připomínky či
názory.
Školství bude třeba věnovat v příštím Fóru (FUR 2015) zvýšenou pozornost např.
samostatným monotématickým dílem veřejného fóra. Klíčové požadavky minulého Fóra
(2013) v oblasti školství:
1. propojení škol s veřejným životem
2. více míst v MŠ

nebyly zpochybněny a zůstávají v platnosti.
Z ankety a diskusí u stolku, lze konstatovat, že :
v oblasti sportu a životního stylu jsou nejčetnější tyto názory nebo postoje účastníků
fóra:
1. dostupnost veřejných sportovišť je v Praze 12 vyhovující až velmi dobrá
2. vybavenost veřejných sportovišť je velmi dobrá, případně vyhovující
3. občas využívají veřejná sportoviště u škol
4. využívají farmářské trhy
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Nedostatky:
Výrazný je požadavek na vybudování bazénu případně alespoň koupaliště. Tento požadavek lze
směle označit za klíčový problém, který z letošní 2. části Fóra 2014 vzešel.
absence bazénu a /nebo koupaliště v Praze 12

Požadavek na bazén byl jako součást klíčového problému označen v tématu život seniorů
v městské části na Fóru 2013 a stolu ve stejném byl diskutován a připomínán i letos. Jde
tedy požadavek, který se jako významný objevuje v diskusích Fóra orientovaných na
různá témata (podobně jako problém dopravní obsluhy).
Méně výrazný už je další opakovaný požadavek: více dětských hřišť a doplnění jejich
vybavení o herní prvky.
V oblasti kultury lze z názorů respondentů usuzovat, že:
Nabídka akcí v Praze 12 podstatnou většinu respondentů zajímá a neorientuje se předem
na nabídku v centru Prahy. Preferují akce kulturního centra K12, Modřanského biografu a
významně jsou uváděny i akce pro děti. K otázce „jaké kulturní a společenské akce
respondentům v Praze 12 chybí“ se největší část respondentů nevyjádřila; další nejčetnější
skupina se vyjádřila, že jim žádné akce nechybí. Odpovědi lze reprodukovat tak, že
účastnící Fóra se cítí v této oblasti dostatečně uspokojování. Otázkou zůstává, jak nároční
respondenti v této oblasti jsou. V diskusi k tématu kultury a společenských akcí se
nevyprofiloval silný a jasný požadavek, konkrétní poptávka se opakovaně objevila pouze
u poptávky na divadlo a akce v přírodě.
Klíčový problém proto v oblasti kultury a společenských akcí nebyl na Fóru definován.
Problematika kultury a společenských akcí by měla být znovu diskutována v příštím
Fóru.
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FÓRUM UDRŽITELNÉHO ROZVOJE MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 12, 2014
- 2014 -

ČÁST III
4. 10. 2014
OBCHODNÍ NÁMĚSTÍ, PRAHA 12 - MODŘANY

Vyplňování ankety ve stánku Fóra
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III. 1

ORGANIZACE AKCE

Místo a termín, návaznost na Modřanský jarmark
II. část letošního Fóra proběhla dne 1. 10. 2014 v rámci Modřanského jarmarku, pořádaného
neziskovou organizací SASVA. Téma této části Fóra „životní prostředí“ dobře navazovalo na
prostředí Modřanského jarmarku, který oživuje původní tradice a propaguje místní výrobky a
udržitelné aktivity.
Vlastní fórum probíhalo od 13 do 15 hodin ve stánku vybaveném promo - stolkem se znakem
městské části, diskusním stolkem s lavicí a židlemi. Stánek byl označen upoutávkou na Fórum
včetně loga MA21 a označení tématu tohoto dílu Fóra. U stolku byly k dispozici nejnovější výtisky
Modřanských novin a propagační materiály k aktuálním aktivitám městské části. Připravena byla
i zábava pro nejmladší rodinné příslušníky návštěvníků stánku - vybarvování šablon znaku
městské části. Byla k dispozici limonáda a sladkosti pro děti.
Vlastní fórum probíhalo formou anketních dotazníků a podle zájmu respondentů bylo
doplňováno rozhovory. Ty probíhaly obvykle u diskusního stolku ve stánku nebo u promostolku. Stánek byl obsluhován pracovnicí radnice paní B. Vokatou, pracovníci oddělení rozvoje
Mgr. I. Němečková a Ing. J. Hladovec aktivně oslovovali přítomné k zapojení do ankety a diskuse,
vedli rozhovory a pořizovali z nich poznámky. Během průběhu Fóra byla přítomna
místostarostka Ing. H. Jandová, která se zapojovala do diskusí a vysvětlovala souvislosti a pohled
vedení městské části na jednotlivé problémy. Většina účastníků fóra vyjádřila své názory
vyplněním anketního dotazníků a obvykle své postoje či připomínky komentovali v navazující
diskusi. Témata, která přesahovala rámec dotazníků byla doplňována poznámkami respondentů
do dotazníků nebo byla diskutována v navazujícím rozhovoru a poznamenána moderátory Fóra.
Propagace
Fórum bylo opakovaně propagováno na webových stránkách Prahy 12 (www.praha12.cz), v
rubrice Aktuality a rubrice MA21. K propagaci této akce byly využity i předchozí části FUR 2014 a
společenské akce se kterými byly spojeny. Zároveň byla účast městské části na Modřanském
veletrhu propagována i v rámci propagace Modřanského jarmarku.
Účast
U stánku se krátce zastavila většina návštěvníků jarmarku, pouze malá část z nich se zapojila do
Fóra. Přesto respondentů ankety byly tři desítky a další své připomínky, názory či dotazy k
nastolenému tématu vyjádřili v kratší či delší diskusi. I z těchto diskusí byly pořízeny poznámky
a tyto názory byly zohledněny při vyhodnocení výsledků Fóra (kap. 3 Výsledky ankety a
rozhovorů k tématu životní prostředí.
Průběh fóra
Konkrétní diskutované problémy jsou uvedeny v následující kapitole. Obecně lze říci, že všechny
diskuse a reakce ze strany veřejnosti byly korektní a konstruktivní.
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stanoviště Fóra v rámci Modřanského jarmarku

III. 2

VÝSLEDKY ANKETY A ROZHOVORŮ K TÉMATU ŠKOLSTVÍ,

SPORT A ZDRAVÝ ŽIVOTNÍ STYL

III. 2. 1 Anketa:
1. Jak hodnotíte správu přírodních ploch (např. Modřanská rokle, Kamýcký les,
Modřanské a Komořanské laguny) ?
četnost hodnocení:
vynikající
velmi dobrá
vyhovující
nevím
3
10
14
0
Poznámky respondentů k této otázce (Co by mělo být jinak? )
• bylo by potřeba více odpadkových košů v těchto lokalitách (opakovaně
uváděná
připomínka)
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•
•

•
•
•
•
•

vadí množství odpadků v lese (navazující i na odpadkové koše)
vadí mi zánik klidných pěších cest se vznikem cyklostezek např. v
Modřanské rokli, nebo podél Vltavy. Další respondent: měla by být cesta pro
pěší souběžně s cyklostezkou
bránit zástavbě - opakovaná připomínka
drobné zástavby podél Vltavské cyklostezky (navazující na předchozí)
požadavek na vznik přírodního koupaliště - jako je koupaliště u Komořanských
lagun (navazující na mnohočetnou připomínku ve všech částech letošního Fóra)
posílit prořezávky a odstraňování suchých stromů
lepší zpřístupnění pro rekreaci - lavičky, parkové úpravy

2. Jak hodnotíte správu a údržbu veřejné zeleně v zástavbě (např. v sídlištích):
četnost hodnocení:
vynikající
velmi dobrá
vyhovující
nevím
2
9
11
2
Poznámky respondentů k této otázce(Co by mělo být jinak?)
• více košů a pytlíků na psí exkrementy, zvýšit důraz na úklid po pejscích
(opakovaně uváděná připomínka)
• šetrnější přístup v údržbě stromů - technika ničí travnaté plochy u domů
• je málo zeleně
• příliš hlučné fukary (na listí), bylo by lepší použít košťata
• v zeleni někde chybějí chodníky
• v ulici Mezi Vodami a u řeky je zeleň a čistota dost zanedbaná
• zaměřte se více na plochy okolo cyklostezky
• více laviček
• Ulice K Dolům - asfaltový chodníček v zeleni je zbytečně a nevhodně určen pro
cyklisty - je pro pěší i cyklisty příliš úzký a nebezpečný, souběžně vede klidná ulice
vhodná pro cyklisty
3. Vzdálenost ke kontejnerům na tříděný odpad (sklo, papír, plast) je pro Vás:
četnost hodnocení:
optimální
daleko
nepřijatelně daleko
nevím
23
3
0
1
Poznámky k této otázce (Co by mělo být jinak?):
• častější odvoz (opakovaná připomínka)
• doplnit kontejnery na bioodpad (opakovaná připomínka)
• chybí kontejnery na elektroodpad
• kontejnery na oblečení
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4. Jaký aspekt životního prostředí považujete v P12 za největší problém a naopak čeho
si zde nejvíce ceníte? (pouze volné hodnocení)
Problémy:
• developerské projekty na úkor zelených ploch (opakovaná připomínka)
• stavby dalších bytových domů ve starých sídlištích (navazující na předchozí)
• topení v některých rodinných domcích - znečištění ovzduší spalováním odpadů
(opakovaná připomínka)
• chybějící koupaliště nebo plavecký bazén (navazující na mnohočetnou připomínku jinde)
• nedostatečný pocit bezpečí, (ohrožení kriminalitou), bezdomovci (opakovaná připomínka)
• údržba dětských hřišť
• negativní vlivy silniční dopravy
• zánik cest pouze pro pěší vlivem cyklostezek
• málo dětských hřišť v okolí cyklostezky
• zlepšit prostředí kolem Vltavy
• volné venčení psů
• nepořádek v ulici Mezi Vodami
• nedostatečná údržba zelených ploch mimo zástavbu
• málo cyklostezek
Pozitiva:
• zelené plochy, dostupná příroda, klidné přírodní lokality (četnost 5x)

•
•
•

stezka podél Vltavy, cyklostezka (četnost 4x)
bydlení u Vltavy

udržovaná zeleň

III. 2. 2 Klíčové problémy podle názoru účastníků Fóra
Anketní otázky byly směřovány především k oblastem ŽP, které městská část spravuje
nebo významně ovlivňuje. Anketní dotazníky byly připraveny jako velmi otevřené s
možností volby odpovědí doplňovat volným textem a výměna názorů pokračovala i v
navazující diskusi. Připomínky a vyjádření účastníků Fóra proto nejen zahrnují
problematiku ŽP v jeho obecné šíři a často se překrývají s problémy, které byly
projednávány v předchozích částech a tématických okruzích letošního Fóra. Markantním
příkladem je požadavek veřejnosti na vznik nových možností koupání (bazén, přírodní
koupaliště), který byl diskutován jak v sociálních tématech, tak v oblasti sportu a
životního stylu a znovu i v oblasti životního prostředí.
Výsledky ankety i diskuse k problematice správy a údržby zeleně naznačují, že veřejnost
vnímá zajištění této činností spíše pozitivně a to jak v zástavbě, tak i v přírodních
lokalitách.
Připomínky ke správě přírodních lokalit směřovaly především na problém poházených
odpadů v přírodě. Opakovaně vyslovována obava ze zástavby přírodních lokalit a rovněž
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opakovaně byla uváděna stížnost na zánik klidných cest v přírodě, které by byly pouze
pro pěší. Jedno upozornění se týkalo potřeby odstraňování suchých stromů. Požadavek
na obecně intenzivnější - parkovou úpravu těchto přírodních ploch se objevil pouze v
jedné připomínce (parkové úpravy, lavičky).
Ke správě veřejné zeleně v zástavbě směřovaly nejčastější připomínky k zvýšení důrazu
na úklid po psech, včetně doplnění počtu košů s pytlíky na psí exkrementy.
Připomínky k provádění údržby zeleně v zastavěných územích byly pouze jednotlivé a
týkaly se např. poškozování trávníků pojezdem techniky, hlučnosti fukarů na listí a
úrovně údržby některých lokalit (kolem cyklostezky, v ulici Mezi Vodami). Upozorněno
bylo i na nedostatek chodníčků pro pěší a laviček.
V oblasti odpadů respondenti velmi pozitivně hodnotili dostupnost kontejnerů na třídění
skla, papíru a plastů. Naopak nejčastější kritickou připomínkou byla nedostatečná
obsluha těchto kontejnerů. Další návrhy na zlepšení se týkaly rozšíření systému třídění o
bioodpad, doplnění dalších kontejnerů na elektroodpad a kontejnerů na oblečení.
Jako nejvýznamnější problém v oblasti životního prostředí v Praze 12 byly nejčastěji
uváděny nevhodné developerské projekty. Vzhledem k četnosti této připomínky lze tuto
připomínku jednoznačně považovat za klíčový problém.
nevhodné developerské projekty
Jako zásadní problém v oblasti životního prostředí byl respondenty označován problém
znečišťování ovzduší spalováním odpadů v některých rodinných domcích. Tento
problém se objevuje jako druhý nejčastěji uváděný a lze jej rovněž považovat za klíčový
problém identifikovaný touto částí Fóra.
znečišťování ovzduší spalováním odpadů v některých rodinných domcích
Respondenti opakovaně uváděli jako nejvýznamnější problém v oblasti ŽP také
nedostatečný pocit bezpečí v přírodních lokalitách. Stížnost na chybějící koupaliště nebo
bazén byla rovněž opakovaně respondenty uvedena jako nejvýznamnější problém v
oblasti životního prostředí (stejně jako ve všech dalších částech a tématech letošního
Fóra).
Účastnící Fóra byli také vyzváni aby uvedli i čeho si v oblasti ŽP na Praze 12 nejvíce cení.
Nejčastěji uvedeným pozitivem je charakter Prahy 12 jako území s relativním dostatkem
zelených ploch a dostupnou přírodou. V tomto smyslu se respondenti vyjádřili nejčastěji
a proto tuto hodnotu lze považovat za klíčovou z pohledu účastníků letošního Fóra.
Opakovaně respondenti ocenili také cyklostezku podél Vltavy.
území s relativním dostatkem zelených ploch a dostupnou přírodou.
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