Veřejné fórum Zdravé městské části Praha Libuš a Písnice
pondělí 14. dubna 2014 Klub Junior Písnice
Zdravá Libuš a Písnice a místní Agenda 21
Datum konání:
14. 4. 2014, od 17 do 19:15 hodin
Místo konání:
Klub Junior, ul. Na Okruhu 395/1, Praha 4 – Písnice
Ozvučení, audionahrávka:
o.s. Udržitelný rozvoj
Představitelé městské části:
Mgr. Jiří Koubek, starosta MČ Praha-Libuš
Ing. Pavel Macháček, zástupce starosty MČ Praha – Libuš
Ing. Lenka Koudelková, zástupce starosty MČ Praha – Libuš
Mgr. Václav Kuthan, zástupce starosty MČ Praha – Libuš
MUDr. Daniela Horčíková, zastupitelka
Ing. Petr Švec – ředitel NSZM
Mgr. Petr Hermann, předseda NSZM
členové Žákovského zastupitelstva Praha-Libuš
Celkem přítomno 77 občanů, hostů a organizátorů
Hodnotící dotazníky:
27 vrácených dotazníků

PROGRAM:
Úvod – přivítání starostou Mgr. Jiřím Koubkem
Řešení problémů roku 2013 – rekapitulace stavu, prezentuje starosta MČ
Přivítání a prezentace ředitele NSZM Ing. Petra Švece
Diskuse u kulatých stolů nad problémy MČ, vysvětlení problémů ostatním, hlasování
o prioritách
5. Losování o ceny
6. Závěr, hodnocení akce
1.
2.
3.
4.

1. Starosta MČ Praha-Libuš zahájil program přivítáním občanů, představil hosty a
seznámil přítomné s programem akce.
2. Starosta se prostřednictvím prezentace vrátil k problémům, které byly stanoveny
občany v roce 2013.
3. Přivítání a prezentace ředitele NSZM ing. Petra Švece o Zdravých městech a
příkladech dobré praxe. Seznámení s průběhem debat u jednotlivých tématických
stolů, se způsobem hlasování a vyhodnocení výsledků.
4. Diskuze občanů u šesti kulatých stolů rozdělených dle konkrétních oblastí. U
studentského stolu se řešila všechna témata. Spolu s občany spolupracovali u
tématických stolů i jednotliví garanti, kteří pomáhali při formulování námětů a
zodpovídali dotazy. Společně poté sestavili nejzávažnější připomínky a označily dvě
nejdůležitější. Z každé oblasti jeden zástupce představil ostatním prioritní problémy
v dané oblasti.

A. Rozvoj MČ, bezpečnost, veřejná správa, urbanismus
B. Občanská vybavenost, podnikání, služby
C. Zdravý životní styl, zdravotnictví, sociální oblast,
sociálně patologické jevy, národnostní menšiny
D. Školství, sport, volný čas, turistika, kulturní a
společenský život
E. Životní prostředí, péče o vzhled, bydlení
F. Doprava
G. Studentský stůl
Následovalo hlasování všech přítomných. Každý měl možnost přidělit dva hlasy
problémům dle svého uvážení.
5. Do tomboly přispěli místní podnikatelé drobnými dárky a tak si přítomní mohli odnést
domů dárkové balíčky Fair Trade, dárkový balíček výrobků z lékárny, květinu,
dárkové poukázky na večeři v místní restauraci, permanentku do fitness studia,
velikonoční mazanec, dárek z řeznictví.
6. Po sečtení všech přidělených hlasů byly vyhlášeny výsledky a tím i 10 prioritních
problémů roku 2014. Výsledky hlasování budou ověřeny ještě anketou, která se objeví
na webových stránkách městské části a také bude součástí místního časopisu,
distribuována bude i prostřednictvím základních škol a mateřských školek, klubů
mládeže, mateřských center a mezi seniory. Konečné výsledky pak budou předány
k projednání v Zastupitelstvu MČ Praha-Libuš.

PROBLÉMY roku 2014 vytipované občany:
PROBLÉM
D/1 – Řešit nedostatek míst ve školkách

POŘADÍ
1.

HLASY
27

F/1 - Rekonstruovat ulici Libušská v Písnici včetně kruhového
objezdu s Kunratickou spojkou

2.

19

G/1 – Uzavřít herny a kasina (urychlení procesu)

3.

17

E/1 - Zabránit znečišťování vzduchu v městské části
z lokálních topenišť

4.

12

C/2 - Zajistit bezplatné sociální a právní poradenství pro
cizince (včetně tlumočení a e-konzultací)

5. – 6.

10

G/2 – Zvýšit kapacitu Základní školy Meteorologická

5. - 6.

10

B/1 – Nalézt vhodný objekt pro prodejnu potravin ve staré
Písnici

7.

7

B/2 – Dokončit výstavbu kanalizace ve staré Písnici

8.

5

D/2 – Změnit legislativu a kritéria pro přijetí dětí do mateřských
škol

9. – 10.

4

A/1 – Zajistit v nočních hodinách v městské části zvýšený
dohled Městské policie

9. - 10.

4

F/2 – Řešit oddělení nástupní autobusové zastávky na Kačerově
pro autobusové linky 113 a 331, 333

11. – 13.

3

C/1 – Zajistit poradenství a prevenci v oblasti drog

11. - 13.

3

F/3 Zajistit prodloužení nočního autobusového spoje do staré
Písnice

11. – 13.

3

E/2 – Řešit znečišťování Písnického potoka Hodkovickou
čistírnou odpadních vod

14.

2

A/2 - Podpořit dodržování povolené rychlosti u nově
navržených přechodů na ulici Libušská v Libuši instalací
semaforu s měřícím zařízením, případně stavebními úpravami či
jiným vybavením přechodu zvyšujícím bezpečnost chodců

15.

1

Souhrn ostatních problémů:
Oblast A – Rozvoj MČ, bezpečnost, veřejná správa, urbanismus
- řešit okolí budoucí stanice metra Libuš od ulice Zbudovská po stávající zástavbu
bytových domů
Oblast B – Občanská vybavenost, podnikání, služby
- řešit kriminalitu v Libuši a Písnici (drogy na dětském hřišti Hoštická)
- podpořit firemní dárcovství soukromých společností vůči NNO působícím v MČ
- zajistit služby pro seniory (nákupy, donáška obědů, pečovatelská služba)
- urychlit proces omezení heren na území MČ
- podpořit propojení podnikatelských aktivit mezi místními podnikateli a Saparií a.s.
Oblast C – Zdravý životní styl, zdravotnictví / sociální oblast, sociálně patologické
jevy, národnostní menšiny
- podpořit vznik farmářských trhů
- zorganizovat veletrh občanských sdružení a obecně prospěšných organizací
- vybudovat moderní polikliniku
- organizovat soutěže a hry multikulturního charakteru
- poskytovat terénní sociální práci
Oblast D – Školství, volný čas, sport, turistika, kulturní a společenský život
- zajistit provoz v MŠ během letních prázdnin (alespoň v jedné MŠ)
- financovat a zřídit nultý (přípravný) ročník v ZŠ L. Coňka
Oblast E – Životní prostředí, péče o vzhled / bydlení
- udržovat čistotu pozemků jižně od písnického sídliště
- vyzvat majitele pozemku (roh L. Coňka x K Vrtilce ) p. Cihláře k opravě stavby a
rekultivaci pozemku
- podpořit výstavbu funkční zvoničky ve staré Písnici
Oblast F – Doprava
- omezit staveništní dopravu do 10t v ulici K Vrtilce
- podporovat dopravní opatření Saparie a.s. k zamezení automobilové dopravy na
Libušské ulici
- vytvořit nová parkovací místa v oblasti sídliště Písnice
- upravit prostor pro parkování pod elektrickým vedením v ulici Na Okruhu
- vybudovat chodník v ulici K Vrtilce a na Konečné
- ohradit se proti nedostatečnému pokrytí Libuše a Písnice autobusovými spoji během
dopoledních hodin

Oblast G – Studentský stůl
- zajistit více kulturních akcí
- zajistit více školek
- vybudovat kulturní centrum
10. Výsledky hodnocení setkání:
Stupnice hodnocení 1 ( nejlepší ) – 3 ( nejhorší )
Celkem odevzdáno: 27 hodnocení
1. Obsah, rozsah a srozumitelnost programu: 1,2
2. Moderace/facilitace: 1,5
3. Příležitost pro aktivní účast: 1,5
4. Atmosféra akce: 1,4
Celkové hodnocení: 1,4
Na závěr poděkoval starosta MČ Praha Libuš Mgr. Jiří Koubek všem přítomným
občanům za účast a zájem o rozvoj městské části.
Fotografie z průběhu setkání si můžete prohlédnout fotogalerii umístěné na webových
stránkách městské části Praha – Libuš.

Kontakt:
Jana Martínková, koordinátorka projektu Zdravá Libuš a Písnice a místní Agenda 21
tel. 732 643 920, e-mail martinkova@praha-libus.cz

