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Závěrečná zpráva z veřejného fóra 15. dubna 2013 

Místo a čas konání: sál polyfunkčního domu, od 18 do 20 hodin 

Přítomno: 58 zapsaných 

Moderování: Ing. Petr Švec, ředitel Národní sítě Zdravých měst ČR, Iva Hájková – 

koordinátorka MA21 

Občerstvení a organizace: Komise Zdravé městské části a místní Agendy 21 

Program veřejného fóra: 

 

1. Studie možného rozvoje Újezda nad Lesy, prezentace studentů ČVUT 

2. Způsob řešení podnětů občanů z Veřejného fóra 2012 

3. Národní síť Zdravých měst ČR (NSZM), prezentace o aktivitách 

4. Práce u tematicky zaměřených stolů 

5. Diskuze nad výstupy 

6. Závěr, poděkování, sdělení dalšího postupu  

 

Na úvod diskuzního setkání představili své dvě studie možného rozvoje Újezda nad Lesy 

studenti ČVUT, fakulty stavební, katedry architektury, Jiří Kopecký a Zdeněk Podlaha pod 

vedením Ing. arch. Jindřicha Synka. Strategický tým ÚMČ Praha 21 prezentoval způsob 

řešení podnětů, které občané formulovali na Veřejném fóru v roce 2012. Ředitel Národní sítě 

Zdravých měst ČR (www.nszm.cz), jejíž členem je od minulého roku i MČ Praha 21, 

informoval o některých aktivitách této asociace ve vztahu ke členským městům a vysvětlil 

přítomným, jakým způsobem mohou zaznamenat své nové podněty.  

Diskutovat bylo možno u tematicky zaměřených stolů: 

1. Školství, kultura, sport, volný čas 

2. Životní prostředí 

3. Doprava 

4. Sociální a zdravotní oblast 

5. Veřejná správa, informovanost, bezpečnost 

6. Mládežnický stůl 

7. Rozvoj území, infrastruktura, podpora podnikání 

Po půlhodinové diskuzi občanů u jednotlivých stolů odprezentovali jejich zástupci své 

podněty s označením dvou pro ně zásadních: 

1. Klub pro mládež 

2. Parkování u nádraží Klánovice 

3. Neřízený rozvoj zástavby, vzrůstající počet obyvatel, nedostatečná kapacita 

infrastruktury 

4. Řešení dopravní situace v okolí pošty – dopravní generel celého Újezda nad Lesy 
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5. Komunitní centrum 

6. Změny v územním plánu dle potřeby 

7. Odstupňování péče pro seniory s důrazem na co nejdelší setrvání v domácím prostředí 

(terénní služby a jejich otevřená podpora)    

8. Problém vandalismu v okolí ZŠ a MŠ, neřešení problému návykových látek a 

mladistvých – nedostatečná prevence 

9. Veřejná tělocvična 

10. Koše na psí exkrementy v okolí mateřských škol 

11. Zvýšení ochrany lesa (menší paseky a používání lehčí techniky), kontrola kácení 

12. Snadné získávání informací o záměrech v okolí bydliště 

13. Bezpečnost přístupu do školských zařízení 

14. Pravidelný a standardizovaný způsob podávání informací z odborů úřadu v Újezdském 

zpravodaji a na webu MČ 

 

Výstupy budou ověřeny anketou mezi občany, která bude umístěna na webu MČ s odkazem 

v květnovém Újezdském zpravodaji a roznesena mezi občany přes různé organizace a spolky 

v MČ. Po zapracování výsledků z ankety do výstupů z veřejného fóra bude souhrnná zpráva 

předána k řešení RMČ Praha 21 a následně ZMČ Praha 21. Výstupy slouží jako podklad pro 

Akční plán a rozpočet 2014. 

 

Na závěr bylo poděkováno občanům za příjemnou diskuzi a mnoho podnětů losováním o 

ceny, které věnovali: majitel Knihkupectví nad Lesy pan Vácha, majitelka prodejny zdravé 

výživy El BIO Hana Koštialová, Knihovna Újezd nad Lesy, Restaurace Level, Maminy 

z Újezdské roviny, o.s. 

Soupis všech podnětů, tučně jsou označeny podněty preferované 

Školství, kultura, sport, volný čas 

-  nedostatek finančních prostředků 

-  odměny všech zaměstnanců 

-  učební pomůcky 

-  podpora vybavení ZŠ a MŠ včetně venkovních prostor 

-  pravidelná pomoc při údržbě zahrad 

-  bezpečnost přístupu do školních zařízení 

-  rozšíření prázdninového provozu v MŠ 

-  problém vandalismu – ZŠ a MŠ -neřešení problému návykových látek a mladistvých 

nedostatečná prevence 

-  plavecký bazén – sportovní centrum nebo hala 

-  speciální pedagogické centrum 

-  využití přírodních podmínek pro bruslení 

-  multifunkční sportoviště – nahradit neprůhledná vchodová vrata průhlednými 

 

Životní prostředí 

- pálení plastů a odpadu 

- pálení rostlinného odpadu 
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- vyvážení rostlinného odpadu do lesa 

- parkování v lese 

- hluk (drobné stroje, sekačky atd.) – regulace 

- zvýšení ochrany lesa (menší paseky a používání lehčí techniky), kontrola kácení 

- kontrola nahodilého kácení v lese 

- koše na psí exkrementy v okolí mateřských škol 

- zachování ploch zeleně a nezastavovat stávající plochy určeně pro zeleň 

- ochrana zeleně a dřevin v zahradách 

- ochrana povrchových a podzemních vod 

- oprava lesních cest po ukončení těžby 

- doplnit turistické značení v lese 

 

Doprava 

 

- řešení dopravní situace v okolí pošty – dopravní generel celého Újezda 

- školní autobus – další oblasti v Újezdě 

- přechod pro chodce – sídliště-klánovický les a směr centrum u restaurace Coral 

- možnost odkládání kol na újezdské straně vlakového nádraží 

- obousměrky pro cyklisty – ul. Rápošovská a Čentická 

- při opravě mostku na Blatově vybudovat kruhový objezd 

- parkování u nádraží Klánovice 

- nevyhovující nástupní ostrůvky 

- úprava křižovatky Staroklánovická – Novosibřinská (studie z roku 2010) 

 

Sociální a zdravotní oblast 

 

- komunitní centrum 

- řešení domu seniorů 

- finančně dostupné aktivity pro seniory 

- více informací pečujícím rodinám a seniorům (o procesu stárnutí a ekonomická 

informovanost) 

- active park pro seniory 

- odstupňování péče pro seniory s důrazem na co nejdelší setrvání v domácím prostředí 

(terénní služby a jejich otevřená podpora)    

 

Veřejná správa, informovanost a bezpečnost 

 

- elektronizace styku občanů s úřadem 

- snadné získávání informací o záměrech v okolí bydliště 

- pravidelný a standardizovaný způsob podávání zpráv z odborů úřadu v Újezdském 

zpravodaji a webu MČ 

- aktualizovat směrovky na sloupech  

 

Mládežnický stůl 
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- krytý bazén 

- kruhový objezd – křižovatka Level 

- In-line stezky a cyklostezky 

- bruslařská a hokejová aréna 

- stojan na kola v areálu ZŠ a skříňky na brusle a koloběžky 

- obchodní centrum 

- lepší cesty v lese 

- počítačová klubovna 

- paintball 

- lanové centrum v lese 

- hezčí interiér na 2. stupni ZŠ 

- posilovna 

- veřejná tělocvična 

- hezčí autobusové zastávky 

- klub pro mládež (disco atd.) 

- prodloužená linka autobusu 260 až na zastávku Blatov 

- přechod pro chodce před restaurací Útes 

 

Majetek, rozvoj území, podpora podnikání 

 

- omezení výjimek při umisťování staveb – kontrola stavebního úřadu 

- oprava komunikace a chodníku v ulicích Chmelická a Lišická 

- neřízený rozvoj zástavby, vzrůstající počet obyvatel, nedostatečná kapacita 

infrastruktury 

- oprava silnice k nádraží – Staroklánovická východ 

- změny v územním plánu pro MČ dle potřeb rozvoje naší obce, respektování 

nezastavitelných ploch  a jejich rozšiřování 

- prodejní plochy pro trhy 

- vnímat fungování MČ – není těžiště, místo pro setkání 

- možnost předkládat změny do metropolitního plánu MHMP 

- celkové zklidnění dopravy i ve vedlejších ulicích 

- podpora pěší docházky a doprava bus 

- bus 260 nenavazuje na vlak do centra 

- posílit využívání vlakové dopravy 

 

Občané měli možnost vyjádřit se anonymně k níže uvedeným otázkám. Je uveden jejich 

soupis tak, jak je občané napsali (odevzdáno 19 hodnotících dotazníků). 

 

S čím jsem byl(a) spokojen(a) na veřejném fóru 

Kultivovaná diskuze 

Věcná atmosféra 

Organizace akce 

S moderací a prezentací jednotlivých příspěvků 
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S pořádáním akce 

S otevřeností 

Pracovní a přátelská atmosféra, příležitost podílet se na strategii obce 

Vstřícná, neohrožující atmosféra 

S občerstvením 

S organizací fóra 

 

Jak jsem se o veřejném fóru dozvěděl(a) 

Komise MA21 

Komise ŽP 

Újezdský zpravodaj 5 x 

Emailová pozvánka z ÚMČ 4 x 

Leták 5 x 

Web MČ 3 x 

od žákovského zastupitelstvo 

od pana starosty 

Pozvánka 

Sociální komise 

 

Vlastní připomínky k doplnění, které nebyly zapsány a projednány 

Rozšíření prázdninového provozu MŠ (v letošním roce pouze 14 dní v červenci) 

Velmi malá účast zastupitelů 

Kanalizace hloubková – Chmelická ul., vybudování silnic – Chmelická ul., vybudování 

chodníků v obci 

Velmi mě mrzí, že většina našich zastupitelů se neúčastní 

Bojovat proti nekoncepčnosti a náhodnosti budování staveb 

Lepší informovanost a prezentování životního prostředí – ne jako systém zákazů, příkazů a 

omezování, ale jako společný zájem o kvalitu života a udržitelnost -  z tohoto pramenící 

identifikace občanů a sdílený zájem o životní prostředí 

Zvýšená aktivita strážníků – řešit problém drog, dostupnost oblasti pro dealery 

 

Hodnocení setkání / známka od 1 do 5 (od nejlepší po nejhorší): 

Srozumitelnost prezentací  1,32 

Příležitost pro aktivní účast  1,42 

Obsah programu – jeho pestrost  1,42 

Moderace/facilitace akce  1,26 

Atmosféra akce  1,84 

Celkové hodnocení akce 1,83 

 
 

Zapsala Iva Hájková 
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