Závěrečná zpráva z Veřejného fóra 23. 4. 2014

MČ Praha 21 – Újezd nad Lesy

Závěrečná zpráva z veřejného fóra 24. dubna 2014
Místo a čas konání: sál polyfunkčního domu, od 18:00 do 20:15 hodin
Přítomno: 108 zapsaných
Moderování: Ing. Petr Švec, ředitel Národní sítě Zdravých měst ČR, Iva Hájková,
koordinátorka MA21 v MČ Praha 21
Občerstvení a organizace: Komise Zdravé městské části a místní Agendy 21, Komise
vzdělávání a výchovy
Program veřejného fóra:
1.
2.
3.
4.
5.

Způsob řešení podnětů občanů z Veřejného fóra 2013
Národní síť Zdravých měst ČR (NSZM), prezentace o aktivitách
Práce u tematicky zaměřených stolů
Diskuze nad výstupy
Závěr, poděkování, sdělení dalšího postupu

Zástupci strategického týmu ÚMČ Praha 21 prezentovali způsob řešení 10 P, které občané
formulovali na Veřejném fóru v roce 2013. Ředitel Národní sítě Zdravých měst ČR
(www.nszm.cz), jíž členem je MČ Praha 21 od roku 2012, informoval o některých aktivitách
této asociace ve vztahu ke členským městům a vysvětlil přítomným, jakým způsobem mohou
zaznamenat své nové podněty a diskutovat nad nimi.
Diskutovat bylo možno u tematicky zaměřených stolů:
A.
B.
C.
D.
E.
F.
G.
H.

Územní rozvoj
Volný čas
Školství
Mládežnický stůl
Sociální a zdravotní oblast
Doprava
Životní prostředí
Občanská vybavenost, podpora podnikání

Po půlhodinové diskuzi občanů u jednotlivých stolů odprezentovali jejich zástupci všechny
své podněty s označením dvou pro ně zásadních, tzv. TOP problémů (níže jsou označeny
tučně):
A. Územní rozvoj




Prosadit urbanistickou kostru / koncepci
Nedostatečná dopravní a technická infrastruktura (obchvat, cyklostezky, pěší)
Omezení developerské výstavby
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Regulační plán (veřejný prostor, průchodnost, pěší tahy)
Historicky první kasino v Újezdě (hazard) – prosadit nulovou toleranci
Spolupráce s okolními MČ při dostavbě Štěrboholské radiály
Újezd potřebuje centrum (několik center – Blatov, Újezd…)
Snížení hlavní silnice na úroveň okolního terénu
Více podchodů pod železniční tratí
Pořádání architektonických soutěží na veřejné stavby
Rezidence Jasanka (průzkum záměru vlastníka pozemku mezi ul. Starokolínská,
Novolhotská, Budčická)

B. Volný čas



Vyřešení situace skautských kluboven
Využít dotace a dobrovolníky při rekonstrukci skautské klubovny

C. Školství








Služba škole – vrátný
Požadavek na zvýšení počtu asistentů pro děti a žáky MŠ a ZŠ (speciálně
vzdělávací potřeby) + klinický logoped pro MŠ
Neubírat prostory ZŠ (pro jiné než školské potřeby)
Správce školního a sportovního areálu
Kvalita jídla ve školní jídelně – zlepšení (požadavek na vyhodnocení zpětné vazby,
anketa
Požadavek na zřízení nultého ročníku ZŠ (přípravná třída)
Snižování počtu dětí ve třídách MČ (z 28 na 24)

D. Mládežnický stůl









Nové skautské klubovny
Koupaliště, např. vedle Blatovského hřiště na poli
Nové pomůcky pro sport v základní škole (TV)
Spravit chodník – ul. Čentická
Dlouhé trvání semaforů u Lidla
BUS č. 260 (Bečvářská), špatná silnice
Blatovské hřiště – chybí kabiny (fotbalové hřiště)
Nestarání se o lípy okolo řadových domů (ul. Podlužanská)

E. 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
Domov pro seniory
Lékařská péče = praktický lékař
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F. Doprava















Chmelická ul. (její špatný stav)
Parkoviště P + R u železniční zastávky Praha – Klánovice na straně Újezda n/L.
Staroklánovická – ke stezce – snížení rychlosti, pozor cyklistka
Řešit nástupní ostrůvky MHD – dle platných norem, kontrola řidičů BUS
Ranní špička u ZŠ, Polesná x Čentická, vytvoření parkovacích míst
Upravit jízdní řády autobusů MHD na metro
Vybudovat vyčkávací prostor pro chodce – Plhovská, Penny
Zvážit možnost kruhového objezdu Českobrodská /Mladých Běchovic a tím řešit
zácpy smět do centra z Újezda n/L.
Dodržovat nejvyšší povolenou rychlost vozidel – Police ČR, MP
Kdo nedodrží rychlost, bude zastaven na hlavní na červenou
Stojany na kola – nádraží Praha – Klánovice na straně Újezda n/L.
Dobudovat chodníky
Omezit průjezdnost v okolí spořitelny k Rohožníku
V okolí nádraží vytvořit oblast klidu

G. 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
Trvalá snaha o zařazení Klánovického lesa do kategorie zvl. určení, dbát na pestrou a
harmonickou výsadbu dřevin, obnova a údržba vodotečí a cest lesem (odstrašující
příklad Kamenka – sekání průseku)
Pravidla pro pohyb koní v lese, podíl na údržbě
Zlepšit údržbu zeleně (neseká se Velimská, více sečí ve školských zařízeních)
Větší část Újezda nemá udržovanou zeleň, obec na údržbu rezignovala
Odstranění výtoku kanalizace do lesa
Vytvořit izolační pás zeleně podél hlavní
Snížit prašnost a hlučnost vybudováním obchvatu
Změna chovného rybníka na Staroújezdské na koupaliště
Více financí do životního prostředí, sledování a využívání dotací

H. Občanská vybavenost, podpora podnikání










Komunitní centrum pro dospělé a seniory
Domov pro seniory
Služby (chybí opravna obuvi, papírnictví, čistírna, řeznictví na Rohožníku, rozmístění
služeb)
Náměstí (chybí centrum obce)
Umístění pošty do centra (u křižovatky Level, Lidl)
Vytvoření pracovních míst – podpora investorů
Zvýšit počet lékařů
Rozšířit prostory zdravotního střediska na Rohožníku (např. rehabilitace)
Dobudovat chodníky
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BUS č. 391 zajíždět na sídliště Rohožník

TOP problémy budou ověřeny anketou mezi občany, která bude umístěna na webu MČ a
roznesena mezi občany přes různé organizace a spolky v MČ. Po zpracování výsledků
z ankety a veřejného fóra bude souhrnná zpráva předána s návrhem řešení RMČ Praha 21 a
následně ZMČ Praha 21. Výstupy slouží jako podklad pro Akční plán a rozpočet 2015.
Na závěr bylo poděkováno občanům za příjemnou diskuzi a mnoho podnětů. Poděkování patří
i místním podnikatelům, kteří věnovali ceny do závěrečného losování: majitelka prodejny
zdravé výživy El BIO paní Hana Koštialová, nájemce Restaurace Level pan Čapek,
zástupkyně ředitelky spolku Neposeda paní Markéta Feniková, majitelka prodejny Květiny
Lucka paní Lucie Dlabačová, fyzická osoba pan Jiří Ondroušek, MČ Praha 21.
V rámci hodnotícího dotazníku pro zpětnou vazbu veřejného fóra měli občané možnost
vyjádřit se anonymně k níže uvedeným otázkám. Je uveden jejich soupis tak, jak je občané
napsali (odevzdáno 41 hodnotících dotazníků).
S čím jsem byl(a) spokojen(a) na veřejném fóru
Se vším, že se občan mohl zapojit, kéž by se tato akce konaly 3 x ročně
Byla jsem spokojena s projevem mládeže 4 x
Se vším 4 x
S průběhem setkání
Dělná atmosféra
S tím, že to bylo
S lidmi u stolu – občanská vybavenost
S organizací 2 x
Příjemná atmosféra
Bezprostřednost
S celkovou atmosférou
S projevem u diskuze
Živá debata
Účast veřejnosti
Jedno velké divadlo
Organizačně v pořádku, ale spokojena nejsem
Možnost vyjádřit názor
S plány, s projekty na různé věci, ale kde na to vzít
Takové standardní
Nevyhovující termín, lépe by bylo úterý nebo čtvrtek
Možnost aktivní účasti v celé oblasti
Průběh akce, možnost vyjádřit se k různým aspektům života v naší obci
Ochota vyřešení problému
Jak jsem se o veřejném fóru dozvěděl(a)
Újezdský zpravodaj 8 x
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Plakát 2 x
Ze skautu 5 x
Web MČ 6 x
Komise 1 x
V ZŠ 7 x
Osobní pozvánka 1 x
Z nástěnky MČ 1x
e-mailem 4 x
Pozvánka v poštovní schránce 3 x
Od rodiny 1 x
Vlastní připomínky k doplnění, které nebyly zapsány a projednány:
Moje připomínky byly zaneseny, budu připomínkovat ještě elektronicky
Zajistit místa ve školních a předškolních zařízení pro všechny děti občanů Újezda, stůl ke
školství úplně v režii pedagogů z MŠ a ZŠ
Příliš dlouhý úvod
Strašně zdlouhavé, únavné
Nepříjemné dotazy zameteny pod stůl
Dotaz na Chmelickou ul. – byla jsem odkázána na pana starostu, který neodpověděl
uspokojivě, leč nabídl osobní konzultaci, na kterou se opravdu těším
Stav komunikací
Občas bylo nutné si názor prosadit, aby byl zapsán
Důraz na získání financí
Hodnocení setkání / známka od 1 do 5 (od nejlepší po nejhorší):
Srozumitelnost prezentací
1,73
Příležitost pro aktivní účast
2,11
Obsah programu – jeho pestrost 2,00
Moderace/facilitace akce
1,89
Atmosféra akce
1,81
Celkové hodnocení akce
2,03
Zapsala 25. 4. 2014 Iva Hájková
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Hodnocení - panel 1

Hodnocení - panel 2

Hodnocení celkem

1

Volnočasové
aktivity

B

Tema 1 Vyřešení situace skautské
klubovny

29

17

46

2

Mládežnický
stůl

D

Tema 2 Nové skautské klubovny

12

7

19

3
4

Školství
Doprava

C
A

Tema 1 Služba škole - vrátný
Tema 1 Prosadit kostru urbanistické
koncepce/koncepci

6
10

8
2

14
12

5

Školství

C

Tema 2 Požadavek zvýšení počtu
asistentů pro děti a žáky MŠ a
ZŠ

3

7

10

6

Zdravotnictví a
sociální oblast

E

Tema 1 Denní stacionář - školka pro
seniory

6

3

9

7-8

Územní rozvoj

A

Tema 1 Nedostatečná dopr. tech
infrastruktura

5

3

8

7-8
9

Územní rozvoj
Doprava

F
F

Tema 2 Stav komunikací
Tema 2 P+R nádraží Klánovice Újezdská strana

8
5

0
2

8
7

10 - 11

Životní
prostředí

G

Tema 1 Zrušení dosud platné smlouvy
o smlouvě budoucí mezi
LČR - Investor golfu

6

0

6

10 - 11

Mládežnický
stůl
Životní
prostředí

D

Tema 1 Koupaliště

5

1

6

G

Tema 2 Odstranění výtoku kanalizace
do lesa

2

3

5

Občanská
vybavenost,
podpora
podnikání

H

Tema 2 Domov pro seniory

3

0

3

Občanská
vybavenost,
podpora
podnikání

H

Tema 1 Komunitní centrum - dospělí
senioři

1

0

1

Volnočasové
aktivity

B

Tema 2 není stanoveno

0

0

0

Zdravotnictví a
sociální oblast

E

Tema 2 Finanční gramotnost

0

0

0

Pořadi tematu

Název oblasti
- "hnizdo"

Oblast

Závěrečné pořadí TOP problémů /podnětů sepsaných u jednotlivých stolů (hnízd):

Název tematu
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40
35
30
25
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0

19

14

12

10

9

8

8

Finanční gramotnost

1
není stanoveno

3

Komunitní centrum - dsospělí…

5

Domov pro seniory

6

Odstanění výtoku kanalizace…

6

Koupaliště

7

Zrušení dosud platné smlouvy…

8

P+R nádraží Klánovice -…

8

Stav komunikací

14 12
10 9

Nedostatečná dopr. tech…

Denní stacionář - školka pro…

Požadavek zvýšení počtu…

Prosadit kostru urbanistické…

Služba škole - vrátný

Nové skautské klubovny

Vyřešení situace skautské…
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Hodnocení celkem

46

19

0
0

Hodnocení celkem - TOP 10 P

46

7

6

6
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