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1. ÚVOD, SMYSL A PRŮBĚH SETKÁNÍ 
Fórum udržitelného rozvoje (dále Fórum) je ročně se opakující veřejné setkání k 
udržitelnému rozvoji městské části. Fórum udržitelného rozvoje je součástí systému místní 
Agendy 21, jako systému kvality veřejné správy a je prostředkem participativní demokracie. 
Poskytuje možnost všem účastníkům navrhnout a hodnotit jakým problémům by měla být 
věnována prioritní pozornost. Otevírá prostor pro reflexi problémů v oblasti všech třech 
pilířů udržitelného rozvoje - ekonomickém, sociálním a environmentálním. Fórum slouží 
také k veřejnému hodnocení pokroku v řešení prioritních problémů definovaných v 
předchozím roce. 
 
Pro vedení a orgány městské části je fórum efektivní příležitostí k poznávání stavu a vývoje 
názoru obyvatel na jednotlivé problémy a potřeby obyvatel. Naznačuje, jakou váhu místní 
veřejnost jednotlivým problémům přikládá a jak obyvatelé reflektují jejich dosavadní řešení.  
Na akci jsou zváni nejen zástupci veřejné správy, neziskového i podnikatelského sektoru, 
vzdělávacích a odborných institucí, ale zejména široká veřejnost.  
Fórum má, do určité míry, standardizovanou organizační podobu. Je založeno především na 
"kulatých stolech". Hlavním společným výstupem je formulace nejzásadnějších problémů 
z pohledu obyvatel. Z vítězných návrhů jednotlivých stolů účastníci fóra bodováním vytvoří 
pořadí a za vybrané priority fóra je považováno nejlepších 10 návrhů. 
 
Všechny vybrané návrhy kulatých stolů (v letošním roce 15 návrhů) je následně ověřováno 
veřejnou anketou, aby výběr priorit odrážel pohled širšího okruhu veřejnosti než je 
přítomno na veřejném fóru. Ty priority, které se mezi "10P" udrží i v anketě, jsou 
považovány za ověřené priority a jsou předkládány k projednání samosprávným orgánům 
MČ. Ověřené priority (problémy) zároveň tvoří základní osnovou pro tvorbu či aktualizaci 
komunitního plánu. Ověřené problémy je doporučeno dále diskutovat v průběhu roku v 
rámci tzv. kulatých stolů, věnovaných vždy pouze jednomu problému.  K řešení ověřených 
problémů by měly být nasměrovány finanční a jiné nástroje, kterými municipalita disponuje 
(dotační systém, osvětové akce, ap.).  
 
Letošní Fórum proběhlo dne 26. 9. 2017 od 18:00 do 20:00 
hodin v prostorách bývalého OD PRIOR na Sofijském 
náměstí. V sále se účastnilo 118 účastníků. Účastníci si 
dle své volby vybrali kulatý stůl podle tematického 
zaměření (viz níže). Během práce však každý mohl podle 
potřeby přecházet i k ostatním "kulatým stolům" a 
zapojovat se tak do práce nad dalšími tématy. Hlasování 
jak u jednotlivých stolů, tak i následné stanovení pořadí 
vybraných priorit probíhalo pomocí samolepek, které 
každý účastník obdržel při vstupu.  
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Bylo připraveno 7 kulatých stolů s těmito tématy:  
A) územní rozvoj a doprava (výstavba v MČ, veřejně prospěšné investice, doprava) 
B) správa věcí veřejných, místní ekonomika (fungování radnice včetně komunikace a využití 
médií, veřejný pořádek, bezpečnost, spolupráce radnice s majiteli a správci bytových domů, 
podnikatelské prostředí) 
C) životní prostředí, zdraví obyvatel  
D) vzdělávání a výchova, kultura (místní tradice, volnočasové a komunitní aktivity, sport, 
školy a předškolní zařízení) 
E) sociální prostředí (oblast sociálních věcí, děti a rodina) 
F) stůl mladých  
G) stůl seniorů 
 
Facilitátorkou byla paní Bc. Ivou Hájkovou a moderoval Petr Mareš.  
 
 

 2. PRŮBĚH AKCE:  
 
Úvod:  
Uvítáním přítomných a úvodním slovem zahájil pan Milan Maruštík, starosta MČ Prahy 12 
který je rovněž zodpovědný politik za MA21. 
Následně facilitátorka Bc. Iva Hájková připomněla organizační rámec, principy udržitelného 
rozvoje, Agendy 21 a rámec organizační podpory Národní sítě zdravých měst ČR.  paní 
Hájková také představila přítomné zástupce projekčních kanceláří, kteří přišli přestavit 
záměr Přírodního parku Modřany a Revitalizace Sofijského náměstí. V případě Sofijského 
náměstí byla studie předložena ve dvou variantách a účastníci fóra byli vyzváni, aby v 
průběhu akce uplatnili svůj názor na tento projekt pomocí zelené samolepky k jimi 
preferované variantě.  
 
Na to navázal moderátor Petr Mareš s prezentací stavu realizace priorit („10P“) 
z předchozího fóra udržitelného rozvoje (tj. z fóra 2016). 
 
Vlastní práce u kulatých stolů:  
Pro samotnou práci u kulatých stolů bylo vyhrazeno cca 50 minut. Největší počet účastníků 
byl u stolu mladých a u stolu A (územní rozvoj a doprava). Všechny kulaté stoly však byly 
přiměřeně obsazeny. Po sepsání a výběru priorit jednotlivých stolů (hodnocení návrhů stolů 
čárkováním, každý dva hlasy) bylo přistoupeno k prezentaci výsledků práce jednotlivých 
stolů. Zástupce stolu prezentoval výběr dvou problémů, které u stolu získaly prioritu. 
Priority jednotlivých stolů byly průběžně přepisovány do přehledného soupisu vybraných 
návrhů. Po dokončení prezentace všech stolů bylo vyhlášeno společné bodování priorit 
vybraných jednotlivými stoly. K tomu sloužil vypsaný přehled 15 vybraných návrhů. Každý 
účastník při prezentaci obdržel dva samolepicí hlasovací body, které použil k označení 
problémů, které považoval za nejdůležitější. Vše probíhalo před celým plénem a společným 
dohledem.   
Po dokončení sčítání přidělených bodů byly vyhlášeny výsledky práce, tedy pořadí priorit 
podle výběru účastníků veřejného fóra. Bylo připomenuto, že finální ověření výběru 
proběhne v navazující veřejné anketě i jak bude MČ s výsledky dále pracovat. Pan M. 
Maruštík poděkoval účastníkům, pozval je k další spolupráci a setkání ukončil.  
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3. TÉMATA DEFINOVANÁ U KULATÝCH STOLŮ 
Níže uvádíme seznam problémů, které se u jednotlivých stolů umístili na dvou prvních 
místech, v případě stolu mladých byly do společného hlasování přijaty 3 návrhy.  
 
A) územní rozvoj a doprava (výstavba v MČ, veřejně prospěšné investice, doprava) 

• Nezastavovat sídliště       
• Nezvyšovat obchodní centra (Rilská)     

 
B) správa věcí veřejných, místní ekonomika (fungování radnice včetně komunikace a 
využití médií, veřejný pořádek, bezpečnost, spolupráce radnice s majiteli a správci 
bytových domů, podnikatelské prostředí) 

• Kultivace zastávek tramvaje + ostraha     
• Zlepšit údržbu veřejných prostor (plevel v chodnících)   

   1 
 

C) životní prostředí, zdraví obyvatel 
• Čistota veřejných prostranství a ulic, vč. autobusových a tramvajových zastávek 1 
•  Ukončit zástavbu zelených ploch       

     
 

D) vzdělávání a výchova, kultura (místní tradice, volnočasové a komunitní aktivity, sport, 
školy a předškolní zařízení) 

• Multifunkční sportovní hala pod správou MČ Praha 12 + bazén  
• Rekonstrukce všech škol a školek a navýšení kapacit na území MČ Praha 12  

        
 

E) sociální prostředí  
•  Nezahušťovat, kde není infrastruktura     
• V lokálních obchodních centrech zpřístupnit WC     

  
 

F) stůl mladých 
• U ZŠ Angel, Albert - zvýšený dohled policie (problémoví obyvatelé)  
• Veřejná WIFI          
• V Komořanech chybí hřiště, škola a školka     

       
 

G) stůl seniorů 
• Rovnoměrnost dopravního obsloužení Modřan prostředky MHD    

• Dotažení výstavby a zprovoznění státního pobytového zařízení pro  
seniory           
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4. VÝBĚR 10 PRIORIT Z VYBRANÝCH 15 NÁVRHŮ STOLŮ 
Nejlépe hodnocené 2 návrhy (u stolu mladých 3) od každého ze 7 stolů byly přepsány na 
společnou plachtu a hodnoceny společně všemi účastníky fóra (přidělováním samolepicích 
bodů).  
Vzniklo 10 priorit účastníků fóra v tomto pořadí:  
 

 
  

Mimo pořadí prvních deseti se podle hlasování na fóru umístily tyto návrhy:  

 

 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

pořadí stůl název problému hlasů 
1. C Multifunkční sportovní hala pod správou MČ Praha 12 + 

bazén 
39 

2. G Dotažení výstavby a zprovoznění státního pobytového 
zařízení pro seniory 

19 

3. F V Komořanech chybí hřiště, škola a školka 17 
4. F U ZŠ Angel, Albert-zvýšený dohled policie (problémoví 

obyvatelé) 
16 

5. C Ukončit zástavbu zelených ploch 15 
6. A Nezastavovat sídliště 14 
7. A Nezvyšovat obchodní centra (Rilská) 12 
8.-9. F Veřejná WIFI 9 
8.-9. E V lokálních obchodních centrech zpřístupnit WC 9 
10.-11. B Kultivace zastávek tramvaje + ostraha 4 
10.-11.  D Rekonstrukce všech škol a školek a navýšení kapacit na 

území MČ Praha 12 
4 

pořadí stůl název problému hlasů 
12. B Zlepšit údržbu veřejných prostor (plevel v chodnících) 2 
13.-14. C Čistota veřejných prostranství a ulic, včetně 

autobusových a tramvajových zastávek 
1 

13.-14. E Nezahušťovat, kde není infrastruktura 1 
15. G Rovnoměrnost dopravního obsloužení Modřan 

prostředky MHD 
0 
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5. NAKLÁDÁNÍ S VÝSTUPY SETKÁNÍ 
Účastníkům setkání bylo sděleno, jakým způsobem bude s výsledky setkání dále nakládáno.  
Výběr a pořadí „10P“ ze 15 návrhů vybraných u stolů bude znovu ověřen ve veřejné anketě, 
jejímž cílem je ověřit významnost co nejširším okruhem veřejnosti. Anketou ověřené priority 
budou předloženy k projednání Radě MČ, která se vyjádří k jejich vypořádání. RMČ bude 
informována i výběru a pořadí 10 P vybraných účastníky fóra. Ověřené priority budou 
zároveň tvořit základní osnovou pro tvorbu či aktualizaci komunitního plánu. Výsledky fóra 
budou rovněž předloženy k jednání Zastupitelstvu MČ. Ověřené problémy budou podle 
potřeby a zájmu veřejnosti také diskutovány v průběhu roku v rámci tzv. kulatých stolů. 
K řešení ověřených problémů budou směřovány finanční a jiné nástroje, kterými 
municipalita disponuje (dotační systém, osvětové akce, etc.).  

Navazující výstupy a kroky:  

1. Stanovisko rady MČ k výstupům fóra včetně závazku jejich řešení. 
2. Průběžné informování veřejnosti o stavu řešení a zapojování veřejnosti do 

plánování realizace (např. formou kulatých stolů, spolupráce s aktivisty). 
3. Informování o dosaženém stavu v médiích a souhrnně na dalším fóru 

udržitelného rozvoje. 

6. VYHODNOCENÍ PRŮBĚHU AKCE 

Příprava a průběh akce 
Akce se účastnilo 118 účastníků, tedy více než v předchozím roce. Zásadním přínosem pro 
zdárný průběh akce byla podpora Národní sítě zdravých měst ČR včetně facilitace Bc. Ivou 
Hájkovou. Poděkování patří všem pracovníkům radnice, kteří se podíleli na organizačním 
zajištění nebo jako garanti u kulatých stolů.  
Vyplněné hodnotící dotazníky jsou vyhodnoceny v samostatné zprávě, pro ilustraci je zde 
uvedeno hodnocení jednotlivých aspektů akce v porovnání s předchozím ročníkem: 
 

NÁVRHY ZLEPŠENÍ: 
1) Program setkání je velmi pracovní a málo atraktivní. Účast na akci, tedy dvě hodiny 
intenzivní práce pro komunitu, je třeba veřejně a zřetelně oceňovat.    
2) Na zlepšení prostředí v sálu jsou stále rezervy i přesto, že na stolech bylo ovoce a byl 
zajištěn pult s občerstvením a byla zlepšena grafika propagace.  
3) Vzhledem ke zvyšujícímu se počtu účastníků bude do budoucna třeba důsledněji dbát na 
přesnou formulaci a vysvětlení a pravidel výběru priorit včetně dohledu na jejich důsledném 
dodržování.   

hodnotící ukazatel  2017 

srozumitelnost prezentací 1,74 
příležitost pro aktivní účast 1,73 
obsah programu - jeho pestrost 1,79 
moderace akce 1,73 
atmosféra akce: 1,81 
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7. VÝSLEDEK HLASOVÁNÍ O VARIANTÁCH ŘEŠENÍ SOFIJSKÉHO 

NÁMĚSTÍ 
 
V poměru 69 hlasů k 10 hlasům získala většinovou podporu varianta B tj. varianta s 
kruhovým altánem a dvěma dlážděnými plochami.  


