Zápis ze setkání s občany Prahy 5
dne 21. 11. 2019 od 17:30 hod.
v Impact Hub Praha, Drtinova 10

Shrnující informace a odkazy:
- Prognóza vývoje obyvatelstva do roku 2050 ke stažení zde (jakožto Příloha č. 1):
https://usneseni.praha5.cz/#!Bod/78046
- Více o SWOT analýze základních a mateřských škol zde: https://swot.praha5.cz/
- Elektronický zpravodaj Páťák: https://www.zpravodajpatak.cz
- V případě zájmu je možné vyplnit dotazník týkající se komunikace s radnicí na adrese:
https://bit.do/dotaznikprahy5
- Další veřejné setkání proběhne 12. 2. 2020 v prostoru Kobky č. 17 na Smíchovské náplavce na
Hořejším nábřeží

Úvodního slova se ujala tisková mluvčí Štěpánka Čechová, která představila paní starostku Renátu
Zajíčkovou a další přítomné členy Rady Městské části Praha 5 (dále jen RMČ P5). Dále informovala
o tom, že tato setkání budou probíhat pravidelně a nastínila program a průběh setkání.
Následovalo úvodní slovo paní starostky, která vyzdvihovala potřebu vzájemné komunikace, a to jak
směrem od radnice k občanům, tak i směrem opačným, tedy od občanů k radnici. Vyjádřila také svou
lítost nad tím, že není možné vyřešit vše, co občany trápí, ale ujistila přítomné, že mnoho témat městskou
částí rezonuje, a ta proto pracuje na jejich řešení. Jako účel setkání uvedla paní starostka především
navázání kontaktů, sběr podnětů přímo od občanů a vzájemné obohacení. Poté zahájila prezentaci
některých klíčových témat, kterými se Úřad městské části (dále jen ÚMČ) v současnosti zabývá:
1. Téma: moderní a přátelský úřad (starostka Renáta Zajíčková)
Do budoucna bude ÚMČ klást důraz na digitalizaci, elektronizaci, sociální zodpovědnost, participaci,
kooperaci, součinnost s podnikateli a občany a rozšíření agend tak, aby byly co nejvíce dostupné lidem
z domova. V centru zájmu proto stojí umožnění komunikace s úřadem z domova, rozšíření agendy
matriky, rozšíření mobilního Czechpointu, implementování práva na digitální službu a obecně
prohloubení komunikace od občanů směrem k radnici.
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2. Téma: spokojené děti (starostka Renáta Zajíčková)
Během roku 2019 vzniklo několik důležitých dokumentů relevantních pro oblast školství. Prvním z nich
je dokument „Demografický vývoj školství v MČ Praha 5 a jeho střednědobá projekce do roku 2023“,
který mapuje kapacitu základních a mateřských škol na území Prahy 5. ÚMČ si tedy je vědom, kde
místa chybí a kde hrozí jejich nedostatek v budoucnosti. Druhým relevantním dokumentem je
„Prognóza vývoje obyvatelstva do roku 2050“, která mapuje uplynulý i budoucí populační vývoj
(prognóza ke stažení zde jakožto Příloha č. 1: https://usneseni.praha5.cz/#!Bod/78046). Na jaře roku
2019 byla také spuštěna SWOT analýza základních škol (více viz https://swot.praha5.cz/), která bude
spolu s výše uvedenými zdroji sloužit jako podklad pro vytvoření strategického dokumentu v oblasti
školství. Další novinkou je elektronický zpravodaj Páťák (více viz https://www.zpravodajpatak.cz)

Dotaz občanky:
Do SWOT analýzy byla ze ZŠ Podbělohorská zapojena pouze minimální část rodičů, nakolik jsou
tedy závěry analýzy v této oblasti vypovídající? A jak je to se zveřejněním SWOT analýzy?
Odpověď paní starostky: Míra zapojení rodičů se na jednotlivých školách liší a je na každém z ředitelů,
jak bude s tímto faktem pracovat. Data týkající se jednotlivých škol MČ zveřejňovat nebude (může
s nimi však dle svého uvážení pracovat ředitel či ředitelka školy), zveřejněna bude pouze komplexní
SWOT analýza všech základních škol.

3. Téma: spokojené stáří (radní Petr Lachnit)
Na Praze 5 je aktuálně 31 osob starších 100 let, všechno jsou to ženy. Problémem je samota seniorů
a MČ P5 usiluje o vytváření prostoru pro aktivitu a přirozené setkávání. Seniorům v tomto ohledu slouží
velmi kvalitní komunitní centra (Prádelna a Louka) s vyškolenými a schopnými pracovníky,
připravenými pomoci. Na Praze 5 došlo historicky k vymizení sociálního bydlení, a proto za posledních
8 až 9 let stojí před výzvou celý systém znovu vybudovat. ÚMČ usiluje o opětovné vybudování domů
s pečovatelskou službou. Prvním z nich bude Raudnitzův dům v Hlubočepech – nemovitá kulturní
památka – jehož stavba by měla být hotová do konce roku 2021. Zbudováno zde bude bydlení pro
seniory, malé seniorské wellness, zázemí pro volnočasové aktivity, ordinace praktického lékaře
a případně také malá kavárna.
Hovoří zastupitelka Zuzana Hamanová: Kulturní centrum Prahy 5 na Poštovce v Motole ukončí svůj
provoz a bude přestavěno na bydlení pro seniory. Objekt bude zvětšen, vznikne zde 35 bytů (1+kk nebo
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2+kk), které budou sloužit seniorům. Budou nicméně zachovány i komunitní funkce objektu
vč. prostoru pro mezigenerační setkávání.
Znovu radní Petr Lachnit: Na jaře se otevře detašované pracoviště pečovatelské služby na Barrandově,
které bude fungovat od pondělí do pátku a kde bude přítomná sociální pracovnice tak, aby tato služba
byla pro občany lépe dostupná. Do roka je pak plánováno otevření dalšího takového detašovaného
pracoviště v Košířích.
4. Téma: volný čas (místostarostka Naděžda Priečinská, radní David Dušek)
Místostarostka Naděžda Priečinská o oblasti kultury, kterou sice nemá ve své gesci, ale mnoho let se jí
věnuje: MČ P5 realizovala mnoho zajímavých projektů, jedním z nich je muzeum skla v Portheimce.
ÚMČ má zájem podporovat nápady a iniciativy, které vycházejí „zezdola“ a od subjektů, které mají
v oblasti kultury co nabídnout. I z tohoto důvodu tedy dojde ke zrušení Kulturního centra Poštovka
a ušetřené finance poputují na jiné kulturní projekty pořádané primárně spolky a občany na Praze 5.
Další oblastí zájmu je také podpora umění ve veřejném prostoru (instalace soch apod.). Zajímavým
budoucím projektem je i přeměna trafostanice v Preslově ulici, která je aktuálně svěřena Švandovu
divadlu a využívána jako sklad kulis a kostýmů. V budoucnu by ovšem „trafačka“ měla být
rekonstruována a využívána ke kulturním účelům. (více viz https://www.ipetka.cz/2019/05/01/obnovatrafacky-ma-ozivit-namesti-14-rijna/)
Radní David Dušek o oblasti sportu: ÚMČ chce zajistit pasportizaci sportovních ploch a výstavbu
nových multifunkčních sportovních hal. V první řadě je ovšem třeba provést monitoring sportovních
klubů a navázat s nimi užší spolupráci. Kluby by se měly propojit s okolními školami a vzájemně
spolupracovat. Měl by vzniknout program, v jehož rámci bude dětem z Prahy 5 přispíváno na sportovní
aktivity v rámci sportovních klubů po celé Praze (na základě předložení elektronického voucheru) a dále
bude ÚMČ prioritně podporovat sportovní kluby, které pracují s dětmi. Obecnou prioritou je zachování
sportovišť, které MČ P5 má, a to samozřejmě i pro dospělé. Metropolitní plán počítá se změnou zimního
stadionu Nikolajka na bytový komplex a není jasné, zda se ÚMČ podaří zde zimní stadion zachovat.
Pokud ne, bude třeba pro zimní stadion najít jinou lokalitu. Další aktivitou ÚMČ (v součinnosti s Lesy
hlavního města Prahy) je snaha o zkvalitnění přístupových cest do Prokopského údolí i v zimních
měsících. ÚMČ také aktuálně připravuje veřejné bruslení na náměstí 14. října a dále zve na
půlnoční silvestrovsko-novoroční BĚH METROPOLE.
(více

viz:

https://www.ipetka.cz/2019/11/14/oslavte-novy-rok-pri-pulnocnim-silvestrovsko-

novorocnim-behem-metropole/)
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Podnět občanky:
Děti a teenageři by si přáli, aby od jara opět byla prodloužena otevírací doba hřiště Okrouhlík až
do setmění.
Poznámka zapisovatelky: aktuální oficiální otevírací doba hřiště Okrouhlík je následující:
říjen – duben

9:00 – 16:30 hod

květen – září

9:00 – 20:30 hod

5. Téma: čistota a bezpečnost v okolí Anděla (starostka Renáta Zajíčková)
Nepřizpůsobivých občanů je na území MČ P5 přibližně 200. ÚMČ P5 tuto problematiku intenzivně řeší
a zabývá se zajištěním větší bezpečnosti v lokalitách, kde je koncentrace těchto osob vyšší.
V součinnosti s Městskou policií monitoruje problémové a rizikové chování a plánuje zavádět opatření,
která by mu měla předcházet. Jedním z nich je i zavedení terénních asistentů prevence kriminality.

Následuje pozvánka na rozsvícení vánočního stromu, které proběhne 1. prosince před kostelem
sv. Václava.

V případě zájmu je možné vyplnit dotazník týkající se komunikace s radnicí na adrese:
https://bit.do/dotaznikprahy5

Další veřejné setkání proběhne 12. 2. 2020 v prostoru Kobky č. 17 na Smíchovské náplavce na
Hořejším nábřeží
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Následují dotazy a podněty občanů

Jak je to s plavební komorou, jaký je plán na snižování emisí, jaká budou přijata opatření?
Odpovídá místostarosta Tomáš Homola: ÚMČ P5 disponuje analýzou vypouštění zplodin ze stávajících
výletních lodí na Vltavě, staré motory představují velký problém. V souvislosti s výstavbou druhé
plavební komory ÚMČ P5 námitkovala řízení a podávala odvolání proti schválení výstavby. Určité
zlepšení při snižování emisí představuje remotorizace lodí, ale efektivním cílem by bylo zavedení
elektrických motorů po vzoru jiných evropských měst.
Více viz:
https://www.praha5.cz/dalsi-plavebni-komora-je-pro-nas-neprijatelna-a-budeme-proti-ni-bojovat/
https://www.praha5.cz/praha-5-podala-odvolani-proti-stavbe-druhe-plavebni-komory/

Problém s parkováním v oblasti sídliště Barrandov, občan navrhuje zavedení modrých zón a dále
přehodnocení původní zeleně, která by se dala také částečně využít k parkování. Dále upozorňuje
na nedostatečnou úpravu veřejného prostranství v letošním roce.
Reaguje zastupitel Jan Panenka: Je plánována výstavba parkovacích domů v oblasti Barrandova, v plánu
je také studie křižovatky Lamačova x K Barrandovu. Modré zóny jsou kontroverzní, názor na ně není
u veřejnosti jednotný. Nicméně do budoucna (ideálně do konce roku 2020) se počítá s jejich zavedením
na celém území Prahy 5.

Jak bude řešena doprava z Košíř – Cibulek směrem na ulici Plzeňská? V této lokalitě probíhá
výstavba a chybí infrastruktura i občanská vybavenost (především obchody s potravinami).
Autobus 123 je přeplněný a navíc nejezdí až na Anděl. Další z občanů doplňuje, že v oblasti Košíř
jsou nedostatečně sekány zelené plochy a vyjadřuje svůj nesouhlas s mírou investic do lokality
Buďánka i s narůstající výstavbou v lokalitě.
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Odpovídá zastupitel Jan Panenka: RMČ i Zastupitelstvo MČ P5 vyjádřila svůj nesouhlas se zrušením
provozu linky 123 a apeluje v tomto směru na Magistrát hlavního města Prahy (dále jen MHMP). Dle
vyjádření náměstka primátora Adama Scheinherra by situace měla být vyřešena do konce ledna 2020.
MHMP argumentuje nedostatkem řidičů, nicméně ÚMČ P5 usiluje o nápravu.
Reaguje místostarostka Naděžda Priečinská: Stavební povolení nevydává obec, ale stavební úřad, který
je oddělen od samosprávy a spadá pod státní správu. MČ je pouze jedním z účastníků stavebního řízení
a může uplatňovat námitky, což činí a tyto projednává na Výboru územního rozvoje (viz
https://www.praha5.cz/sekce/vybor-pro-uzemni-rozvoj/), který je velmi profesionálně obsazen. MČ P5
jedná s developery a snaží se alespoň v rámci svých kompetencí vyjednat určitý přínos. Co se týče
obchodů, na ulici Vrchlického vznikl velký bytový dům naproti benzínce a je tam nyní nově obchod
Lidl.
Reaguje starostka Renáta Zajíčková: Jednání s developery probíhají a MČ P5 usiluje o to, aby nová
výstavba měla přínos i pro stávající obyvatele lokality.

Petice proti modrým zónám v oblasti Šmukýřky
Jak se staví RMČ P5 k tomu, že nebylo na petici odpovězeno do 30 dní?
Odpovídá zastupitel Jan Panenka: Písemně nebylo odpovězeno, protože petice byla projednána na
zasedání dne 20. 11. 2019 (Viz Žádost o odložení platnosti zón placeného stání v oblasti Šmukýřky
v Praze 5 - Košířích a následné přehodnocení záměru jejich vzniku v tomto místě – usnesení RMČ
č. RMČ/45/1390/2019 – https://usneseni.praha5.cz/#!Bod/78122). Ohledně petice nicméně bylo
uskutečněno společné setkání se zástupci petentů (dne 25. 10. 2019 v budově ÚMČ P5 ve Štefánikově
ulici). Petice byla také diskutována na jednání Zastupitelstva MČ Praha 5 dne 5. 11. 2019.
Jaké je resumé RMČ k použití prošlé studie k zavádění modrých zón?
Odpovídá zastupitel Jan Panenka: Kontrolní výbor neshledal v této věci žádné pochybení, vyžádal si
nicméně ještě stanovisko od Magistrátu hlavního města Prahy, které bude po jeho obdržení
komunikováno přímo se zástupci petentů.
Proč radnice neinformuje o rozšíření modrých zón s dostatečným předstihem?
Odpovídá zastupitel Jan Panenka: Zóny placeného stání v hlavním městě Praze jsou realizovány podle
Zásad pro zřizování Zón placeného stání na území hl. m. Prahy, které byly schváleny usnesením Rady
hl. m. Prahy dne 9. září 2014. Informace o zavádění modrých zón proto bylo možné v případě zájmu
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průběžně nalézt v různých médiích, v novinách i v televizi. Dále byly informace vyvěšeny na vývěsních
cedulích.
Jaké možné kroky bude MČ podnikat po vyhodnocení projektu parkovacích stání? Co bude
následovat? Zrušení či změna času platnosti zón?
Odpovídá zastupitel Jan Panenka: ÚMČ P5 bude provoz zón placeného stání v předmětné oblasti po
určité době vyhodnocovat a konkrétní opatření se budou odvíjet až od zjištěných skutečností. Konkrétní
řešení proto nelze v tuto chvíli předjímat.

Dotaz na rozpočet MČ P5 a projekt výstavby haly s umělým sněhem v Radotíně.
K otázce rozpočtu odpovídá radní Viktor Čahoj: Rozpočet bude vyvěšen na úřední desce a občané se
k němu budou moci vyjádřit během 15 denní lhůty. Následně bude projednán na zasedání Zastupitelstva
MČ P5 dne 17. 12. 2019.
K otázce haly s umělým sněhem odpovídá radní David Dušek: Radotín není v gesci ÚMČ P5, a proto
v tuto chvíli není s projektem na výstavbu haly s umělým sněhem v této lokalitě obeznámen.

Občanka děkuje Odboru sociální problematiky, chválí akce v Paspově sále. Upozorňuje nicméně
na absenci služeb pro seniory během noci (navrhuje vytvoření nepřetržité služby pro seniory).
Kapacita LDN v Motole je nedostačující. Modré zóny na Homolce dle ní fungují, ale preferuje
záchytná parkoviště.
Reaguje radní Petr Lachnit: Pečovatelská služba na Praze 5 funguje 7 dní v týdnu od 7:00 do 19:30
nepřetržitě. Dalším krokem jsou plánované domy s pečovatelskou službou a hledá se místo pro
zbudování vývařovny. Pobytové zařízení je bohužel velice nákladnou záležitostí a v současné době
MHMP není vzniku těchto zařízení nakloněn.

V ulici Erbenova má vzniknout 20 luxusních bytů v těsné blízkosti mateřské školy, kam chodí
70 dětí, přičemž jim má být zabrána část hřiště. Pomůže ÚMČ rodičům prosadit jejich požadavky
při jednání s developerem?
Odpovídá starostka Renáta Zajíčková: Jednání probíhají a developer během posledního setkání byl
ochoten na takřka všechny požadavky přistoupit. Odbor školství ÚMČ P5 přislíbil součinnost. Je
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nicméně nezbytné, aby požadavky kladené na developera byly reálné. Přislíben byl nicméně z jeho
strany příspěvek na školku v přírodě, přislíbeno bylo také ohrazení stavby a nákup čističek.
Reaguje místostarostka Naděžda Priečinská: Developer je vlastníkem pozemku a využívá své vlastnické
právo. Pokud dané území dle územního plánu dovoluje výstavbu a developer neporušuje právní
předpisy, je velice obtížné mu ve výstavbě zabránit.

Zapsala: Mgr. Karolína Vernerová, referentka Oddělení občanské společnosti, podpory podnikání
a zahraničních styků
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