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Městská část Praha 9 - Vinoř 

 

Výbor/Téma Výbor pro strategické plánování – tvorba plánu a strategie rozvoje MČ 

Datum/Čas 9.4. 2015  / 18:20 - 21:30h 

Místo Podskalí 

Účastníci David Smoljak, Michal Biskup, Johana Benešová, Jana Zacharová,  Mária Smoljaková, Pavla 
Bendová 

 

Omluvení  

Neomluvení  

Návštěva David Řepa, Pavlína Kupová, (Sdružení Dubanská, o.s.), Renata Chmelová, ing.arch. Petr Klápště   

Předsedající David Smoljak 

Zapisovatel David Smoljak Kontakt    +724511640 

Pořadí schůze 3 (2/2015)   

 
Klasifikace dokumentu  - Veřejný 

 

Č Téma / úkol / informace / rozhodnutí Typ

* 

Odpovědn

á osoba 

Datum 

splnění 

1 Informace o projektu „Rezidence Vinoř“: 
 

1. Interní prezentace projektu včetně možných variant 
dopravního napojení. 

2. Debata se zástupci  Sdružení Dubanská, o.s. 
3. Závěr: stávající varianta výlučného dopravního napojení přes 

ulici Dubanská je nepřijatelná – požadovat přímé napojení na 
Mladoboleslavskou; výškový profil projektu o cca 10 metrů 
převyšuje hladinu zástavby – požadovat respektování 
charakteru stávající zástavby 

P Michal 

Biskup 

 

2 Informace o chystané rekonstrukci zdravotního střediska (ZS) 
 

• Krátké seznámení se situací:  v první fázi by měla proběhnout 
sanace suterénu ZS, v druhé fázi výběr varianty nového 
využití volných prostor, v třetí fázi realizace vybrané varianty 
– příslib účelové dotace z HMP ve výší cca 5.000000,- Kč na 
zřízení učeben – nutno vyčerpat do konce roku 2015 

• rozhodnutí o novém využití volných prostor by mělo padnout 
až po debatě s veřejností – potřeba získání facilitátora a 
metodického vedení  

•  

I 
 

Michal 
Biskup 
 

 

 

 

 

3 Debata o participaci veřejnosti na územním a rozvojovém 
plánování 

• Facilitátoři Renata Chmelová a ing.arch. Klápště seznámili 

přítomné s principy a postupy při organizování veřejných 

debata jejich implementaci do rozhodovacích procesů 

• Debata o možném využití těchto postupů při rozhodování o 

novém využití suterénních prostor ZS 

• Závěr – Facilitátoři předloží místostarostovi M.Biskupovi 

konkrétní nabídku na facilitaci  projektu a jeho metodické 

vedení 

 
D 

 
Všichni 

 

     

     

 


