Zápis z ustavujícího 1. jednání Výboru pro územní rozvoj a životní prostředí zastupitelstva MČ
Praha – Vinoř pro období 2018-2022; 8. listopadu 2018 (V Podskalí)
Přítomni všichni členové výboru:
Jana Zacharová - předsedkyně výboru; David Smoljak a Martin Horský - členové Rady zastupitelstva
MČ; Johana Benešová, Markéta Imramovská, Nicole Lebedová, Martin Mach, Mária Smoljaková,
Marco Stella, Václava Šauliová
1) Strategický plán – plán rozvoje MČ Jana Zacharová představila orientační náplň činnosti výboru,
v nejbližší době to bude zejména koordinace tvorby plánu rozvoje MČ – nechceme pouze expertní
plán (zpracovaný firmou), chceme plán připravovat „zdola“ se zapojením veřejnosti, potřebujeme
metodickou podporu a pomoc při přípravě a facilitaci jednání s veřejností.
Možnosti – firma Arch. Klápštěho (máme zkušenosti z veřejné diskuze před rekonstrukcí suterénu
zdrav.střediska, účast na kursu), NNO „Agora CE“ – V. Černý – kontakt Johana Benešová (kurs),
předjednána možnost informační schůzky, zvážení možností, pak bude zvolen další postup. Další
možnosti – webová aplikace OBCE PRO (plán rozvoje obce – možné využít i pro MČ, internetové
rozhraní provozuje MMR, šablona zdarma), IRP nám při schůzce v minulém roce přislíbil podporu a
poskytnutí demografických údajů, možno kombinovat přístupy, domníváme se, že je reálné, abychom
základ plánu s metodickou podporou zpracovali vlastními silami, díky znalosti místních poměrů.
Nutno zjistit finanční potřebu pro návrh rozpočtu na rok 2019.
Přínosy strategie – udělat si plán, předejít chaotickému, neplánovanému rozvoji, realizaci ad-hoc akcí
(např. hledání lokality pro workout z podpor městským částem). Potřeba řešení centra Vinoře,
demografický vývoj (školství, služby pro seniory), využití území, vazby na okolí. Byly diskutovány
metody oslovení/informování občanů – přes děti, přes místní lídry, spolky.
Ideální načasování – zahájení přípravy na jaře 2019, setkání s veřejností před prázdninami, případně
na podzim 2019
David Smoljak – v Radě garantuje kapitolu rozpočtu „komunální služby“, jež obsahuje plán rozvoje.
Národní síť zdravých měst – podpora, sdílení dobré praxe, zvážit účast na nějaké akci, příp. členství
MČ v NSZM, metoda MA21 - efektivní veřejná správa
Garanti: Jana Zacharová, Johana Benešová, zajistí setkání s Agora CE (V. Černý), odhad rozpočtu.
28. 11. 2018 se uskuteční schůzka na IPR pro nové zastupitele
2) David Smoljak informoval o možnosti využít participativní rozpočtování MHMP pro MČ, výzva
pro občany na náměty na projekty. Princip „demokracie 21“ (dva kladné hlasy, jeden záporný),
dotace ve výši poloviny nákladů MHMP, polovina z rozpočtu MČ.
Diskuze: Jana – Na FB podobná akce „Zlepšeme Česko“
Nicole Lebedová doplnila, že zná tuto metodu z MČ Suchdol, realizace menších akcí (hřiště, pítko)
Martin Mach – domnívá se, že tato oblast náleží do kompetence Rady a zastupitelstva
Souslednost kroků - plán rozvoje (2019), participativní rozpočet (2020), nicméně zjistíme podmínky
programu
3) Jana Z. představila námět na doplnění webu MČ, který by se mohl prolínat s přípravou na tvorbu
strategie - mapa podnětů, problémů (inspirace z webu „Praha 8 žije“),dvě stejné mapy – podněty
a akce (včetně fází). Bylo by možné takovou mapu vytvořit, převzít? (občan zašle podnět na adresu,
výbor podnět posoudí a zanese na mapu). Zveřejnění na webu MČ + FB + čtvrtletně zveřejnit ve
zpravodaji, na nástěnce, zpřístupnění občanům, kteří nevyužívají internet. Může být vazba na
participativní rozpočet.

4) Životní prostředí - diskutována různá témata
Výsadby i kácení stromů – všechno by mělo jít přes výbor - paní Petrová bude požádána, aby výbor
o těchto akcích informovala, oznámení o kácení, pokud se vyjadřuje MČ
Dodržování normy o ochraně stromů při stavebních činnostech – měl by kontrolovat nový pracovník
úřadu pro zeleň- podezření na porušení při realizaci nové výstavby RD s pekárnou u vjezdu do Vinoře
ze Kbel.
Návrh na doplnění nutnosti dodržování této normy do textu objednávek a smluv MČ.
Podněty na výsadby od občanů – rovněž možné využít mapu podnětů viz výše.
Výbor bude mít svoji mailovou adresu – navrženo vybor-rozvoj-a-zp@vinor.cz, podoba mailových
adres by měla být jednotná pro všechny výbory.
Rybníky
Opakovaně zaznívá poptávka po „koupacím“ rybníku, možno také projednat v rámci diskuzí k plánu
rozvoje. Ekologická zátěž – kadmium. Další nezávislé analýzy rybníků i koryta potoka zajistí Marco
Stella na ČZU (ve větším rozsahu, než bylo realizováno MHMP, větší počet odběrových míst).
Cukrovarský rybník se jeví nejvhodnější (přístup, travnatá pláž), ale má skoro nejvíce kadmia (nejhorší
je Biologický rybník), zjistit komu rybník patří, zda ho má někdo pronajatý (příp. rybáři).
Martin Horský, Nicoel Lebedová – nabízí kontakt na ČZU, podle výsledku analýzy bude zvolen další
postup
Obůrky – chybí přirozený pobřežní porost – sekání trávy až k vodě, Mária S. připomíná, že bylo již
dříve diskutováno s Ing. Veronikou Rysovou (MHMP). Vhodné vytvoření rákosiště, navrženo sejít se
s rybáři – požadavek na zachování a rozšíření pobřežního porostu. Pokud by nedošlo k dohodě, bude
Radě doporučeno, aby ze své pozice toto za MČ vyjednala - požadovala.
Prověřit trasu ÚSES – biokoridor vede po potoce, zahrnuje vymezení i rybníky? Jsou stanovené
nějaké podmínky hospodaření? (ověří Johana)
Využití CHÚ (Vinořský park, Ctěnický háj a další) – možnost zpevnění cest (posyp, povalové lávky),
odstraňování polomů, vlastník Lesy ČR, závod Mělník, vyjádření odbor ŽP MHMP, Václava S. zná
pracovníka MHMP, soused z Vinoře, možno kontaktovat?
Komunitní zahrada Pastvina – rozšíření využívané plochy, zatím oseto na náklady spolku. Záměr
na těchto plochách vytvořit pásy zeleně s izolační a rekreační funkcí, možno žádat o grant, konzultace
Ondřej Fous? Václava S. připomíná adaptační strategii na změnu klimatu „sucho“, možná spolupráce
s K. Zimovou, krajinnou ekoložkou, realizovala ve Vinoři zajímavou exkurzi na téma městské sady,
voda v krajině, Vinoř unikátní lokalita.
Diskutována možnost nabídky „eko“ aktivit základní škole? Možnost docházet na pastvinu,
zahradničit, podívat se. Zajistí Martin Horký - nabídne možnost p. řediteli Tellerovi.
Marco Stella – možnost žádat na MHMP o grant na vzdělávací programy, výsadby. Připraven základ
programu – významné dny – Den Země, Den vody, Den mokřadů a další. Dalo by se rozpracovat a
podat. Jana Z. informovala o obdobném projektu v rámci hodin bilologie na ZŠ Satalice.
Zeleň, údržba, kontrola firmy na údržbu zeleně
Komise pro ŽP byla zrušena, oblast byla včleněna pod výbor pro rozvoj.
Návrh výboru – vytvoření nového pracovního poměru na úřadě MČ – referent pro zeleň, odborník na
zeleň, pro oblast zeleň a úklid MČ, zadávání a kontrola dodavatelů služeb (pravděpodobně ½ úvazku).
Kontrolu firmy na údržbu zeleně a další ad-hoc zadané úkoly dosud zajišťovala Markéta
Immramovská, na základě DPČ, ve spolupráci s firmou JIB bude nadále pokračovat.

Závěr: Markéta Im. pošle pro informaci pasportizaci ploch, rozdělení na 16 oblastí. Stavební deník
bude firma posílat také na úřad MČ.
Zakázka na údržbu zeleně a úklid – pro další období vhodná změna nastavení zakázky na základě
dosavadních zkušeností – koše (frekvence), sekání (frekvence), HMG daný intenzitou sekání podle
pasportizace, zbytek se upravuje společně s firmou podle situace. Špatná vymahatelnost sankcí na
firmě při neprovedení smluvní práce, firma nedostane zaplaceno, ale to situaci neřeší – potřebujeme,
aby se o zeleň a na úklidu pracovalo soustavně dle skutečných potřeb a ne podle časových možností
firmy.
Nová zadávací dokumentace se bude připravovat cca 02/03 2019, jedna z příštích schůzí bude
věnována zeleni. Další možnost – vlastní zahradník? Nová zakázka včetně zimního úklidu? Možnost
nastavení tak, aby se v horkém období nesekalo a trávníky nebyly vypálené?
Další témata:
Sakury – existuje dendrologický průzkum? Nepečuje se o ně, v zimě by bylo vhodné odstranit
obrosty.
Výbor se bude scházet pravidelně jednou měsíčně, zpravidla druhou nebo třetí středu v měsíci,
v případě potřeby (vyjádření Výboru) kdykoli, schůzku svolává Jana Zacharová.

Zapisovatelka: Johana Benešová

