Zápis ze 3. jednání v roce 2021 Výboru pro územní rozvoj a životní prostředí zastupitelstva MČ Praha
– Vinoř pro období 2018-2022; 21. dubna 2021 – online schůzka (opatření covid)
1. Jana Zacharová informovala o veřejné debatě na zasedání zastupitelstva 15.4.21
(obyvatelé v nejbližším okolí byli vyrozuměni) o projektu kluziště se zahradní restaurací a

oplocení části pozemku parc.č.1361/2 v katastrálním území Vinoř – bod projednávaný na
předminulé schůzce výboru 10.2. Projekt na zasedání zastupitelstva představil architekt
projektu Ing.arch. Hroch.
Obyvatelé sousední čtvrti přednesli velké množství připomínek k projektové dokumentaci.
Viz zápis ze zasedání zastupitelstva. Obecně panují velké obavy z negativních dopadů na
stávající výstavbu rodinných domků, především hluk, vandalismus, světelný smog apod.. Dále
obyvatelé vyjádřili velikou nespokojenost s již provedeným vysokým betonovým oplocením.
Jedná se o černou stavbu. Panuje nedůvěra ke slibům investora, který zahájil projekt
oplocením, na které neměl stavební povolení.
Zastupitelstvo o projektové dokumentaci nehlasovalo. Bylo odhlasováno usnesení –
podmínit další jednání o předloženém projektu odstraněním černé stavby betonového
oplocení v předmětné lokalitě.
Po splnění této podmínky výbor doporučuje dále jednat s občany a investorem o úpravě
projektové dokumentace tak, aby případný dopad na čtvrť rodinných domků byl minimální.
2. Dotazník Pěší trasy ve Vinoři.
Informace o tom, že na konci března byl ve Vinořském zpravodaji, na webu Vinoře a na FB
umístěn dotazník na téma Pěší trasy ve Vinoři. Podklady k dotazníku zpracovala Jana Zacharová a
Johana Benešová ve spolupráci s externí konzultantkou paní Petrou Chvatíkovou. Výsledky ankety
budou dále použity při tvorbě strategického plánu.
3. Tvorba strategického plánu – Zdravotnictví ve Vinoř
Jana Zacharová zpracovala analýzu zdravotnictví ve Vinoři, situaci projednávala i s místními lékaři.
Shrnutí:
- kapacita stávajících ordinací praktických lékařů (2x děti, 1x dospělí) je v podstatě naplněna
-pro plánovaný nárůst obyvatel je potřeba počet ordinací navýšit
- nové ordinace umisťovat primárně ve zdravotním středisku – tzn. doporučujeme nové nájemní
smlouvy uzavírat s poskytovateli zdravotní péče, nebo na kratší dobu, aby mohly být kapacity
střediska uvolněny
- velkou část kapacity našich ordinací využívají obyvatelé okolních obcí a MČ – Satalic, Přezletic, počet
jejich obyvatel se také zvyšuje, je potřeba jednat s jejich zastupiteli o zajištění zdravotnických služeb
bez závislosti na Vinoři

4. Plánovaná dopravní opatření na Vinořském náměstí. Informace o záměru zklidnit dopravu
před starou školou na Vinořském náměstí. Dopravní výbor projednával variantu, která by umožnila
vjezd a krátkodobé zastavení aut přímo před vstupem do školy – stejně se nyní tak děje, auta vjíždějí
nekoordinovaně přes přechod pro chodce, vznikají nebezpečné situace, navržené opatření by
vytvořilo jakýsi okruh, bylo by nutné pěší a auta oddělit např. sloupky, vznikla by cca 2-3 krátkodobá
parkovací stání, situace by byla pro chodce bezpečnější, vjezd by byl povolen pouze v určitou denní
dobu. Diskuse - návrh se ve výboru pro rozvoj nesetkal s kladným přijetím, 2-3 stání situaci neřeší,
zajištění bezpečnosti chodců není dostatečné, dojde k většímu pohybu aut přímo před vstupem. Je
potřeba najít jiné řešení – společné vodění dětí do školy, úplně zamezení vjezdu na chodník –
sloupek, umožňující občasný vjezd např. pro kostel, využití okolních parkovišť – před farou a
Hoffmanovým dvorem apod..
Zapsala Jana Zacharová

