Výstupy ze setkání vedení radnice se spolky a občanskými iniciativami Prahy 6
Písecká brána, 26. 10. 2017

Přítomní zástupci radnice:
Mgr. Ondřej Kolář (starosta), Mgr. Jan Lacina (zástupce starosty), Ing. arch. Martin Polách
(zástupce starosty), Ing. Mgr. Oldřich Kužílek (zastupitel), Bc. Ingrid Kejkrtová (pověřena
řízením Kanceláře městské části), Ing. Jana Jelínková (vedoucí Kanceláře architekta), Ing.
arch. Bohumil Beránek (vedoucí oddělení Kanceláře architekta), Mgr. Markéta Jourová
(vedoucí oddělení Kanceláře městské části), Ing. Jindřich Pinc (referent participace), Mgr.
Vítězslav Kozelek (asistent zástupce starosty)
Přítomní zástupci spolků:
Viz prezenční listina

Zástupce starosty Jan Lacina přivítal zástupce spolků a občanských iniciativ a představil
témata setkání, kterými byly Odpovědi na otázky, stav řešení výstupů z minulého setkání;
Fungování Komise územního rozvoje; Změna stavebního zákona a nutné změny chování
radnice při prosazování veřejného zájmu a Projekt Lordship a vily v ulici Milady
Horákové.

Výstupy - Otázky a témata k dalšímu řešení

Odpovědi na otázky, stav řešení výstupů z minulého setkání
Doprava
1. Jakmile bude zpracována technická studie k pražskému okruhu, k tématu je možné se vrátit
na jednom z příštích setkání.
2. Radnice zjistí aktuální stav projednávání variant zastřešení portálu Strahovského tunelu a
bude spolky informovat.
3. Způsob naplnění generelu bezmotorové dopravy bude tématem jednoho z příštích setkání.
Kvalita ovzduší
1. Spolky ve spolupráci s radnicí vytipují vhodná místa pro umístění senzorických sítí na
měření emisí. Spolky mezi sebou za tímto účelem uspořádají anketu a její výsledky budou

radnici prezentovat. Poznámka: Při výběru míst je vhodné zohlednit plánované změny
v daném území a následně na základě měření vyhodnotit jejich vliv.
2. Měření čistoty ovzduší a následné kroky při smogové situaci – téma bude přesunuto na
příští setkání.
3. Měření vlivu ventilace v tunelech na kvalitu ovzduší u portálů a výdechů – téma bude
přesunuto na příští setkání, na setkání bude pozván věcně příslušný radní Roman Mejstřík a
vedoucí odboru Dana Charvátová, případně spolky obdrží písemnou odpověď.

Fungování Komise územního rozvoje
1. Radnice prověří zkušenosti městských části Praha 4 a Praha 7 se zpřístupněním Komise
územního rozvoje veřejnosti.

Změna stavebního zákona a nutné změny chování radnice při prosazování veřejného
zájmu
1. Radnice analyzuje dokument „Změna stavebního zákona a nezbytné změny postupu při
schvalování stavebních záměrů na MČ Praha 6“.
2. Záměr radnice při vystupování ve stavebním a územním řízení bude zohledňovat názory
lidí, kteří na dotčeném území žijí.
3. Téma bude přesunuto na příští setkání.

Projekt Lordship a vily v ulici Milady Horákové
1. Spolky navrhují řešit situaci kolem vil usnesením zastupitelstva, které by vyjadřovalo
záměr městské části a vyvíjelo tlak na developera.

Různé – aktuální témata
1. Témata budou přesunuta na příští setkání.

Své podněty mohou spolky zasílat V. Kozelkovi (vkozelek@praha6.cz), J. Pincovi
(jpinc@praha6.cz) nebo M. Jourové (mjourova@praha6.cz), kteří jsou pověřeni komunikací
s představiteli občanských sdružení a iniciativ. Ohledně záležitostí týkajících se časopisu
Šestka
je
možno
se
obracet
na
šéfredaktorku
M.
Krajmerovou

(magdalena.krajmerova@seznam.cz)
(luciemala319@gmail.com).

nebo

na

koordinátorku

časopisu

L.

Další setkání proběhne ve čtvrtek 30. listopadu 2017 od 18:00 hod. v Písecké bráně.

Zapsal: Vítězslav Kozelek
Ověřili:
Jan Lacina
Jiří Škvor, Praha 6 ztrácí tvář

Malou

