Výstupy ze setkání vedení radnice se spolky a občanskými iniciativami Prahy 6
Villa Pellé, 30. 11. 2017

Přítomní zástupci radnice:
Mgr. Jan Lacina (zástupce starosty), Ing. arch. Martin Polách (zástupce starosty), Ing. Dana
Charvátová (vedoucí Odboru dopravy a životního prostředí), Mgr. Markéta Jourová (vedoucí
oddělení Kanceláře městské části), Ing. Jindřich Pinc (referent participace), Bc. Ondřej
Šrámek (tiskový mluvčí), 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 a stav řešení výstupů z minulého
setkání; Změna stavebního zákona a nutné změny chování radnice při prosazování
veřejného zájmu; Návrh na umístění monitorů pro měření pevných částic; Participace
připomínek k Metropolitnímu plánu Prahy; Vypich – sportoviště Olympu a Různé –
aktuální témata.

Výstupy – otázky a témata k dalšímu řešení

Návrh na umístění monitorů pro měření pevných částic
1. Na lednové setkání bude pozvána radní hl. m. Prahy pro životní prostředí Jana Plamínková.
2. Spolky dají dohromady seznam svých návrhů na umístění měřících stanic se seznamem,
kterým disponuje radnice, a téma v menší skupině projednají na samostatné schůzce s Danou
Charvátovou, kde bude vydefinován konečný seznam.

Různé – aktuální témata
1. Radnice iniciuje jednání se Správou železniční dopravní cesty ohledně úpravy parkoviště u
vlakové stanice Praha-Sedlec.
2. Spolky žádají o prověření možnosti vlivu radnice na výběr nových autobusů s alternativním
pohonem na letiště.

3. Spolky žádají o zveřejnění analýzy dopravy v klidu na území Prahy 6 jako podkladu pro
následné rozšíření modrých zón.

Změna stavebního zákona a nutné změny chování radnice při prosazování veřejného
zájmu
1. Spolky žádají o samostatnou schůzku v menší skupině se starostou Ondřejem Kolářem,
tajemníkem Janem Holickým a místostarosty Lacinou a Poláchem, garantem tématu bude
Martin Polách, téma na setkání se spolky již nebude probíráno.

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 měsíčníku
Šestka
je
možné
se
obracet
na
šéfredaktorku
M.
Krajmerovou
(magdalena.krajmerova@seznam.cz)
nebo
na
koordinátorku
L.
Malou
(luciemala319@gmail.com).
Další setkání proběhne ve čtvrtek 25. ledna 2018 od 18:00. Místo setkání bude včas
upřesněno.

Zapsal: Vítězslav Kozelek
Ověřili:
Jan Lacina
Michal Chylík, Zelený Břevnov

