Zápis ze setkání vedení radnice se spolky a občanskými iniciativami Prahy 6
Villa Pellé 6. 10. 2016
Přítomní zástupci radnice:
Mgr. Ondřej Kolář (starosta), Mgr. Jan Lacina (zástupce starosty), Ing. Jan Holický, MBA (tajemník
úřadu), Ing. Jana Jelínková (vedoucí odboru KA), Ing. arch. Bohumil Beránek (vedoucí oddělení KA),
Ing., Mgr. Oldřich Kužílek (zastupitel MČ), Ing. Jindřich Pinc (referent participace), Mgr. Markéta
Jourová (ombudsmanka), Mgr. Vítězslav Kozelek (asistent zástupce starosty).

Zástupce starosty Jan Lacina přivítal zástupce spolků a občanských iniciativ a představil téma setkání,
kterým byly Principy účasti občanů na současné a budoucí podobě Prahy 6. Na základě zaslaného
dokumentu od spolků zahájil projednání jednotlivých bodů.
Spolky: Ustavení týmu složeného ze zástupců politické sféry, občanského sektoru a expertů pro
správu portfolia participativních projektů
Radnice: Jsme přesvědčeni, že participační proces má vznikat na radnici. Veřejnost se může do
participačního procesu zapojovat ve chvíli, kdy bude spuštěn. Rádi bychom o tom diskutovali na
příštím setkání, pracovní skupinu však nepovažujeme za potřebnou. Celý proces je konzultován
v komisi pro otevřenou radnici, která je poradním orgánem radnice a je otázkou na kolik ji dublovat.
Spolky: Účast veřejnosti na jednáních komisí RMČ
Radnice: Komise jsou iniciačním orgánem rady a jednání rady jsou neveřejná. Komise už v tuto chvíli
jsou početně zastoupeny zástupci jednotlivých občanských sdružení, jichž se daná problematika týká.
Komise jsou skládány ve snaze najít co nejširší platformu, ať už politickou či občanskou. Zastoupení
spolků do určité míry již je.
Spolky: Otevření výborů veřejnosti na MČ Praha 6
Radnice: Výbory jsou poradním orgánem zastupitelstva, jehož jednání jsou ze zákona veřejná.
Jednání výborů by tedy mohlo být za určitých podmínek otevřeno veřejnosti. Mandátový nemůže být
veřejný, ty zbylé by bylo možné otevřít. Rádi bychom však kompenzovali otevření výborů zkrácením
doby interpelací na ZMČ na jedno pětiminutové vystoupení na každého občana.
Spolky: Zveřejnění každého investičního záměru, který jde na radnici a především týkající se
veřejných investic.
Radnice: Musíte rozlišit požadavek na radnici ve smyslu samosprávy a státní správy. Přenesené
působnosti státní správy to nemohou dělat jinak, musí dodržet zákon např. při územním a stavebním
řízení jsou účastníci určeni stavebním zákonem. Investor má právo projít státem garantovaným
procesem. Samospráva je vedená radou, která do některých řízení vstupuje jako účastník. Pak
definuje své požadavky. V tu chvíli je možné jednat se samosprávou. Je také třeba rozlišit, co jsou
záměry městské části nebo samosprávy. Investor si chodí předjednat podmínky. Připravili jsme
formulář, že investoři souhlasí se zveřejněním záměru, ale nikdo jej nepodepsal, tak je zrušen. Proto

jsme vymysleli podklad, kde by byly zaznamenány investiční záměry. Na desku jdou jen dokumenty
při počtu účastníků více než 30.
Spolky: Investor má povinnost zveřejnit jak vypadá záměr a jeho zásah do okolí. V územním řízení
je to ze zákona povinné, ale vyvěšuje se to pozdě. Nechceme být překvapovaní, chceme být
informovaní v předstihu. Brzká informace o záměru je klíčová. Kdybychom měli regulační plány, tak
bychom tuto věc neřešili.
Radnice: To se dostáváte do fáze před zahájením řízení, než se to na stavební úřad vůbec dostane. Je
to předfáze, která není ukotvena v zákoně. Jedná se o dobrou vůli investora nakolik předjedná svůj
záměr s veřejností.
Spolky: Otázka regulačních plánů.
Radnice: Najdete je v zákoně, projednává je MHMP. Nahrazují se územními studiemi a zastavovacími
studiemi, které mají patřičné náležitosti a nechávají se zapsat v Brně. Zvýšená aktivita v územním
řízení by se dala eliminovat vyšší pozorností v územním plánování a v územní dokumentaci vůbec.
Projednává se veřejnoprávně. My se snažíme a nabízíme servis pro lidi, kteří si kupují pozemek, aby si
dřív ověřili, že jsou jejich plány reálné. My to ovšem nemůžeme nikde pověsit a vstupovat do toho, to
je nekorektní. Tématem jednoho z příštích setkání bude „Zvýšení transparentnosti při schvalování
staveb a územních změn“. Společný materiál dostali za úkol připravit pánové Kužílek a Beránek.
Spolky: Zvýšení přehlednosti a informační hodnoty webu Prahy 6, fulltextové vyhledávání,
přehledné zobrazení větších projektů na vlastním podwebu, zvýšení přehlednosti, publikování
dokumentů ve strojově čitelné, indexovatelné podobě, trvalé zachování informací na elektronické
úřední desce.
Radnice: Tyto body budou realizované v roce 2017, pokyny jsou v návrhu rozpočtu. Požadavky jsou
v různých fázích rozpracovanosti.
Spolky: Personalizovaný veřejný informační mapový portál, pomocí kterého každý zájemce bude
moci vymezit geograficky a fakticky oblast svého zájmu.
Radnice: Mapový informační portál radnice intenzivně připravuje. Realizace proběhne nejpozději
v roce 2017. Mezitím se objevila MapaSamospravy.cz, která překlápí úřední desku do mapy. My to
považujeme za užitečný nástroj, dáme ji na web Prahy 6 ještě v roce 2016. Ovšem zde Praha 6
negarantujeme pravdivost a úplnost dané informace. Než se to dostane ke zpracovateli a zpět, může
dojít k nepřesnostem.
Spolky: Zavedení rychlého komunikačního kanálu pro komunikaci občanů a ÚMČ
Radnice: Aplikace „Vaším pohledem“, která je na první stránce webu dostatečně naplňuje požadavek
toho, co je zde popsáno. Daný problém vyfotíte, pošlete a radnice to předá příslušnému orgánu,
který problém vyřeší. Aplikace funguje dlouhá léta.
Spolky: Jasná a srozumitelná vize rozvoje Prahy 6, podpora účasti občanů na současné a budoucí
podobě Prahy 6

Radnice: Strategický plán HLMP rozčleňuje město do několika kategorií. My stejným způsobem teď
budeme každý měsíc projednávat jedno téma: doprava, školství, atp. Témata budou rozčleněna
materiálem Strategický plán hlavního města Prahy. Výkop bude v létě 2018, kdy bude hotový
strategický výhled od roku 2018 do roku 2030 ve všech oblastech rozvoje. Na komisi strategického
rozvoje se bude ve středu probírat první téma doprava. Každé pondělí od 16:00 do 20:00 je ve
Skleněném paláci připravena paní arch. Smutná ke konzultaci nad dokumentem. My nyní sestavíme
materiál, který bude obsahovat zadání, které bude představeno na zastupitelstvu, občané tedy
budou moci participovat. Každý má právo chodit každé pondělí od května 2016 do Skleněného
paláce, kde probíhá sběr podnětů. Je však nutné nezapomínat, že odpovědnost je na státní správě a
samosprávě nikoli na spolcích či občanech. Naším úkolem je nyní pasivně promovat setkávání
veřejnosti nad tématem sběr dat do strategického a územního plánu MČ Praha 6.
Spolky: Spolky nemají před sebou jmenovku, aby se znaly mezi sebou.
Radnice: Na příští setkání zajistíme.
Spolky: Máme nadefinovaný program na rok dopředu. Je možné nastavení, že v prvních dvaceti
minutách bude diskuze nad aktualitami (nyní se řeší doprava, za dva měsíce např. sníh)?
Radnice: Můžeme se na tom domluvit, do půlhodiny aktuality, zbytek času program.
Spolky: Participace je dohoda mezi vámi a veřejností o tom, do čeho bude vpuštěna. Participace
má různé úrovně jak může probíhat. Ale aby to fungovalo dobře, proces musí být popsaný a
známý, aby bylo zřejmé, co můžeme očekávat. Jak budou fungovat procesy?
Radnice: Musíme přijít s přesnou představou a budeme se o tom bavit na příštím setkání.
Téma příštího setkání:
Participace a participativní rozpočtování
Své podněty mohou spolky zasílat M. Churavému (mchuravy@praha6.cz), V. Kozelkovi
(vkozelek@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) nebo na
koordinátorku časopisu L. Malou (lmala@praha6.cz)

Další setkání proběhne ve čtvrtek 24. listopadu 2016 od 18:00 hod. Místo setkání bude upřesněno.

Zapsala: Mgr. Markéta Jourová
Ověřil:
Mgr. Ondřej Kolář
Mgr. Jan Lacina
Ing. Jan Holický, MBA

