Výstupy ze setkání vedení radnice se spolky a občanskými iniciativami Prahy 6
Skleněný palác, 29. 1. 2018

Přítomní zástupci radnice:
Mgr. Ondřej Kolář (starosta), Mgr. Jan Lacina (zástupce starosty), Ing. Jana Jelínková
(vedoucí Kanceláře architekta), Bc. Ingrid Kejkrtová (pověřena řízením Kanceláře městské
části), Mgr. Markéta Jourová (vedoucí oddělení Kanceláře městské části), 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 Stav řešení výstupů z minulého setkání; Vypich – Sportoviště
Olympu a Různé – aktuální témata.

Výstupy – otázky a témata k dalšímu řešení

Stav řešení výstupů z minulého setkání
1. Spolky žádají, aby radnice prověřila, zda někdo ze zastupitelů Prahy 6 nemá vlastnické
zájmy u některých z dotčených pozemků plánované varianty „J“ silničního okruhu kolem
Prahy, a aby to veřejně deklarovala.
2. Na příští setkání bude kromě radní hl. m. Prahy pro životní prostředí Jany Plamínkové
pozvána také vedoucí Odboru dopravy a životního prostředí Prahy 6 Dana Charvátová.
3. Radnice iniciuje jednání se Správou železniční dopravní cesty ohledně úpravy parkoviště u
vlakové stanice Praha-Sedlec – jaký je stav?
– Na otázku odpoví písemně Dana Charvátová.
4. Změna stavebního zákona a nutné změny chování radnice při prosazování veřejného zájmu
– 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.
– Spolkům bude zaslán návrh možných termínů pro výše uvedené jednání.

5. Technická specifikace výběrového řízení na pořízení měřících stanic pro monitoring
ovzduší bude projednána s pracovní skupinou spolků k této problematice (Martínek, Beránek,
Filip).

Životní prostředí a Praha 6
1. Z důvodu nepřítomnost radní hl. m. Prahy Jany Plamínkové byl tento bod přesunut na příští
setkání.

Vypich – sportoviště Olympu
1. Radnice zveřejní požadavky městské části k připravovanému sportovišti Olympu na
Vypichu a přilehlému území.
2. Radnice vydefinuje okruhy, nad kterými bude dostatek podkladů k diskuzi pro přípravu
strategického plánu městské části Praha 6, a spolky k jednotlivým okruhům připraví otázky.

Různé – aktuální témata
1. Radnice zveřejní své stanovisko k zadání podkladové studie Strahov.

Své podněty mohou spolky zasílat M. Jourové (mjourova@praha6.cz), J. Pincovi
(jpinc@praha6.cz) nebo V. Kozelkovi (vkozelek@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 v úterý 3. dubna 2018 od 18:00. Místo setkání bude včas upřesněno.

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

