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Přítomné spolky a občanské iniciativy: Občané proti hluku a emisím, Český svaz včelařů, Společně pro 

šestku, Pod Bořislavkou, Šárecké údolí, Zelený Břevnov, Sdružení ochrany nájemníků, Poutní cesta 

Hájek, Občané za svá práva, Centrum české historie, Atelier Kaštan, Hanspaulka, Pro Hanspaulku, 

Praha 6 ztrácí tvář, Vize nejen pro Prahu 6, Životní prostředí Střešovice – Ořechovka, Liboc.info, 

Asociace pro podporu vzdělání, Via Praha 6, Libocké občanské sdružení, Sdružení za ochranu zeleně, 

Pernikářské sousedstvo, Spolek břevnovských živnostníků, Villa Pellé 

Přítomní občané z řad veřejnosti: pí. Motalíková, p. Horáček, pí. Váchová, p. Jourek, Václav Prosek, 

Eva Mužíková, Petr Tomíček, pí. Chvalová 

Přítomní zástupci radnice: Ondřej Kolář (starosta), Jan Lacina (zástupce starosty), Martin Churavý 

(tiskový mluvčí), Vítězslav Kozelek (asistent zástupce starosty), Jan Holický (tajemník), Dana 

Charvátová (vedoucí Odboru dopravy a životního prostředí), Jana Jelínková (pověřená řízením 

Kanceláře architekta) 

 

Mezi hlavní problémy, kterými by se radnice měla zabývat, můžeme na základě setkání zařadit stavbu 

obchvatu kolem Prahy, přistávací dráhu na Letišti Václava Havla, otázku sídla spolků na radnici / ve 

spolkovém domě, dopravní situaci po otevření tunelu Blanka, zřízení parkovacích zón, buštěhradskou 

dráhu, tramvaj na dědinu nebo stavební změny na Vítězném náměstí. Dále jsou pak relevantní otázky 

počtu vyhrazených stránek pro spolky a občanské iniciativy v časopisu Šestka, dotačních titulů, účasti 

občanů z řad veřejnosti na jednání komisí a výborů či participačního rozpočtování. 

Komise a výbory považuje radnice za odborné poradní orgány, jejich statut umožňuje pozvat na 

jednání odborníky, členové občanských sdružení navíc mohou být členy komisí i výborů. Radnice 

nově zřídila Radu starosty – poradní orgán složený ze zástupců spolků, společností a občanů. Jeho 

setkání probíhá jednou za 2 měsíce, poslední setkání se týkalo problematiky územního rozvoje či 

Papírenské ulice, další se bude zabývat sociální a zdravotní problematikou. Radnice dále nabízí 

veřejnosti 10 setkání ročně ke klíčovým tématům Prahy 6. Setkání se spolky a občanskými iniciativami 

se pak bude konat pětkrát za rok, přičemž každé setkání bude podrobně věnováno několika 

konkrétním tématům. 

Radnice podporuje stavbu jižní varianty obchvatu kolem Prahy tak, jak je s ní počítáno v současných 

územních plánech. Několik obcí se proti jižní variantě stavby sdružilo (například Suchdol) a v současné 

době se soudí. 

Spolkový dům v Šolínově ulici by měl sloužit k setkávání spolků. O prostory pro spolky již projevilo 

zájem několik organizací (např. Nadace Charty 77 či Postbellum). Kromě prostorů pro spolky se 

v domě počítá také s výstavbou bytů a nebytových prostor. Dům by měl být hotov v roce 2018. Záměr 

Rady městské části k této problematice je k dispozici na radničním webu. Sídlo spolků na radnici 

tajemník nepodporuje. 



V současné době existuje systém výhledových opatření k řešení dopravní situace po otevření tunelu 

Blanka. Praha 6 požádala o analýzu situace a návrhy řešení i Magistrát hlavního města Prahy, ten však 

s radnicí nekomunikuje. Radnice Prahy 6 bude o opatřeních průběžně informovat v časopisu Šestka. 

Zřízení parkovacích zón je plně v kompetenci hlavního města Prahy. Praha 6 má záměr zřídit zóny 

placeného stání v okolí všech stanic metra. Magistrát hlavního města přichází podle tajemníka se 

zřizováním pozdě. Zatím neexistuje software, který by registroval jednotlivá auta, čeká se i na 

celkovou metodiku. Registrace má být spuštěna 1. května, radnice bude veřejnost o okolnostech 

informovat. V současné době je počítáno s poplatkem 1 200 Kč měsíčně na jedno vozidlo (u fyzických 

osob). Zásadním problémem je neexistence záchytných parkovišť bezprostředně u hranic Prahy 6, 

radnice má záměr 2 parkoviště zřídit. Podle informací Magistrátu bude po spuštění zón na základě 

zkušeností možné tyto zóny měnit. Radnice k problematice parkovacích zón zřídila informační 

kancelář v ulici Uralská, informace jsou také na radničním webu. V polovině března pak k tématu 

proběhne na radnici debata s veřejností. 

Tomáš Šídlo nabízí jménem spolků a občanských iniciativ Prahy 6 sepsání seznamu nejvýznamnějších 

problémů a jeho předložení radnici. 

 

Zapsal: V. Kozelek 


