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Zápis z jednání komise pro strategické plánování a 

participaci 

 

Datum jednání: 3. 1. 2023 

Místo jednání: Lipanská 7, místnost 301  

Začátek jednání:  16.00 h 

Konec jednání:  18.00 h 

Jednání řídil: Matěj Michalk Žaloudek 

Počet přítomných členů: 9, komise je usnášeníschopná 

 

Přítomní: Adéla Chamrádová 

 Kateřina Knoblochová 

 Vladimír Lieberzeit  

 Simona Marhounová 

 Jan Mikeš 

 David Němeček 

 Adam Trunečka 

 Ladislav Uhlíř 

 

Omluveni: - 

  

  

  

  

Přítomní hosté: Vendula Guhová (komunitní koordinátorka)  

 Pavel Křeček 

 Mojmír Mikuláš  

 Eva Pánková  

 Karel Světlík (koordinátor participace) 

 Iva Vojtková 

  

Počet stran: 7 

Tajemník: Jonáš Merta  

Ověřovatel zápisu: David Němeček   
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Před zahájením rozpravy o programu proběhlo vzájemné představení přítomných členů komise.  

 

Program jednání: 

1. Přehled projektů na 2023 (stručné shrnutí 2022 + pokračování + nové)  
2. Zóny 30 – přípravná diskuse formátu participace  
3. Různé (termíny, časy) 

Hlasování: 9 pro, 0 proti, 0 zdržel se – schváleno 

 

Bod jednání č. 1 – Přehled projektů na 2023 (stručné shrnutí 2022 + 

pokračování + nové) 

 

Jednotlivé projektové záměry představili Karel Světlík (koordinátor participace) a Vendula Guhová 

(komunitní koordinátorka).  

Participativní projekty jsou sdruženy na webu planujtrojku.cz  

Projednávaný přehled projektů je nyní pouze pracovní. Nebyl dosud schválen rozpočet městské části.  

 

1. Zóny 30 – projednáno v rámci budu 2.  

 

2. Stromy v ulicích  

 Úřad má vytipováno 6 ulic, kde by mohly být stromy umístěny.  

 Plánují se dvě venkovní setkání formou procházky + následná anketa.  

 

3. Ohrada 

Záměr zřízení farmářského tržiště.  

Prověřuje se, zda je technicky možné zřízení farmářského tržiště. Nutná koordinace DP, PID, 

dodržení požadavků na farmářské tržiště.  

 Proběhlo úvodní kolo ankety, s dalšími se počítá po prověření záměru.  
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4. Balíček vnitrobloky 

 Dlouhodobá spolupráce se spolkem Bieno.  

 Podpora zazeleňování vnitrobloků a práce s dešťovou vodou.  

 Mapování dotačních možností z hlavního města.  

 MČ nově poskytuje dotace na podporu revitalizace vnitrobloků.  

 

5. Zábory bez zábran  

Byla zpracována příručka pro pořadatele kulturních akcí ve veřejném prostoru. Smyslem je 

podpořit pořádání kulturních akcí „zdola“. Příručka by měla být vytištěna a distribuována 

stakeholderům, v informačním centru a podobně.  

 

6. Podpora vzniku komunitní zahrady Kapslovna 

 Proběhlo setkání se zájemci o provozování komunitní zahrady.  

 V dlouhodobém výhledu je možné usilovat o zřízení komunitní zahrady.   

 

7. Můj oblíbený obchod  

Soutěž již byla realizována v roce 2022 pro oblast restauračních zařízení. V plánu je realizovat 

soutěž obdobného formátu zaměřenou na obchody. Cílem je propagace oblíbených obchodů 

na území městské části.  

 

8. Mapotic  

Aplikace, jejímž prostřednictvím jsou zobrazovány projektových záměrů strategického plánu 

v mapovém podkladu. Dostupné na webu plánuj trojku.  

 

9. Oborová setkání 
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Již probíhala v roce 2022. Setkání organizovaná radnicí pro tematicky zaměřené spolky, 

organizace, stakeholdery. Proběhlo například setkání k tématu životního prostředí nebo ke 

sportovní oblasti. Záměrem je provádět tato setkání pravidelně. Proběhly rovněž semináře 

k podávání dotací poskytovaných městskou částí v daných oblastech. Výstupy ze setkání jsou 

na webu planujtrojku.cz  

 

10. Jarov/Vackov  

Území včetně parkoviště před Penny. Proběhla výstava studentských návrhů. Možnost 

svěření pozemků ze strany MHMP a ÚPZSVM.  

 

11. Dolní Žižkov 

Záměr setkání stakeholderů působících v této lokalitě. Navázání na Landscape festival. Cílem 

je rozvoj lokality. Působí zde řada subjektů: Divadlo Ponec, Vojenské muzeum, Dům tance, 

projekt Florenc. Možnost získání pozemků od ČD.  

 

12. Komunitní půjčovna  

Souvisí s příručkou „Zábory bez zábran“. Záměr zřízení půjčovny mobiliáře pro pořádání 

sousedských akcí pro veřejnost.  

 

13. Vrch sv. Kříže, jihozápadní svah  

 Výhledově se chystá úprava tohoto území; je vhodné realizovat participaci.  

 

14. Vnitroblok Flora 

 Podpora realizace studie a revitalizace vnitrobloku.   

 

15. Pokračování participace úpravy hřiště Lupáčova 

 Předmětem participace by měla být studie zahrnující konkrétní návrhy úprav.  
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16. Pokračování participace parku s hřištěm před Vinohradskou nemocnicí 

 Předmětem participace by měla být studie zahrnující konkrétní návrhy úprav.  

 

17. Akční plán na rok 2023  

Akční plán, tedy přehled všech projektů zamýšlených k realizaci v roce 2023, bude předložen 

ke schválení zastupitelstvu společně s rozpočtem na rok 2023. Jednání zastupitelstva by mělo 

proběhnout 21.2. Vzhledem k tomu, že podoba rozpočtu není uzavřena, není dosud AP 

finalizován.  

 

 

Pavel Křeček: Velkou výzvou bude problematika integrace cizinců; některé projekty již realizuje odbor 

sociálních věcí; vhodné propojení se sportovními aktivitami. Cizinci tvoří dle dostupných dat až jednu 

třetinu všech obyvatel městské části. Příklady projektů: „otevřené snídaně“ pro cizí komunity, festival 

Poznejme se sousedé, který pořádá OSV.  

Matěj Žaloudek: Řada participativních aktivit může být zajímavá pro cizince; možnost umožnit jim 

participovat i v jiných jazycích. 

Vendula Guhová: Byla zřízena facebooková skupina pro cizince žijící na území Prahy 3.   

 

Bod jednání č. 2 – Zóny 30 – přípravná diskuse formátu participace  

Ondřej Rut (místostarosta pro dopravu) představil projektový záměr zavádění zón 30.  

Zavádění zón 30 je ukotveno v koaliční smlouvě. V roce 2023 je záměrem zřízení zóny 30 v okolí 

Vinohradské nemocnice (projekt je již připraven) a rovněž v okolí Jeseniovy ulice. Projekty by měl 

zadávat a financovat magistrát. Záměr je jistě vhodné v daných lokalitách participovat. Forma bude 

muset být teprve stanovena, možnost využít externí spolupráce. Na participaci se předpokládají 

náklady cca 100 tis Kč.  

Matěj Žaloudek: Obě zamýšlené oblasti jsou rozdílně velké. Je možné větší oblast pojmout v jednom 

setkání? Co vlastně radnici nyní zajímá? Na co se bude radnice občanů ptát? Co se bude 

participovat?  

Ondřej Rut: Názor občanů na zóny 30 již známe z vloni realizovaného sociologického průzkumu. 

Otázky pro občany by měly být konkrétnější. Například umístění jednotlivých opatření v území.  

Ladislav Uhlíř: Počítá se společně se zavedením zón i umístění úsekových měření?  
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Ondřej Rut: Realizovat umístění radarů je složité. Nutná spolupráce s MHMP. Není zcela v gesci MČ.  

Matěj Žaloudek: Z participace může vyplynout řada dalších podnětů nejen k samotnému zavedení 

zón, ale i k realizaci dalších nových opatření v dopravě.  

Ondřej Rut: Je třeba projednat s MHMP, jakým způsobem budou zóny projektovány a realizovány. Je 

nutné pohlídat, aby výstupy z participace bylo možné zahrnout do požadavků na projektanty.  

Pavel Křeček: Součástí participace by měla být zároveň osvěta pro obyvatele, co reálně zavedení zón 

30 znamená, jaké to má praktické dopady.  

Kateřina Knoblochová: Možnost umístění „informačních kontejnerů“ do území obdobně, jako jsou 

umisťovány při větších investičních akcích.  

 

 

Návrh usnesení:  

Komise doporučuje konkrétní návrh zón 30 řádně projednat s veřejností.  

Komise žádá radního Pavla Křečka o předání všech relevantních podkladů komisi a to před zahájením 

participace.  

Hlasování: pro 9, proti 0, zdržel se 0 – schváleno.  

 

Bod jednání č. 3 – Různé (termíny, časy)  

 

Předpokládané termíny zasedání:  

Středa 8. 2. 16:00  

Čtvrtek 30. 3. 17:00  

Čtvrtek 25. 5. 17:00  

 

V případě, že dojde k přejmenování Koněvovy ulice, bude komise svolána operativně. Rozhodnutí o 

přejmenování je nyní v rukou rady hlavního města.  
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Jonáš Merta, tajemník komise  

David Němeček, ověřovatel ověřeno elektronicky 

Matěj Michalk Žaloudek, předseda komise schváleno elektronicky 


