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Zápis z jednání komise pro strategické plánování a 

participaci 

 

Datum jednání: 2. 3. 2023 

Místo jednání: Lipanská 7, místnost 301  

Začátek jednání:  16.00 h 

Konec jednání:  17.40 h 

Jednání řídil: Matěj Michalk Žaloudek 

Počet přítomných členů: 6, komise je usnášeníschopná 

 

Přítomní: Adéla Chamrádová 

 Simona Marhounová 

 Jan Mikeš 

 David Němeček 

 Ladislav Uhlíř 

 

Omluveni: Kateřina Knoblochová  

  Vladimír Lieberzeit 

 Adam Trunečka 

  

  

Přítomní hosté: Pavel Křeček 

 Ondřej Rut  

 Karel Světlík  

  

Počet stran: 5 

Tajemník: Jonáš Merta  

Ověřovatel zápisu: Jan Mikeš   
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Program jednání: 

1. Akční plán Strategického plánu rozvoje na rok 2023 
2. Participace zavádění „zón 30“  
3. Různé  

 

Hlasování: 6 pro, 0 proti, 0 zdržel se – schváleno 

 

Bod jednání č. 1 – Akční plán Strategického plánu rozvoje na rok 2023 

Pavel Křeček: Akční plán pro rok 2023 vychází ze Strategického plánu rozvoje, obsahuje investiční i 

neinvestiční projekty. Projekty jsou navázány na rozpočet. Návrh byl konzultován s garanty 

(vedoucími odborů) a gesčními členy rady. Obdrželi jsme několik připomínek, které budou 

zapracovány. Akční plán bude předložen do březnového jednání zastupitelstva. Dále proběhne 

vyhodnocení plnění Akčního plánu pro rok 2022.  

Simona Marhounová: Jsou zpracovávány projektové karty k jednotlivým projektovým záměrům?  

Karel Světlík: Klíčové projekty jsou blíže popsány na portálu planujtrojku.cz, zde budou projekty 

průběžně aktualizovány a doplňovány.  

Matěj Žaloudek: Řada projektů spadá do více strategických oblastí, u těchto projektů by měla být tato 

vazba uvedena. 

Simona Marhounová: V projektových fiších obvykle bývá uvedena vazba na další strategické cíle.  

Karel Světlík: Průřezová evidence projektových záměrů by byla administrativně náročná.  

Matěj Žaloudek: V rámci evaluace by mělo být zřejmé, že realizace některých projektů přispívá 

k naplňování více strategických cílů.  

Ondřej Rut: Komise by měla uložit vyřešení evidence projektových záměrů tak, aby bylo evidentní, že 

projekty spadají do více oblastí; dále kontinuální aktivity se těžko vyhodnocují, pravidelně vykonávané 

aktivity je třeba hodnotit, ale je sporné, zda do tabulky Akčního plánu patří.  

Matěj Žaloudek: Některé kontinuální projekty jsou v časovém období vyhodnotitelné; Akční plán by 

zřejmě měl být zjednodušen zejména o kontinuální projekty.  

Pavel Křeček: Máme problém s participovanými záměry, které by měly vždy být prioritní. Proto jsou do 

Akčního plánu zahrnuty i projekty, které nemají aktuálně přidělen rozpočet, ale je pravděpodobné, že 

se prostředky v průběhu období najdou. Zejména u projektů odboru ochrany životního prostředí, které 

jsou participovány, dochází k tomu, že na projektový záměr podpořený občany se nenajdou 

prostředky. Součástí participace by mělo být i definování prioritních řešení, které by v případě 

nedostatku financí byly realizovány prioritně.  
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Matěj Žaloudek: Mají být do Akčního plánu zahrnuty projekty, které nerealizuje městská část, ale 

magistrát? Bývají to zásadní věci, zejména v oblasti dopravy.  

Karel Světlík: Tyto projekty jsou zahrnuty do mapy, která je určena veřejnosti. 

Ondřej Rut: Městská část může těžko vyhodnocovat projekty, které sama nerealizuje.  

Simona Marhounová: Bude vyhodnocován pouze Akční plán na daný rok anebo celý strategický plán?  

Jonáš Merta: Budeme vyhodnocovat realizaci konkrétně každého projektu uvedeného v Akčním plánu 

a následně plnění cílů Strategického plánu.  

 

Návrh usnesení 

Komise žádá na některém z příštích jednání o předložení:  

1. zprávy o vyhodnocení Akčního plánu za rok 2022 a  

2. zprávy o naplňování cílů Strategického plánu.  

6 pro – 0 proti – 0 se zdrželo 

 

Komise žádá zpracovatele Akčního plánu, aby do budoucna zpřehlednil Akční plán ve smyslu 

provázanosti jednotlivých projektů s vícero strategickými cíli.  

6 pro – 0 proti – 0 se zdrželo 

 

Komise doporučuje zpracovateli Akčního plánu přehodnotit zařazení zejména kontinuálních projektů 

do Akčního plánu a rozvést poznámky k projektům tak, aby byl srozumitelnější pro veřejnost.  

6 pro – 0 proti – 0 se zdrželo 

 

 

Bod jednání č. 2 – Participace zavádění zón 30 

Pavel Křeček: Předmětem jednání komise by mělo být definování oblastí, které by měly být 

s veřejností participovány.  
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Karel Světlík: Cílem participace by zde mělo být obecně zhodnocení navrženého postupu, 

harmonogram a dotazník. Průběh participace byl konzultován s Institutem plánování a rozvoje. 

Záměrem je nejprve uspořádat procházku, ze které mohou vyplynout další podněty pro sestavení 

dotazníku, ideálně za účasti projektantů.  

Pavel Křeček: Velký zájem očekáváme v oblasti Hollarova náměstí, kde se předpokládá 

zneprůjezdnění náměstí a zároveň úbytek parkovacích míst. Dále je předpoklad zřízení nového 

přechodu u vstupu do nemocnice.  

Matěj Žaloudek: Na přípravu na procházky máme cca měsíc. Spuštění ankety bude následovat.  

Karel Světlík: Propagovat se bude obojí najednou. Předpokládáme využití mobilního rozhlasu.  

Matěj Žaloudek: Návrh dotazníku lze připomínkovat. Dotazník je členěn dle vztahu k lokalitě. Součástí 

dotazníku budou obrázky/výkresy. Na závěr jsou zařazeny obecné otázky k celému záměru, nakolik 

jej lidé podporují.  

Karel Světlík: Členové komise mohou dotazník připomínkovat individuální formou. Je dostupný 

prostřednictvím zaslaného odkazu.  

Pavel Křeček: Záměr participovat zavedení zón je pilotem, žádná městská část dosud neparticipovala 

dopravní opatření. Na podzim nás čeká participace zavádění zón ve větší oblasti v okolí Biskupcovy 

ulice.   

 

Návrh usnesení  

Komise bere na vědomí podobu participace zóny 30 v okolí Vinohradské nemocnice jak byla 

představena a doporučuje ji k realizaci.  

6 pro – 0 proti – 0 se zdrželo 

 

Bod jednání č. 3 – Různé 

Přejmenování Koněvovy ulice 

Pavel Křeček podal komisi informaci o aktuálním stavu.  

 

Další zasedání: předběžně plánovaný termín ve čtvrtek 30. března v 17:00.  
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Jonáš Merta, tajemník komise  

Jan Mikeš, ověřovatel ověřeno elektronicky 

Matěj Michalk Žaloudek, předseda komise schváleno elektronicky 


