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Jednotlivé odbory ÚMČ Praha 4 byly dne 29. 6. 2015 požádány, aby uvedly k jednotlivým bodům své
komentáře. Ty jsou odlišeny písmem – kurzívou. U komentářů je vždy uvedeno jméno toho, kdo
komentář napsal a datum.

A - Názory mladých
1.

STOP prodeji alkoholu a cigaret mladistvým

Kontroly provozoven ve spolupráci živnostenského odboru, městské policie a policie České republiky.
V základních školách zřizovaných městskou částí Praha 4 probíhají pravidelné preventivní programy
zaměřené mimo jiné i na alkohol a tabákové výrobky.
2.
3.

Zkulturnit prostředí
Zkvalitnit vybavení školy ZŠ Nedvědovo

Vybavení škol zřizovaných městskou částí Praha 4 se vždy odvíjí od finančních prostředků
schválených v rozpočtu na daný rok. Vzhledem k počtu MŠ a ZŠ (celkem 40 subjektů) je vybavenost
jednotlivých škol realizována postupně dle daných finančních možností.
Vybavenost školy zajišťuje i ředitel školy v závislosti na hospodaření s přidělenými provozními
prostředky od zřizovatele.
4.
5.

Vyřešit krátké intervaly na přechodech
Plochy pro volný pohyb psů – specifikovat

Tímto tématem se v současnosti zabývá Výbor pro bezpečnost, budou vytipovány nové lokality pro
volný pohyb psů.
V platnost vejde nová vyhláška, která bude specifikovat volný pohyb psů.
6.
7.
8.

Uzavřené hřiště U Sokolovny – otevřít hřiště v době zájmu
Nevhodné parkování – Podolská vodárna
Nevyužití volnočasových aktivit

Aktivity pro seniory, děti, rodiče – organizované odborem školství v rámci péče o seniory a rodinné
politiky, jsou využívány v plné míře. Nemáme poznatky o jejich nevyužití.
Aktivity jsou připravovány do výše schváleného rozpočtu na tuto oblast.
9. Nepořádek po psech
10. Větší aktivita policistů – strážníků
Městská část Praha 4 dlouhodobě velmi aktivně a pozitivně spolupracuje v rámci své činnosti s
městskou policií i policií České republiky. Jejich aktivita je vždy plně v kompetenci vedení policie.
Pracovníci úřadu vždy upozorňují strážníky i policisty na jednotlivé lokality, problémy i události a
snaží se vzájemnou spoluprací nalézt jejich řešení.
Činnost strážníků – policistů je vždy odvíjí od kapacitních možností.
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Politická jednání na vyšší úrovni (MHMP, Parlament ČR), by byla vhodná k docílení posílení jak
strážníků MP, tak policistů PČR.

B - Doprava, parkování, stav pěších komunikací
1. Léta jsem bydlel ve vilové čtvrti, teď mám pocit, že bydlím na magistrále.
Uvedený podnět je velmi obecný , bez specifikace konkrétního požadavku. S obdobnými
názory se setkáváme
ve všech vilových čtvrtích MČ P4, ale bohužel uvedená
problematika je prioritním řešením všech MČ v celé Praze. Dle sdělení vedoucího OŽPAD, pana
Vodáka bylo následně, po obdržení výsledků ankety VF, zadáno konkrétní prověření, případných
úprav dopravního režimu a vyhodnocení stávajícího současného dopravního režimu , v lokalitě
Podolí, se zapracování všech podnětů, získaných veřejnou anketou VF dne 26.3.2015.
Celé prověření a vyhodnocování bylo zadáno odborné firmě: DIPRO s.r.o. p. ing. Arch. Filip
Jiřík (kontakt u vedoucího OŽPAD) a je ve fázi před odevzdání a předložení k veřejnému
projednávání s termínem září 2015.
Stanovisko p. Jiříka: Není zřejmé, zda se připomínka týká jednosměrných ulic. Před lety byl nižší
stupeň automobilizace, tedy mnohem méně občanů vlastnilo automobil, doprava na ulicích byla tedy
klidnější.
2. Jednosměrky! V ulici Voráčovská je MŠ, směr do kopce, tj. 2x automobil startuje.
Problematika tohoto dotazu byla zahrnuta do zadání na konkrétní prověření, případných úprav
dopravního režimu a do vyhodnocení stávajícího současného dopravního režimu, v lokalitě
Podolí, se zapracování všech podnětů, získaných veřejnou anketou VF dne 26.3.2015.
Celé prověření a vyhodnocování bylo zadáno odborné firmě: DIPRO s.r.o. p. ing. Arch. Filip
Jiřík (kontakt u vedoucího OŽPAD) a je ve fázi před odevzdání a předložení k veřejnému
projednávání s termínem září 2015.
Stanovisko p. Jiříka: Ano, v úseku u MŠ Voráčovská je jednosměrná ulice ve směru do kopce.
Uvedená připomínka se zřejmě má vztahovat k návozu dětí do školky, není zřejmé, proč by měl
automobil startovat dvakrát. Změna směrování jednosměrné ulice v předmětném úseku by byla možná,
avšak musela by se promítnout i do jiných úseků. Možné by bylo např. obrácení jednosměrnosti
v ulicích Voráčovská a Na Lysině v úsecích mezi Lopateckou a Doudovou.
3. Parkování mimopražských – chybí P+R parkoviště.
Problematika tohoto dotazu byla zahrnuta do zadání na konkrétní prověření, případných úprav
dopravního režimu a do vyhodnocení stávajícího současného dopravního režimu, v lokalitě
Podolí, se zapracování všech podnětů, získaných veřejnou anketou VF dne 26.3.2015.
Celé prověření a vyhodnocování bylo zadáno odborné firmě: DIPRO s.r.o. p. ing. Arch. Filip
Jiřík (kontakt u vedoucího OŽPAD) a je ve fázi před odevzdání a předložení k veřejnému
projednávání
s termínem
září
2015.
V současné
době
jsou
k dispozici zpracované studie připravovaných parkovacích zón na vybraných místech MČ P4,
které musí projít sítem schvalovacích procesů.
Stanovisko p. Jiříka: Netýká se jednosměrných ulic v zadané lokalitě.
4. Betonové zálivy na ul. Na Dolinách.
Podnět
„betonové
zálivy“
je
v tomto
podnětu
zřejmě
myšlen
asi
jako
forma fyzického zabezpečení všech pěších přechodů v ul. Na Dolinách a k tomu sdělujeme, že byl
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zadán oddělením dopravy cca před dvěma měsíci projekční kanceláři PK FLORA, ing. Arch.
Zobačová Ivana (kontakt u vedoucího OŽPAD) a je v současné době zpracován do PD
jako návrh možných variant a byl v těchto dnech předložen k písemnému vyjádření Policii ČR DI,
která PD převzala s průvodním dopisem. Po jejím písemném vyjádření, pokud bude
kladné, bude návrh konzultován s příslušným vlastníkem - s TSK HMP, ohledně podmínek
realizace a posléze bude schválený návrh v PD povolen silničním správním úřadem Prahy
4, formou vydání stanovení místní úpravy sil. provozu a bezodkladně zaslán správci k realizaci.
Stanovisko p. Jiříka: Netýká se jednosměrných ulic v zadané lokalitě. Zřejmě se má jednat o ochranu
přechodů citybloky.
5. Dětské přechody.
Pojem „dětské přechody „ silniční zákon nezná, zde jsou ale zřejmě myšleny přechody v blízkosti
školských zařízení s větší koncentrací dětí a mladistvých. Problematika tohoto dotazu byla
zahrnuta
do
zadání
na konkrétní
prověření,
případných
úprav
dopravního
režimu a do vyhodnocení stávajícího současného dopravního režimu , v lokalitě Podolí, se
zapracování všech podnětů, získaných veřejnou anketou VF dne 26.3.2015. Celé prověření a
vyhodnocování bylo zadáno odborné firmě: DIPRO s.r.o. p. ing. Arch. Filip Jiřík (kontakt u
vedoucího OŽPAD) a je ve fázi před odevzdání a předložení k veřejnému projednávání
s termínem září 2015.
Stanovisko p. Jiříka: Netýká se jednosměrných ulic v zadané lokalitě.
6. Totální kolaps parkování všude v Podolí, zejména ulice Pravá, Levá, Podolská, Nedvědovo
náměstí.
Problematika tohoto dotazu byla zahrnuta do zadání na konkrétní prověření, případných úprav
dopravního režimu a do vyhodnocení stávajícího současného dopravního režimu, v lokalitě
Podolí, se zapracování všech podnětů, získaných veřejnou anketou VF dne 26.3.2015.
Celé prověření a vyhodnocování bylo zadáno odborné firmě: DIPRO s.r.o. p. ing. Arch. Filip
Jiřík (kontakt u vedoucího OŽPAD) a je ve fázi před odevzdání a předložení k veřejnému
projednávání s termínem září 2015.
Stanovisko p. Jiříka: Netýká se primárně jednosměrných ulic, byť právě jednosměrné ulice
napomáhají ke zvýšení počtu legálních parkovacích míst.
7. Parkuje se i přímo na přechodech. Děti chodí do školy prakticky na parkovišti.
Uvedená problematika nespadá do působení OŽPAD a proto byla postoupena k vyjádření
příslušnému policejnímu orgánu- MP OŘ Prahy 4 s tímto výstupním stanoviskem:
Strážníci se na tento problém dlouhodobě zaměřují, a ne jen v uvedené lokalitě. Situace každopádně
není nikterak katastrofální, dochází k jednotlivým událostem a ty jsou strážníky ihned řešeny. Jako
řečení je využíváno i nařízení odtahu vozidla – pokud jsou splněny zákonné podmínky.
Stanovisko p. Jiříka: Netýká se jednosměrných ulic v zadané lokalitě.
8. Úklid ! Všude psí výkaly!
Uvedená problematika nespadá do působení OŽPAD a proto byla postoupena k vyjádření
příslušnému dotčenému orgánu- tj. správci místních komunikací – TSK HMP-OS JIH , oddělení
1400, v rámci působnosti na místních komunikacích, které se konkrétně k uvedenému bodu ve
svém stanovisku nevyjádřilo. K úklidu na ostatních komunikacích, které v podnětu nebyly
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konkrétně upřesněny, se musí vyjádřit vlastník či správce komunikace. K podnětu sdělujeme, že
obsah podnětu je příliš obecně položený a nevyplývá z něj přesně, zda se jedná o úklid nečistot,
či sněhu při ZÚK, LÚK, či jde jen o úklid psích výkalů.
Stanovisko p. Jiříka: Netýká se dopravy.
9. Vadí parkování aut na chodnících či na travnatých plochách, zejména v ul. Na Podkovce na
obou stranách a tam, kde je žlutá čára! Nikdo nekontroluje!
Uvedená problematika nespadá do působení OŽPAD a proto byla postoupena k vyjádření
příslušnému policejnímu orgánu- MP OŘ Prahy 4 s tímto výstupním stanoviskem:
Kontroly stání vozidel a postihování vlastníků/řidičů vozidel, kteří stojí v rozporu se zákonem je
obdobné jako v předchozím bodě. Tato lokalita je zařazena do prioritně kontrolovaných míst.
Stanovisko p. Jiříka: Netýká se jednosměrných ulic v zadané lokalitě.
10. Omezení rychlosti na 30 km/hod. ve vilové čtvrti (ohr. Ulicemi Na Dolinách, Lomnického,
Děkanská vinice I, Na hřebenech II).
Problematika tohoto dotazu byla zahrnuta do zadání na konkrétní prověření, případných úprav
dopravního režimu a do vyhodnocení stávajícího současného dopravního režimu, v lokalitě
Podolí, se zapracování všech podnětů, získaných veřejnou anketou VF dne 26.3.2015.
Celé prověření a vyhodnocování bylo zadáno odborné firmě: DIPRO s.r.o. p. ing. Arch. Filip
Jiřík (kontakt u vedoucího OŽPAD) a je ve fázi před odevzdání a předložení k veřejnému
projednávání s termínem září 2015.
Stanovisko p. Jiříka: Omezení rychlosti plošně v oblasti není snadné kontrolovat, neboť zde není trvale
přítomna policie. K alespoň částečnému zamezení nežádoucích průjezdů oblastí vozidly, která zde
nemají zdroj ani cíl dopravy byly použity právě zavedené jednosměrné ulice.
11. Úplný zákaz parkování v ul. Lopatecká v úseku mezi ul. Procházkova a Na Dolinách.
Problematika tohoto dotazu byla zahrnuta do zadání na konkrétní prověření, případných úprav
dopravního režimu a do vyhodnocení stávajícího současného dopravního režimu, v lokalitě
Podolí, se zapracování všech podnětů, získaných veřejnou anketou VF dne 26.3.2015.
Celé prověření a vyhodnocování bylo zadáno odborné firmě: DIPRO s.r.o. p. ing. Arch. Filip
Jiřík (kontakt u vedoucího OŽPAD) a je ve fázi před odevzdání a předložení k veřejnému
projednávání s termínem září 2015.
Stanovisko p. Jiříka: Z hlediska šířkového uspořádání komunikace je toto opatření jistě vhodné,
současný stav je pro obousměrný provoz nebezpečný. Vyparkování se však setká s odporem místních
obyvatel, kteří zde parkují. Byla zvažována i varianta jiného uspořádání jednosměrných ulic, ve
kterém byl i zmíněný úsek jednosměrný, pak by zde mohlo být parkování bezpečně zachováno.
12. Zobousměrnění ul. Na Lysině v úseku mezi ul. Lopatecká a Doudovou.
Problematika tohoto dotazu byla zahrnuta do zadání na konkrétní prověření, případných úprav
dopravního režimu a do vyhodnocení stávajícího současného dopravního režimu, v lokalitě
Podolí, se zapracování všech podnětů, získaných veřejnou anketou VF dne 26.3.2015.
Celé prověření a vyhodnocování bylo zadáno odborné firmě: DIPRO s.r.o. p. ing. Arch. Filip
Jiřík (kontakt u vedoucího OŽPAD) a je ve fázi před odevzdání a předložení k veřejnému
projednávání s termínem září 2015.
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Stanovisko p. Jiříka: Požadavek je možné splnit, respektive jednosměrnost obrátit, viz bod 2.
13. Zobousměrnění ul. Pod Klaudiánkou , případně zákaz parkování, případně v jednom směru
zákaz vjezdu kromě dopravní obsluhy.
Problematika tohoto dotazu byla zahrnuta do zadání na konkrétní prověření, případných úprav
dopravního režimu a do vyhodnocení stávajícího současného dopravního režimu, v lokalitě
Podolí, se zapracování všech podnětů, získaných veřejnou anketou VF dne 26.3.2015.
Celé prověření a vyhodnocování bylo zadáno odborné firmě: DIPRO s.r.o. p. ing. Arch. Filip
Jiřík (kontakt u vedoucího OŽPAD) a je ve fázi před odevzdání a předložení k veřejnému
projednávání s termínem září 2015.
Stanovisko p. Jiříka: Ulice Pod Klaudiánkou byla zjednosměrněna z důvodu snahy o její alespoň
částečné zklidnění, dříve fungovala jako vítaná zkratka mezi Podolskou vodárnou a Kavčími horami.
Tato funkce zkratky je nyní omezena pouze na jeden směr za cenu prodloužení tras pro místní
obyvatele. Nedochází zde již ke komplikovanému vyhýbání vozidel obou směrů. Navržený zákaz
parkování by jistě vyvolal oprávněné protesty místních obyvatel. Navržený zákaz vjezdu mimo
dopravní obsluhy by jistě nebyl respektován, viz běžné porušování omezení „průjezd zakázán“
v blízké ulici Na Podkovce. Jednosměrnost ulice Pod Klaudiánkou je v zásadě funkční, vozidla
v protisměru byla zaznamenána pouze v úseku Na Lysině – Na Zlatnici.
14. Úleva přetížených ulic v okolí (zkrácení tras rezidentů).
Problematika tohoto dotazu byla zahrnuta do zadání na konkrétní prověření, případných úprav
dopravního režimu a do vyhodnocení stávajícího současného dopravního režimu, v lokalitě
Podolí, se zapracování všech podnětů, získaných veřejnou anketou VF dne 26.3.2015.
Celé prověření a vyhodnocování bylo zadáno odborné firmě: DIPRO s.r.o. p. ing. Arch. Filip
Jiřík (kontakt u vedoucího OŽPAD) a je ve fázi před odevzdání a předložení k veřejnému
projednávání s termínem září 2015.
Stanovisko p. Jiříka: Není jasné, co připomínka požaduje.
15. Opravit betonové veřejné schody propojující ulici Na Zvoničce x Jeremenkova. Používají je
zejména děti jako příchod do mateřské školy. Zvednout veřejné osvětlení, aby svítilo na
poslední části schodů.
Uvedená problematika nespadá do působení OŽPAD a proto byla postoupena k vyjádření
příslušnému dotčenému orgánu- tj. správci místních komunikací – TSK HMP-OS JIH , oddělení
1400, v rámci působnosti na místních komunikacích, které konkrétně k uvedenému bodu ve
svém stanovisku sdělilo následující: k níže uvedeným bodům, které se týkají problematiky běžné
údržby komunikací sdělujeme, že v ul. Na Zvoničce byly závady zadány k opravě. Schodiště v
současné době nevykazuje havarijní závady a lokální opravy zde byly zařazeny do zásobníku akcí
prováděných v rámci běžné údržby.
Další část bodu taktéž nepřísluší OŽPAD a proto byl postoupen ke stanovisku příslušnému správci
SVO a to : ELTODO Citelum s vyjádřením k druhé části bodu: Veřejné osvětlení – schodiště Na
Zvoničce x Jeremenkova. Na základě Vaše podnětu byla provedena kontrola osvětlení schodiště.
Úpravou výšky stožáru VO č.401480 a výměnou osvětlovacího tělesa se zvýšenou svítivostí oproti
stávajícímu dojde ke zlepšení osvětlení schodiště. Úprava budu provedena v měsíci září 2015.
Stanovisko p. Jiříka: Netýká se jednosměrných ulic v zadané lokalitě.
16. Na bus č. 124 ve stanici „U školy“ zrušit „na znamení“. Hrozí ve směru Na Dvorce pád
v zatáčkách z kopce.
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Uvedená problematika nespadá do působení OŽPAD a proto byla postoupena k vyjádření
příslušnému dotčenému orgánu DP HMP, a.s. a ROPID s výsledným stanoviskem:
Charakter zastávky U Školy odpovídá poměru spojů, u kterých nedochází k výstupu ani nástupu
cestujících - dle posledního komplexního přepravního průzkumu z dubna 2015 bez obratu 29% spojů
(data za pracovní den v období 6:00 – 20:00). Navíc při umístění zastávek U Školy v jízdním pruhu,
blízkost přechodu pro chodce a směrových oblouků s omezenými rozhledovými poměry je snížení
počtu zastavujících spojů příznivé i pro bezpečnost dopravy (omezení objíždění až předjíždění
autobusů v zastávce těsně před přechodem pro chodce či před křižovatkou). Zbytečně nezastavující
spoje přinášejí nejen ekonomickou úsporu (především na pohonných hmotách), ale i snížení hlukové a
emisní zátěže, a to bez negativního vlivu na nabídku počtu spojů pro obsluhu území.
K výhradě týkající obtíží signalizace výstupu uvádím, že ve vozidlech provozovaných na lince 124
(autobusy SOR, Karosa-Renault Citybus, Karosa) jsou příslušná tlačítka dostupná na přídržných
tyčích po celém autobusu (u autobusů SOR lze navíc použít poptávková tlačítka dveří) a že je lze
použít již od odjezdu z předchozí zastávky (tedy ještě před průjezdem ulic Za Skalkou a Kovriginova)
Navíc nižší míra využití spojů v této oblasti umožňuje bez problémů zvolit k cestování sedadlo poblíž
tlačítek (a tedy tlačítko ovládat vsedě).
Stanovisko p. Jiříka: Netýká se jednosměrných ulic v zadané lokalitě.
17. Bus č. 124 vrátit zastávku MHD u polikliniky Budějovická. Bus č.205 stanice poliklinika
Budějovická ať není konečnou stanicí, aby se nemocní dostali na druhou stranu busem na
ostatní spoje.
Uvedená problematika nespadá do působení OŽPAD a proto byla postoupena k vyjádření
příslušnému dotčenému orgánu DP HMP, a.s. a ROPID s výsledným stanoviskem:
Zastávka Poliklinika Budějovická je linkou 205 obsluhována v obou směrech od 7.4.2015 (mj.
v reakci na požadavky cestujících a městské části).
Linka 124 je obousměrně vedena ulicí Olbrachtova, aby byl zajištěn společný nástup do shodných či
souvisejících směrů – ve směru na západ s linkami 118, 170 a 205 / na východ s linkami 118, 170,
BB1 a BB2. Dochází tak k rovnoměrnějšímu rozložení poptávky mezi jednotlivými spoji a zkrácení
souhrnného intervalu. Vedení linky 124 východní částí ulice Antala Staška by tak znamenalo rozdělení
nabídky spojení do oblastí ulice Na Strži a Zeleného pruhu / do Vyskočilovy ulice a zhoršení orientace
cestujících (linky shodných či souvisejících směrů by odjížděly od metra ze zastávek vzdálených cca
300 m).
Stanovisko p. Jiříka: Netýká se jednosměrných ulic.
18. Zavést PC kurzy pro důchodce.
Uvedená problematika podnětu nespadá do příslušnosti a působnosti OŽPAD. PC kurzy
v minulosti na ÚMČ P4 probíhaly v rámci rozhodnutí samosprávy jistě budou pokračovat i
v podzimních měsících letošního roku dál., neboť se setkaly s velkým zájmem seniorů.
Stanovisko p. Jiříka: Netýká se dopravy.
19. Opravit silnici Na Zvoničce. Jsou v ní díry, praskliny a obrubník na křižovatce je propadlý.
Uvedená problematika nespadá do působení OŽPAD a proto byla postoupena k vyjádření
příslušnému dotčenému orgánu- tj. správci místních komunikací – TSK HMP-OS JIH , oddělení
1400, v rámci působnosti na místních komunikacích, které se konkrétně k uvedenému bodu ve
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svém stanovisku nevyjádřilo. K úklidu na ostatních komunikacích, které v podnětu nebyly
konkrétně upřesněny, se musí vyjádřit vlastník či správce komunikace. K podnětu sdělujeme, že
obsah podnětu je příliš obecně položený a nevyplývá z něj přesně, zda se jedná o úklid nečistot,
či sněhu při ZÚK, LÚK, či jde jen o úklid psích výkalů.
Stanovisko p. Jiříka: Netýká se jednosměrných ulic v zadané lokalitě.
20. Úklid listí Na Zvoničce provádět častěji.
K uvedené problematice tohoto podnětu se příslušný správce TSK OS JIH ve
svém stanovisku vůbec konkrétně nevyjádřil. Úklid bude zřejmě prováděn v rámci běžné
činnosti OS JIH.
Stanovisko p. Jiříka: Netýká se jednosměrných ulic v zadané lokalitě.
21. Zhotovit přechod – zebru- spojující ul. Na Zvoničce do Gončarenkové ve směru na MHD č.
124 a pro přechod dětí do ZŠ.
Problematika tohoto dotazu byla zahrnuta do zadání na konkrétní prověření, případných úprav
dopravního režimu a do vyhodnocení stávajícího současného dopravního režimu , v lokalitě
Podolí, se zapracování všech podnětů, získaných veřejnou anketou VF dne 26.3.2015.
Celé prověření a vyhodnocování bylo zadáno odborné firmě: DIPRO s.r.o. p. ing. Arch. Filip
Jiřík (kontakt u vedoucího OŽPAD) a je ve fázi před odevzdání a předložení k veřejnému
projednávání s termínem září 2015. Při běžné kontrolní pojížďce bude zatím prověřena celá
zmíněná křižovatka a správce TSK HMP bude osloven na svolání jednání s dotčenými orgány za
účelem upřesnění doplnění umístění, dále počtu a také celkových nákladů na zřízení případných
přechodů.
Stanovisko p. Jiříka: Netýká se jednosměrných ulic v zadané lokalitě.
22. Nestavět žádný druh mostu na Smíchov- zničilo by se jediné sportoviště Žluté lázně pro děti
a všechny občany.
Uvedená problematika vůbec nespadá do působení OŽPAD.
Stanovisko p. Jiříka: Netýká se jednosměrných ulic v zadané lokalitě. V současné době plánovaný
most nevede přes Žluté lázně.
23. Cesta pro pěší u Vltavy-špína, bezdomovci, feťáci – úklid a dozor bezpečnosti (strážníků).
Po nich jízda na kolech zakázána a vesele se jezdí.
Uvedená problematika podnětu nespadá do věcné příslušnosti a působnosti OŽPAD a proto byla
postoupena k vyjádření příslušnému policejnímu orgánu- MP OŘ Prahy 4 a také MHMP, odboru
SVM s tímto výstupním stanoviskem:
MP OŘ Praha 4 – v rámci cyklostezky (po hranice s Prahou 12), Žlutých lázní až k porodnici Podolí
provádíme kontroly jak na kolech, tak i formou pěších hlídek. Všechny zjištěné závady jsou ihned
řešeny (poškozené lavičky, nepořádek, atd.) jsou hlášeny správci oblasti a vždy byla zajištěna ihned
náprava. Odbor SVM-MHMP-(pí. Libuše Bartůňková)se k uvedené problematice do dnešního dne na
účelových komunikacích ležících při břehu Vltavy, které jsou v jejich vlastnictví a mají je ve své
správě bohužel dosud nevyjádřilo.
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Stanovisko p. Jiříka: Netýká se jednosměrných ulic v zadané lokalitě.
24. Podolské nábřeží se stalo jednosměrkou. Udělat zákaz stání!
Uvedená problematika podnětu nespadá do věcné příslušnosti OŽPAD, proto byla postoupena
k vyjádření na ODA, MHMP. Dle sdělení ODA MHMP , který je na uvedené komunikaci příslušným
silničním správním úřadem, neboť se jedná o vybranou komunikační síť,k předmětnému dotazu
sdělují: po předložení konkrétního návrhu s odůvodněním problematických míst a samozřejmě po
odsouhlasení příslušným orgánem policie by ODA MHMP neměl problém s vydáním opatření
obecné povahy týkající se zákazu stání na komunikaci Podolské nábř.
Stanovisko p. Jiříka: Podolské nábřeží není jednosměrnou ulicí v žádné části své délky. Zřejmě je
myšleno, že v pravých pruzích v oblasti Dvorce – Kublov parkují hosté plaveckého bazénu a Žlutých
lázní a pro každý směr jízdy zůstává pouze jeden průjezdný pruh. Připomínka se tedy netýká
jednosměrných ulic.
25. Jednosměrky – NEDOMYŠLENÉ!
Problematika tohoto dotazu byla zahrnuta do zadání na konkrétní prověření, případných úprav
dopravního režimu a do vyhodnocení stávajícího současného dopravního režimu , v lokalitě
Podolí, se zapracování všech podnětů, získaných veřejnou anketou VF dne 26.3.2015.
Celé prověření a vyhodnocování bylo zadáno odborné firmě: DIPRO s.r.o. p. ing. Arch. Filip
Jiřík (kontakt u vedoucího OŽPAD) a je ve fázi před odevzdání a předložení k veřejnému
projednávání s termínem září 2015.
Stanovisko p. Jiříka: Připomínka je příliš obecná, aby na ni bylo možné reagovat. Principem zřízení
jednosměrných ulic byla legalizace parkování v ulicích, kde šířkové poměry neodpovídaly
obousměrnému provozu a dále znesnadnění přímého průjezdu lokalitou, což mělo zamezit průjezdům
zbytné dopravy.
26. Diskuse s rezidenty, ne příkaz. Několikanásobné zhuštění provozu v ul. Doudova. Nebezpečí
pro děti – velká rychlost projíždějících aut (všechna auta z MŠ tudy musí projet.
Problematika tohoto dotazu byla zahrnuta do zadání na konkrétní prověření, případných úprav
dopravního režimu a do vyhodnocení stávajícího současného dopravního režimu , v lokalitě
Podolí, se zapracování všech podnětů, získaných veřejnou anketou VF dne 26.3.2015.
Celé prověření a vyhodnocování bylo zadáno odborné firmě: DIPRO s.r.o. p. ing. Arch. Filip
Jiřík (kontakt u vedoucího OŽPAD) a je ve fázi před odevzdání a předložení k veřejnému
projednávání s termínem září 2015.
Stanovisko p. Jiříka: Ano, usměrnění provozu jednosměrnými ulicemi znamená, že všechna auta z MŠ
musí projet směrem do ulice Doudova. Pokud by byla doložena velká rychlost, lze instalovat příčné
prahy. Rovněž lze vyhovět připomínce č. 2 a změnit směr jednosměrné ulice, pak lze očekávat
připomínku, že všechna auta do MŠ jezdí ulicí Doudovou (byť její jinou částí).
27. Většina jednosměrek je do kopce (v zimě nevyjedeme z garáže).
Problematika tohoto dotazu byla zahrnuta do zadání na konkrétní prověření, případných úprav
dopravního režimu a do vyhodnocení stávajícího současného dopravního režimu , v lokalitě
Podolí, se zapracování všech podnětů, získaných veřejnou anketou VF dne 26.3.2015.
Celé prověření a vyhodnocování bylo zadáno odborné firmě: DIPRO s.r.o. p. ing. Arch. Filip
Jiřík (kontakt u vedoucího OŽPAD) a je ve fázi před odevzdání a předložení k veřejnému
projednávání s termínem září 2015.
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Stanovisko p. Jiříka: Ano, některé jednosměrné ulice jsou do kopce. Bylo by vhodné doložit konkrétní
příklad, ideálně polohu garáže. Konkrétní odůvodněný podnět může být námětem ke změně.
28. Nebezpečný výjezd ze čtvrti (křižovatka Na Dolinách) – 2 zrcadla
Problematika tohoto dotazu byla zahrnuta do zadání na konkrétní prověření, případných úprav
dopravního režimu a do vyhodnocení stávajícího současného dopravního režimu , v lokalitě
Podolí, se zapracování všech podnětů, získaných veřejnou anketou VF dne 26.3.2015.
Celé prověření a vyhodnocování bylo zadáno odborné firmě: DIPRO s.r.o. p. ing. Arch. Filip
Jiřík (kontakt u vedoucího OŽPAD) a je ve fázi před odevzdání a předložení k veřejnému
projednávání s termínem září 2015.
Stanovisko p. Jiříka: Zřejmě se jedná o křižovatku ulic Lopatecká a Na Dolinách. Tato křižovatka je
vybavena dvojicí dopravních zrcadel právě proto, aby bylo možné bezpečně vyjet z ul. Lopatecká na
ul. Na Dolinách, tedy dát přednost v jízdě vozidlům na hlavní pozemní komunikaci. Křižovatku by
bylo možné zpřehlednit a zlepšit rozhledové poměry vytažením chodníkových mysů na nárožích,
vozidlo z Lopatecké by si pak mohlo do křižovatky více najet, toto řešení by však znamenalo snížení
počtu parkovacích míst. Rovněž by řešením byla jednosměrnost Lopatecké ulice pouze pro vjezd do
vilové čtvrti, což by se však jistě setkalo s nesouhlasnými reakcemi a proto takové opatření ve
výsledné variantě nebylo navrženo.
29. Nechat pravidlo pravé ruky a ke školce ve Voráčovské ul. dát zpomalující semafor (tak jak
to chtěli Sousedé z Podolí).
Problematika tohoto dotazu byla zahrnuta do zadání na konkrétní prověření, případných úprav
dopravního režimu a do vyhodnocení stávajícího současného dopravního režimu , v lokalitě
Podolí, se zapracování všech podnětů, získaných veřejnou anketou VF dne 26.3.2015.
Celé prověření a vyhodnocování bylo zadáno odborné firmě: DIPRO s.r.o. p. ing. Arch. Filip
Jiřík (kontakt u vedoucího OŽPAD) a je ve fázi před odevzdání a předložení k veřejnému
projednávání s termínem září 2015.
Stanovisko p. Jiříka: Pravidlo pravé ruky je v lokalitě ponecháno. Zřizování SSZ ve Voráčovské ulici
je naprosto neodůvodněná a nesmyslná investice. Potřeba regulace dopravy je zde nárazová v období
návozu dětí do MŠ a může být řešena zpomalovacími prahy nebo směrovou šikanou, tedy stavebními
prvky nutícími řidiče snížit rychlost. Samozřejmě může dojít i ke změně jednosměrnosti dle bodu 2.
30. Zákaz zastavení Pod Děkankou – restaurace Skleník, směr k hl. silnici.
Podnět byl v terénu prověřen přímo v místě dne 6.8.2015 i za účasti zástupce PČR DI
s konstatováním, že v této části komunikace ,
je kontrola parkování zjišťována
a prověřována průběžně, dle jednotlivých intervalů a požadavků, přicházejících na OŽPAD a
průběžně je řešena s ohledem na rozestavěnost nedaleké stavby.
V oblouku křižovatky, se zákaz zastavení v délce cca 5 m , před restaurací Skleník, již stávající
nachází
a
je
dobře
viditelný.
V další
části
této
strany
vozovky
a
přilehlého chodníku nebylo parkování vozidel při kontrolách zjištěno. Na protilehlé straně byla
12.05.2015,pod čj: P4/062796/15/OŽPAD/NOVO/01285//DZ-079 povolena změna místní úpravy,v
ul. Pod Děkankou , U Děkanky, spočívající v realizaci nové úpravy trvalého dopravního
režimu, následně:



osazení 3 ks svislé dopravní značení „B 28-zákaz zastavení“
osazení 1 kusu E 8b, za hranicí křižovatky s ul. Nad spádem,pod nově osazenou B 28
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vyznačení nového vodorovného dopravního značení-„V 12c- zákaz zastavení“, 2 kusy,
cca 5-7 m, v obou obloucích křižovatky s ul. U Děkanky a naproti s ul.
Procházkova a tato úprava byla zaslána správci.- TSK HMP k realizaci.

Stanovisko p. Jiříka: Netýká se jednosměrných ulic, ale připomínka je velmi podnětná, neboť ulice
Pod Děkankou byla ponechána jako obousměrná a parkující vozidla mohou průjezd znesnadňovat (v
případě zjednosměrnění by tento problém zcela odpadl). Ve směru k ul. Na Dolinách (k hlavní silnici)
se dnes parkuje kolmo a probíhá zde výstavba rozsáhlé budovy. Je tedy zjevně zapotřebí prověřit, jaký
zde bude dopravní režim po dokončení stavby a případně navrhnout nějaká opatření k umožnění
obousměrného provozu, bude-li zde zachován. Lze předpokládat, že nová výstavba bude mít za
následek vyšší poptávku po parkování v předmětné ulici a jejím okolí.
31. Změnit na hlavní silnici od Podol. hřbitova kolem kolejí do ul. Pod Děkankou.
Problematika tohoto dotazu byla zahrnuta do zadání na konkrétní prověření, případných úprav
dopravního režimu a do vyhodnocení stávajícího současného dopravního režimu , v lokalitě
Podolí, se zapracování všech podnětů, získaných veřejnou anketou VF dne 26.3.2015.
Celé prověření a vyhodnocování bylo zadáno odborné firmě: DIPRO s.r.o. p. ing. Arch. Filip
Jiřík (kontakt u vedoucího OŽPAD) a je ve fázi před odevzdání a předložení k veřejnému
projednávání s termínem září 2015.
Stanovisko p. Jiříka: Zřejmě je myšleno zřízení hlavní pozemní komunikace na křižovatce ulic Na
Lysině a Pod Děkankou, aby vozidla jedoucí z ulice Na Lysině vlevo nemusela dávat přednost zprava.
Takové opatření je nevhodné, přispělo by k využívání průjezdů lokalitou z Kavčích hor ulicemi Na
Klaudiánce, Doudova, Na Lysině a Pod Děkankou, tato trasa nyní nahrazuje v uvedeném směru
nemožnost jízdy ulicí Pod Klaudiánkou ve směru do ul. Na Dolinách.
32. Vyřešit parkování v sídlišti Pankrác. Jak je možné povolit hřiště na beach volejbal bez
zajištění parkování – provoz do noci, rezidenti jezdí okolo.
Problematika
části
tohoto
dotazu
ohledně
parkování,
byla
zahrnuta
do
zadání
na konkrétní
prověření,
případných
úprav
dopravního
režimu a do vyhodnocení stávajícího současného dopravního režimu , v lokalitě Podolí, se
zapracování všech podnětů, získaných veřejnou anketou VF dne 26.3.2015. Celé prověření a
vyhodnocování bylo zadáno odborné firmě: DIPRO s.r.o. p. ing. Arch. Filip Jiřík (kontakt u
vedoucího OŽPAD) a je ve fázi před odevzdání a předložení k veřejnému projednávání
s termínem září 2015. Druhá část dotazu nespadá do působnosti kompetencí OŽPAD.
Stanovisko p. Jiříka: Netýká se jednosměrných ulic v zadané lokalitě.
33. Najít plochu pro oplocené stání vozidel v oblasti Nedvědova náměstí – podolská porodnice.
Uvedená problematika podnětu nespadá do věcné příslušnosti a působnosti OŽPAD
.V rámci nalezení takových ploch by bylo potřeba oslovit všechny vlastníky všech soukromých
ploch, právně a majetkově dořešených, v obou citovaných místech.
Stanovisko p. Jiříka: Netýká se jednosměrných ulic v zadané lokalitě.

C - Kultura, sport, volný čas, cestovní ruch
Podpora setkávání všech generací při volnočasových aktivitách ve Žlutých lázních.
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Připravované akce ve Žlutých lázních – aktuálně Běžecký happening, jinak objekt je v nájmu
soukromého subjektu.
1.

Popularizace čisté Vltavy a aktivit s ní spojených

Lze udělit záštitu na akci, MČ podpoří na webových stránkách.
2.

Alespoň jedno kino náročného diváka – Art kino na obvodě

Co Sigma, budeme hledat provozovatele.
3.

Alespoň jedno normální kino v oblasti Nusle – Podolí

Nelze, nejsou prostory.
4.

Branické divadlo opravit a otevřít

Hledá se nový nájemce.
5.

Mezigenerační spolupráce především děti + senioři.

V rámci rodinné politiky odbor školství organizuje akce a aktivity, které propojují obě generace
(soutěže, setkání, vystoupení).
Jejich četnost se opět odvíjí jednak od kapacitních možností a též finančních prostředků na tuto oblast.
Připravované akce na území Prahy 4 – např.Akčně – mezigeneračně dne 12. 9. 2015,PesFest 13.9.
2015 a Den zvířat 3.10. 2015 v parku Na Pankráci.
6.

Podpora dětských hřišť na smysluplném místě – negativním příkladem je hřiště u nábřežní
komunikace.

OKS konzultuje realizaci nových hřišť s OŽPADem.
7.

Řešení využití hřiště (TJ Zelená Liška) v ulici Na Strži, v minulosti využíváno, dnes sídliště
bezdomovců, zdroj nepořádku!!

V kompetenci OŽPAD.
8.

Koncerty na Nuselské radnici, výborná spolupráce v minulosti zvláště pro starší generaci

V rámci rozpočtu jsou plánované koncerty na Nuselské radnici v původní podobě.
9.

Pravidelně informovat veřejnost o akcích (sport, kultura na MČ P4) na všech kanálech +
vymyslet další akce.

Informace o akcích jsou zveřejňovány na webu MČ Praha 4 a na facebooku.
10. V roce 2018 oslaví 50 let plavecké třídy ZŠ Nedvědovo.
V současné době již nejsou v této škole celé plavecké třídy, tak jak tomu bylo v minulosti. Plavání se
věnují pouze někteří žáci.
V roce 2018 jistě městská část, tak jako u jiných významných výročí u všech škol bude s vedením
školy spolupracovat na důstojné oslavě tohoto výročí.
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11. Hodilo by se opravit park u školy a odstranit sochu stávající a nahradit ji novým dílem.
Opravu posoudíme, v kompetenci OSIO.

D - Sociální oblast, zdraví obyvatel, zdravý životní styl
Za OSOC mohu konstatovat, že uvedené připomínky se vztahují do oblasti samosprávy nikoliv státní
správy. Nicméně, vzhledem k tomu, že i OSOC je s občany v kontaktu, dovolím si k sociálním
otázkám vyjádřit určité návrhy.
1.
2.

Prohloubení znalostí o poskytnutí první pomoci v široké veřejnosti, např. formou
přednášek v kategorii zdraví.
Nedostatek míst v domovech seniorů.

Městská část Praha 4 má již delší dobu v plánu výstavbu domova pro seniory v Hudečkově ulici.
Výstavba domovů pro seniory obecně - v režii městské části je na politickém rozhodnutí vedení
radnice a na vizi v této oblasti. Samospráva může apelovat na MHMP, vznést tento požadavek na
jednání Zastupitelstva MHMP mohou i samotní občané. Ze zákona tuto péči je povinno zajistit hl .m.
Praha.
MČ Praha 4 není v současné době zřizovatelem žádného domova pro seniory. Domovy pro seniory
provozuje MHMP nebo soukromé instituce. Poptávka po umístění je dlouhodobě vyšší než nabídka,
ale toto tvrzení není tak zcela objektivním vyjádřením situace. Je velké množství žadatelů do DS, kteří
žádají o umístění z důvodů určité jistoty pro stáří, a když dostanou výzvu k nástupu pak ji odmítnout.
Domníváme se, že rozšíření služeb ve stávajícím bydlišti seniora, je vhodnější a sami senioři raději
zůstávají ve svém domácím prostředí, avšak se zabezpečenými službami.
Problém však je především u žádostí o akutní umístění, kde se domníváme, že by bylo možné situaci
řešit např. podmínkou při udělování grantů soukromým subjektům, kde by bylo limitováno, do jak
dlouhé doby bude žadatel umístěn, případně další určující podmínky.
3.

Nedostatek farmářských trhů a místních setkání s prodejem potravin.

Dle organizačního řádu živnostenský odbor provádí pouze kontrolní činnost tržního řádu, kam
farmářské trhy spadají, ale neuzavírá smlouvy na pozemky, kde trhy probíhají, neurčuje jejich
provozovatele, nevybírá místní poplatky za užívání veřejného prostředí ani v této věci nijak
nerozhoduje.
V tržním řádu jsou na území Prahy 4 povoleny celkem 4 farmářské trhy. Dva z nich vznikly na
základě požadavku podnikatelů a ty jsou v provozu. Trhy, které byly zařazeny do tržního řádu a to na
základě přání a představ naší radnice nikdy nefungovaly a to i přesto, že radnice podporuje vznik
farmářských trhů na vhodných místech Prahy 4 ke spokojenosti občanů. V Podolí skutečně farmářské
trhy nejsou a to z důvodu, že žádný podnikatel nepřišel se záměrem je tam zřídit. Pokud se zájemce
najde, zařídím, aby toto místo bylo zařazeno do tržního řádu a poskytnu provozovateli veškeré
informace k této problematice co mám k dispozici.
V druhé části bodu 3. nevím, co se tím přesně myslí. Pokud se jedná o prodej potravin v rámci
farmářských trhů či o prodej potravin v kamenných provozovnách. V případě, že připomínka se týká
prodeje potravin v kamenných provozovnách, tak majitelé nemovitosti určují komu a na jakou činnost
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nebytový prostor pronajímají. Pokud nebytový prostor má ,, soukromého“ vlastníka, nemůže radnice
ovlivnit činnost, která zde bude vykonávána.
4.
5.

Méně bariér pro pohyb a cestování (handicapované, senioři, s kočárky).
Dýchatelné ovzduší – NEZASTAVOVAT ŽÁDNOU ZELENOU PLOCHU!

Odbor stavební ÚMČ Praha 4, jako místně příslušný stavební úřad posuzuje umístění jednotlivých
staveb v řízeních podle stavebního zákona, výsledky řízení nelze předjímat. Pracovníci odboru
stavebního jsou na pravidelných měsíčních poradách seznamováni s rozhodnutím MHMP a MMR a
judikáty soudů. Vedoucí odboru s výsledky podnětů občanů referenty seznámí a připomene jim, že
dle §20 vyhlášky 501/2006 Sb. je využívání pozemků a umisťování staveb na nich možné jen tehdy,
když tyto stavby nezhoršují kvalitu životního prostředí a hodnotu území.
6.
7.

Zlepšení dostupnosti lékařské péče (víkendy, specialisté).
Více každodenních aktivit pro seniory.

Péče o seniory v rámci denních aktivit není dána městské části jako povinnost uložena zákonem. Jedná
se vždy o tzv. „nadstandard“, který politici poskytují seniorům v rámci vyčlenění finančních
prostředků v rozpočtu na daný rok na tuto oblast. Četnost, množství jednotlivých aktivit je limitováno
jak finančními prostředky, tak kapacitními možnosti odboru školství, který tuto činnost pro seniory
zajišťuje v rámci rodinné politiky.
Tento bod navazuje svým způsobem na bod předchozí. Opět se jedná o rozšíření stávajících aktivit, a
to buď prostřednictvím ÚSS nebo organizací, které na činnost pro seniory dostávají granty. Jako
prioritní vnímáme ty aktivizační činnosti, které si sami senioři organizují, před těmi, kdy jsou jen
pasivními příjemci.
8.

Zachování 4 –medvědů v Podolí.

Prostory pro o.s. 4 – medvědi v objektu ZŠ Nedvědovo náměstí, musely být uvolněny z důvodu
potřeby školy – nárůstu počtu dětí. ZŠ je prioritně určena pro výuku… Prostory škola pronajímá pouze
v případě jejich nevyužití.
Další setrvání 4 – medvědů v lokalita Podolí závisí na možnosti volných prostor – více informací
poskytne OOM.

E - Rozvoj MČ Praha 4 – Podolí – podnikání
1.

Problém zastavování zelených ploch – např. lokalita Podolské schody, Kavčí hory.

Z hlediska územního rozvoje městské části Praha 4 podle platného Územního plánu sídelního útvaru
hl.m. Prahy schváleného usnesením Zastupitelstva hl.m.Prahy č. 10/05 ze dne 9.9.1999, který nabyl
účinnosti dne 1.1.2000, včetně schválených a platných změn i změny Z 1000/00 ÚP SÚ hl.m. Prahy
vydané na základě usnesení Zastupitelstva hl.m. Prahy č. 30/86 dne 22.10.2009 formou Opatření
obecné povahy č.6/2009 s účinností od 12.11.2009, se pozemky severozápadně od Podolských schodů
v k.ú. Podolí nacházejí v území funkčně vymezeném jako OV – všeobecně obytné, s kódem míry
využití území „C“. Území jihovýchodně od Podolských schodů leží v území OB - čistě obytném bez
stanoveného kódu míry využití území.
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V dotčené lokalitě mezi ulicemi Ve svahu a Sinkulova v ploše severozápadně od Podolských schodů
byl městské části předložen cca před 4 lety předimenzovaný záměr masivní výstavby bytového
komplexu ve tvaru organické terasovitě uspořádané hmoty nazvaný „ Happy Way district „ . Městská
část s tímto záměrem nesouhlasila, byl v příkrém rozporu s platným územním plánem.
Aby se zabránilo dalším snahám developrů necitlivě zastavět a vytěžit území přijalo Zastupitelstvo
MČP4 usnesení č. 10Z-53/2012 ze dne 6.9.2012 ve kterém jsou stanoveny limity ve výstavbě pro
stabilizované rezidenční území v Podolí ( příloha č. 2).
Městská část také vyjádřila jednoznačný nesouhlas k žádosti o úpravu a navýšení kódu míry využití
území a přijala usnesení Rady MČP4 č. 30R-1278/2013 ze dne 9.10.2013 kde nesouhlasí s návrhem
ÚP SÚ HMP č. U 1164 v k.ú. Podolí a změnou kódu C nově na H v území OV – všeobecně obytném.
( kód C = skupinové rodinné domy a viladomy s max. 3 nadzemními podlažími a se 4 NP ustupujícím;
kód H by znamenal zástavbu městského typu s 8 NP a s 9NP ustupujícím )
Nesouhlasné stanovisko je nadále v platnosti a každý případný stavební záměr musí být projednán
v Komisi územního rozvoje a výstavby RMČP4.
Odbor stavební ÚMČ Praha 4, jako místně příslušný stavební úřad posuzuje umístění jednotlivých
staveb v řízeních podle stavebního zákona, výsledky řízení nelze předjímat. Pracovníci odboru
stavebního jsou na pravidelných měsíčních poradách seznamováni s rozhodnutím MHMP a MMR a
judikáty soudů. Vedoucí odboru s výsledky podnětů občanů referenty seznámí a připomene jim, že
dle §20 vyhlášky 501/2006 Sb. je využívání pozemků a umisťování staveb na nich možné jen tehdy,
když tyto stavby nezhoršují kvalitu životního prostředí a hodnotu území.
2.

Naddimenzované stavby ve stávající zástavbě – nesouhlas.

Odbor stavební ÚMČ Praha 4, jako místně příslušný stavební úřad posuzuje umístění jednotlivých
staveb v řízeních podle stavebního zákona, výsledky řízení nelze předjímat. Pracovníci odboru
stavebního jsou na pravidelných měsíčních poradách seznamováni s rozhodnutím MHMP a MMR a
judikáty soudů. Vedoucí odboru s výsledky podnětů občanů referenty seznámí a připomene jim, že
dle §20 vyhlášky 501/2006 Sb. je využívání pozemků a umisťování staveb na nich možné jen tehdy,
když tyto stavby nezhoršují kvalitu životního prostředí a hodnotu území.
3.
4.

Zklidněné ulice, obchodní obytná ulice v Podolí ul. Podolská.
Nezastavovat svahy Kavčích hor –Jeremenkova a Podolská ul.

Odbor stavební ÚMČ Praha 4, jako místně příslušný stavební úřad posuzuje umístění jednotlivých
staveb v řízeních podle stavebního zákona, výsledky řízení nelze předjímat. Pracovníci odboru
stavebního jsou na pravidelných měsíčních poradách seznamováni s rozhodnutím MHMP a MMR a
judikáty soudů. Vedoucí odboru s výsledky podnětů občanů referenty seznámí a připomene jim, že
dle §20 vyhlášky 501/2006 Sb. je využívání pozemků a umisťování staveb na nich možné jen tehdy,
když tyto stavby nezhoršují kvalitu životního prostředí a hodnotu území.
5.
6.

Sportovně rekreační propojení Podolského nábřeží, Veslařského ostrova a Císařské louky.
Využití břehu Vltavy pro rekreaci obyvatel a kulturu.

Městská část Praha 4 z hlediska územního rozvoje využije při projednávání záměrů v lokalitě podél
Vltavy dokumenty vypracované IPR :
„Koncepce pražských břehů“ a „Manuál tvorby veřejných prostranství“.
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Sledovaným jevem je především zajištění a rozšíření prostupnosti území a náplavek pro pěší a
cyklisty. Podporujeme také realizaci sportovních volnočasových zařízení v souladu s platnými
souvisejícími předpisy.
7.
8.

Vyhlídková cesta na Kavčích horách a na hraně Kavčích hor.
Tvrdší postup proti nepovoleným stavbám YACHT CLUB CERE.

V případě nepovolených staveb je postup stavebního úřad dán §129 stavebního zákona. Stavebník
nepovolené stavby má ze zákona možnost požádat o dodatečné povolení stavby. Stavební úřady
postupují při výkonu státní správy v souladu s § 2 odst.4 zákona č.500/2004 Sb., který ukládá
správním orgánům postupovat vždy v obdobných případech shodně, bez zbytečných rozdílů. Městská
část Praha 4 je v řízeních kdy dochází k umístění stavby (a to i dodatečným povolením) účastníkem
řízení, může tedy práva občanů v tomto řízení hájit (doporučuji zde doplnit vyjádření OKAS).
9.

Regulační plán Podolí.

F - Školství, výchova, vzdělávání
1.

Spádovost MŠ. Zajistit dostatek míst v MŠ.

Spádovost MŠ není zákonem stanovena a MČ nemůže rodičům určovat do jaké MŠ mají své dítě
umístit. Ze zákona je MČ povinna zajistit dítěti na svém území (tedy v rámci celého území MČ) místo
v MŠ poslední rok před nástupem povinné školní docházky.
Počet míst v MŠ se dlouhodobě každým rokem zvyšuje. Tam, kde to prostorové možnosti a provoz
školy umožňuje, vznikají třídy MŠ i v ZŠ. MČ využívá též volné nebytové prostory, ale výstavba
nových objektů MŠ se vždy odvíjí od finančních možností a rozhodnutí samosprávy (v současné době
evidujeme volná místa ve 4 mateřských školách).
Podle demografické studie v nejbližších letech se zvýšená poptávka po místech v MŠ zastaví – naopak,
po roce 2020 je předpoklad výrazného poklesu porodnosti.
V případě potřeby dalších míst v MŠ je nutno hledat rezervy v nebytových objektech – jejich
výpovědí, či výstavbou pavilonů v areálech některých stávajících MŠ či ZŠ.
2.

Podpora rozmanitosti zaměření škol. Spolupráce ZŠ a MŠ v dané lokalitě.

Odbor školství kontinuálně spolupracuje s řediteli škol, sleduje nové trendy ve směřování a vývoji
základního školství. V rámci metodického vedení doporučuje, poskytuje pomoc, informace, ale
základní rozhodnutí o zaměření konkrétní školy má ze zákona ředitel školy. Ten je zodpovědný za
školní vzdělávací program, jeho naplňování a uskutečňování.
Zřizovatel v rámci své činnosti může doporučit změnu, doplnění, úpravu, ale nemůže nařídit.
Celorepublikově není dána pravomoc zřizovateli, určovat jaké zaměření má konkrétní škola mít,
přestože by chtěl na svém území mít množství různě zaměřených škol.
Základní škola má právní subjektivitu a je zcela na jejím vedení, jaké zaměření zvolí.
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Městská část Praha 4 může rodičům nabídnout výběr z různých zaměření , například rozšířenou výuku
- jazyků, matematiky, sportu, fotografie a výtvarného umění, výpočetní techniky. Disponuje též
třídami s alternativní výukou, třídami pro děti s poruchami učení.
Výběr rodičů je ale limitován jednak povinností každého ředitele, přednostně přijmout dítě ze své
spádové oblasti, která je u ZŠ stanovena vyhláškou, ale též volnou kapacitou školy.
Spolupráce MŠ a ZŠ je opět v režii jednotlivých škol. Odbor školství metodicky vede, ale nemůže
nařizovat. MŠ i ZŠ však organizují pro své děti a žáky společné aktivity, návštěvy a spolupráce MŠ se
ZŠ – zejména u předškoláků je běžným jevem a tradicí.
3.

Málo krytých sportovních hal u škol.

Otázka výstavby krytých hal u škol se bohužel odvíjí od finančních možností městské části…
Cestou by bylo možné politické jednání na úrovni MHMP – vypsání dotačního programu na tuto
oblast, bohužel opět rozhodují finanční prostředky.
Možná je i spolupráce s bohatšími sportovními kluby, či oddíly…
4.

Rekonstrukce okolních ploch ZŠ Nedvědovo náměstí pro účely sportu a volného času.

V blízkosti ZŠ Nedvědovo náměstí je zrekonstruované víceúčelové hřiště SOKOL Podolí, možnost
rekonstrukce dalších ploch je nutné zajišťovat v návaznosti na územní plán a na rozpočtových
možnostech MČ.
5.

Zajistit dostatečný počet míst ve školních družinách.

I přes velkou snahu a přání – nelze navýšit počet míst v družinách podle skutečných požadavků
jednotlivých škol.
MHMP z finančních důvodů (platy vychovatelek) nenavyšuje dostatečně místa v družinách dle
požadavků… Kapacita školní družiny je zvyšována především v místech s masivní bytovou výstavbou.
V současné době je praxe taková, že pokud nějaká škola nemá potřebu míst v družině – poskytne tato
místa, a ta jsou přidělena škole, která o navýšení žádá – vše pouze v rámci městské části.
Tuto otázku by mohli politici projednat na MHMP a snažit se o změnu.
Úspěšnost takovýchto jednání je ale nejistá, neboť do budoucna bude trend školní družinu považovat
za fakultativní službu, která neslouží k přímému vzdělávání a tudíž by měla být plně hrazena rodiči.
Alternativou, kterou již některé školy zavedly, je zřízení školního klubu za úplatu. Dále je možnost
využívat mimoškolní činnost, kterou nabízí jiné organizace (Hobby centrum).
6.

Obnovit PC kurzy pro důchodce.

PC kurzy v minulosti probíhaly v rámci rozhodnutí samosprávy, budou probíhat i v podzimních
měsících letošního roku.
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G - Bezpečnost a prevence
1.

Více policistů, strážníků v ulicích.

Městská část Praha 4 dlouhodobě velmi aktivně a pozitivně spolupracuje v rámci své činnosti s
městskou policií i policií České republiky.
Pracovníci úřadu vždy upozorňují strážníky i policisty na jednotlivé lokality, problémy i události a
snaží se vzájemnou spoluprací nalézt jejich řešení.
Počet strážníků – policistů v ulicích městské části se vždy odvíjí od kapacitních možností MP a
PČR, které MČ neřídí.
Politická jednání na vyšší úrovni (MHMP, Parlament ČR), by byla vhodná k docílení posílení jak
strážníků MP, tak policistů PČR.
2.

Respektování dopravního značení

Opět kontrola je zcela v režii MP a PČ.
Občan sám může tyto orgány uvědomit o nedodržování dopravního značení.
3.

Omezení heren, kasin.

Počet heren i kasin se odvíjí na rozhodnutí politického vedení jak městské části, tak MHMP.
Na MČ P4 byl v minulosti již počet heren a kasin výrazně omezen – MHMP některé vrátil zpět do
provozu.
4.

Více hlídek hlavně v noci. Problém vykrádání aut (3x v týdnu). Oblast Pankráce, sídliště
v okolí haly na beach volejbal.

Počet hlídek opět závisí na kapacitních možnostech MP a PČR. MČ P4 pravidelně upozorňuje, dává
podněty a žádá, ale neovlivní.
Cesta ke zlepšení je navýšení počtu strážníků a policistů – politický tlak…
5.

Omezit množství bezdomovců.

Problém s bezdomovci je problémem celé Prahy.
MČ spolupracuje s neziskovými organizacemi, které se prací s lidmi bez přístřeší zabývají,
dlouhodobě finančně podporuje terénní služby v této oblasti. Také úzce spolupracuje s MP a PČR.
Odbor životního prostředí odstraňuje zjištěná přístřeší na pozemcích MČ.
V rámci činnosti sociálního odboru je těmto lidem zajišťována lékařská i sociální péče včetně
poradenství, jak se z této situace dostat. Problémem je, že pro značnou část těchto lidí je
bezdomovectví jejich životním stylem.
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Řešením v této otázce je spolupráce všech MČ v Praze pod zastřešením hl. m. Prahou.
6.

Bezpečnost cyklostezek.

Z hlediska bezpečnosti a prevence lze pouze opakovaně žádat o kontrolu cyklostezek MP.

H - Životní prostředí
1.

Zmapovat, chránit studánky (Libušina – zachovávat vodní zdroj pro případ havárie, když
nestačí zásobování PVK, a.s.).

Studánky zmapované jsou. Seznam studánek na území celé Prahy je dohledatelný na portálu životního
prostředí http://portazp.praha.eu.
Konkrétně stránky týkající se studánek:
http://portalzp.praha.eu/jnp/cz/priroda_krajina_a_zelen/prazske_studanky/index.html, přičemž hledání
je možné i dle městských částí.
Co se týká ochrany vod ze studánek pro pitné účely, tak přednostní využití podzemních vod pro pitné
účely je zakotveno ve vodním zákoně (§ 29 zákona č. 254/2001 Sb.), avšak tyto vody musí svoji
kvalitou splňovat požadavky na pitnou vodu. Bohužel s ohledem na poslední rozbory vody ze
studánky Libušina v Praze 4, není možné vodu z této studánky využít jako vodu pitnou, neboť
nesplňuje požadavky dané vyhláškou (č. 252/2004 Sb.), jelikož obsah síranů a dusičňanů je vyšší než
připouští limity stanovené touto vyhláškou a byl zaznamenán i výskyt bakterií. Rozbory vody ve
studánkách objednává a nechává u akreditované laboratoře vyhotovit Magistrát hl. m. Prahy, odbor
ochrany prostředí.
2.
3.

Tříděný odpad –počet, velikost nádob, četnost svozu – P4, Bartákova ul., Podolská (zvláště
plasty).
Úklid v ulicích chybí! Chodníky jsou naprosto bez úklidu a bez údržby (viz schody z Pravé
ulice do ulice Na Zlatnici – psí exkrementy, odpadky, nedopalky od cigaret apod.)

Předáme správci komunikací TSK.
4.

Prořezy a výsadba stromů v ul. Lopatecká, Procházkova, Pod Děkankou, Doudova, Nad
Spádem.

Stromy jsou TSK. Dle vyjádření tohoto subjektu bude v nejbližší době zajišťovat jejich prořez.
5.

Zkultivovat park před „malou budovou ZŠ Nedvědovo (lavičky, ping-pong) a Podolskou
ulicí mezi ul. Dvorce a bazénem.

Pingpongové stoly byly neustále poškozovány, z tohoto důvodu byly odstraněny. Rekultivace pro
letošní rok není plánována. Navrhneme jako investiční akci pro rok 2016
6.

Upravit vyhlídkovou cestu na Kavčích horách nad plaveckým stadiónem.

Budeme je o tomto požadavku informovat.
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7.

Kontrolovat volné pobíhání psů v místech, kde to není povoleno.

Kontrola je v gesci městské policie. V současné době se připravuje vyhláška upravující volný pohyb
psů na území HMP.

I - Občan, úřad, informovanost
1.
2.

Více občerstvení – závodní jídelna.
Důstojnější distribuce lístků na akce pro seniory.

Tento problém je letitý, do současné doby se nenalezl způsob vhodnější distribuce vstupenek tak, aby
bylo zajištěno, že vstupenky skutečně obdrží pouze senioři z MČ P4.
V minulosti výdej probíhal na jednotlivých informačních centrech, kde si ale stěžovali jiní občané, že
senioři v konkrétní dny výdejů tvoří stejné fronty, tak jako dnes na úřadě MČ a znemožňují a
zpomalují činnost IC…
3.

Zrušení plavenek.

Plavenky zrušeny nebyly.
Jejich nákup i distribuce jsou ale možné teprve až po odsouhlasení rozpočtu MČ P4 na daný rok. Z
tohoto důvodu nejsou plavenky v prodeji od počátku roku (v letošním roce jsou v prodeji od června do
vyčerpání zásob).
Pokračování této aktivity je opět plně v kompetenci samosprávy.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Zabezpečení prostoru úřadu.
Více aktualit na webu, lepší přehlednost webu.
Neformální web MČ Prahy 4 – příspěvky od obyvatel.
Strategický plán s pocitovou mapou na webu.
Zvýšení platů úředníků.
Větší informovanost občanů – nové výstavby – možnost protestovat.
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Občané se shodli vždy na dvou problémech v každé oblasti, bylo tudíž sepsáno 18největších
problémů/podnětů, u kterých hlasováním určili pořadí důležitosti (graf č. 1)
A. Zajistit úklid psích exkrementů
A. Vyřešit nevhodné parkování (Podolská vodárna)
B. Vyhodnotit a upravit stávající jednosměrný režim v Podolí
B. Vyřešit parkování s ohledem na mimopražské řidiče
C. Popularizovat čistou Vltavu a aktivity s ní spojené
C. Zajistit alespoň jedno normální kino v oblasti Nusle - Podolí
C. Podpořit výstavbu dětských hřišť na smysluplném místě
D. Zlepšit dýchatelnost ovzduší - zvýšit kvalitu životního prostředí
D. Vyřešit nedostatek farmářských trhů a místních setkání s prodejem potravin
E. Využít břehy Vltavy pro rekreaci obyvatel a kulturu
E. Nezastavovat zelené plochy v lokalitě Podolské schody
F. Zajistit dostatek míst v MŠ
F. Zrekonstruovat okolní plochy ZŠ Nedvědovo náměstí
G. Respektovat dopravní značení
G. Zvýšit počet policistů/strážníků v ulicích
H. Navýšit stanoviště na tříděný odpad
H. Zajistit úklid v ulicích, chodníky jsou bez údržby
Vyhodnotit a zachovat stávající dopravní režim v Podolí
Všech 17 problémů/podnětů bylo ověřeno mezi občany anketou v měsíci květnu. Celkem bylo
odevzdáno 202 vyplněných anketních lístků. V rámci ověřovací ankety byl doplněn podnět
„Vyhodnotit a zachovat stávající dopravní režim v Podolí“, který byl dopsán na čtyřech anketních
lístcích. Výsledky hlasování jsou uvedeny v grafu č. 2.
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Na základě celkového vyhodnocení výsledků Veřejného fóra a následné ověřovací anketě je
stanoveno 10P pro oblast Podolí, seřazeno od největší důležitosti podle počtu získaných hlasů na
veřejném fóru a v anketě:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Vyhodnotit a upravit stávající jednosměrný režim v Podolí
Nezastavovat zelené plochy v lokalitě Podolské schody
Vyřešit parkování s ohledem na mimopražské řidiče
Zajistit úklid v ulicích, chodníky jsou bez údržby
Zajistit úklid psích exkrementů
Zvýšit počet policistů/strážníků v ulicích
Využít břehy Vltavy pro rekreaci obyvatel a kulturu
Zlepšit dýchatelnost ovzduší - zvýšit kvalitu životního prostředí
Navýšit stanoviště na tříděný odpad
Zajistit dostatek míst v MŠ

Příslušné odbory předloží do 10.8.2015 Komisi MA21 písemné komentáře k návrhu řešení ke všem
podnětům, které občané sepsali na veřejném fóru. Následně Komise MA21 doporučí Radě MČ Praha
4 další postup.
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