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Veřejné fórum 2018
Městská část Praha-Libuš pořádala veřejné fórum dne 23. dubna 2018 v tělocvičně Klubu Junior na
Sídlišti Písnice. Fóra se účastnilo 62 občanů zapsaných v prezenční listině. V rámci veřejných fór
občané každoročně stanovují problémy/podněty, navrhují jejich pořadí podle důležitosti a mají
možnost diskutovat s přítomnými zastupiteli a zaměstnanci úřadu MČ Praha-Libuš o dalším rozvoji
území.
Městská část Praha-Libuš je od roku 2005 zapojena do projektu Zdravé město, který v České republice
zastřešuje asociace Národní síť Zdravých měst ČR (NSZM). Společnou myšlenkou Zdravých měst je
zvyšovat kvalitu života a zdraví obyvatel s výhledem na dlouhodobou budoucnost a udržitelný rozvoj.
V souladu s metodikou NSZM jsou veřejná fóra pořádána v konkrétní lokalitě vždy jednou ročně, aby
občané byli informováni, jak se jejich podněty řeší a mohli navrhnout další. Mnohdy, u větších
problémových oblastí, je vhodné následně pořádat kulaté stoly, aby došlo k upřesnění požadavku
občanů k řešení.
Výstupy z veřejného fóra jsou ověřovány anketou a tím se dává prostor k vyjádření více občanům,
i těm, kteří se veřejného fóra nemohli účastnit. Anketní lístky byly distribuovány v červnovém čísle
časopisu U nás, ve školských zařízeních, v budovách úřadu a místních spolcích. Anketní lístek byl
k vyplnění elektronicky (odkaz byl na webových stránkách a facebooku městské části).
Veřejné fórum s ověřovací anketou je účelné pořádat v první polovině roku, aby výstupy mohly být
zařazeny harmonogramu akcí pro následující rok a souběžně i do rozpočtu MČ Praha-Libuš pro další
rok.
Výstupem veřejného fóra je určení 10 největších priorit/podnětů, které občané vnímají jako potřebné
ke zkvalitnění jejich života.
Harmonogram:







pořádání veřejného fóra:
anketní hlasování:
vyhodnocení výstupů veřejného fóra a ankety:
předání závěrečné zprávy Zastupitelstvu MČ:
předání výstupů k vyjádření na odbory úřadu:
shrnutí postupu řešení v Komisi udržitelného rozvoje:

23. 4. 2018
1. 6. 2018 – 30. 6. 2018
červenec 2018
září 2018
září 2018
září 2018

Na veřejném fóru občané diskutovali u kulatých stolů v 7 oblastech:
A. Rozvoj MČ, bezpečnost, sociálně patologické jevy, veřejná správa
B. Občanská vybavenost, podnikání, služby, bydlení
C. Zdravý životní styl, zdravotnictví, sociální oblast, národnostní menšiny
D. Školství, volný čas, sport, kulturní a společenský život
E. Životní prostředí, péče o vzhled městské části
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F. Doprava
G. Studentský stůl
U jednotlivých stolů byly sepsány tyto podněty občanů:
A. Rozvoj MČ, bezpečnost, sociálně patologické jevy veřejná správa





pracovat dále s výsledky pocitové mapy a aktualizovat dle stavu
podnět městské policii k prošetření objektu č.p. 134 (opět pohyb sociálně slabších vrstev)
územní rozvoj okolo stanic metra
vytvoření přirozeného centra obce

B. Občanská vybavenost, podnikání, služby, bydlení




zlepšení možnosti parkování - v rámci občanské vybavenosti s ohledem na plánovanou
výstavbu metra
kapacita pošty
revitalizace náměstíčka v Písnici (možnost kulturních akcí, trhů)

C. Zdravý životní styl, zdravotnictví, sociální oblast, národnostní menšiny








finanční podpora rozvozu obědů pro seniory a nemocné
informovanost obyvatel o možnosti stravování (škola, restaurace) cenově dostupného
podpora projektů výstavby multifunkčního hřiště (areál mezi Libuš – Kunratice)
pomoc s dovozem potravin z potravinové banky pro nepohyblivé sociálně slabé občany
nespokojenost s fungováním zdravotního střediska
místo výstavby multifunkčního hřiště klidová ona MČ Libuš (park, lavičky, hřiště, fitness
koutek)
přednášky ve školách proti rasismu (střední školy)

D. Školství, volný čas, sport, kulturní a společenský život







tělocvična při ZŠ s RVJ – stará Písnice – komunitní centrum
vybudování zázemí u sportovišť v Písnici a umožnit širší využití (TJ Sokol Písnice)
hřiště na pétanque v ulici Na Domovině (ze zeleně plochy u panelových domů)
stálý kulturně společenský prostor (exteriér, interiér), který by nebyl na úkor jiných aktivit
(například. č.p. 1)
ustálený provoz MŠ (a družin ZŠ) v období hlavních (letních) prázdnin
kulturně-společenské centrum nad cykloprodejnou ve staré Písnici + vybavení okolí

E. Životní prostředí, péče o městské části





zvýšit četnost separovaného odpadu
zkrášlení zelených pásů kolem místních komunikací
zorganizovat veřejnou akci na úklid veřejné zeleně
ozelenění betonové zdi před ZŠ Meteorologická
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F. Doprava









dodržování rychlosti na ulici Libušská v úseku mezi ulicemi Jalodvorská – Dobronická
Okrová ulice – převod ulice do veřejné správy (trvá 18 let)
rekonstrukce ulice Na Močále
rekonstrukce ulice Obrataňská – (ke sběrnému dvoru, katastr MČ Praha-Kunratice)
zřídit autobusovou zastávku Mílová (směr Modřany)
znemožnit zkratku Na Musilech – K Lukám (místo Libušská – Dobronická)
umožnit zkratku Drůbežářská (ulehčit Dobronická – Libušská)
opravit propadající kanály Libušská

G. Studentský stůl





knihobudky na zastávce MHD Jirčanská a u Libušské pošty
zeleň do kruhového objezdu mezi zastávkami Jirčanská a Sídliště Libuš
volnočasový klub pro děti a mládež
vybudovat chodník mezi sídlištěm Písnice a starou Písnicí

Občané se shodli vždy na dvou prioritách v každé oblasti, tudíž bylo sepsáno 14 největších
priorit/podnětů, u kterých hlasováním určili pořadí důležitosti (graf č. 1).

A: Uzemní rozvoj v okolí metra D (5 hlasů)
A: Vytvoření přirozeného centra obce (5 hlasů)
B: Vytvoření parkovací kapacity u metra D (5 hlasů)
B: Revitalizace náměstíčka v Písnici (možnost kulturních akcí, trhy) (15 hlasů)
C: Klidová zóna MČ – oblast Na Jezerách (místo výstavby multifunkčního hřiště) (20 hlasů)
C: Pomoc s dovozem potravin z potravinové banky – nepohybliví sociálně slabší občané (2 hlasy)
D: Stálý kulturně-společenský prostor na Libuši (exteriér, interiér) (9 hlasů)
D: Tělocvična při písnické škole - komunitní centrum ve staré Písnici (2 hlasy)
E: Odvoz separovaného odpadu - četnost (2 hlasy)
E: Ozelenění betonové zdi před ZŠ Meteorologická (1 hlas)
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F: Dodržování rychlosti na Libušské ulici - úsek Jalodvorská – Dobronická (3 hlasy)
F: Okrová ulice – převod ulice do veřejné správy (16 hlasů)
G: Vybudování chodníku mezi sídlištěm Písnice a starou Písnici (4 hlasy)
G: Zřízení volnočasového klubu pro mladé (18 hlasů)

Všech 14 priorit/podnětů bylo mezi občany ověřeno anketou, a to v období měsíce června 2018.
V letošním roce měla anketa stejnou podobu hlasování, jako v roce 2017. Občané mohli upřednostnit
(plusové hlasy) nebo naopak upozadit (mínusové hlasy) některý z priorit. Občané měli k dispozici
celkem 6 hlasů, které mohli libovolně použít (upřednostnit či upozadit některou z priorit). Anketa měla
jak elektronickou tak papírovou podobu. Anketní lístek byl platný po označení 1 – 6 hlasů.
Internetovou anketu vyplnilo 159 občanů, anketních lístků papírových bylo odevzdáno 152 z toho 21
neplatných. Celkově tedy bylo vyplněno 311 dotazníků, z toho 290 platných.
Na základě celkového vyhodnocení výsledků Veřejného fóra a následné ověřovací ankety je stanoveno
10P Libuše a Písnice pro rok 2018 (řazeno od největší důležitosti podle počtu získaných hlasů na
veřejném fóru a v anketě):

Vytvořit přirozené centrum obce
Zajistit uzemní rozvoj v okolí metra D
Revitalizovat náměstíčko v Písnici (možnost kulturních akcí, trhy)
Vytvořit parkovací kapacity u metra D
Vybudovat chodník mezi sídlištěm Písnice a starou Písnici
Převést ulici Okrová do veřejné správy
Zvýšit četnost odvozu separovaného odpadu
Vybudovat tělocvičnu při písnické škole - komunitní centrum ve staré Písnici
Zřídit stálý kulturně-společenský prostor na Libuši
Zajistit klidovou zónu MČ – oblast Na Jezerách (místo výstavby multifunkčního hřiště)
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Graf č. 1:

Výsledky hlasování na veřejném fóru
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Výsledky hlasování v anketě
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