
 

 
 

 
 
 

 

USNESENÍ Z 2. JEDNÁNÍ  
VÝBORU MÍSTNÍ AGENDY 21 

V ROCE 2021 
 

dne 20. 4. 2021 
Výbor: 
Předseda výboru:     Ing. Vít Bobysud 
Místopředseda výboru:    Mgr. Yveta Kvapilová 
Členové výboru:     Doc. Ing. Petr Praus, CSc. 

RNDr. Jiří Mašek, CSs.  
Daria Křivánková 

      Ing. Josef Zobal  
      Daniel Sychra – omluven 

Ludmila Tichá 
Mgr. Václav Hrdlička   

Koordinátorka:     Jana Janotová 
Tajemnice výboru:    Hana Zelenková 
 
Odpovědný politik MA21:    Aneta Ečeková Maršálová 

Program jednání:   

1- Schválení programu 

2- Audity 2021 – průběžná informace 

3- Plánované aktivity – Veřejné projednání, Den zdraví, Mezigenerační hry apod. 

4  - Rozpočet – informace 

5 - Různé 

1-Schválení programu 
USNESENÍ Č. 7 : 
Navržený program byl schválen všemi členy.    8– 0 – 0 ( pro/proti/zdržel se) 
 
2- Audity 2021 – průběžná informace 
Předseda výboru informoval o realizaci auditů v roce 2021. Jedná se o témata Globální odpovědnost a Územní 
rozvoj. Vypracované otázky byly odevzdány v řádném termínu. Aktuálně se reaguje na zpětnou vazbu od 
oponenta k auditu Globální odpovědnost a finalizují se odpovědi na jeho požadavky. Audit Územní rozvoj je 
zatím bez zpětné vazby. 
USNESENÍ Č.8 : 
Výbor bere informaci na vědomí.      8– 0 – 0 ( pro/proti/zdržel se) 



3-Plánované aktivity – Veřejné projednání, Den zdraví, Mezigenerační hry apod. 
 
Veřejné projednání na téma „Plán udržitelné městské mobility“ 
K tomuto bodu byl přizván pan Martin Šmíd, který zastřešuje realizaci tohoto Plánu. 
O jeho účasti k bodu č. 3 bylo ve výboru hlasováno. 
USNESENÍ Č.9 : 
Výbor souhlasí s účastí pana Šmída k bodu jednání č. 3.   8– 0 – 0 ( pro/proti/zdržel se) 
 
Pan Šmíd informoval o harmonogramu realizace Plánu udržitelné městské mobility. Součástí harmonogramu je i 
realizace Veřejného projednání s veřejností Prahy 13. Termín je stanoven na 23. 6. 2021 s tím, že termín bude 
závazně potvrzen do 6. 5. 2021. V termínu od 4.5-6. 5. 2021 bude zahájena aktivní část evidence samostatné 
mobility vozidel na území Prahy 13 pomocí kamerového snímání. Tento směrový průzkum bude realizován na 
příjezdních a odjezdových komunikacích.  
USNESENÍ Č. 10: 
Výbor bere informaci na vědomí.      8– 0 – 0 ( pro/proti/zdržel se) 
Veřejné projednání na téma „Skatepark“ 
Předseda výboru informovat, že pokud by nebylo možné v termínu 23. 6. 2021 realizovat Veřejné projednání na 
téma Plán udržitelné mobility, a to z důvodu, že nebudou k dispozici potřebná data, která se veřejnosti budou 
představovat, došlo by k náhradnímu tématu, a to realizace obnovy skateparku.  
USNESENÍ Č. 11: 
Výbor bere informaci na vědomí.      8– 0 – 0 ( pro/proti/zdržel se) 
Den zdraví 2021 
Výbor byl informován o aktuálních přípravách této akce, které proběhne 16. 6. 2021 v prostranství travnaté 
plochy před radnicí ÚMČ Prahy 13. V rámci tohoto dne proběhne podpis nového Memoranda o spolupráci 
týkající se  projektu RESPEKTUJ 18!.  
USNESENÍ Č. 12: 
Výbor bere informaci na vědomí.      8– 0 – 0 ( pro/proti/zdržel se) 
Mezigenerační hry 
Výbor byl informován o přípravách oblíbené akce pro děti a seniory. Ročník 2021 bude opět realizován ve 
spolupráci s Knihovnou hlavního města Prahy – pobočka KD Mlejn. 
USNESENÍ Č. 13: 
Výbor bere informaci na vědomí.      8– 0 – 0 ( pro/proti/zdržel se) 
 
4-Rozpočet – informace 
Výboru byl předložen návrh rozpočtu na akci DEN ZDRAVÍ.  
USNESENÍ Č. 14: 
Výbor bere informaci na vědomí.      8– 0 – 0 ( pro/proti/zdržel se) 
 
5-Různé 
Prostřednictvím odpovědné političky MA 21 paní Ečekové Maršálové byl výbor informován o realizaci Národní 
potravinové sbírky, která bude probíhat v sobotu 24. 4. 2021. Městská část Praha 13, jako odběratelská 
organizace, se do této sbírky zapojí již podruhé. Naši dobrovolníci budou od 8 do 18 hodin v Kauflandu v ul. Pod 
Hranicí 17.  
USNESENÍ Č. 15: 
Výbor bere informaci na vědomí.      8– 0 – 0 ( pro/proti/zdržel se) 
Předseda výboru pan Bobysud zmínit probíhající dotazníkové šetření v rámci Urbanistická studie Sluneční 
náměstí, které probíhá na webu naší městské části, konkrétně na tomto odkazu 
https://www.praha13.cz/Urbanisticka-studie-Slunecni-namesti.html. Po ukončení dotazníkového šetření bude 
IPR kontaktován s nabídkou realizace Veřejného projednání s občany Prahy 13 zde v prostorách radnice 
prostřednictvím místní Agendy 21. 
USNESENÍ Č. 16: 
Výbor bere informaci na vědomí.      8– 0 – 0 ( pro/proti/zdržel se) 

 

Podpis předsedy výboru – Ing. Vít Bobysud 

https://www.praha13.cz/Urbanisticka-studie-Slunecni-namesti.html

