
 

 
 
 

 
 
 
 

 

USNESENÍ ZE 4. JEDNÁNÍ  
VÝBORU PRO AGENDU MA 21 

 

dne 30. 4. 2019 
Výbor: 

 

Předseda výboru:    Ing. Vít Bobysud 

Místopředseda výboru:   Bc. Yveta Kvapilová – omluvena  

Členové výboru:    Doc. Ing. Petr Praus, CSc. 

RNDr. Jiří Mašek, CSs. 

      Ing. Josef Zobal  

Tajemník výboru, koordinátorka výboru: Hana Zelenková 

Asistentka:     Martina Münzbergerová 

 

Členové pracovní skupiny:   

 

Zástupce veřejného sektoru:   Mgr. Jan Morčuš – omluven 

Zástupce neziskového sektoru:  PaedDr. Jana Civínová – omluvena  

Zástupce podnikatelského sektoru:  Pavel Novotný - omluven 

 

Stálý host: 

 

Odpovědný politik MA21:   Aneta Ečeková Maršálová 

 

Program jednání: 

1 - Schválení programu 
2 – Veřejné projednání 24.4.2019 - informace 
3 – Aktivity MA 21 
4 – Plnění kritérií kategorie „C“  
5 – Různé 

 
 
 
 
 



 
1- Schválení programu 

USNESENÍ Č. 36:  

Program byl schválen všemi členy.     4 – 0 – 0 ( pro/proti/zdržel se) 
 

2 – Veřejné projednání 24.4.2019 - informace 
Členům výboru byla podána informace o proběhlém Veřejném projednání. Stručné informace 
jsou uvedeny v bodech:  

- Moderátor představil harmonogram programu, který se skládal z těchto částí: 
1- Prezentace záměru výstavby garážového stání na Velké Ohradě 

Otevřená diskuze k bodu č. 1 – otázky veřejnosti  
2- Prezentace probíhajícího průzkumu společnosti ppm factum research s.r.o. 

Otevřená diskuze k bodu č. 2 – otázky veřejnosti  
3- Prezentace záměru zavedení zón placeného stání 

Otevřená diskuze k bodu č. 3 – otázky veřejnosti  
Cílem Veřejného projednání bylo informovat veřejnost o možnosti řešení dopravní situace na 
Praze 13 s návazností na vývoj zón placeného stání v celé Praze, možnost řešení 
problémového parkování na Velké Ohradě formou výstavby garážového stání. Veřejné 
projednání se týkalo výhradně diskuze nad těmito tématy s cílem oslovit veřejnost a 
diskutovat nad možnostmi, nejednalo se o výsledná řešení a jejich realizaci. 
Veřejného projednání se celkem zúčastnilo 126 osob. 
USNESENÍ Č. 37:  

Výbor bere informaci na vědomí.      4 – 0 – 0 ( pro/proti/zdržel se) 
 

3 – Aktivity MA 21 
Koordinátorka MA 21 výbor informoval o plánovaných aktivitách, které jsou realizovány, nebo jsou 
v plánu je realizovat. 
Jedná se zejména o: Mezigenerační hry, Den Zdraví, Vyšijme si Prahu 13, Dost bylo igelitových tašek, 
Vzpomínkovník, Veřejné fórum, Farmářské trhy, Zuby jako perličky, Kola pro Afriku. Dále pak akce ve 
spolupráci s Městkou knihovnou .  
USNESENÍ Č. 38:  

Výbor bere informaci na vědomí.      4 – 0 – 0 ( pro/proti/zdržel se) 
USNESENÍ Č. 39:  
Výbor ukládá koordinátorce na dalším zasedání Výboru předložit návrh termínů pro jednotlivé aktivity. 

4 – 0 – 0 ( pro/proti/zdržel se) 
 

4 - Plnění kritérií kategorie „C“ – kritéria - důležité 
Výbor byl koordinátorkou informován, že na plnění aktivit je soustavně pracováno. Zároveň byl výbor 
informován, že se koordinátorka účastnila školení na Ministerstvu životního prostřední agenturou 
Cenia dne 25. 4. 2019, kde došlo k podání informací o změnách či úpravách kritérii.   
USNESENÍ Č. 40:  

Výbor bere informaci na vědomí.      4 – 0 – 0 ( pro/proti/zdržel se) 
USNESENÍ Č. 41:  

Výbor ukládá koordinátorce informovat na dalším zasedání výboru o změnách kritérií 
4 – 0 – 0 ( pro/proti/zdržel se) 

 

Zápis provedla tajemnice výboru a koordinátorka Hana Zelenková – dne 30. 4. 2019 

Podpis předsedy výboru – Ing. Vít Bobysud 


