Městská část Praha Zličín
Závěrečné vyhodnocení
Programového prohlášení Rady Městské části Praha Zličín
na období 2010 - 2014
Programové prohlášení Rady MČ Praha Zličín bylo pro období 2010 - 2014 základním strategickým
dokumentem, kterým Rada MČ, v návaznosti na uzavřenou koaliční smlouvu, vyjádřila představy o
dalším rozvoji městské části ve všech oblastech týkajících se života občanů, záměry a priority tak, jak
vyplývaly z volebních programů koaličních stran a názorů občanů. Cílem bylo dosáhnout
všestranného rozvoje městské části a postupného zlepšování kvality života všech občanů.
Byly stanoveny základní zásady, spočívající v
• kvalitním, účinném a transparentním výkonu veřejné správy
• efektivním vynakládání finančních prostředků a majetku svěřeného MČ
• plánovaném financování rozvojových aktivit dle přijatého dlouhodobého, střednědobého i
krátkodobého plánu
• účelném směřování finančních zdrojů na jasně a jednoznačně stanovené priority
• ochraně zdraví, života a majetku občanů
• udržení zdravého životního prostředí a jeho trvalou ochranu, při rozhodování o budoucím
územním rozvoji městské části uplatňovat ohled na ekologické vazby a podpoře vzdělanosti a
rozvoje volnočasových aktivit
• rozšiřování informovanosti občanů
• plánování kontrolních činností
Předkládané hodnocení se nedrží striktně jednotlivých stanovených položek., ale má souhrnně
vyhodnotit splněné a rozpracované akce či akce, jejichž splnění je nutné z různých důvodů přesouvá
do dalšího volebního období.

Doprava, územní plán
• v současné době se realizuje budování sjezdů a nájezdů z Pražského okruhu. Smlouva
s dodavatelem je do června příštího roku, dokončení ale ŘSD předpokládá již do konce tohoto
roku.
• výstavba metra – napojení trasy A do Zličína. Tento návrh, který MČ podporuje, vznikl v souladu
s prodloužením trasy A na letiště Ruzyně, jsou v něm započteny dvě stanice, Řepy a Zličín. Nyní
probíhá prodloužení metra A do Motola, jeho otevření je plánováno na I. polovinu roku 2015.
Pokud nedojde k realizaci projektu prodloužení metra na letiště Ruzyně, mohlo by to, vzhledem
k nedostatku finančních prostředků na výstavbu, velmi vzdálit stavbu metra na Zličín. V úvahu by
reálně mohl přicházet rok 2020, ačkoliv ani v té době nebude hotova celá trasa D. Podle
vyhodnocení odpovědných orgánů trasa B bez problému stačí plnit svůj účel.
• dopravní napojení obchodního centra „Metropole“ přímo na Pražský okruh s cílem snížit tak
dopravní zatížení komunikace Řevnická a Na Radosti se zatím zrealizovat nepodařilo
• prodloužení tramvajové dopravy z Řep přes Zličín k metru ve Zličíně je součástí projednávané
změny územního plánu hl. m. Prahy č. Z1563/07, kdy se připravuje projekt výstavby sídliště na
území Technocomu; naráží však na řadu problémů ve spojení s územními možnostmi této části
Zličína a nelze předpokládat její realizaci v krátkém časovém období
• světelná křižovatka ulic Na Radosti – Hrozenkovská byla vybudována
• za značného přispění rady MČ při dlouhotrvajících vyjednáváních byly rovněž realizovány v ul. Na
Radosti světelný přechod pro chodce ze sídliště Metropole a světelná křižovatka na zatím
jediném výjezdu pro motorová vozidla z této části sídliště
• byly provedeny rekonstrukce komunikací v Sobíně. K jejich dokončení zbývá provedení
rekonstrukce komunikace Ke Břvům a Ke Zličínu. Poskytnutí finančních prostředků na jejich
realizaci přislíbil I. nám. primátora ing. J. Nouza písemně radě MČ na rok 2015.
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• Nám primátora ing. J. Vávra při osobním jednání přislíbil a následně zajistil přísun částka cca 4, 5
mil. Kč na opravu lávky do Řep. V současné době je zpracována projektová dokumentace a
probíhá stavební řízení. Realizaci stavby přislíbilo OMI MHMP a po vydání stavebního povolení
bude provedena delimitace.
• Pro zlepšení vstupu do parku byl otevřen nový chodník k sídlišti Metropole a v současné době se
připravuje stavba druhého chodníku mezi ul. Milotická a K třešňovce, která je ve fázi podané
žádosti o stavební povolení.
• Pro zvýšení bezpečnosti občanů budou sloužit i chodníky v ul. Hrozenkovská a Hostivická, které
nevybudovali developeři a musí být realizovaný na náklady MČ. Další chodník (kolem ulice
Havranické), je součástí rekonstrukce ulice Ke Břvům v roce 2015. Nové chodníky v ul.
Křivatcové (na protější straně DPS a na straně DPS) budou vybudovány rovněž v roce 2015 jako
součást stavby sídliště Zelený Zličín.
• nový chodník vznikl i v úseku mezi ul. Mladých a Vsetínská
• v ul. Křivatcová byl zřízen přechod pro chodce včetně bezbariérové úpravy chodníku a místo
pro přecházení proti objektu DPS
• TSK byla požádána, aby na rok 2015 zařadila do plánu akcí opravy ulic a především chodníků
na sídlišti Zličín
• Na základě požadavků občanů, které vyplynuly ze společných jednání s radou MČ, byl požádán
odbor životního prostředí a dopravy MČ Praha 17 o vydání rozhodnutí o umístění dopravních
zrcadel v nepřehledných místech v ul. Hostivické pod Sobínkou a proti výjezdu z ul.
Bojkovická a o umístění značky upozorňující na přechod pro chodce v křižovatce Hostivická
– Ke Břvům. V současné době jsou k instalaci těchto bezpečnostních zařízení vedena opakovaná
jednání s OŽPD Prahy 17, který je považuje za nadbytečná. Rada MČ však trvá na svém
přesvědčení, že nic, co by mohlo zvýšit bezpečnost občanů na komunikacích ve Zličíně a Sobíně,
nelze považovat za nadbytečné.
• na základě připomínek občanů ze sídliště Metropole požádala rada MČ odbor životního prostředí a
dopravy MČ Praha 17 o vydání rozhodnutí o umístění značky zakazující parkování na
příjezdové komunikaci (ve vlastnictví MČ) ke skladovým halám Amesbury – PZ Stavinvestu
s.r.o. vedle sídliště Metropole. Komunikaci jako odstavné parkoviště používají řidiči dálkové
dopravy TIR, túrují auta v těsné blízkosti oken obyvatel sídliště a silně znečišťují a hlukem
narušují životní prostředí. Toto rozhodnutí bylo vydáno, v současné době je objednána instalace
zákazové značky.
• rada MČ rovněž připravuje jednání se zástupci Amesbury – PZ Stavinvestu s.r.o. a Central Group
a.s. k možnosti realizace dalšího bezpečnostním předpisům odpovídajícího výjezdu pro
automobilovou dopravu ze sídliště Metropole
• v průběhu volebního období byla vypracována studie dopravy v klidu na sídlišti Zličín, která
přinesla zvýšený počet parkovacích míst a změnu přednosti v jízdě. Stejná studie je v současné
době zadána i pro oblast staré zástavby Zličína, jejím cílem je nalézt rovněž další možnosti
parkování kde je rovněž kritický nedostatek parkovacích míst a navíc je tato oblast vedena jako
„obytná zóna“ (nejsou zde vybudovány chodníky a stání je dovoleno jen na místech označených
jako parkoviště).
• v rámci projektu k úpravě rychlosti na komunikacích ve Zličíně (k četným požadavkům
občanů a jejich připomínkám, že zóna 30 km/hod. je zbytečná a nedodržovaná) bylo rozhodnuto o
zadání vypracování bezpečnostní inspekce na komunikacích Hrozenkovská, Strojírenská,
Hostivická a Ke Břvům. Z tohoto dokumentu by mělo vyplynout, kde na komunikacích by měla
být tato rychlost z bezpečnostních důvodů zachována a kde by se měla zvýšit na obvyklých 50
km/hod. v obci a jaká opatření pro dodržování rychlosti a případná další opatření pro zvýšení
bezpečnosti jsou možná.
• v souvislosti s realizací developerského projektu na území bývalého Technocomu pro cca 5 500
obyvatel bylo zadáno vypracování oponentní studie k dopravní situaci, protože rada i
zastupitelstvo je toho názoru, že vyvést dopravu z tohoto sídliště a pravděpodobně i části
připravovaného sídliště Zelený Zličín na malý kruhový objezd v ul. Na Radosti je zcela
nepřiměřené a doprava bude následně kolabovat. Připomínky MČ při projednávání projektové
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dokumentace byly jako neopodstatněné odmítnuty, což je, bohužel, prakticky stejný model
postupu při všech jednáních, u kterých figurují velcí developeři.
v průběhu volebního období bylo opakovaně jednáno se zadavateli a autory projektu P+R
parkoviště, které by mělo být realizováno nad autobusovým terminálem u metra Zličín, a ke
kterému byly ze strany MČ, Hl. m. Prahy i dalších subjektů zásadní připomínky.
v rámci zlepšení dopravy MHD byla prodloužena trasa linky 180 až ke stanici metra Zličín. Tato
výhoda pro naše občany byla záhy narušena rozhodnutím ROPID o prodloužení a zpoplatnění této
linky až do nákupního centra
přes několikeré jednání se do současné doby nepodařilo zavést linku MHD do sídliště
Metropole. Brání tomu nevypořádané vlastnické vztahy ke komunikacím na sídliště (části
komunikace byly prodány soukromým majitelům jako stání pro motorová vozidla), stavebně
technické a dopravní uspořádání komunikací a v neposlední řadě nedostatek finančních prostředků
ROPID. Se stanoviskem ROPID k této situaci byli občané opakovaně seznámeni. Jistou naději
skýtá zpracovávání projektové dokumentace k vytvoření autobusové zastávky na pozemcích fy
BGM, která by měla sloužit i potřebám plánovaného hotelu (na ten však fy nemůže nalézt investora
a chtěla by namísto toho postavit malometrážní byty). V souvislosti s tím bylo přijato rozhodnutí,
že využití MHD v případných nových sídlištích musí být stanoveno před samotnou realizací
výstavby.
i přes to, že jsme žádali ROPID o prověření, případné provedení úprav, které by zajišťovali
plynulejší navazování MHD do naší MČ, nedošlo k výraznějším úpravám. Jednalo se především
o linku 306 do Sobína, avšak vzhledem k tomu, že jde o příměstské autobusové spoje
Středočeského kraje, nedošlo k dohodě. Určitou naději skýtá slibované uzavření dohody mezi
Prahou a Středočeským krajem o koordinaci MHD v následujícím roce.
na problém nedostatku finančních prostředků naráží i opakované žádosti instalace
zpomalovacích šikan a dalších opatření zvyšujících bezpečnost provozu, adresované TSK
trvalým problémem zůstává parkování občanů středočeského kraje na území MČ. Každý den
najíždějí do MČ spousty motorových vozidel ze středočeského kraje a zabírají volná místa před
domy na sídlišti i parkovištích. Ačkoliv byly prověřovány všechny možnosti zásahu proti těmto
nájezdům, výsledek není příliš potěšující. MČ nemá právo vydat vlastní vyhlášku, která by
omezovala vjezd těchto aut do MČ, protože za obec je považováno pouze hlavní město Praha a jen
to může takovou vyhlášku vydat. Magistrát HMP však nemá zájem řešit problémy okrajových
malých MČ, naopak „salámovou metodou“ se snaží řešit problémy velkých MČ ve středu velké
Prahy, vytlačuje auta zaváděním systému placených parkovacích stání vně těchto MČ a dopravní
experti zastávají názor, že auta ze Středočeského kraje také někde parkovat musí, což jsou právě
okrajové části Prahy. Řešením by bylo jen budování záchytných parkovišť ještě před hranicemi
hlavního města. Nelze předpokládat, že by situaci vyřešilo P+R parkoviště u metra Zličín – takové
parkování bude vždy placené, kdežto parkování v ulicích a parkovištích MČ je zdarma.
složitá situace byla rovněž při výstavbě zastávky sídliště Zličín, kde po dlouhou dobu zastavovaly
pouze krátké autobusy, autobus linky č. 180 (kloubový) pouze projížděl, protože původní zastávka
byla krátká pro možnost jeho zastavení. Po opakovaných jednáních, kdy se nepodařilo přesvědčit
TSK k výstavbě zastávky, byla tato vybudována z finančních prostředků MČ. V současné době je
třeba ještě instalovat lavičku, která by měla sloužit seniorům a osobám se zhoršenou pohyblivostí
při čekání na autobus.
inovována byla rovněž zastávka v ul. Halenkovské směrem k metru Zličín a v současné době
je rozpracována rekonstrukce této zastávky směrem na Řepy.
s občany – vlastníky komunikací v nově vybudovaných částech Zličína má rada dohodnuta
pravidla pro převzetí nových komunikací do své správy. V současné době vlastníci zpracovávají
dokumentaci a poté dojde k převzetí komunikace pod správu MČ. Jde např. o komunikace
Slavičínská, Havranická atd. Pokud se týká sídliště Metropole, zařizuje tuto agendu s MHMP
přímo developer Central Group a.s., který je do současné doby i vlastníkem komunikací.
V ul. Křivatcová a Nedašovská před MŠ a ZŠ Zličín bylo umístění dopravně bezpečnostní zábradlí
bránící vběhnutí dětí do vozovky. V ul. Hrozenkovská před křižovatkou s Lačnovskou bylo
kompletně vyměněno staré zábradlí za nové. Umístění zábradlí na chodník v ul. Nedašovská zatím
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brání obtížná jednání s Pražskou plynárenskou, jejíž zařízení na několika místech zábradlí kříží a je
v jejich ochranném pásmu.
• opakovaně MČ jedná se SŽDC o zřízení chodníku přes železniční přejezd v ul. Strojírenská
• MČ aktivně spolupracuje při přípravě Metropolitního plánu a dalších dokumentů, které hl. m. Praha
připravuje (Strategický plán, Zásady územního rozvoje, Územně analytické podklady, Pražské
stavební předpisy, Metodika veřejných prostranství atd.)

Bezpečnost
•

•
•
•

•

přes opakovaná jednání s vedením Městské Policie i Policie ČR se nedaří posílit hlídky v MČ a
zajištění celodenního pohybu strážníků a Policie ČR v místech soustředění zvýšeného počtu
lidí. U MP tento stav, podle sdělení vedení MP, naráží především na nedostatečný počet strážníků,
kteří pak musí zajišťovat bezpečnost rozsáhlého území.
po dohodě s ELTODO bylo zlepšeno veřejné osvětlení parkoviště v Tasovské ulici přechodů v
nočních hodinách
současně bylo požádáno o zlepšení osvětlení všech přechodů v MČ
pokud se týká volného pobíhání psů - problematiku volného pobíhání zvířat obecně upravuje
zákon č. 246/1992 Sb., o ochraně zvířat proti týrání ve znění pozdějších předpisů, který hovoří o
tom, že zvíře se nesmí omezovat na pohybu, pokud to není nutné a toto omezení nepůsobí zvířeti
utrpení. Zákon také zmocňuje obce k vydání obecně závazné vyhlášky, která by upravila pravidla
pro pohyb psů na veřejném prostranství a vymezila prostory pro volné pobíhání psů. Hlavní
město Praha takovou obecně závaznou vyhlášku nemá a MČ ji sama vydat nemůže. Každá
osoba, která chová psa nebo je jeho vůdcem odpovídá za chování psa a sama musí určit, zda je pes
svému okolí nebezpečný a tedy zda má být veden na vodítku nebo má mít ještě náhubek. Řešit a
sankcionovat lze až napadení psem. Potom nastává odpovědnost vlastníka psa nebo chovatele a to
buď v oblasti veterinární tedy správně právní (očkování psa proti nemocem) nebo v rovině trestně
právní za ublížení na zdraví podle trestního zákona.
Částečně je tato problematika řešena v obecně závazné vyhlášce hlavního města Prahy č. 6/2001 o
ochraně veřejné zeleně, která stanoví zákaz činností ve veřejné zeleni a v příloze této vyhlášky
jsou vyobrazeny značky, které tyto činnosti povolují. Značky jsou umístěny při vstupu např. do
parků nebo parkové úpravy nebo do veřejné zeleně. Občan podle nich pozná co v daném místě je
povolené a co zakázané. Na Zličíně je ploch, kde psi mohou pobíhat volně, dostačující množství.
Striktně je zakázáno vodit psy do Parku Na prameništi a už vůbec tam není dovoleno jejich volné
pobíhání.
V zájmu zachování bezpečnosti občanů před požáry a dalšími živelnými událostmi (např.
povodněmi) je průběžně udržována akceschopnost Jednotky dobrovolných hasičů a
výjezdové jednotky

Životní prostředí
•
•

•

•

v okolí cyklotras je připravena realizace tzv. odpočinkových zón v přírodě (posezení apod.)
s PVK a Magistrátem hl. m. Prahy byla opakovaně vedena jednání o opravách zastaralých
kanalizačních a vodovodních řadů v ulicích Mladých a Vsetínská. V současné době je zpracována
projektová dokumentace na výstavbu nových vodovodních a kanalizačních řadů. Tyto stavby jsou
zařazeny v investičních akcích Magistrátu hl. m. Prahy pod technickou vybaveností Zličín.
nebylo dosaženo dohody s vlastníky o možnosti odkupu rybníka (Dolejšáku) a zpracování
projektu na vybudování veřejného koupaliště a v zimním období pro kluziště, protože tato akce
výrazně přesahuje současné finanční možnosti MČ
situace kolem dobudování centrálního parku „Na Prameništi ve Zličíně“ je všem občanům
dobře známá. Již druhý rok vede rada nepřetržitá jednání se zástupci státní správy i samosprávy,
aby zabránila vybudování Pietního parku pro zvířata chovaná v domácích chovech, který má
v úmyslu zrealizovat na svých pozemcích, sousedících s pozemky v parku firma Benefit
Development a.s. V současné době probíhá zkoumání vlivu tohoto záměru na životní prostředí a
životní pohodu obyvatelstva, tzv. EIA. V této akci je rada podporována tisíci obyvateli, kteří se
aktivně účastní všech akcí, např. petice, jednání na MHMP apod.) Primátor HMP byl osloven
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třemi interpelacemi ze strany starostky, jednání zastupitelstva se účastnili i občané Zličína, z nichž
dva rovněž vystoupili s interpelací. Bohužel je nutno konstatovat, že, na rozdíl od občanů, o celou
záležitost jevili minimální zájem především opozičních zastupitelů. Většinou se spokojili pouze
s informacemi, které rada podala na zastupitelstvu, aniž by sami vyvíjeli jakoukoli činnost či
snahu pomoci.
v uplynulém období byl v parku vybudován spojovací chodník mezi centrální částí parku a
sídlištěm Metropole Zličín a vybudována dvě dětská hřiště (pro menší děti a pro teneegery) a
vzhledem k četným žádostem občanů a na návrh komise pro sídliště instalováno přenosné WC a
vybrán dodavatel pro zhotovení pergoly nad dětské hřiště, která bude v parku umístěna
v nejkratší době
průběžně je poskytována podpora všem projektům, které přinesou další ozelenění ploch v MČ
byla provedena revitalizace území kolem rybníku v Sobíně a vytvořena oddychová zóna
rada průběžně vynakládá maximální úsilí při jednáních, týkajících se šíření zápachu ze
stávajících provozoven v okolních obcích nebo špatně vybudovaných kanalizací. Při řešení
problému postupuje společně se sousedními městskými částmi a obcemi. Hlavním zdrojem
zápachu jsou provozovny výroby krmiv VAFO Praha s.r.o. a kompostárny ATEA Praha s.r.o. a
technologicky nevhodného napojení kanalizační sítě VAK Beroun. V posledním jmenovaném
problému došlo v červenci k výraznějšímu příznivému posunu, kdy Firma VaK Beroun
informovala o zprovoznění dávkování síranu železitého podle průtoku odpadních vod měřeného
indukčním průtokoměrem od 23. 6. 2014. Dávka síranu nyní činí cca ⅔ množství dávkovaného
před zprovozněním dávkováni podle průtokoměru. Všechny strany konstatovaly, že problém
zápachu OV z Chrašťan na předávacím místě v ul. Na Radosti, Praha – Zličín je v současnosti
vyřešen a doufáme, že toto řešení bude trvalého rázu.
průběžně je zajištováno pravidelné přistavování kontejnerů na odvoz objemového odpadu i
odvoz bioodpadu nejen ve starší zástavbě Zličína a Sobína, ale i na sídlištích Metropole a
Zličínský dvůr, dále je zřízena služba tzv. mobilního sběrného dvora. V souvislosti s tím je nutné
konstatovat, že rada nemá zájem vytvářet na území MČ tzv. trvalý sběrný dvůr. Je toho
názoru, že tato zařízení jsou pro občany v dosažitelné vzdálenosti, přistavování velkoobjemových
kontejnerů je dostačující a zřízení provozoven takového typu bude jen zhoršovat životní prostředí
v MČ. Rada MČ se snaží ve velmi krátkých intervalech opakovaně bránit zřizování provozoven
sběru odpadového materiálu různého charakteru, které mají zájem realizovat podnikatelské firmy a
jsou toho názoru, že okrajové části jako je Zličín jsou nejvhodnější lokalitou. Nechceme proto tyto
aktivity podporovat vytvářením dalších ploch zaplněných sběrným odpadem.
i nadále trvá důsledná ochrana zdrojů pitné vody na území městské části a jejich případné využití
pro účely parku a potřeby hasičů (především v souvislosti se zamýšlenými podnikatelskými
aktivitami v ochranném vodárenském pásmu). Vodní zdroj byl rovněž v souvislosti s akcí “black
out“ v Praze nabídnut k využití Ministerstvu obrany ČR.
i nadále budou pozorně sledovány nově předkládané projekty investorů především z hlediska
jejich případného negativního ovlivnění čistoty ovzduší a nebudou odsouhlaseny žádné další
úpravy územního plánu, kterými by mohlo být zhoršeno životní prostředí pro občany naší MČ ani
žádné zahušťování stávající výstavby novou výstavbou na pozemcích v majetku městské části na
úkor současných volných ploch a veřejné zeleně
soustavná pozornost byla věnována i zajištění udržování pořádku na území městské části. Rada je
toho názoru, že firmy bří Sekyrů odvádějí svoji práci na vysoké úrovni, což lze zjistit porovnáním
stavu úklidu v naší a okolních MČ.
v současné době je odbornou firmou zpracovávána studie odtokových poměrů v části Sobína
(jedná se především o lokalitu Sobínského potoka jako přítoku Sobínského rybníka) s požadavkem
s požadavkem návrhu protipovodňových opatření
ve stádiu rozpracovanosti se nachází informační systém městské části

Školství, tělovýchova a kultura
•

ani v tomto volebním období se nepodařilo zajistit zahájení výstavby základní školy, ačkoliv
bylo opakovaně jednáno na MHMP s příslušnými radními. Tento problém zůstává jedním
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z určujících pro další volební období. V současné době máme již téměř tisíc dětí do 15 let věku a
škola se pro nás stává nezbytností, pokud nechceme trvale naše děti vystavovat stratem „ školní
turistiky“ po ostatních městských částech. Bohužel tyto potřeby nenacházejí plnou podporu ani u
opozičních zastupitelů, kteří opakovaně vyžadují dokládání potřeby výstavby školy, která je zcela
evidentní, dalšími studiemi a podklady. Řešením by nebylo ani vybudovat školu střední ať již
gymnázium či školu odbornou. To by jen natáhlo děti z jiných MČ do Zličína, řešením pro naše
nejmenší občany to však není. V současné době potřebujeme základní školu, kterou bude
v budoucnu vždy možné, pokud přestane být plně využívána, změnit na školu jiného typu.
v tomto volebním období došlo ke kompletní rekonstrukci rozvodů vody a elektro v objektu ZŠ a
MŠ Zličín včetně rekonstrukce sociálních zařízení.
v roce 2013 se podařilo přistavět k současné základní a mateřské škole dvě nové třídy mateřské
školy. Zdaleka to však neřeší naše potřeby a proto bylo ihned přistoupeno k vypracování studie a
následně projektu nové mateřské školy, která by měla být jakýmsi detašovaným pracovištěm
současné ZŠ a MŠ Zličín. Umístěna bude na pozemku, který původně měl zabrán Magistrát pro
projekt výstavby malometrážních sociálních bytů. Jak potvrdil příslušný radní, MHMP nemá
zájem stavět byty podobného charakteru, projekt byl zrušen a pozemek vrácen k využití MČ.
Pozemek má výhodnou polohu, která bude optimální spádovou oblastí pro umístění děti ze Sobína
a Zličína. Magistrát HMP byl požádán o finanční prostředky na výstavbu s tím, že MČ bude
projekt spolufinancovat částkou cca 19 mil Kč (5 mil. Kč získaných od developera sídliště Zelený
Zličín a 14 mil. od Central Group a.s.)
v případě, že se podaří zahájit výstavbu základní školy, mohla by být i současná budova ZŠ
vrácena svému původnímu účelu – tj. mateřské škole
v rámci nové základní devítileté školy by bylo vhodné iniciovat zřízení základní umělecké školy,
byť jako detašované pracoviště
v oblasti využití volného času dětí a mládeže a dalších volnočasových aktivit je průběžně
poskytována finanční podpora formou grantů podpora všem subjektům, které se zabývají
využitím volného času dětí a mládeže a za tímto účelem je těmto institucím poskytována
výchovou dětí a mládeže se zabývají především fotbalový klub FC Zličín, Jednotka dobrovolných
hasičů, divadelní soubor a Myslivecké sdružení
sportovní, vzdělávací i herní potřeby dětí předškolního a nižšího školního věku a jejich rodičů plně
pokrývá činnost Mateřského centra Studánka, jehož činnost se neustále rozvíjí a ze strany
rodičů se těší velkému zájmu
v tomto volebním období se nepodařilo realizovat výstavbu nových šaten a restauračního
zařízení na hřišti FC Zličín. Tento úkol se přesouvá do dalšího období, je však nutné jej
realizovat v co nejkratší době, protože stávající zařízení je v dezolátním stavu, navíc částečně
nezkolaudováno. Vzhledem k tomu, že na realizaci by měla být vynaložena velká částka cca 15
mil. Kč z obecních prostředků, musí se městská část chovat jako řádný hospodář a udržet kontrolu
nad tímto zařízením. Nelze zařízení předat bez dalšího soukromému subjektu a mezi smluvními
stranami FC Zličín a MČ Praha musí proto dojít k dohodě, v současné době se zpracovává
projektová dokumentace na výstavbu objektu nových šaten včetně restauračního zařízení, jehož
konečná podoba vznikla po dohodě se zástupci fotbalového klubu FC Zličín.
větší pozornost ze strany MČ i Zličínské sportovní s.r.o. musí být věnována stavu a údržbě
haly na hřišti FC Zličín. V současné době je toto zařízení v dosti dezolátním stavu, čemuž
nájemce, ačkoliv se k tomu v nájemní smlouvě zavázal, nevěnuje příliš velkou pozornost
v průběhu období se vyskytly náměty na vybudování nových sportovišť – např. hřiště pro
plážový volejbal, to však v současné době není možné realizovat pro nedostatek volného prostoru.
Místa, kam se předpokládalo tato nová zařízení umístit, jsou součástí projektu sportovišť pro
připravovanou školu a nelze je využít k jinému účelu.
MČ měla zájem vybudovat i sportoviště, které by sloužilo občanům v prostoru za Hospůdkou
Na hrázi, např. in-line dráhu apod. Komise pro Sobín tlumočila radě, že o zařízení podobného
druhu nemají občané Sobína zájem. Navrhovaný pronájem soukromému subjektu a zřízení
tenisové školy zase neodsouhlasila rada, protože by využití bylo určeno jen úzké, solventnější
vrstvě obyvatel, pravděpodobně z jiných MČ.
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dořešit hřiště pro výcvik hasičů se podařilo na základě převedených pozemků z majetku MHMP,
které byly přímo účelové vázány na využití pro výcvik hasičů.
zatím nebylo možné pro nedostatek finančních prostředků dořešit výstavbu nové hasičské
zbrojnice a stávajících prostor využít jako multifunkčního centra MČ. V tomto případě jde zřejmě
o dlouhodobější akci.
na poště ve Zličíně se po opakovaných jednáních podařilo alespoň částečně zajistit zlepšení
provozu (otevírání více okének a menších front). Rozšíření pošty ve Zličíně je však podle sdělení
oblastního ředitele zcela vyloučeno, protože na stávající počet obyvatel jsou i tři okénka na
současné poště více než odpovídá běžným standardům a jen poukazem na stále narůstající počet
zaměstnanců se podařilo provoz v současných mezích udržet.
rozšířeny byly prostory stávající knihovny včetně vybudování bezbariérového přístupu, což
umožnilo lepší využívání knihovny jak seniorům, tak osobám hůře pohyblivým.
v roce 2013 došlo se souhlasem a za dohledu Národního památkového ústavu k opravám
kulturních památek Boží muka Sobín a Historická studna v ulici Halenkovská (interiér),
v současné době probíhají opravy kulturních památek Kaplička Sobín a Historická studna
Halenkovská (exteriér).
v roce 2013 byla zpracována studie na rozšíření hřbitova Zličín a v současné době se zpracovává
projektová dokumentace až do fáze stavebního povolení a výběru zhotovitele

Oblast zdravotní, sociální a péče o seniory
•
•
•

•
•

•
•

•

zdravotní péči poskytují občanům v současné době tři praktičtí lékaři, což zřejmě pokrývá
potřeby, protože u MUDr. Janečka v DPS jsou stále značný počet volných míst.
v průběhu volebního období byla zřízena v zařízení praktických lékařů fyzioterapie, která je
značně využívaná a kde pracuje rovněž na částečný úvazek rehabilitační lékař.
dětem poskytuje péči kvalifikovaný pediatr. Rovněž v péči o děti jsou pokryty potřeby MČ plně.
Od zřízení dalšího plánovaného místa pediatra bylo upuštěno poté, co se zjistilo, že MUDr.
Slepičková může přijmout větší počet dalších dětí. Dojem, že pediatrická péče nepokrývá celé
území, zřejmě vznikl z toho, že MUDr. Slepičková nemůže přijímat do trvalé dispenzární péče
děti především cizinců, kteří nemají v pořádku doklady o dosavadní péči o dítě (očkování, úrazy,
operace, léčby atd.). Po jejich doložené není problém dítě převzít do trvalé lékařské péče. Těmto
dětem je ale samozřejmě poskytována potřebná péče v okamžiku nemoci nebo úrazu.
lékařská péče je poskytována také stomatologem a gynekologem
vytvořit podmínky pro poskytování dalších zdravotních služeb specializovanými odbornými
lékaři na území naší MČ je zatím nereálné, protože nejsou k dispozici volné prostory
k případnému pronajmutí
péči o seniory, kteří již nejsou schopni všechny své potřeby zvládnout vlastními silami, poskytuje
Centrum sociální péče Prahy 17. Tuto péči MČ finančně dotuje.
V MČ již deset let funguje Dům s pečovatelskou službou, kde je v současné době ubytováno 49
seniorů. V této souvislosti je třeba připomenout, že již delší dobu MČ usiluje o vybudování domu
pro seniory, kde by mohla být poskytována plná péče těm, kteří přestanou být soběstační.
K tomuto účelu byl vyhrazen vhodný pozemek v Sobíně, avšak Magistrát, v jehož gesci by mělo
být zařízení vybudováno, zatím nenalezl, přes opakované výzvy, na jeho výstavbu finanční
prostředky. Objevili se sice i zájemci z řad soukromých investorů, kteří měli zájem toto zařízení
zrealizovat, to by však mohlo znamenat, že toto zařízení pro svou výhodnou polohu bude určeno
pro VIP klienty, bude značně drahé a našim občanům tak nedostupné. Proto o této možnosti rada
zatím nikdy neuvažovala.
V rámci zdravotní péče využívá MČ také služby instituce Život 90, jejímž prostřednictvím je, za
počáteční poplatek, kterou hradí MČ a následný pravidelný minimální měsíční příspěvek, který
hradí již uživatel, poskytováno zařízení, které monitoruje celodenní pohyb uživatele a umožňuje
zasáhnout v jakékoliv kritické situaci. Monitorovací zařízení je poskytováno na základě
konzultace potřebnosti s ošetřujícím lékařem.
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MČ rovněž usiluje o zajištění kulturního vyžití seniorů. K tomu slouží např. 4 zájezdy, které
byly uspořádány v letošním roce, seniorům se velmi líbily a byl o ně veliký zájem. Další kulturní
vyžití připravuje MČ i kulturní komise pořádáním různých zábavných odpolední za účasti
významných osobností kulturního života.
v roce 2014 byl v blízkosti Domu s pečovatelskou službou vybudován relaxační koutek pro
seniory skládající se z několika laviček a 3 venkovních cvičebních prvků

Hospodaření s rozpočtem a nakládání s majetkem MČMČ
•

•
•
•
•
•
•

•

•

každoročně je zastupitelstvu MČ předkládán ke schválení návrh rozpočtu, konzultovaný
s finančním výborem zastupitelstva. Stejně tak jsou s FV ZMČ projednávána i všechna případná
nutná rozpočtová opatření, kterými se schválený rozpočet upravuje v objemu výdajů, příjmů a
financování podle nově vzniklých potřeb. Tato rozpočtová opatření pak následně schvaluje vždy
zastupitelstvo.
ze strany FV ZMČ nebyly k rozpočtu za uplynulé volební období vzneseny žádné zásadní
připomínky.
MČ hospodaří s vyrovnaným rozpočtem s použitím vlastních rezerv a nedošlo k zadlužení
MČ. Naopak na rezervách je v současné době ještě částka 48.991.364,- Kč
o výsledcích hospodaření a závěrech provedených auditů jsou občané vždy informováni na úřední
desce či na stránkách Zpravodaje Zličína a Sobína
zastupitelstvu je předkládán ke schválení každý krok, týkající se nakládání s majetkem MČ.
při zadávání veřejných zakázek je postupováno striktně v souladu se stanovenými právními
postupy. Vždy je volena taková nabídka, která co nejméně zatíží finanční rozpočet MČ.
pro přidělování grantů jsou stanoveny zásady, které schvaluje zastupitelstvo a kontrolu
využívání grantů provádí jak kontrolní tak finanční výbor. V průběhu volebního období
nebyly k stanoveným zásadám, k účelnosti grantů ani způsobu jejich čerpání vzneseny žádné
připomínky.
čerpání rozpočtu, nakládání s majetkem i zadávání zakázek je každoročně podrobováno
důslednému auditu ze strany MHMP – shledané nedostatky jsou vždy charakterizovány jako
nepodstatné a výrok auditu zní každoročně „bez závad“
auto, které je k dispozici na ÚMČ, je využíváno jako auto referentské pro potřeby všech
zaměstnanců, kteří mají složené předepsané zkoušky a je využívané striktně a úsporně pouze pro
služební potřeby. Starostka a tajemnice ÚMČ využívají pro služební potřeby svá osobní auta bez
nároku na cestovní náhrady.

Oblast informací a řízení městské části
•

•

•

•

občanům byla umožněna komunikace s Úřadem MČ prostřednictvím internetových stránek a je
možné konstatovat, že část občanů si již navykla tento způsob komunikace využívat. Současně je
však třeba pamatovat i na starší občany a seniory, žijící v naší MČ, kterým tento způsob
komunikace příliš nevyhovuje. Využívány jsou proto i vývěsní skřínky (nová byla umístěna i na
sídliště Metropole) a informování prostřednictvím Zpravodaje
zásadně byl změněn charakter Zpravodaje Zličína a Sobína jak po formální, tak po obsahové
stránce a podstatně se tak zvýšila jeho úroveň. Stále trvá snaha zapojit do zpestřování obsahové
náplně Zpravodaje více občanů. Stránky Zpravodaje pro prezentaci svých názorů bohužel
nevyužívají ani sami zastupitelé, ačkoliv je jim to v souladu s tiskovým zákonem umožňováno a
byli k tomu opakovaně vyzýváni.
ve všech oblastech života MČ jsou sledovány a zajišťovány průběžné úkoly, o jejichž plnění jsou
občané informováni v usnesení rady či zastupitelstva MČ, která jsou zveřejňována na webových
stránkách. Úplná znění zápisů z jednání rady či zastupitelstva jsou k dispozici na ÚMČ.
plnění usnesení přijatých radou i zastupitelstvem pravidelně kontroluje kontrolní výbor
zastupitelstva a o svých závěrech zastupitelstvo informuje, a to o usnesení rady v pololetních
zprávách a o usneseních zastupitelstva vždy na příštím zasedání zastupitelstva. K plnění usnesení
ze strany KV nebylo po celé volební období vzneseno žádné připomínky. Pouze v případě
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usnesení č.20/14 z jednání ZMČ dne 26. 2. 2014 požádal KV radu o doplňující vysvětlení, které
obdržel. Vzhledem k tomu, že podle § 78, odst. 7 zák. č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze
nebyly radě ze strany KV stanoveny návrhy opatření směřující k odstranění nedostatků, lze mít za
to, že vysvětlení považoval kontrolní výbor za dostačující.
na ÚMČ pracuje v současné době 13 zaměstnanců včetně tajemnice ÚMČ. Jejich nízký počet
znamená značné úspory mzdových nákladů, vzhledem k trvale stoupajícímu počtu obyvatel –
v současné době trvale hlášených 6 000 a nejméně 4 tisíce osob, které na území MČ žijí, služeb
ÚMČ využívají, k trvalému pobytu však hlášeny nejsou, jsou však na zaměstnance kladeny
vysoké nároky. Pro srovnání lze jen uvést, že počet obyvatel naší MČ převyšuje počty v tzv.
velkých MČ jako je např. Praha 14, 19, 22 a další, kde je nejméně dvojnásobný počet úředníků a
pro vyřizování agend samostatné odbory. V naší MČ má každý ze zaměstnanců na starost několik
agend a vzhledem k nízkému počtu zaměstnanců téměř neexistuje zastupitelnost (kromě např.
evidence obyvatel, podatelny apod.).
úřední dny jsou oficiálně stanoveny na pondělí a středu, kdy jsou zaměstnanci na pracovišti
do 18 hod., k dispozici občanů jsou však každý den v týdnu. Vzhledem k výše uvedené
nezastupitelnosti je třeba, aby si občané v neúřední dny dohodli s úředníkem jednání telefonicky
nebo emailem. Úředníci musí často své pracovní povinnosti řešit např. na ÚMČ Praha 17, na
Magistrátu HMP, při kontrolních dnech na místě akce, při jednotlivých šetřeních apod. Podatelna
je samozřejmě otevřená denně bez omezení.
komunikace s občany je na velmi dobré úrovni, po celé volební období nebyla zaznamenána ani
jedna připomínka k vystupování či chování zaměstnanců, naopak došla řada pochval a
poděkování. Požadavky či náměty občanů jsou podle charakteru řešeny ihned, nebo pokud jde o
složitější záležitost, v zákonných lhůtách.
pro občany jsou samozřejmě kdykoliv (v době její přítomnosti) otevřeny i dveře u starostky a
tajemnice MČ.
byla umožněna plnohodnotná komunikace občanů s Úřadem MČ prostřednictvím
internetových stránek i zavedením tradice pravidelných setkávání členů rady s občany.
návrhy ze strany zastupitelů, které se občas objeví – na stanovení úředních dnů po celý týden,
zlepšení komunikace úředníků s občany či zefektivnění práce úřadu tedy naznačuje, že jde
spíše o populistické podněty, které nemají reálný základ a jejich autoři nemají dostatečné
informace o náplni práce jednotlivých zaměstnanců (občas neznají ani jejich počty). Za
povšimnutí stojí i fakt, že tyto podněty vycházejí většinou od zastupitelů, kteří své vlastní úkoly
plní v nezbytně nutné míře, další aktivity nevykazují, pobyt na ÚMČ omezují většinou jen na
jednání zastupitelstva, avšak nemají pochybnosti o tom, jak byla se dala zefektivnit práce
ostatních.
z dílny stejných autorů vychází i opakovaný námět vyměnit kouli na dveřích ÚMČ za kliku a
nechat úřad volně přístupný. Znovu tedy opakujeme, že takováto akce by vyžadovala značné
finanční náklady. Na ÚMČ by bylo nutné zřídit recepci (jako je tomu i na ostatních úřadech), což
by vyžadovalo přijmout další zaměstnance nebo smluvně zajistit hlídací agenturu. V minulosti
totiž do volných prostor úřadu, které nelze při běžném provozu uhlídat, již ve dvou případech
vnikly nežádoucí osoby
mzdy zaměstnanců jsou vypláceny přesně v souladu se stanovenou směrnicí, vzhledem k počtu
zaměstnanců jsou náklady plně odpovídající. Žádné snižování platů v budoucím období nepřichází
v úvahu.
jako pomocné orgány zastupitelstva pracoval kontrolní výbor, finanční výbor a výbor pro
otázky školství. Jejich činnost schvalovalo na základě podávaných zpráv zastupitelstvo MČ. Jako
pomocné orgány rady pak pracovaly podle stanoveného jednacího řádu a na základě svých
plánů činnosti komise, z nichž jako nejlepší lze hodnotit komisi životního prostředí a komisi
dopravní a územního rozvoje. Ostatní komise plnily průběžně své úkoly. Problematická se jevila
pouze činnost komise pro Sobín, která zápisy ze svých jednání předávala většinou až na vyžádání,
takže se případné požadavky a náměty dostávaly do rady opožděně a nebylo možné na ně
adekvátně reagovat. Při jednáních s občany Sobína pak tito uváděli, že řada z nich o existenci
komise nemá tušení a její členy nezná.
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Členové komisí a výborů jsou odměňováni maximálně částkou 1.380,- Kč měsíčně na rozdíl
od komisí a výborů, které pracují podle zák. o obcích mimo hlavní město Prahu, kde odměnu činí
součet všech odměn za funkce, které člen vykonává např. člen zastupitelstva + člen komise
životního prostředí) V Praze je vyplácena pouze odměna jedna, která je nejvyšší. Počet komisí i
jejích členů byl snížen na nejnižší možnou míru, další úspory v tomto směru nejsou reálné. Počet
výborů by bylo v dalším volebním období možné snížit o výbor pro otázky školství. Tento výbor
se převážně zabýval současným stavem školství v MČ (vybavení nových tříd, rekonstrukce školní
zahrady apod.) nikoliv koncepčními otázkami rozvoje školství. Bylo by tedy možné jeho činnost
opět sloučit s kulturní komisí, jak tomu bylo i v minulosti.
V tomto volebním období byla zřízena i funkce dalšího zástupce starosty. Zpočátku se možná
mohla jevit jako nadbytečná, postupem doby vzhledem k dynamickému rozvoji MČ a řady jednání
s tím spojených, se pak ukázala jako nezbytná. Nedoporučujeme proto tuto funkci v dalším
volebním období rušit.
velmi rozsáhlá je činnost zvláštního orgánu, kterým je přestupková komise. Vzhledem k poloze
MČ, blízkosti nákupní zóny a konečné stanice metra, spadá do její kompetence řešení velkého
počtu přestupků. V roce 2013 jich bylo 82, v letošním roce je to do konce měsíce srpna již 64
přestupků. 90% z celkového počtu přestupků je navíc pácháno osobami, které v MČ Praha Zličín
nemají ani trvalý pobyt.

Veškeré tyto aktivity byly a do budoucna samozřejmě i budou vázány na objem finančních prostředků,
které pro konkrétní volební období bude moci Rada a Zastupitelstvo využít.

V Praze 3. 9. 2014

Schválila Rada MČ Praha Zličín na svém jednání dne 3. 9. 2014
JUDr. Marta Koropecká v.r. , starostka
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