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 Vážená paní starostko, 
  
 Ještě jednou vám děkujeme za vaši iniciativu a uspořádání společné schůzky představitelů MČP6 
s občanskými sdruženími Prahy 6. Požádala jste nás také o seznam okruhů, které bychom měli 
projednávat.  
Každé sdružení má své specifické problémy z konkrétní čtvrti, kde působí. Tyto problémy spolu 
s radnicí většina sdružení jistě diskutuje a řeší. Jsou ale také obecnější okruhy problémů společné pro 
všechna sdružení. Pokusili jsme se je definovat na setkání zástupců několika občanských sdružení 
Prahy 6 a touto cestou vás zdvořile žádáme, abyste je zařadila na program čtvrtečního jednání.  
 
Jsme přesvědčení, že diskuze a následné řešení těchto témat budou prospěšná nejen úřadu a radnici 
Prahy 6, ale především pro její občany. Zároveň určitě přinesou zlepšení komunikace a spolupráce 
radnice a úřadu s občany. 
 

1. Téma číslo jedna, které bychom rádi s Vámi projednali, je zlepšení a zkvalitnění 
informovanosti občanů a komunikace s nimi (např. konkrétní úpravy webových stránek 
městské části, úprava pravidel zveřejňování na úřední desce – webu). 

Domníváme se, že na webových stránkách by se měly zveřejňovat všechny záměry radnice, investice, 
architektonické a jiné studie hrazených z prostředků obce, a to včetně informací, kdo studii požaduje  
a proč. Nanejvýš prospěšnou by pak byla zásada, že i na samotné vypracování takových studií by se 
vypisovala veřejná soutěž. 
Zároveň by měla radnice Prahy 6 podrobně informovat občany o záměrech Hlavního města Prahy, 
které se jakkoliv dotknou občanů naší městské části, a to jak na webu, tak prostřednictvím časopisu 
Šestka. 
 

2. Dalším tématem jsou veřejné zakázky a zprůhlednění systému výběru  té nejvhodnější 
(považujeme za potřebné každou zakázku nad určitou částku vysoutěžit, hledat více 
variantních řešení a také zlepšit začlenění občanů do procesu výběru a rozhodování).  

Také bychom se velmi přimlouvali o zavedení možnosti přístupu občanů – zástupců občanských 
sdružení a iniciativ do jednání komisí. Po vzoru jednacího řádu komisí MHMP, kde můžou občané 
prostřednictvím svých odborných sdružení projevit svůj postoj k projednávané věci, která se jich týká. 
Každý občan by měl mít možnost se k jednání komise MČP6 přihlásit a zde sdělit svůj postoj.  
 S tím pak bezprostředně souvisí i zveřejnění programu jednání komisí, včetně doplňujících 
informací v dostatečném předstihu, aby se mohl občan, ale i zastupitel – laik kvalitně připravit.  
 

3. Z dlouhodobého hlediska sužuje všechna sdružení otázka neexistence regulačního plánu pro 
území Prahy 6 a vývoj přípravy územního plánu Hl.m.Prahy. Regulační plán může totiž jasně 
stanovit priority či omezení a tím vnést do území jasnou koncepci.  
 

4. Neméně žádoucím bodem k projednávání je otázka dopravní koncepce a politiky MČP6. 
Zvýši-li se kapacita dopravy na území MČ, znamená to více motorových vozidel  
a tím nárůstu emisí a zhoršení kvality životního prostředí.  
Má městská část koncepci a vizi, jak této hrozbě čelit?  



5. S předchozím bodem přímo souvisí rozvoj městské hromadné dopravy. Občanům nejsou 
známé priority a preference vedení Městské části Praha 6. Proč se městská část nebrání 
návrhům na vybudování tzv. „paralelní dráhy“ na Letišti Praha, která nepochybně hlukem 
poškodí občany MČ Praha 6? Proč se MČ nebrání vybudování severního městského okruhu 
v jižní variantě, která přinese většině občanů Prahy 6 nárůst znečištění ovzduší a tím  
i značného znehodnocení pohody bydlení a cen nemovitostí? 
 

6. Společným bodem pro diskusi je jistě i otázka ochrany zeleně a životního prostředí. 
Budování parků a přírodních rekreačních ploch. Ochrana zelených ploch v obci, zamezit 
dalším stavbám na úkor městské zeleně apod. 
 

7. Společným zájmem obce a občanů je ochrana společného majetku i majetku v soukromém 
vlastnictví (potírání drobné kriminality, vandalství, sprejerství apod.). Potenciál spolupráce 
občanských aktivistů, občanů a obce zatím není zcela využitý a chceme navrhnout některá 
konkrétní zlepšení. 

  
 To jsou, vážená paní starostko, témata, kterými bychom se v zastoupení občanů rádi zabývali 
nejen s vámi, ale i s Radou MČP6 a s odpovědnými pracovníky ÚMČ Praha 6 na pravidelných 
společných schůzkách. 
 
 
V Praze dne 29.5.2012 


