
 

 

Naše tři měsíce na radnici 

Jsme řádní hospodáři: 

Rozpočet: Po příchodu na radnici jsme namísto připraveného rozpočtu dostali pouze 

požadavky na výdaje pro rok 2019 ve výši 372 milionů Kč. Finančně je nelze pokrýt. 

Stanovili jsme proto priority, zkrátili běžné i kapitálové výdaje, absolvovali nespočet jednání 

s řediteli příspěvkových organizací a vedoucími odborů a navrhli rozpočet s objemem příjmů 

164 293 tis. Kč a výdajů 242 995 tis., tj. schodkem ve výši 78 702 tis. Kč. Navržený schodek 

je plně kryt prostředky na rozpočtových účtech k 31.12.2018, který činil 108 782 tis. Kč, 

z toho sociální fond 168 tis. Kč. Podle doporučení z magistrátu připravujeme rozpočet tak, 

aby byl přehlednější. Je nově řazený dle kapitol. Chceme, aby srozumitelný byl i občanům. 

Jeho součástí je přehled schválených investičních výdajů i „zásobník“ investičních akcí pro 

rok 2019. 

Bankovní služby: Jednali jsme s bankami, které spravují účty městské části. Nelíbily se nám 

nehorázné poplatky za jejich vedení a nízké úroky. Aktuálně podepisujeme dodatek smlouvy. 

Jeho podmínky přinášejí městské části neočekávaný příjem ve výši statisíců korun ročně. 

Majetek: 

Most a komunikace Na Svěcence. Od 90. let jsou ve správě naší městské části. Jejich údržba 

je ale finančně náročná a pro městskou část velmi zatěžující. V době, kdy se u nás demolují 

pro havarijní stav hned dva mosty, je správa mostu i nebezpečná. Zahájili jsme proto 

okamžitě intenzívní jednání s náměstkem primátora MHMP Ing. Adamem Scheinherrem, 

radním Janem Chabrem a generálním ředitelem TSK Petrem Smolkou. Výsledek jednání je 

pro MČ Praha 20 velmi dobrý. Na jednání bylo slíbeno radním Scheinherrem, že most i 

komunikaci převezme hl.m. Praha do své správy. Zatím jsme od TSK hl.m. Prahy obdrželi 

posudek k technickému stavu mostu. Vjezd na most bude omezen z obou strany do 20tun. 

Nakládání se dřevem.  Překvapivé pro nás bylo zjištění je, že naše MČ disponuje nemalým 

množstvím dřeva (170 m3), které není příliš detailně evidováno a 

jeho nemalá část leží neuskladněna a lety trouchniví a znehodnocuje 

se. Dřevo se nalézá na oploceném pozemku MČ v oblasti Robotnice. Zvažujeme, že s 

kvalitními kusy dřeva oslovíme řemeslníky v oboru, případně školy s obory, které s tímto 

materiálem mohou pracovat. Zbylá valná většina zásob dřeva bude pravděpodobně nabídnuta 

k prodeji v rámci plánované veřejné zakázky. 

 

Územní rozvoj: 

Počernice východ: Setkali jsme se v této věci i s Ing. Annou Kuryviálovou z Oddělení 

pořizování dílčích dokumentací MHMP a Ing. Cachem, který je vedoucím zmíněného 



oddělení. Podnět na změnu území na ornou půdu vítají a vyčkávají se studií na rozhodnutí 

našeho zastupitelstva.  

Změny územních plánů: S Výborem hl. m. Prahy pro územní rozvoj projednáváme podané 

změny územních plánů na území Horních Počernic. Projednáváme s nimi jednotlivé podněty a 

dáváme doplňující informace, účastníme se i veřejného projednávání, kde můžeme navrhnout 

prostřednictvím člena výboru, který se osvojí náš názor, protinávrh k předloženému materiálu. 

Jde zejména o případy, kdy městská část má k projednávané změně odlišný názor, než je 

návrh výboru. 

Doprava: 

Dostavba Pražského okruhu: 

Aktivně spolupracujeme se Starosty pro okruh, sdružením, které zastupuje zájmy městských 

částí a obcí Středočeského kraje dotčených dopady dostavby Pražského okruhu. V lednu 2019 

jsme se jako zástupci naší městské části obrátili s požadavky na ochranu zdraví obyvatel 

Horních Počernic na Evropskou komisi (generální ředitelství pro životní prostředí) a ředitele 

agentury Jaspers, která představuje tři instituce – Evropskou komisi, Evropskou investiční 

banku a Evropskou banku pro obnovu a rozvoj. Žádáme je tím nejen o ochranu zdraví 

obyvatel Horních Počernic a dalších městských částí, ale i posouzení toho, zda je „průtah“ 

kamionů hlavním městem v souladu s evropskou legislativou. Pokračujeme společně se 

Starosty pro okruh v aktivitách proti vedení kamionového tranzitu hlavním městem. Stále 

bráníme právo našich občanů na zdraví a zdravé životní prostředí a tento postoj nezměníme. 

Zastávky na znamení: 

Okamžitě od příchodu na radnici jednáme se zástupci společnosti ROPID o tom, že našim 

občanům plošné zavedení zastávek na znamení nevyhovuje. Zástupci zmíněné společnosti 

uvedli, že zastávky na znamení budou v dohledné době zavedeny v celé Praze. Aktuálně proto 

vedeme jednání o tom, aby na území naší městské části byly přednostně zavedeny moderní 

autobusy vybavené dostatečným počtem tlačítek pro komfort našich občanů.  

Rekonstrukce a řešení přechodů na Náchodské ulici: 

Dle domluvy s Ing. Krejčím z Odboru dopravních agend MHMP jsme zaslali žádost o 

přisvícení dalších neosvětlených přechodů na Náchodské. Chceme tak zajistit bezpečí na této 

frekventované komunikaci. Náchodskou jsme prošli a u přechodů, které nemají osvětlení, 

jsme rovněž předali žádost o jejich přisvícení. 

Rekonstrukce komunikace Třebešovská – vycházíme vstříc občanům! 

 

Vyšli jsme maximálně vstříc žádosti obyvatel Třebešovské ulice, kteří požadují změny 

v rámci její rekonstrukce. Uspořádali jsme na radnici setkání, kam kromě zmíněných občanů 



byli pozváni i zástupci společnosti ZAVOS. Na setkání jsme představitele ZAVOS požádali, 

aby se další práce na rekonstrukci Třebešovské prozatím pozastavily. S občany ulice 

Třebešovská budou probíhat setkání, během kterých budou mít možnost vyjádřit své 

požadavky. Jejich výsledky chceme se zástupci společnosti ZAVOS projednat a domluvit 

změnu projektu (ZSPD) a našim občanům tím vyjít maximálně vstříc.  

Prozatím jsme oslovili i Odbor životního prostředí a dopravy MČ Praha 20 a žádáme, aby 

v lokalitě bylo prozatím zastaveno kácení stromů. Ulici Třebešovskou jsme prošli s 

nezávislým odborníkem a za účasti dvou občanů, kteří zde bydlí. Stromy bohužel nejsou příliš 

dobře ošetřované, tlakové větve neprořezané, naopak jsou pořezány větve, které by zachovány 

být měly. Bude zde nutný prořez stromů provedený odborníkem. Dojde zřejmě i ke kácení, 

protože stromy mají dutiny a jsou napadeny houbou.  

 

Prosazujeme připomínky a podněty našich občanů 

 

Oslovením náměstka primátora Hlaváčka se nám podařilo zařadit připomínky člena Komise 

dopravy RMČ Praha 20 a občana Horních Počernic pana Hampla do dokumentu Plán 

udržitelné mobility Prahy a okolí, který má celoměstský význam s přesahem do 

Středočeského kraje. 

 

Otevřená radnice: 

Přizvání veřejnosti k účasti v komisích zřizovaných RMČ Praha 20. 

Nejen nominanti jednotlivých politických subjektů, ale i zástupci široké veřejnosti měli 

možnost vyjádřit svůj zájem o členství v komisích RMČ Praha 20. Oslovili jsme je 

prostřednictvím výzev na sociálních sítích a webu městské části a zájem nás překvapil. 

Středy a chat se starostkou a radními: 

Vždy první středu v měsíci v době od 14 do 18 hodin mají občané možnost v rámci otevření 

radnice bez předchozí domluvy nebo objednání přijít na radnici a ptát se na vše, co je zajímá, 

přinášet podněty a návrhy na změny. Stejný účel plní i chat se starostkou a radními první 

úterý v měsíci.  

Na kus řeči s radními 

 

Obnovení neformálního setkávání občanů s radními - pravidelným pořádáním akce „Na kus 

řeči s radními“ – začínáme 28. února 2019 v restauraci U Bobra na Xaverově a postupně 

chceme místa setkání měnit. 

  

Péče o rodiny a seniory: 

 

V době počínajícího adventu jsme pro naše seniory uspořádali výlet do centra hlavního města. 

 

V rámci slavnostního rozsvícení Vánočního stromu jsme oslovili sponzory a docílili toho, že 

každé dítě, které na Chvalskou tvrz v rámci akce přišlo, dostalo dárek. 

 



Obnovujeme oblíbená Zámecká posezení pro seniory – setkání se zajímavými osobnostmi na 

Chvalském zámku, která znamenají nejen sociální interakci se seniory, ale i propojení 

s dalšími skupinami obyvatel.  

 

Dokončujeme koncept využití dvou vozidel pečovatelské služby ÚMČ Praha 20 pro převoz 

našich seniorů k lékaři nebo za pochůzkami. K dispozici budou mít i doprovod školené 

pečovatelky. 

 

Spolková činnost 

Uspořádali jsme dvě setkání zástupců počernických spolků s vedením radnice s cílem nastavit 

společné aktivity na území Horních Počernic, ale domluvit se i na vzájemné podpoře a 

komunikaci. 

Pomoc občanům z domu v Chodovické ulici zasaženém požárem 

Zástupci vedení radnice byli hned po oznámení požáru přítomni na místě, pomáhali zajistit 

nutnou pomoc a náhradní ubytování. Zřídili jsme i transparentní účet č. 5588333/0100 na 

pomoc lidem, jejichž domovy požár zdevastoval. Zajistili jsme nábytek pro nejnutnější 

potřeby lidí zasažených požárem a oslovili pro pomoc nejen veřejnost, ale i firmy, které u nás 

a okolí působí. S obyvateli domu jsme stále v kontaktu a snažíme se jejich nelehkou situaci 

zmírnit. 

Členové Rady MČ Praha 20 – Alena Štrobová, Jiří Beneda, Daria Češpivová, Karla 

Polydorová, Jana Hájková, Zbyněk Mucha a Pavel Skalický 

 

 

 

 


