TISKOVÁ ZPRÁVA
městská část Praha-Libuš dne 17. 4. 2014
Diskuzní veřejné fórum v městské části Praha-Libuš odhalilo problémy,
které je nutné řešit
Praha-Libuš, 17. 4. 2014 – V pondělí 14. dubna se na Sídlišti Písnice konalo veřejné diskuzní setkání
s občany Libuše a Písnice jehož hlavním cílem bylo s lidmi diskutovat a získat od nich náměty co je
třeba zlepšit a kde existují problémy. Tematických oblastí k diskuzi bylo několik a všechny se týkaly
každodenního života v městské části – doprava, školství, národnostní menšiny, životní prostředí,
podnikání, územní rozvoj městské části, kultura a další. Takováto setkání nazvaná Veřejné fórum
aneb 10 problémů Libuše a Písnice se v městské části konají každoročně. Obyvatelé Libuše a Písnice
tak mají možnost upozornit vedení městské části na problémy a vyjádřit svůj názor na danou
problematiku a třeba i navrhnout řešení.
Debata, která trvala dvě hodiny byla živá a sedmdesátka občanů u jednotlivých tematických stolů
měla spousty nápadů. Na závěr bylo hlasování o patnácti nejdůležitějších a ty jsou nyní součástí
anketního hlasování, které je otevřené pro všechny obyvatele na webu městské části.
Starosta Jiří Koubek spolu s dalšími členy vedení MČ Praha-Libuš odpovídal na dotazy a náměty,
živě diskutoval a vysvětloval konkrétní situace. Mezi vybranými tématy se objevil například požadavek
na rekonstrukci ulice Libušská v Písnici, na obranu proti znečišťování vzduch z lokálních topenišť,
na bezplatatné sociální a právní poradenství pro cizince. K diskusi byli pozváni i mladí lidé a i ti
dostali prostor k vyjádření svého pohledu na zdejší život.
Pro místní obyvatele se tímto každoročním fórem nabízí možnost otevřeně vyjádřit své názory na
jakoukoli oblast každodenního života, možnost veřejně upozornit na problémy a hlasovat pro jejich
nápravu. Na druhé straně je pro vedení městské části podnětné znát názory lidí, zaměřit se na vyřčené
problémy a diskutovat s občany. Veřejné fórum bylo jednou z největších diskusních akcí pořádaných
pro veřejnost.

Starosta Jiří Koubek se v úvodu vyjádřil a zhodnotil řešení problémů z roku 2013. Vystihl nejdůležitější
témata a způsob jak se řešily. Poté už se občané pustili do seriózních debat k nejpalčivějším tématům
dnešních dní.
Přítomní debatovali u šesti tématických stolů – rozvoj městské části a urbanismus, doprava, kultura a
sport, životní prostředí, národnostní menšiny a podnikání. U každé tématického stolu došlo
k vydefinování priorit v dané oblasti a následnému hlasování.
Co zaznělo mezi diskutovanými problémy byl například požadavek na zajištění zvýšeného dohledu
Městské policie v nočních hodinách. Přítomní ředitelé škol prosazovali změnu legislativy a kritérií pro
přijetí dětí do mateřských škol. Obyvatelé Písnice zase požadují nalezení vhodného objektu pro prodejnu
potravin ve staré Písnici. Studenti a členové Žákovského zastupitelstva chtějí zvýšit kapacitu ZŠ
Meteorologická. Opakovaně se objevuje požadavek na zamezení prodeje drog a jejich distribuci. U stolu
s tématem životní prostředí se vyskytl námět na řešení znečištění Písnického potoka.
Moderátorem odpolední debaty byl kromě starosty Jiřího Koubka i Petr Švec, ředitel Národní sítě
Zdravých měst.
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Vytipované problémy, které jsou zde ve výčtu uvedeny jsou předmětem anketního hlasování a výsledky
budou předloženy Zastupitelstvu městské části k projednání.

Vytipované problémy roku 2014:


Řešit znečišťování Písnického potoka Hodkovickou čistírnou odpadních vod



Zajistit bezplatné sociální a právní poradenství pro cizince (včetně tlumočení a e-konzultací)



Změnit legislativu a kritéria pro přijetí dětí do mateřských škol



Zajistit v nočních hodinách v městské části zvýšený dohled Městské policie



Dokončit výstavbu kanalizace v Písnici



Řešit oddělení nástupní autobusové zastávky na Kačerově pro autobusové linky 113 a 331, 333



Zvýšit kapacitu Základní školy Meteorologická



Podpořit dodržování povolené rychlosti u nově navržených přechodů na ulici Libušská v Libuši instalací semaforu
s měřícím zařízením, případně stavebními úpravami či jiným vybavením přechodu zvyšujícím bezpečnost chodců



Zabránit znečišťování vzduchu v městské části z lokálních topenišť



Zajistit poradenství a prevenci v oblasti drog



Nalézt vhodný objekt pro prodejnu potravin ve staré Písnici



Rekonstruovat ulici Libušská v Písnici včetně kruhového objezdu s Kunratickou spojkou



Řešit nedostatek míst ve školkách



Uzavřít herny a kasina (urychlení procesu)



Zajistit prodloužení nočního autobusového spoje do staré Písnice

Starosta Jiří Koubek v závěrečném slově poděkoval lidem za účast a vyjádřil závazek, který si
z dnešního setkání odnáší. „Mezi náměty z dnešního setkání se nacházejí takové, jejichž vyřešení či
realizování nebude tak obtížné a finančně náročné. Pokusíme se během následujících měsíců zapracovat
na jejich uskutečnění či nápravě. Vyskytují se ale i takové, které při našich možnostech a reálném stavu
budou v nejbližší době jen těžko realizovatelné“, řekl starosta Koubek. Dále také slíbil:“ Projednávací
akce s veřejností budou u nás pokračovat, chceme vytvářet podmínky pro spokojený život místních
obyvatel.“
V průběhu celého setkání měli účastníci možnost si zakoupit výrobky Fair Trade, které zde byly
prezentovány. Městská část podporuje tento typ obchodu, který dávající drobným pěstitelům
a řemeslníkům z rozvojových zemí příležitost uživit se vlastní prací za důstojných podmínek. Pokud si
tedy český spotřebitel koupí fairtradový výrobek, má jistotu, že za ním nestojí například zneužívání
dětské práce, nelidské pracovní podmínky, či devastace životního prostředí.
Bankovní spojení:
ČS Praha 4
Č.ú. 2000691349/0800
IČO 00231142
DIČ CZ00231142

tel: 261 711 380
2
244 471 884
fax: 241 727 864
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www.praha-libus.cz
martinkova@praha-libus.cz
starosta@praha-libus.cz
adresa: Libušská 35, 142 00 Praha 4

Městská část Praha-Libuš je osmým rokem připojena k projektu Zdravé město a místní Agenda 21.
Veřejná diskuze s občany je jedním z pilířů, na kterém vedení radnice v praxi dokazuje, že své občany
chce zapojit do procesu ovlivňování budoucí podoby městské části. Chce znát názory obyvatel a zabývat
se jimi. Proto jsou občané v průběhu roku zváni na tématická projednávání, kulaté stoly či veřejná fóra.

Koordinátorka projektu Zdravé město a místní Agenda 21:
Jana Martínková, ÚMČ Praha-Libuš, e-mail: martinkova@praha-libus.cz
Starosta MČ Praha- Libuš:
Mgr. Jiří Koubek e-mail: starosta@praha-libus.cz
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