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Zapojte se do
projednávání
věcí veřejných

Nejvíce stížností na psy bez vodítka přichází od návštěvníků parků Parukářka a Židovské pece

Občané upozorňují: Volný
pohyb psů vyžaduje řešení
Praha 3 se rozhodla reagovat na množící se stížnosti občanů,
kterým vadí volně pobíhající psi v parcích a zeleni, o které se
městská část stará. Jejich pohyb by proto chtěla do budoucna na
některých místech upravit. Na to, jak by případné změny měly
vypadat, se chce ale nejdřív zeptat místních obyvatel.
Nastavení jasných pravidel vol
ného pohybů psů, které by po
mohlo předejít případným kon
fliktům mezi jejich majiteli
a těmi, jimž volně pobíhající zví
řata vadí. To by měl být podle
žižkovské radnice výsledek dis
kuse, kterou chce vést s občany
o tom, zda přistoupit ke změnám
volného pohybu psů v měst
ských parcích a zeleni a jak by
měla tato regulace vypadat.
„Současný stav, tak jak je nastaven, rozhodně není v pořádku, velkým deficitem je dodnes dostupnost
a srozumitelnost informací o pravidlech pro volný pohyb psů. Důsledkem jsou konflikty mezi pejskaři
a nepejskaři a množící se stížnosti
na volný pohyb psů. Městská část

chce tuto situaci řešit,“ uvedl zá
stupce starostky Ondřej Rut.
Jeho slova potvrzují také sta
tistiky, které si v Praze 3 vede
městská policie. Podle nich sice
strážníci na území městské čás
ti v posledních dvou letech řeši
li pouze dva případy vážnějšího
ohrožení člověka psem, stížnos
tí na jejich volný pohyb ale na
stolech strážníků v poslední
době přibývá. „Od začátku letošního roku jsme řešili 90 případů,
přičemž nejčastěji si lidé stěžovali
na volně pobíhající psy v parcích
na Parukářce a Židovských pecích
a na náměstích Jiřího z Poděbrad
a Jiřího z Lobkovic,“ konstatoval
ředitel městské policie v Praze 3
Dušan Machoň.

Dva výše zmíněné parky,
v nichž dnes volný pohyb psů
nijak regulován není, a konflikty
jsou zde nejčastější, vnímají jako
klíčové lokality také politici. Žiž
kovská radnice chce proto pro
střednictvím ankety zjistit, kde
lidem pobíhající zvířata vadí nej
víc. „Rádi bychom znali názor veřejnosti, zda by se v těchto dvou parcích měl volný pohyb psů omezit,“
uvedl místostarosta Rut, pod
le kterého zároveň hodlá radni
ce zvýšit informovanost o tom,
v kterých lokalitách na území
třetí městské části je dnes volný
pohyb psů povolen (viz anketa
na straně 6 a mapa na straně 7).
pokračování na str. 6

Nová mateřská škola
už slouží dětem
Na druhý zářijový den přichystala
městská část Praha 3 slavnostní
otevření nové mateřské školy.
Zbrusu nová mateřinka byla
zřízena při Základní škole
Chmelnice na Jarově a vše
potřebné tu najde 48 dětí. Na
území třetí městské části tak
dnes i s novým zařízením fungu
je 18 mateřských škol s celkovou
kapacitou 1863 dětí. Další školku
plánuje žižkovská radnice vybu
dovat v areálu ZŠ V Zahrádkách
během příštího roku. n
více na str. 2

Zažít město jinak
můžete i na Žižkově
Už poosmé promění celou Prahu
pouliční festival Zažít město ji
nak. Kavárnami a bary pod širým
nebem, pódii pro hudební, diva
delní i taneční vystoupení, spor
tovními a uměleckými aktivitami
pro děti i dospělé ožijí v sobo
tu 21. září také některá místa na
Žižkově. Přijďte si užít soused
skou slavnost do Bořivojovy uli
ce, na Tachovské náměstí nebo
do ulic před kinem Aero. n
více na str. 8

Veřejnost se může zapojit do
rozhodování, radnice naslouchá
a pomáhá svým občanům. Zní
to jako klišé, od toho tu přece je.
Aby pomoc nebyla jen formální,
neefektivní nebo vyhýbavá, to
stojí úsilí a práci.
Podněty dostáváme každý
den, tu je díra v silnici nebo
chodníku, hlučí auta nebo opilci
na ulici, tu někdo špatně parkuje, někde chybí koš či přechod pro
chodce. Věnovat se každému podnětu je náročné, stejně jako vysvětlovat co radnice může a kam
už její kompetence nesahají. Na
lepším způsobu komunikace s veřejností je potřeba stále pracovat,
je co zlepšovat.
Aby se veřejnost nemusela často ptát, chceme nabídnout lepší
informační servis. V srpnu byly
zprovozněny nové webové stránky radnice. Najdete tam mimo
jiné nový mapový portál s informacemi o možnostech parkování
(aut i kol), umístění a vybavení
dětských hřišť nebo odpadkových
košů. Všechny významné investiční akce dostanou přehledný
informační list, první z nich už
visí na webu.
Do rozhodování chceme zapojit i veřejnost. V červnu proběhlo veřejné projednání o budoucí
podobě Komenského náměstí,
srpnové zastupitelstvo se věnovalo budoucí podobě náměstí Jiřího z Poděbrad. V září nás čekají
besedy o záměru úpravy náměstí
Jiřího z Lobkovic nebo nové podoby občerstvení na Parukářce.
V tomto čísle Radničních novin
najdete rozsáhlou anketu k volnému pohybu psů.
To vše jsme připravili, aby Váš
hlas mohl být slyšet a neztratil
se ani v šumu blížící se volební
kampaně.
ONDŘEJ
RUT
zástupce starostky

zpravodajství

www.praha3.cz

Trvalý pobyt přináší mnoho výhod
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Radnice spustila nový web

Řada lidí bydlících v nájmu podléhá mýtu, že bez souhlasu
Od počátku srpna jsou v provozu aktua
vlastníka nemá nárok na to, aby se přihlásila k trvalému pobytu. lizované internetové stránky, jejichž pro
střednictvím chce městská část občanům
Podle zákona se však k němu
usnadnit hledání důležitých informací
může přihlásit každý, kdo má
uzavřenou řádnou nájemní
a nabídnout více zpráv o dění v Praze 3.
smlouvu. Být přihlášený k trva
lému pobytu je přitom v Praze 3
výhodné.
„Podle zákona 133/2000 Sb.
o evidenci obyvatel se k trvalému
pobytu může přihlásit každý, kdo
je vlastníkem objektu nebo má uzavřenou řádnou nájemní smlouvu,“
říká vedoucí občansko správní
ho odboru Eva Cihelková. Sou
hlas vlastníka bytu pro získání
trvalého pobytu je tedy potřeb
ný jen tehdy, když lidé bydlí bez
nájemní smlouvy.
Trvalý pobyt v Praze 3 přináší
řadu výhod. Například možnost
parkovat v rezidenčních zónách
za 700 korun ročně, možnost
získat ve výběrovém řízení kry
té parkovací stání či umístit děti
v městských mateřských školách.
„Také jen lidé s trvalým pobytem v Praze 3 mohou mít možnost

K trvalému pobytu v Praze 3 se lze přihlásit na úřadu městské části v Seifertově 51

přidělení bytu v domě s pečovatelskou službou či umístění seniorů
v ošetřovatelském domě na Jarově. Další výhodou trvalého pobytu
v Praze 3 je, že majitelé domů, kde
je více než 75 procent trvale bydlících nájemníků, mohou žádat
o dar od městské části do 500 tisíc
korun na opravu exteriéru domu,“

upřesňuje místostarosta Prahy 3
Matěj Stropnický.
Informace o tom, jak se přihlá
sit k trvalému pobytu v Praze 3,
mohou lidé získat na odděle
ní osobních dokladů a eviden
ce obyvatel úřadu městské části
v Seifertově 51. n
-sak-

Domácnosti v Praze 3 ušetří v 1. kole
e-Aukce přes 35 % ceny za energie
První kolo elektronické aukce energií pro občany Prahy 3,
kterého se zúčastnilo 331 domácností, skončilo úspěchem.
Domácnosti v Praze 3 uspoří cel
kově na elektrické energii 43,39 %
a na zemním plynu 29,36 %. Z cel
kového objemu přes 7,4 milionu
korun ušetří domácnosti Prahy 3
více než 2,6 milionu, což předsta
vuje průměrnou úsporu 35,69 %.
Žádná z domácností přitom ne
skončila bez úspory.
„Jsem ráda, že se i v Praze 3 potvrdila výhodnost elektronických aukcí
energií. Kromě výhodnějších cen lidé

získají i spolehlivý administrativní
servis, díky němuž se nemusejí obávat pro ně nevýhodných podmínek,“
zhodnotila první kolo e-Aukce sta
rostka Vladislava Hujová.
Elektronická aukce patří mezi
nejtransparentnější způsoby výbě
ru dodavatelů zboží a služeb. Do
davatelé soutěží o zakázku v pří
mém souboji a mohou na internetu
vidět nabídky konkurence. Bě
hem soutěže tak mohou snižovat

nabízenou cenu, aby byla nižší než
u jejich soupeřů. Vítězem se nako
nec stane ten, kdo nabídne zboží či
služby za nejnižší cenu.
„Zapojil jsem se do podobné akce
již na Praze 6 a vyplatilo se to. Zkusil jsem nejdříve elektřinu, kde úspora
činila 33 %, a u plynu aktuálně 9 %
oproti mému původnímu dodavateli,“ vysvětlil Michal Drbout, který
se zapojil do aukce v Praze 3. n
-sak-

Zastupitelé schválili postup aktualizace
strategického plánu
Do podoby Strategického plánu rozvoje městské části Praha 3
se bude moci do budoucna zapojovat i veřejnost.
Strategický plán rozvoje (SPR)
je dlouhodobý, koncepční a roz
vojový dokument, který vychází
z analýz současného stavu pod
mínek spravovaného území.
„Pomocí strategického plánu zajišťuje obec společenskou dohodu
na rozvoji městské části, a proto se
snaží o co největší zapojení občanů. Ústředním bodem strategického
plánu je vize rozvoje, stručná definice priorit a úkolů, na něž se obec
chce v dlouhodobém horizontu soustředit,“ uvedl zástupce starostky
Ondřej Rut.
Na přípravě své rozvojové
strategie začala Praha 3 praco
vat již v roce 2005. Proces stra
tegického plánování byl ale poté

kritizován pro svou formálnost,
chybějící vazbu na rozpočet a ne
dostatečné zapojení veřejnosti.
Rada městské části proto v pro
sinci 2012 rozhodla o aktualizaci
SPR a lepším nastavení procesů
strategického plánování, včetně
zapojení veřejnosti.
V rámci projektu Efektivní
Úřad městské části, který byl
podpořen z Operačního progra
mu Lidské zdroje a zaměstna
nost, bylo možné zadat aktuali
zaci SPR externí firmě. Okruhy
problémů začala radnice shro
mažďovat od občanů letos na
jaře prostřednictvím ankety na
webu, ve spolupráci se školami
a dotazováním veřejnosti.

Výsledky průzkumů, jichž se
účastnilo 707 občanů, ukazu
jí, že jako největší problém vní
mají místní obyvatelé problé
my s bezdomovci a narkomany
a na druhém místě uvádějí her
ny a kasina. S malým odstu
pem se na dalších místech obje
vují čistota veřejného prostoru
a problémy s parkováním. Po
drobnější výsledky ankety a in
formace o postupu aktualizace
SPR jsou k dispozici na webo
vých stránkách www.praha3.cz,
případně u koordinátorky stra
tegického plánování Michaely
Valentové, odbor územního roz
voje, michaelav@praha3.cz, tel.:
222 116 318. n
-red-

Na první pohled patrné změny
webových stránek městské části
si mohl všimnout každý, kdo od
1. srpna do internetového vyhle
davače zadal adresu www.pra
ha3.cz. Úpravy se přitom dotkly
nejen domovské stránky, nově
rozdělené do tří hlavních částí –
Úřad městské části, Samospráva
a Radniční noviny – ale také ob
sahu těchto sekcí.
Kromě praktických informací
o tom co, kde a jak mohou obča
né na úřadě vyřídit, tak například
návštěvníci webových stránek
nově v části věnované samosprá
vě, v rubrice Kompetence členů
RMČ a pod ní přirazené sek
ci Územní rozvoj, najdou kom
pletní přehled všech městskou
částí plánovaných investičních
akcí včetně jejich popisu a obra
zového doprovodu. Novinkou
je také zprovoznění mapové
ho portálu, který rovněž v čás
ti vyhrazené samosprávě přináší

zájemcům prostřednictvím inter
aktivní mapy podrobný přehled
o zónách placeného stání, roz
místění košů a kontejnerů na
sběr odpadu nebo sběrných dvo
rů, dětských hřišť a ploch veřejné
zeleně v Praze 3.
„Uvědomujeme si, že změna webových stránek městské části je poměrně
zásadní a budeme proto rádi, když
nám jejich návštěvníci sdělí své náměty a ohlasy na jejich fungování na
adresu: web@praha3.cz,“ uvedl To
máš Čekal, vedoucí odboru vněj
ších vztahů a komunikace, který
zprovoznění webových stránek
zajišťoval. O transformaci měst
ského webu rozhodla radnice
loni v létě, samotná realizace pak
trvala necelé tři měsíce. Nové ře
šení se řídí zásadami přístupnos
ti dle zákona č. 365/2000 Sb.
a dodržuje metodiku pro tvorbu
„Blind Friendly“ webové prezen
tace přístupné pro spoluobčany
se zrakovým postižením. n -mpa-

Praha 3 se stala partnerem
mezinárodního projektu
Městská část podpoří svou účastí v projek
tu TriNet Global propojení podnikatelské
ho sektoru, vědy a veřejné správy.
O zapojení do projektu TriNet
Global: Local Authorities, Business
Sector and Universities as Agents for
Change rozhodla rada městské
části na svém zasedání 17. čer
vence. S nabídkou účasti oslovi
la žižkovskou radnici Ekumenic
ká akademie Praha, která projekt
v ČR organizuje.
Cílem projektu je rozvoj pově
domí občanů EU o otázkách glo
bálního rozvoje a podpory spra
vedlivých a udržitelných způsobů
života. K tomu by mělo napomá
hat právě navazování kontaktů
mezi neziskovými organizacemi,

samosprávami, vědeckými orga
nizacemi a podnikatelským sek
torem. Projekt TriNet Glogal tak
už dříve získal podporu Evropské
komise.
Jako partner projektu bude
městská část Praha 3 pro jeho
potřeby poskytovat přednáško
vé prostory a umožní rovněž pre
zentaci fair trade v prostorách
žižkovské radnice. O jednotli
vých akcích probíhajících v rám
ci projektu pak bude občany in
formovat prostřednictvím webu
městské části a Radničních no
-mpavin. n

Jak na Šmejdy ukáže Aero
Dokument o drsném pozadí předvádě
cích akcí mohou senioři zdarma zhlédnout
ve dvou promítacích časech ve čtvrtek
26. září v kině Aero v Biskupcově ulici.
Syrový dokument ukazuje ma
nipulaci, ponižování a nátlak,
které se skrývají za zavřenými
dveřmi „předváděcích zájezdů
pro seniory.“ „Podvodné a násilné
praktiky, kterých se prodejci na seniorech dopouští, bohužel stále nemizí.
I přes otřesné zkušenosti senioři na
zájezdy vyrážejí opakovaně. Možná
proto, aby se vymanili z osamělosti,

nebo proto, že neumějí říct nabídkám ne. Jedná se o velmi aktuální téma a já věřím, že na projekci
si najde čas mnoho návštěvníků nejen z řad seniorů,“ vysvětluje zá
stupkyně starostky pro sociální
oblast Miroslava Oubrechtová.
Film Šmejdi se bude promítat ve
čtvrtek 26. září v 13.00 a 16.00
hodin. n
-mot-

