
Městská část Praha 14 
 

Zastupitelstvo městské části 
 

U s n e s e n í 
 

9. zasedání Zastupitelstva městské části Praha 14 
konaného dne 13. 12. 2016 

 
č. 51/ZMČ/2016 

 
 k návrhu programu 9. zasedání Zastupitelstva městské části Praha 14 

 
 
Zastupitelstvo městské části Praha 14 
 

 
I. s c h v a l u j e 

 
 program 9. zasedání Zastupitelstva městské části Praha 14 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
        Mgr. Radek Vondra                                                      Ing. Mgr. Lucie Svobodová 
starosta městské části Praha 14                                zástupkyně starosty městské části Praha 14 
 



Městská část Praha 14 
 

Zastupitelstvo městské části 
 

U s n e s e n í 
 

9. zasedání Zastupitelstva městské části Praha 14 
konaného dne 13. 12. 2016 

 
č. 52/ZMČ/2016 

 
k volbě přísedící Obvodního soudu pro Prahu 9 

 
 
Zastupitelstvo městské části Praha 14 
 

I. z v o l i l o 
 

 přísedící Obvodního soudu pro Prahu 9 dle přílohy č. 1, která je nedílnou součástí tohoto 
usnesení 

 
II. u k l á d á 
 Radě městské části Praha 14 
 

zajistit doručení seznamu zvolených přísedících Obvodního soudu pro Prahu 9 
předsedovi Obvodního soudu pro Prahu 9 

 
T: 20. 12. 2016 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mgr. Radek Vondra                                                      Ing. Mgr. Lucie Svobodová 
starosta městské části Praha 14                                zástupkyně starosty městské části Praha 14 
 
 
Provede:        Rada městské části Praha 14 
Na vědomí:    OSO 
 



příloha č. 1 

 

 

Seznam kandidátů na funkci přísedících Obvodního soudu pro Prahu 9 

 

 

Mgr. Iveta KALENSKÁ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Městská část Praha 14 
 

Zastupitelstvo městské části 
 

U s n e s e n í 
 

9. zasedání Zastupitelstva městské části Praha 14 
konaného dne 13. 12. 2016 

 
č. 53/ZMČ/2016 

 
k informaci o plnění úkolů Zastupitelstva městské části Praha 14 

 
 
Zastupitelstvo městské části Praha 14 
 

I. b e r e  n a  v ě d o m í    
 
informaci o plnění úkolů Zastupitelstva městské části Praha 14 a informaci o vyřízení 
interpelací, námětů a dotazů z 8. zasedání Zastupitelstva městské části Praha 14 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
        Mgr. Radek Vondra                                                      Ing. Mgr. Lucie Svobodová 
starosta městské části Praha 14                                zástupkyně starosty městské části Praha 14 
 
 
 
Na vědomí:   členové Zastupitelstva městské části Praha 14 
 



Městská část Praha 14 
 

Zastupitelstvo městské části 
 

U s n e s e n í 
 

9. zasedání Zastupitelstva městské části Praha 14 
konaného dne 13. 12. 2016 

 
č. 54/ZMČ/2016 

 
 k návrhu na stanovení paušální částky pro náhradu výdělku neuvolněným členům 

Zastupitelstva městské části Praha 14, kteří nejsou v pracovním poměru nebo v jiném 
obdobném poměru pro období od 1. 1. 2017 do 31. 12. 2017 

 
 
Zastupitelstvo městské části Praha 14 
 

I. s t a n o v u j e 
 
paušální částkupro náhradu výdělku neuvolněným členům Zastupitelstva městské části 
Praha 14, kteří nejsou v pracovním nebo v jiném obdobném poměru pro období od 1. 1. 
2017 do 31. 12. 2017 dle přílohy č. 1  

 
II. u k l á d á 
 Radě městské části Praha 14 
 

zabezpečit vyplácení náhrady výdělku neuvolněným členům Zastupitelstva městské 
části Praha 14, kteří nejsou v pracovním nebo v jiném obdobném poměru  

 
T: průběžně 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mgr. Radek Vondra                                                      Ing. Mgr. Lucie Svobodová 
starosta městské části Praha 14                                zástupkyně starosty městské části Praha 14 
 
 
Provede:        Rada městské části Praha 14 
Na vědomí:    KS, KT, OŘEŠ, OPKČ 



 
 

Příloha č. 1 
k usnesení Zastupitelstva městské části Praha 14 

č. 54/ZMČ/2016 ze dne 13. 12. 2016 
 

Paušální částka na období od 1. 1. 2017 do 31. 12. 2017 pro náhradu výdělku neuvolněným členům 
Zastupitelstva městské části Praha 14, kteří nejsou v pracovním poměru nebo v jiném obdobném 
poměru činí 300 Kč/hod.. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Městská část Praha 14 
 

Zastupitelstvo městské části 
 

U s n e s e n í 
 

9. zasedání Zastupitelstva městské části Praha 14 
konaného dne 13. 12. 2016 

 
č. 55/ZMČ/2016 

 
k návrhu na stanovení výše odměn za výkon funkce a poskytování dalších odměn       

neuvolněným členům Zastupitelstva městské části Praha 14 
___________________________________________________________________________ 
 

Zastupitelstvo městské části Praha 14 

I. s c h v a l u j e 
 
měsíční odměny za výkon funkce neuvolněným členům Zastupitelstva městské části 
Praha 14 v maximální možné výši dle příslušného Nařízení vlády 

II. u k l á d á 
 Radě městské části Praha 14 
 

zajistit realizaci tohoto usnesení 
 

T: průběžně 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mgr. Radek Vondra                                                      Ing. Mgr. Lucie Svobodová 
starosta městské části Praha 14                                zástupkyně starosty městské části Praha 14 
 
 
Provede:        Rada městské části Praha 14 
Na vědomí:    KT - PO 



Městská část Praha 14 
 

Zastupitelstvo městské části 
 

U s n e s e n í 
 

9. zasedání Zastupitelstva městské části Praha 14 
konaného dne 13. 12. 2016 

 
č. 56/ZMČ/2016 

 
 ke zprávě o činnosti Kontrolního výboru ZMČ Praha 14 v roce 2016                                      

a k plánu kontrolní činnosti Kontrolního výboru ZMČ Praha 14  na rok 2017 
 
 
Zastupitelstvo městské části Praha 14 
 

 
I. b e r e  n a  v ě d o m í 

 
zprávu o činnosti Kontrolního výboru ZMČ Praha 14 v roce 2016 

 
II. s c h v a l u j e 

 
plán kontrolní činnosti Kontrolního výboru ZMČ  Praha 14 na rok 2017 

 
III. u k l á d á 
 Ing. Michalovi Vrbovi, předsedovi Kontrolního výboru ZMČ Praha 14 
 

zajistit plnění plánu kontrolní činnosti KV ZMČ Praha 14 na rok 2017 
 

T: v průběhu roku 2017 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mgr. Radek Vondra                                                      Ing. Mgr. Lucie Svobodová 
starosta městské části Praha 14                                zástupkyně starosty městské části Praha 14 
 
 
Provede:Ing. Michal Vrba 
Na vědomí:  Kontrolní výbor ZMČ Praha 14 



Městská část Praha 14 
 

Zastupitelstvo městské části 
 

U s n e s e n í 
 

9. zasedání Zastupitelstva městské části Praha 14 
konaného dne 13. 12. 2016 

 
č. 57/ZMČ/2016 

 
 k místní Agendě 21 

 
 
Zastupitelstvo městské části Praha 14 
 

 

I. b e r e  n a  v ě d o m í 

1. Zprávu o participaci veřejnosti v roce 2016 dle přílohy č. 2 tohoto usnesení 
 

2. Zprávu o činnosti Strategického týmu pro řízení a rozvoj městské části Praha 14 
v roce 2016 dle přílohy č. 5 tohoto usnesení 

 

II. s c h v a l u j e 
 

1. návrh aktualizace „PŘÍLEŽITOSTI PRAHY 14 NA OBDOBÍ 2016 – 2017“dle 
přílohy č. 1 tohoto usnesení 

 

 2. návrh Plánu zlepšování MA21 pro rok 2017 dle přílohy č. 3 tohoto usnesení 
 

 3.  návrh Výroční zprávy MA21 za rok 2016 dle přílohy č. 4 tohoto usnesení 
 
III. u k l á d á 
 Radě městské části Praha 14 
 
 předložit Zastupitelstvu městské části Praha 14: 

1.  návrh aktualizace „10 PŘÍLEŽITOSTÍ PRAHY 14 NA OBDOBÍ 2017 – 2018“ 
 

 2.  Plán zlepšování MA21 pro rok 2018  
 

 3. Výroční zprávu MA21 za rok 2017  
 4. Zprávuo činnosti Strategického týmu pro řízení a rozvoj za rok 2017 

 

T: 31. 12. 2017 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mgr. Radek Vondra                                                      Ing. Mgr. Lucie Svobodová 
starosta městské části Praha 14                                zástupkyně starosty městské části Praha 14 
 
Provede:  Mgr. Radek Vondra, Mgr. Irena Kolmanová 
Na vědomí:  vedení MČ, vedoucí odborů, vedoucí oddělení, KS OSPK 

















































































Z p r á v a  o  p a r t ic ip a c i veř e jn o s ti

v  ro c e  2016 
MA21

Zpracovatel: KS OSPK ÚMČ Praha 14, Ing. P. George, KS OSPK



O bsah :

Úvod 2
Přehled realizovaných akcí se zapojením veřejnosti pořádaných v roce 2015 -  MA21 3
Závěr 10
Seznam zkratek 13
Tabulka - Přehled realizovaných akcí se zapojením veřejnosti pořádaných v roce 2015-M A21 14

I. Úvod

Městská část od roku 2009 aktivně implementuje postupy místní Agendy 211 do chodu svého úřadu 
a úspěšně realizuje místní Agendu 21 jako nástroj pro zajištění aktivní participace veřejnosti a 
zvyšování efektivity samosprávných činností. Hlavním smyslem realizování MA21 na území Prahy 14 
je, aby občané a partnerské organizace rovnoměrně přispívali vzájemnou spoluprací k rozvoji 
městské části a zapojili se do procesu jejího komunitního a strategického plánování. Strategický 
plán rozvoje městské části Praha 14 vytyčuje základní směry vývoje městské části a směřuje rozvoj 
městské části k udržitelnosti, vyrovnanosti a stabilitě. Strategický plán je sestaven pro období 2015
-  2025 společně s dvouletým akčním plánem pro roky 2015 - 2016. Krátkodobé cíle definované 
občany a veřejností na veřejných fórech a projednání jsou zapracovány do akčního plánu ke 
strategickému plánu a do dokumentu „Příležitosti Prahy 14" -  komunitní plán.
Jedním ze základních postupů MA21 je komunikace s veřejností, její zapojování a aktivní participace 
veřejnosti na rozvoji městské části. Hlavní cíle komunikace a zapojování veřejnosti na Praze 14 jsou:

otevřít a zprůhlednit rozhodovací procesy v MČ Praha 14
umožnit občanům a organizacím podílet se na ovlivňování životních podmínek v Praze 14 
zvýšit a posilovat důvěru občanů v představitele MČ Praha 14 a veřejnou správu jako 
takovou

Pro efektivní komunikaci a zapojování veřejnosti do rozhodovacích procesů jako jednu z klíčových 
aktivit MA21 byl vytvořen „Systém pro komunikaci zapojování veřejnosti na Praze 14", který slouží 
jako nástroj k aktivní participaci veřejnosti.

Systém obsahuje:
teoretická východiska, fáze projektového cyklu a úrovně participace, východiska pro 
městskou část, požadavky na organizační zajištění implementace 
přehled možných „technik" práce s veřejností v závislosti na úrovni participace 
postupy při přípravě a realizaci participačního projektu
tzv. kontrolní seznam, pomůcka pro definici a přípravu témat pro zapojení veřejnosti 
metodiku monitoringu

Pro udržitelnost procesu zapojování veřejnosti je nezbytné kvalitní strategické řízení. V roce 2015 
pokračovala aktivní činnost Strategického týmu pro řízení a rozvoj MČ Praha 14. Strategický tým je 
složený ze zástupců vedení MČ, tajemníka ÚMČ a vedoucích odborů a oddělení úřadu. Důležitou 
roli v oblasti realizace místní Agendy 21 nese Komise pro komunitní plánování a MA21, která v roli

1 Místní agenda 21 je  nástrojem pro uplatnění principů udržitelného rozvoje na místní a regionální úrovni. Je to 
proces, který prostřednictvím zkvalitňování správy věcí veřejných, strategického řízení, zapojování veřejnosti a 
využívaní dosažených poznatků o udržitelném rozvoji, zvyšuje kvalitu života ve všech aspektech a směřuje k 
zodpovědnosti občanů za jejich život i života ostatních bytostí v prostoru a čase.
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poradního orgánu-rady městské části vydává stanoviska k procesům MA21 a aktivně spolupracuje 
na rozvoji Zdravé městské části.

II. Přehled realizovaných akcí se zapojením veřejnosti pořádaných v roce 2016 -  MA21

V souladu se Systémem, byla v roce 2016, uspořádána řada akcí se zapojením veřejnosti. 
Realizovala se veřejná projednání zaměřená na lokální téma primárně dotýkající se obyvatel žijících 
vdaném místě, ale i akce zaměřené celoplošně na městskou část. Každá akce byla specifická svým 
tematickým zaměřením a dotčenou skupinou obyvatel. K tomu byl přizpůsoben výběr místa, termín, 
podoba, facilitace a propagace akce. Dlouhodobou snahou vedení Městské části Praha 14 je zapojit 
do rozhodování o rozvoji městské části co největší počet obyvatel. V rámci dalšího zlepšování kvality 
aktivit a procesů OSPK provedlo interní analýzu konaných veřejných fór a dalších způsobů 
participace. Tato analýza byla především zaměřena na dopady výsledků veřejných fór a jejich 
realizovatelnost, počet a názory účastníků, výběr vhodného místa, data, času, projednávaných 
témat, doprovodných akcí, atd. Na základě výsledků této analýzy OSPK navrhlo změny v realizaci 
veřejných fór. Zásadní změnou v roce 2016 bylo uspořádání tzv. Lokálních fór (dále jen LF). Lokální 
fóra jsou veřejného fóra realizovaná v jednotlivých lokalitách městské části. Uspořádání veřejných 
lokálních fór vedlo k větší ochotě občanů zapojit se do rozhodování o rozvoji městské části a také 
přispělo ke zlepšení informovanosti o aktivitách samosprávy. Okruh projednávaných témat byl 
cíleně zaměřen na konkrétní lokalitu a na životy místních lidí. V roce 2016 bylo uspořádáno 8 
lokálních fór (Černý Most I, Hloubětín, Černý Most II., Jahodnice, Lehovec, Hutě, Kyje, Hostavice). 
Z každé lokality vzešly 2 příležitosti, které jsou předány Zastupitelstvu městské části k řešení.

Propagace akcí vždy probíhala v rámci internetových medií -  web Prahy 14 a facebook Prahy 14, 
formou pozvánky v radničním měsíčníku „14ka", vyvěšováním plakátů a letáků na vývěskách 
městské části, ve školních zařízeních, v prostorách nevládních neziskových organizací a komerčních 
subjektů v okolí místa konání. U některých akcí byla také provedena lokální distribuce letáků do 
poštovních schránek. Z každé akce je vyhotoven zápis a presenční listina.

Příprava každé akce zahrnovala:
výběr témat vyplnění kontrolního listu (jednotlivé odbory, oddělení) 
vyhodnocení tématu 
příprava akce na OSPK

- výběr vhodné podoby akce (kulaté stoly, workshop, brainstorming, panelová
diskuse...)

- výběr facilitátora
- hledání rizik 

propagace
- realizace
- zajištění výstupů a jejich předání příslušné organizační složce úřadu
- medializace výstupů

1, Setkání sNNO______________________________________________________________________
Termín: 18.1. 2016
Místo: Galerie 14, Plukovníka Vlčka 684/9, Černý Most
Počet účastníků: 26
Celkové hodnocení: velmi dobré
Účast i přes cílenou distribuci pozvánek MČ není vysoká, ale proti minulým ročníkům 
podstatně narostla. Na základě zkušeností z předešlých let byl sestaven program tak, aby 
účastníci dostali aktuální, nové informace a měli také možnost širší diskuse a
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připomínkování stávajícího systému podpory NNO. Die požadavků z loňských let se 
uskutečnila přednáška o možnostech fundarisingu a dobrovolnictví. Setkání proběhlo 
v příjemné atmosféře za přítomnosti zástupců NNO, P14k, MČ Praha 14 a dalších. Byla 
docílena návazná spolupráce mezi jednotlivými neziskovkami. Vyplynul další směr, ve 
kterém může MČ organizacím pomoci -  legislativa NOZ, zaměstnávání evidovaných na ÚP a 

_______Fundraising.____________________________________________________________________
2. Projednání zavedení systému zón placeného stání

Termín: od 25.1. 2016 do 3. 2. 2016
Místo: stanice metra B Hloubětín, Rajská Zahrada, Černý Most
Počet účastníků: 960
Celkové hodnocení: velmi dobré
Zavedení parkovacích zón je velmi citlivá problematika. HI. m. Praha připravilo v letech 
2013-2014 novou koncepci zón placeného stání. Projednání zavedení parkovacích zón 
proběhlo ve 3 liniích, 1) sociologickým průzkumem, 2) informováním občanů 
prostřednictvím informačních Stánků umístěných v lokalitách, kde se zavedení systému zón 
placeného stání přepokládalo a 3) informováním občanů pomocí distribučních kanálů: 
webové stránky MČ Praha 14, FB, předsedové SVJ a BD. Sociologický průzkum prováděli 2 
vyškolení tazatelé z organizace CI2 od 25. 1. 2016 -  3. 2. 2016. Tazatelé měli k dispozici 
základní informace včetně mapy s lokalizací navrhovaných parkovacích zón. Dotazníkové 
šetření - dotazníky byly distribuované v informačních Stáncích umístěných v lokalitách, kde 
se zavedení systému zón placeného stání předpokládá (před stanicemi metra B - Rajská 
Zahrada, Černý Most a na náměstí v Hloubětíně) od 27.1. 2016 -  3. 2. 2016. Anketní šetření 
provádělo KS OSPK a ODOP. On -  lina anketa na www.prahal4.cz proběhla od 27. 1. 2016 

_______do 3. 2. 2016. Akce byla náročná na personální zajištění informačních Stánků._____________
3. Dětské fórum

Termín: 15. 3. 2016 
Místo: KD Kyje 
Počet účastníků: 72 
Celkové hodnocení: velmi dobré
Městská část Praha 14 ve spolupráci s Žákovským zastupitelstvem (ŽZ) Prahy 14 pořádala 
čtvrtý ročník Dětského fóra. Dětské fórum je veřejné setkání žáků základních škol Prahy 14. 
Tématem letošního ročníku Dětského fóra byly simulované komunální volby vedené 
odborným facilitátorem z organizace SEVER. Žáci byli rozděleni do 6 skupin a vytvořili si 
fiktivní volební uskupení (vymyslí název, logo, mohou si vybrat se svého středu lídra). Každá 
skupinka zpracovala svůj volební program, který se váže k MČ Praha 14. Volební program 
reflektoval reálnou situaci, t.j. co je v daném místě třeba zlepšit, v čem pokračovat, jaké 
jsou priority a co naopak lze upozadit atd. Cílem veřejného projednání bylo získat co nejširší 
zpětnou vazbu k rozvoji městské části z pohledu dětí a mládeže.
Výstupy Fóra jsou následně ověřeny veřejnou anketou probíhající v období duben -  květen 
2016, jejímž cílem bylo ověřit formulované příležitosti s co nejširším okruhem mladých lidí. 
Vyhodnocení ankety - ověřené výsledky Dětského fóra se předkládají k projednání 
Žákovskému zastupitelstvu. Radě a následně i Zastupitelstvu ke stanovení úkolů a 
odpovědností za jejich řešení.

4. Seminář -  Občanský zákoník pro NNO

Termín: 18. 4. 2016 
Místo: Úřad MČ Praha 14 
Očekávaná účast: cca 10 
Počet účastníků: 8
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Celkové hodnocení: dobré
Seminář byl zaměřen na úpravu občanského zákoníku ve vztahu k NNO, transformaci 
občanských sdružení na spolky, účetnictví a daně NNO.
Zorganizování semináře bylo reakcí na konkrétní požadavek zástupců NNO. Osnova byla 
vytvořena na míru dle jejich zadání. MČ Praha 14 nadále intenzivně navazuje spolupráci a 
soustavně podporuje neziskový sektor na Praze 14.

5. Seminář -  Nová zelená úspora -  udržitelná energetika

Termín: 21. 3. 2016
Místo: Galerii 14, nám. Plk. Vlčka 686, Černý Most 
Počet účastníků: 11 
Celkové hodnocení: dobré
Přednášku o možnostech čerpání podpory z programu Nová zelená úsporám, jenž vyhlásilo 
Ministerstvo životního prostředí, uspořádala MČ Praha 14 ve spolupráci se Státním fondem 
životního prostředí. Na setkání zazněly aktuální informace o vyhlášených výzvách 
k podávání žádostí o dotaci na snižování energetické náročnosti jak bytových, tak i 
rodinných domů. Přítomní odborníci na místě poskytli také individuální konzultace a 

_______poradenství.____________________________________________________________________

7. Anketa k ověření příležitostí z Dětského fóra Prahy 14 v roce 2016
Termín: duben -  květen 2016 
Místo: MČ Praha 14 
Počet účastníků: 854 
Celkové hodnocení: dobré
Cílem ankety bylo ověřit příležitosti městské části Praha 14 definované na Dětském fóru 
(15. 3. 2016) a získání podkladů pro komunitní plánování a aktualizaci Akčního plánu 
rozvoje MČ Praha 14 pro období 2015 -2016 a 10 Příležitostí Prahy 14. Anketní lístky byly 
distribuovány do všech základních škol. Distribuci a výběr anketních procesovalo Žákovské 
zastupitelstvo Prahy 14. Souběžně s distribucí papírové formy anketních lístků probíhala 

______ anketa i online na www.prahal4.cz.________________________________________________

8. Veřejné projednání Parkovací stání - ul. Froncova
Termín: 11. 4. 2016
Místo: Hostavice, ul. Froncova
Počet účastníků: 51
Celkové hodnocení: velmi dobré
Veřejné projednání bylo realizováno na základě požadavků zástupců občanů žijících ul. 
Froncova a přilehlé lokalitě. Pro účastníky projednání byly připraveny k diskusi podklady 
zpracované ÚMČ Praha 14 a) úprava dopravního značení - studie proveditelnosti, varianta 
A a b) úprava dopravního značení - studie proveditelnosti, varianta B. Občané měli možnost 
vybrat variantní řešení, doplnit návrhy a připomínky. Občané se v rámci diskuse s odborníky 
rozhodli pro variantní řešení B -  parkování po obou stranách vozovky se zachováním 
prostoru pro vyhýbání vozidel v případech protijedoucích vozidel. Veřejné projednání 
svolané za účelem diskuse, sběru podnětů a informací k možnostem parkování v ul. 
Froncova proběhlo v příjemné a klidné atmosféře. Na projednání se sešli občané 

______ z přilehlých domů. Proběhla konstruktivní diskuse se zástupci MČ Praha 14.______________
9. Kampaň Setkání kultur

Termín: 9. -  16.4. 2016
Místo: kavárna Maňána, pobočka Městské knihovny v Praze, putovní výstava - prostranství 
u metra Rajská zahrada, Hloubětín a Černý Most
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Počet účastníků: cca 900 
Celkové hodnocení: velmi dobré
Kampaň, která je především oslavou soužití různých etnik a národů, se tento rok konala už 
pošesté. Cílem kampaně bylo kromě přiblížení zvyklostí a kulturního dědictví jiných národů, 
také podpora vzájemné tolerance mezi majoritní společností a cizinci žijícími v Praze 14. 
Kampaň proběhla s očekávanou účastí a splnila svůj smysl přiblížit majoritní skupině 
menšiny, které žijí v sousedství vedle nich a naopak a pokusit se vytvořit prostor pro 
vzájemné sblížení, poznání se. Letošní kampaň byla zahájena výstavou děl slovenského 
galeristy a představitele naivního umění Jána Lauka Skorky v kavárně Maňána na Černém 
Mostě. Aktivity kampaně pak pokračovaly fotbalovým turnajem ve sportovním areálu 
základní školy Gen. Janouška a komponovaným hudebním večerem v Kulturním domě Kyje. 
Stejně jako v minulém roce se do kampaně zapojila také místní pobočka Městské knihovny 
v Praze v ulici Generála Janouška. Zájemci mohli vybrat z bohaté nabídky knih zahraničních 
autorů. Představení a poznání slovenské kultury probíhalo po dobu 2 dnů v kavárně 
Maňána. Součástí Setkání kultur byla také neveřejná akce pro členy místního klubu seniorů. 
Občanské sdružení INFO -  DRÁČEK prezentaci o životě a kultuře vietnamské menšiny s 
ochutnávkou tradiční vietnamské gastronomie. V nově zrekonstruovaném kulturně -  
komunitním centru Plechárna uskutečnil Festival setkání chutí, který pro veřejnost 
připravila Praha 14 kulturní. Všechny akce se uskutečnily podle plánovaného 
harmonogramu a účast byla splněna.

10. Kampaň Den Země
Termín: 2. 4 . -2 8 .4  2016
Místo: veřejné prostranství před metrem B Rajská zahrada, lkea. Centrum Černý Most, MC 
Klubíčko, DDM, Pacifik, Jahoda a další.
Počet účastníků: cca 1500 
Celkové hodnocení: velmi dobré
Kampaň slouží k prohloubení vědomostí o ekologii a vztahu k životnímu prostředí jak 
v místě bydliště, tak i v globálním měřítku. Cílem je zaměřena nejen děti, ale i dospělé, kteří 
se především podílejí na výchově a v současnosti nesou odpovědnost za stav životního 
prostředí v Praze 14. Kampaň Den Země na Praze 14 je společným ekologicko -  kulturním 
projektem úřadu městské části Praha 14, základních a mateřských škol, neziskových 
organizací a dalších soukromých a veřejných subjektů. Program kampaně se skládal z 
přírodovědných a ekologických soutěží, kulturní nabídky, nejrůznějších zábavných her, 
ukázky živých dravců a netopýrů, cyklostezkových zlepšováků, seminářů na téma „Odpady" 
a úklidových akcí „Chceme tu mít čisto". Celkový ohlas na tradiční kampaň je pozitivní jak ze 
strany zástupců NNO tak i veřejnosti. Všechny akce se uskutečnily podle plánovaného 
harmonogramu a účast byla splněna. MČ Praha 14 v rámci procesů MA21 podporuje 
mezisektorovou spolupráci finančními dotacemi v grantovém řízení. Kampaň byla pozitivně 
hodnocena účastníky i partnery.

11. Kampaň Chceme tu mít čisto!________________________________________________________
Termín: duben - listopad 2016
Místo: Jahodnice, Černý Most 1, Černý most 2, Hutě, Okolí Kyjského rybníku. Starý
Hloubětín, Nový Hloubětín
Počet účastníků: 400 obyvatel, 10 spolků
Celkové hodnocení: velmi dobré
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Kampaň „Chceme tu mít čisto" cílí již několik let z různých pohledů na zodpovědnost 
občanů, jejich vztah k místu, kde žijí a etickou stránku. Jedná se o komunitní úklidové akce, 
které byly vždy dobrovolné a zapojili se do nich jak místní obyvatelé a členové místních 
spolků (TJ Sokol Jahodnice, SK Spectrum Praha -  oddíl softbalu. Římskokatolická farnost 
v Kyjích, Církev bratská, Kristínka, z. s.. Starý Hloubětín, z. s.. Aktivní občané Prahy 14). Stále 
více jsou do aktivit zapojeni občané městské části a organizaci aktivit přebírají jednotlivé 

_______spolky.________________________________________________________________________

12. Veřejné projednání revitalizace nám. Plk. Vlčka
Termín: 2. 5 2016
Místo: náměstí Plk. Vlčka, Černý Most 
Očekávaná účast: 20 
Celkové hodnocení: dobré
Veřejné projednání bylo realizováno na základě požadavků zástupců občanů žijících v 
lokalitě nám. Plk. Vlčka a přilehlém okolí. Projednání bylo svolané za účelem diskuse, sběru 
podnětů a informací k revitalizaci náměstí Plk. Vlčka proběhlo v příjemné a klidné 
atmosféře. Na projednání se sešli občané z přilehlých domů. Proběhla konstruktivní diskuse 
se zástupci MČ Praha 14 a strážníkem městské policie. Občané zmiňovali zejména projevy 
vandalismu, rušení nočního klidu, zvýšenou kriminalitu a problematický přístup k bytovým 

_______domům._______________________________________________________________________
13. Vítání cykloobčánků

Termín: 11. 5. 2016
Místo: Střešní parkoviště Centra Černý Most
Počet účastníků: 207
Celkové hodnocení: velmi dobré
Zábavně výchovnou akci pro předškoláky a žáky prvních tříd pořádá MČ Praha 14 ve 
spolupráci s Městskou policií hl. m. Prahy. Smyslem akce je vybavit malé cyklisty znalostmi 
potřebnými k tomu, aby si počínali bezpečně v silničním provozu, naučit je pravidla tak, aby 
při jízdě na kole neohrožovali sebe ani své okolí. Pro účastníky byla připravena jízda 
zručnosti, interaktivní výkladová část včetně produkce edukativních videospotů Besipu a 
také skákací hrad. Akce proběhla v příjemné a klidné atmosféře. Je nenáročná na technické 
a personální zajištění ze strany ÚMČ Praha 14. Odborné, personální a technické zajištuje 
Městská policií (vlastní technické zázemí -  stan, interaktivní tabule, překážky, kola k 
zapůjčení atd..). Celkový ohlas účastníků (dětí a doprovázejících pedagogických pracovníků), 
dále pak partnerů (Městské policie a Centra Černý Most) je pozitivní. Všichni akci hodnotili 

_______kladně a mají zájem spolupracovat i v dalších letech.__________________________________
14. Zjišťování potřeb obyvatel Jahodnice__________________________________________________

Termín: průběh května 2016 
Místo: Jahodnice 
Počet účastníků: 222 
Celkové hodnocení: velmi dobré
Dotazníkové šetření bylo provedeno pomocí dotazníku zhotoveného pouze pro potřeby MČ 
Praha 14. Samotné dotazování proběhlo formou řízeného rozhovoru (tazatel se ptá a 
zaznamenává odpovědi dotázaného) s využitím proškolených tazatelů. Cílem dotazníkového 
šetření „Volnočasové vyžití, veřejné služby a pocit bezpečnosti v místní části Jahodnice" 
bylo zjistit, vyhodnotit a zprostředkovat vedení městské části postoje, preference a názory 
obyvatel žijících v místní části Jahodnice v otázkách volnočasového vyžití, veřejných služeb a 

_______pocitu bezpečí. _________________________________ __________________________
15. Psí školka
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Termín: duben/ květen/ červen 2016 -  3x, 3 lekcí v pěti lokalitách (Černý Most 1, Lehovec, 
Hutě)
Místo: Černý Most - centrální park, Lehovec -  psí louka, Kyje -  Na Hutích u parku v ul. 
Splavná
Počet účastníků: 35 
Celkové hodnocení: dobré
Projekt byl koncipován, jako výukové lekce, které zábavnou formou všem zájemcům 
zdarma poskytnou potřebné informace a majitele prvotně „vyškolí". Cílem bylo snížit počet 
stížností na neukázněné chování pejskařů a jejich svěřenců a snížení znečištění veřejného 
prostoru psími výkaly. Jednotlivé lekce trvaly 1 hodinu a probíhaly na několika místech 
Prahy 14 -  záměrem bylo jít za obyvateli s informacemi a nabídkou možností výcviku s 
výsledkem ovladatelnosti vlastního psa. Účastníky oslovila především možnost opakovaně si 
zkoušet základní ovladatelnost. Lekce byly úspěšné i přes fakt, že pořádaných akcí se

_______zúčastňují většinou titíž lidé. ______ ________ __________________ ___________
16. Žákovské zastupitelstvo_____________________________________________________________

Termín: od 1. 9. 2015 -  30. 6. 2016 zasedá Ix  měsíčně 
Místo: DDM Praha 9 
Počet účastníků: různý 
Celkové hodnocení: velmi dobré
Celoroční činnost obsahuje aktivity vedoucí k poznávání demokratických hodnot. Aktivity 
jsou zaměřeny na formování a osvojování si demokratických znalostí, komunikačních 
schopností a dalších dovedností potřebných k demokratickému prosazovaní vlastních 
názorů. Smyslem a cílem aktivit je vyvolat v dětech zájem o komunální politiku. ŽZ připravilo 
Dětské fórum, realizovalo anketu k DF, podílelo se na kampani Den Země a zrealizovalo 
několik zábavných akcí pro mateřské školy. Zasedání probíhají pravidelně každé první úterý 

_______v měsíci._______________________________________________________________________
16. Kampaň Dny Zdraví

Termín: 19. 6. -  13. 10. 2016 
Místo: poliklinika Parník, ZŠ, MŠ 
Počet účastníků: cca 1000 
Celkové hodnocení: velmi dobré
ÚMČ Praha 14 připravil pro své občany v letošním roce Program zdraví 2015 s aktivitami a 
akcemi zaměřenými na zdraví a zdravý životní styl. V červnu proběhla pro žáky prvního 
a druhého stupně základních škol celodenní soutěž družstev v poskytování první pomoci. 
Další akce byla věnována prevenci zubního kazu. V průběhu měsíce září 1300 dětí 
v mateřských školách městské části dostalo zubní kartáčky a pasty a odborníci na zubní 
hygienu si s nimi povídali, jak si správně čistit zuby a které potraviny způsobují zubní kaz. 
Tradiční Den zdraví proběhl 22. září ve vestibulu Polikliniky Parník. Měření cukru a hladiny 
cholesterolu v krvi prováděli příchozím občanům z prstu pracovníci laboratoře firmy Vidia - 
Diagnostika, spol. s r.o., jejich odborníci také poskytovali zájemcům konzultace k prevenci 
přenosu infekčních onemocnění. Poradenství k prevenci nádorových onemocnění 
zajišťovaly zástupkyně neziskových organizací Liga proti rakovině Praha z.s. a Klub ŽAP. 
Ochraně zdraví a posílení osobního bezpečí byl 23. září věnován půldenní kurz sebeobrany 
pro ženy. Sebeobranný systém Krav Maga je v dnešní době hodně vyhledávaný.
Ohlasy na celou akci jsou jak podle zapojených spoluorganizátorů i veřejnosti pozitivní. Je 
patrný vzrůstající zájem o aktivní účast. Velký úspěch měl kurz sebeobrany pro ženy Krav 
Maga. Očekávaná účast byla splněna.

17. Městečko volnočasových aktivit______________________________________________________
Termín: 10 -11. 9. 2016
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Místo: travnatá plocha mezi stanicí metra Černý Most a Centrem Černý Most
Počet účastníků: 3000
Celkové hodnocení: velmi dobré
Městečko volnočasových aktivit se letos konalo už potřetí. Zatímco v posledních dvou 
letech rozšiřovalo nabídku volnočasového festivalu StopZevling, letos bylo součástí 
celovíkendové akce VITALSPORT. Setkání pořádal ve spolupráci s městskou částí prodejce 
sportovního sortimentu -  společnost Decathlon. Zájemci se na veletrhu setkali se zástupci 
neziskových organizací, které se v Praze 14 starají o náplň volného času nejen dětí, ale i 
dospělých. U připravených Stánků si lidé mohli na vlastní kůži vyzkoušet řadu aktivit -  různé 
druhy sportů nebo třeba kreslení či malování ve výtvarných dílnách. Letošní ročník 
Městečka považujeme za nejúspěšnější ze zatím proběhlých ročníků, vzhledem k umístění, 
zázemí a kvalitě akce, se kterou bylo propojeno. Dle informací Decathlonu se celého 
dvoudenního Vitalsportu účastnilo cca 5500 -  6 000 lidí, nicméně kartiček do soutěže se 
vybralo 550 ks. Celá akce je z pohledu MČ Praha 14 považována za úspěšnou a v dalších 

_______letech se počítá s dalšími ročníky tohoto veletrhu neziskových organizací.________________
18. PEStival aneb „Kdo si hraje, nekouše!"

Termín: 10. 9. 2016
Místo: travnatá plocha mezi stanicí metra Černý Most a Centrem Černý Most
Počet účastníků: 150
Celkové hodnocení: velmi dobré
PEStival je jednodenní zábavná akce nejen pro majitel psů. Působí i poučně a výchovně. Na 
místě jsou k dispozici odborníci, kteří majitelům psů radí, jak mají se svým čtyřnohým 
svěřencem správně pracovat a jak jej vést k poslušnosti. Samozřejmostí je také osvěta, 
jejímž cílem je zdůraznit, že majitel má za své zvíře zodpovědnost zahrnující nejen správnou 

_______péči, ale i úklid po něm. Účastníci vyjádřili spokojení a uvítají další ročníky._______________
19. Veřejná lokální fóra

Termín: květen 3x, červen 2x, září 3x 2016
Místo: Černý Most I, Černý Most II, Kyje, Kyje -  Na Hutích, Hloubětín, Lehovec, Jahodnice, 
Hostavice
Počet účastníků: 216 
Celkové hodnocení: velmi dobré
Snaha vedení MČ zapojit ještě větší počet obyvatel MČ do správy věcí veřejných vedla 
k uspořádání 8 veřejných lokálních fór. Realizace jednoho veřejného fóra byla nahrazena 
uspořádáním lokálních fór v jednotlivých oblastech městské části (Kyje, Hloubětín, Lehovec, 
Kyje - Na Hutích, Hostavice, Jahodnice, Černý Most I, Černý Most II). Cílem lokálních fór 
bylo získat co nejširší zpětnou vazbu k rozvoji městské části z pohledu obyvatel žijících 
v daných lokalitách. Tato změna vedla zejména k několikanásobnému navýšení počtu 
občanů zapojených do rozhodování o rozvoji městské části a také přispěla ke zlepšení 
informovanosti o aktivitách MA21 a městské části obecně. Zároveň dochází ze strany 
občanů k větší ochotě zapojit se do těchto aktivit.

19. Veřejné projednání vnitrobloku Mochovská 
Termín: 7. 9. 2016
Místo: vnitroblok Mochovská, Hloubětín
Počet účastníků: 25
Celkové hodnocení: velmi dobré

Cílem veřejného projednání bylo vést s místními obyvateli diskusi o budoucí podobě 
zmíněného vnitrobloku. K dispozici byla situační mapa prostoru, prvotní návrh architektů a
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ideová mapa s možností řešení parkování v této lokalitě. Místní obyvatelé kladně hodnotili 
aktivitu MČ, zapojit je do rozhodovacího procesu o budoucí podobě místa jejich bydliště.

21. Veřejné projednání Zklidnění komunikace Hodějovská
Termín: 31.10. 2016
Místo: VŠ Palestra, Pilská 9, Hostavice
Počet účastníků: 55
Celkové hodnocení: dobré
Cílem veřejného projednání bylo vést s místními obyvateli diskusi o navrhovaném řešení 
zklidnění dopravy v ul. Hodějovská. Byla zpracována studie proveditelnosti zjednosměrnění 
provozu v ul. Hodějovská, která byla občanům představena v rámci veřejného projednání 
zpracovatelem studie. Veřejné projednání proběhlo v napjaté atmosféře, diskusi řídil 
facilitátor. Účastnící byli rozděleni na dvě skupiny. Skupina občanů souhlasící se 
zjednosměrněním ul. Hodějovská dle studie a skupina občanů stojící proti zjednosměrnění 

______ dané komunikace._________________________ _____________________________________
22. Veřejné setkání k rozvoji sociálních služeb v Praze 14

Termín: 8.11. 2016,18.00hod.
Místo: Galerie 14, Plukovníka Vlčka 684/9, Černý Most
Počet účastníků: 30
Celkové hodnocení: velmi dobré

Projednání rozvoje sociálních služeb probíhalo v navazujících etapách. V průběhu I. pololetí 
roku 2016 proběhla dotazníková šetření zjišťující potřeby uživatelů sociálních a návazných 
služeb na MČ Praha 14 a následně poté proběhlo mapování mezi poskytovateli sociálních a 
návazných služeb. Další etapou bylo uspořádání veřejného setkání s cílem umožnit diskusi a 
sběr podnětů, postřehů a připomínek k aktualizované verzi Střednědobého plánu rozvoje 
sociálních služeb 2017 - 2020. Opatření aktualizovaného plánu reagují na problémy 
definované v rámci dotazníkových šetření mezi uživateli a poskytovateli sociálních a 
návazných služeb. Projednání proběhlo klidné, přátelské atmosféře.

23. Veřejné projednání projektu revitalizace vnitrobloku Mochovská

Termín: 21. 11. 2016, 17.30 hod.
Místo: MŠ Sadská 
Počet účastníků: 4 
Celkové hodnocení:

Cílem projednání bylo seznámit občany s upraveným návrhem revitalizace vnitrobloku 
Mochovská. Projednání navazovalo na veřejné setkání konající se v září 2016, jehož cílem 
bylo získat podklady pro koncepční studii revitalizace vnitrobloku. Velmi nízká účast občanů.

_________________________________________III. Závěr

Celkové hodnocení akcí se zapojováním veřejnosti -  MA21
Ze strany veřejnosti jsou akce s jejím zapojením vítány. Občané se setkání účastní se zájmem, 
aktivně diskutují s představiteli radnice o problémech městské části, zejména těch, které se jich
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přímo dotýkají. Oceňují otevřenost úřadu tedy přímou komunikaci s politickými reprezentanty a 
odborníky z úřadu. Návštěvnost se liší dle témat akcí. Obecná setkání či debaty zabývající se 
celkovým rozvojem MČ se potýkala s nízkou účastí způsobenou zejména urbanistickou a historickou 
členitostí městské části, sociální strukturou obyvatel a neexistencí přirozeného centra. Anonymita 
sídliště a sociální struktura obyvatel (obecní byty) se odráží v nezájmu lidí ovlivnit své okolí a zapojit 
se do veřejných debat a diskusí. Větší účast při zapojování občanů se projevuje u tématicky a 
lokálně vybraných akcí, proto také bylo v roce 2016 uspořádáno 8 veřejných lokálních fór.
Během veřejných setkání nedošlo ke krizovým situacím a to především díky meziodborové 
spolupráci, spolupráci s Magistrátem hl. města Prahy, Městskou policií a dalšími specialisty na 
konkrétní projednávaná témata a intenzivním organizačním přípravám KS OSPK. Setkání probíhala 
podle předem stanovených postupů, popřípadě došlo k operativním změnám, které nijak 
neovlivnily průběh. Z každého projednání a akce se zapojením veřejnosti byly zpracovány záznamy, 
které byly předávány politickým představitelům, odpovědným odborům a dotčeným subjektům. 
Tyto záznamy obsahují popis projednávaného tématu, program a průběh setkání, přepis návrhů a 
připomínek a závěry z diskusí.
Výstupy jsou zveřejněny na www.prahal4.cz a archivovány na KS OSPK. Výstupů z akcí také
publikovány v měsíčníku Čtrnáctka. ________ __ _______________ _
Míra zapojení
Z hlediska míry zapojení veřejnosti lze konstatovat, že občanům je nabízena 
aktivní forma zapojení, a to především při projednávání lokálních témat.
Většina témat je definována samotnou veřejností (např. na Veřejném fóru 
Prahy 14, písemné podněty Úřadu, petice atd.). Spolupráce se samotnou 
veřejností se neustále vyvíjí a posouvá. Proces zapojování veřejnosti se dále 
prohlubuje nejen v míře zapojení, ale i napříč jednotlivými fázemi procesů.

Informování - představuje nejnižší stupeň zapojení a zároveň jej lze vnímat 
jako nezbytný předpoklad pro realizaci vyšších stupňů.
Techniky používané ÚMČ zejména k informování:

Úřední deska (informační tabule úřadu)
Informační telefonní linka 
Tiskové konference/tisková prohlášení 
Letáky a plakáty 
Publikace a informační brožury 
Výstavy a prezentace 
e-mailové upozornění
Adresná korespondence (tištěná i elektronická)
Adresný telefonát
Informační centra/poradenská centra 
Veřejné slyšení 
Internetový portál 
Média

Připomínkování - jedná se o připomínkování textu, ale i různé způsoby naslouchání a sběru 
informací od konzultovaných subjektů.
Techniky používané ÚMČ ke zjišťování zpětné vazby (včetně připomínkování):

Dotazníky, průzkumy
Osobní rozhovory (individuální, skupinové, focus group)
Telefonické rozhovory 
Panel
Interaktivní výstavy či prezentace 
Připomínkovací proces
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Různá šetření v terénu -  prostřednictvím týmu komunitních koordinátorů 
Pro nastartování rozvoje a podpory komunitního života a procesu participace veřejnosti byl 
institucionálně zakotven v období 2012 - 2016 pod záštitou organizace PrahaMkulturní tým 
komunitních koordinátorů.
Konzultování - je  obousměrná výměna informací, názorů či podnětů s tím, že rozhodnutí o tom, co 
se projednává a jakým způsobem budou konzultace vedeny, je zcela v režii zpracovatele, 

echniky používané ÚMČ zejména ke konzultacím:
Veřejné setkání (v různých podobách)
Veřejné debaty 
Konference a semináře 
Internetová diskusní fóra 
Happenigové akce

Partnerství nastává, když zpracovatel dokumentu a konzultované subjekty společně pracují na 
daném tématu. Konzultovaný subjekt je v rovnocenném postavení vůči zpracovateli dokumentu, i 
když je nutné přihlížet k tomu, že hlavní odpovědnost má vždycky zpracovatel.

Techniky používané ÚMČ zejména k partnerství:

Workshopy 
Pracovní skupiny

Pozitiva a negativa
Realizace MA21 na MČ Praha 14 přispívá k mnoha podnětům, které mají přímý vliv na kvalitu života 
občanů. Důležitou součástí MA21 je zapojení veřejnosti do rozhodovacích procesů, ale i do 
vytváření plánů a jejich realizace. Tím, že ÚMČ Praha 14 zapojuje občany, firmy, společenství i 
spolky, dává vědět, že to co dělá, dělá pro veřejnost a má to smysl. Občané berou společná 
rozhodnutí za své, získávají lepší vztah k místu, kde žijí a jsou vstřícnější vůči nepopulárním krokům, 
které se musí udělat. Pokud bude tento trend udržován, lze předpokládat i eliminaci nežádoucích 
jevů. Zapojováním veřejnosti dochází také k předcházení konfliktům, pomáhá se odstraňovat 
nepochopení a nedorozumění, posiluje se důvěra k úřadu a zlepšuje se veřejný image. Veřejnost 
také často přináší do řešené problematiky jiný úhel pohledu.
Příprava jednotlivých akcí s vyšší mírou zapojení je časově, finančně i personálně náročnější. Tato 
negativa jsou ale vyvážena efektivnějším využitím prostředků a zdrojů při realizaci jednotlivých 
projektů městské části. Z toho důvodu je nutné dále pracovat s názory veřejnosti, získanými během 
veřejných projednání např. při aktualizaci koncepčních dokumentů, nebo při tvorbě projektových 
dokumentací, potřebných k realizaci investičních akcí, které byly předem s veřejností konzultovány. 
Nastavené postupy a metody v oblasti zapojování veřejnosti se v roce 2016 osvědčily a budou 
využívány i v budoucnosti. Participační procesy budou nadále průběžně monitorovány. Nadále se 
bude pokračovat v pořádání pravidelných akcí, jako jsou veřejná projednání, veřejná fóra, 
komunitní kampaně, osvětové akce, konference a semináře, sportovní, kulturní a volnočasové akce.
I v dalších letech vedení městské části bude podporovat školy, nevládní neziskové organizace, 
komunity i jedince v pořádání akcí pozitivně rozvíjejících kvalitu a komunitní život v lokalitách Prahy
14.
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Seznam zkratek

KS OSPK -  Kancelář starosty, oddělení strategického plánování a komunikace s občany 
NSZM —Národní síť Zdravých měst 
MČ -  městská část
NSZM -  informační systém Národní sítě Zdravých měst
NNO -  nevládní neziskové organizace
MA21 -  místní Agenda 21
OSVZ -  odbor sociálních věcí a zdravotnictví
STRR -  strategický tým pro řízení a rozvoj
ÚMČ -  úřad městské části

Dokument neprošel textovou a jazykovou korekturou.
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Přehled realizovaných akcí MA21 pořádaných v roce 2016

Přehled realizovaných veřejných projednání M A 21 pořádaných v roce 2016

Název akce Období
realizace

Cíl Dopad na 
veřejnost

Počet
účastníků

Propagace
Počet
plakátů
/pozvánek

Míra
zapojení
/fáze
procesu

Výstupy Využití výstupů

Setkání s NNO 1/2016 Definovat 
možnosti, postupy 
a kroky pro 
podporu NNO ze 
strany MČ, 
zhodnocení 
celkové 
komunikace a 
úroveň spolupráce 
mezi MČ Praha 14 
a NNO, prezentace 
podpory činnosti a 
marketingu pro 
NNO

Cíleně
zaměřený

26 Pozvánky 
mailem na 
100 adres 
4xA2

Konzultace 
/partnerství 
/návrh řešení 
+
rozhodnutí

Záznam z akce, 
prezenční listina, 
plakát, článek 
+ fotodokumentace

Podklad pro zajištění marketingových 
nástrojů a podpory NNO

Projednání 
zavedení 
systému zón 
placeného 
stání

11/2016 Z jis tit názor 

občanů  na 
zavedení 

systém u zón 
p laceného  stání.

Celoplošný 960 Pozvánky
dopisem/mail
em, FB, web,
osobní,
anketní lístek,
dotazníkové
šetření

Konzultace
/Partnerství

Záznam z akce, 
prezenční listina, 
plakát, článek 
+ fotodokumentace

Podklad pro rozhodování RMČ
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Dětské fórum 111/2016 Definování deseti 
nej větších 
příležitostí MČ 
Praha 14 očima 
dětí a mládeže

Celoplošný 72 Pozvánky
dopisem
/m ailem
+osobně

Zpětná vazba

/
Identifikace
příležitostí
MČ

Záznam z akce, 
prezenční listina, 
článek
fotodokumentace 
6 definovaných 
příležitostí

Zpracování anketního lístku pro ověřovací 
anketu, podklad pro kom unitní plánování 
a akční plán ke strategickému plánu MČ

Seminář-  
Občanský 
zákoník pro 
NNO

IV/2016 P oskytnu tí
p o radens tv í
v ob las ti

občanského

zákoníku,
ú če tn ic tv í a daní

NNO.

Cíleně
zaměřený

8 Pozvánky
dopisem
/m ailem
+osobně

Konzultace Záznam z akce, 
prezenční listina

Osvěta

Sem inář-  
Nová zelená 
úspora -  
udržitelná 
energetika

111/2016 Poskytnutí 
aktuální informací 
o vyhlášených 
výzvách k 
podávání žádostí o 
dotaci na snižování 
energetické 
náročnosti jak 
bytových, tak i 
rodinných domů.

Celoplošný 11 Pozvánky 
dopisem 
/m ailem  
+osobně, FB, 
web

Konzultace Záznam z akce, 
prezenční listina, 
plakát, článek 
+ fotodokumentace

Osvěta

Anketa k 
ověření 
příležitostí z 
Dětského fóra 
Prahy 14 v 
roce 2015

I V - V  
/2016

Ověření 
definovaných 
deseti největších 
příležitostí MČ 
Praha 14

Celoplošný 854 Anketní 
lístek, web

Zpětná vazba 

/
Identifikace
příležitostí
MČ

Zpráva o výsledcích 
ankety k ověření 
příležitostí z 
Veřejného fóra Prahy 
14 v roce 2015

Podklad pro kom unitní plánování a akční 
plán ke strategickému plánu MČ
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Veřejné 
projednání 
Parkovací 
stání - ul. 
Froncova

IV/2016 Výběr z možných 
variant dopravního 
značení v ul. 
Froncova, 
představení studií 
proveditelnosti

Lokální 51 Pozvánky
dopisem
/m ailem
+osobně

Konzultace
/Partnerství
/Návrh
řešení
+
Rozhodnutí

Záznam z akce Podklad pro rozhodování ÚMČ

Kampaň 
Setkání kultur

IV/2016 Přiblížení zvyklostí 
a kulturního 
dědictví jiných 
národů, vy tvo řit 
prostor pro 
vzájemné sblížení, 
poznání se

Celoplošný Cca 900 4xA2, 
8xA3,200x 
A5, Pozvánky 
dopisem / 
mailem, FB, 
web

Konzultace
/Partnerství

Záznam z akce, 
plakát, článek 
+ fotodokumentace

Podklad pro kom unitní plánování, osvěta

Kampaň Den 
Země

IV/2016 Osvěta v oblasti 
ekologie, třídění a 
recyklace odpadů.

Celoplošný Cca 1500 4xA2,
40xA3,30x
A4,500x A5
Pozvánky
dopisem /
mailem, FB,
web

Konzultace
/Partnerství

Záznam z akce, 
plakát, článek 
+ fotodokumentace

Osvěta

Kampaň 
chceme tu mít 
čisto!

IV/2016 Osvěta, výchova a 
prevence.

Celoplošný 400 4xA2,
40xA3,30x
A4,500x A5
Pozvánky
dopisem /
mailem, FB,
web

Konzultace
/Partnerství

Záznam z akce, 
plakát, článek

fotodokumentace

Osvěta

Veřejné 
projednání 
revitalizace 
nám. Plk. 
Vlčka

V/2016 Sběr p o d n ě tů  a 
in fo rm a c í k 

rev ita lizac i 
nám ěstí Plk. 
Vlčka

Lokální 20 Pozvánky 
dopisem / SVJ 
mailem, 
osobně, FB, 
web

Konzultace
/Partnerství
/Návrh
řešení
+
Rozhodnutí

Záznam z akce, 
plakát, článek 
+ fotodokumentace

Podklad pro rozhodování ÚMČ
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Vítání
cykloobčánků

V/2016 Osvěta v oblasti 
bezpečnosti 
silničního provozu.

Cíleně
zaměřený

207 4xA2,
40xA3,20x
A4,100x A5
Pozvánky
dopisem /
mailem, FB,
web

Konzultace
/Partnerství

Záznam z akce, 
plakát, článek 
+ fotodokum entace

Osvěta

Zjišťování
potřeb
obyvatel
Jahodnice

V/2016 Zjištění, 
vyhodnocení a 
zprostředkování 
vedení městské 
části postoje, 
preference a 
názory obyvatel 
žijících v místní 
části Jahodnice v 
otázkách 
volnočasového 
vyžití, veřejných 
služeb a pocitu 
bezpečí.

Lokální 222 Identifikace
příležitostí
MČ

Záznam z akce Podklad pro kom unitní a akční plánování, 
MČ a rozhodování ÚMČ

Veřejné 
lokální fórum 
-  Černý Most 1

V/2016 Definování dvou 
největších 
příležitostí MČ 
Praha 14 očima 
místních obyvatel.

Lokální 21 4xA2,
40xA3,30x
A4,500x A5
Pozvánky
dopisem /
mailem, FB,
web

Zpětná vazba 

/
Identifikace
příležitostí
MČ

Záznam z akce, 
plakát, článek 
+ fotodokumentace

Podklad pro kom unitní plánování, akční 
plán ke strategickému plánu MČ a 
rozhodování ZMČ

Veřejné 
lokální fórum 
-K y je

V/2016 Definování dvou 
největších 
příležitostí MČ 
Praha 14 očima 
místních obyvatel.

Lokální 21 4xA2,
40xA3,30x
A4,500x A5
Pozvánky
dopisem /
mailem, FB,
web

Zpětná vazba 

/
identifikace
příležitostí
MČ

Záznam z akce, 
plakát, článek 
+ fotodokum entace

Podklad pro kom unitní plánování, akční 
plán ke strategickému plánu MČ a 
rozhodování ZMČ
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Veřejné 
lokální fórum 
-  Hloubětín

V/2016 Definování dvou 
největších 
příležitostí MČ 
Praha 14 očima 
místních obyvatel.

Lokální 54 4xA2, 
40xA3,30x 
A4,500x A5 
Pozvánky 
dopisem / 
mailem, FB, 
w eb / SVJ

Zpětná vazba 

/
Identifikace
příležitostí
MČ

Záznam z akce, 
plakát, článek 
+ fotodokum entace

Podklad pro kom unitní plánování, akční 
plán ke strategickému plánu MČ a 
rozhodování ZMČ

Psí školka IV/V/VI
016

Snížení stížností na 
chování 
neukázněných 
majitelů psů a 
snížení znečištění 
psími výkaly.

Cíleně
zaměřený

35 4xA2,
10xA3,50x
A4,700x A5
Pozvánky
dopisem /
mailem, FB,
web

Konzultace
/Partnerství

Záznam z akce, 
plakát, článek 
+ fotodokumentace

Podklad pro kom unitní plánování

Žákovské
zastupitelstvo

od
IX/2015 -  
VI/2016

Zapojení dětí 
mládeže do 
komunální politiky, 
výchova 
k občanské 
zodpovědnosti, 
realizace akcí.

Celoplošný 18 - 2 5 Pozvánky 
dopisem 
/m ailem  
+osobně, FB, 
web

Konzultace
/Partnerství
/Návrh
řešení

Záznam z akce, 
prezenční listina, 
plakát, článek 
+ fotodokumentace

Podklad pro kom unitní plánování

Veřejné 
lokální fórum 
-  Kyje Na 
Hutích

VI/2016 Definování dvou 
největších 
příležitostí MČ 
Praha 14 očima 
místních obyvatel.

Lokální 35 4xA2, 
40xA3,30x 
A4,1500x A5 
Pozvánky 
dopisem / 
mailem, FB, 
w eb / SVJ

Zpětná vazba 

/
Identifikace
příležitostí
MČ

Záznam z akce, 
plakát, článek 
+ fotodokum entace

Podklad pro kom unitní plánování, akční 
plán ke strategickému plánu MČ a 
rozhodování ZMČ

Veřejné 
lokální fórum 
-  Lehovec

VI/2016 Definování dvou 
největších 
příležitostí MČ 
Praha 14 očima 
místních obyvatel.

Lokální 41 4xA2, 
40xA3,30x 
A4,500x A5 
Pozvánky 
dopisem / 
mailem, FB, 
w eb / SVJ

Zpětná vazba 

/
Identifikace
příležitostí
MČ

Záznam z akce, 
plakát, článek 
+ fotodokum entace

Podklad pro kom unitní plánování, akční 
plán ke strategickému plánu MČ a 
rozhodování ZMČ

18

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 14



Kampaň Dny 
Zdraví

IX/2016 Inform ovat občany 
o tom , jak správně 
pečovat o své 
zdraví, jak je  
možné předcházet 
zdravotním 
potížím a zároveň 
jim  také nabídnout 
aktivity, které 
mohou 
dlouhodobě 
přispívat k jejich 
fyzické i duševní 
pohodě.

Celoplošný 1000 4xA2,
40xA3,20x
A4,100x A5
Pozvánky
dopisem /
mailem, FB,
web

Konzultace
/Partnerství

Záznam z akce, 
prezenční listina, 
plakát, článek 
+ fotodokum entace

Osvěta, prevence

Městečko
volnočasových
aktivit

IX/2016 Prezentace aktiv it 
NNO působících na 
MČ Praha 14.

Celoplošný 5500-
6000

4xA2,
40xA3,30x
A4,500x A5
Pozvánky
dopisem /
mailem, FB,
web

Konzultace
/Partnerství

Záznam z akce, 
prezenční listina, 
plakát, článek 
+ fotodokum entace

Podklad pro kom unitní plánování

Pestlval IX/2016 Osvěta majitelů 
psů,výchova 
k zodpovědnosti za 
zvíře.

Celoplošný 150 4xA2,
40xA3,30x
A4,500x A5
Pozvánky
dopisem /
mailem, FB,
web

Konzultace
/Partnerství

Záznam z akce, 
prezenční listina, 
plakát, článek 
+ fotodokumentace

Osvěta

Veřejné 
lokální fórum  
-Č e rn ý  Most 
II

IX/2016 Definování dvou 
největších 
příležitostí MČ 
Praha 14 očima 
místních obyvatel.

Lokální 11 4xA2, 
40xA3,30x 
A4,1500x A5 
Pozvánky 
dopisem / 
mailem, FB, 
w eb / SVJ

Zpětná vazba 

/
Identifikace
příležitostí
MČ

Záznam z akce, 
plakát, článek 
+ fotodokum entace

Podklad pro kom unitní plánování, akční 
plán ke strategickému plánu MČ a 
rozhodování ZMČ
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Veřejné 
lokální fórum 
-  Hostavice

IX/2016 Definování dvou 
největších 
příležitostí MČ 
Praha 14 očima 
místních obyvatel.

Lokální 18 4xA2,
40xA3,30x
A4,1500x A5
Pozvánky
dopisem /
mailem, FB,
web

Zpětná vazba 
/
Identifikace
příležitostí
MČ

Záznam z akce, 
plakát, článek 
+ fotodokum entace

Podklad pro kom unitní plánování, akční 
plán ke strategickému plánu MČ a 
rozhodování ZMČ

Veřejné 
lokální fórum 
-Jahodnice

IX/2016 Definování dvou 
největších 
příležitostí MČ 
Praha 14 očima 
místních obyvatel.

Lokální 10 4xA2, 
40xA3,30x 
A4,1500x A5 
Pozvánky 
dopisem / 
mailem, FB, 
w eb / SVJ

Zpětná vazba

/
Identifikace
příležitostí
MČ

Záznam z akce, 
plakát, článek 
+ fotodokum entace

Podklad pro kom unitní plánování, akční 
plán ke strategickému plánu MČ a 
rozhodování ZMČ

Veřejné
projednání
vnitrobloku
Mochovská

IX/2016 Sběr podnětů od 
občanů 
k revitalizaci 
vnitrobloku 
Mochovská.

Lokální 25 4xA2, 
40xA3,30x 
A4,1500x A5 
Pozvánky 
dopisem / 
mailem, FB, 
w eb / SVJ

Připomínkov
ání/Konzulta
ce

Záznam z akce, 
prezenční listina, 
plakát, článek 
+ fotodokumentace

Podklad pro rozhodování ÚMČ

Veřejné
projednání
Zklidnění
komunikace
Hodějovská

XI/2016 Sběr podnětů 
k navrhovanému 
řešení zklidnění 
dopravy

Lokální 55 4xA2,
40xA3,30x
A4,1500x AS
Pozvánky
dopisem /
mailem, FB,
web

Připomínkov
ání/Konzulta
ce

Záznam z akce, 
prezenční listina, 
plakát, článek 
+ fotodokum entace

Podklad pro rozhodování ÚMČ

Veřejné 
setkání 
k rozvoji 
sociálních 
služeb

XI/2016 Sběr podnětů, 
postřehů a 
připomínek k 
aktualizované verzi 
Střednědobého 
plánu rozvoje 
sociálních služeb

Celoplošný 30 xA2,
40xA3,30x 
A4,1500x A5 
Pozvánky 
dopisem / 
mailem, FB, 
web

Konzultace
/Partnerství
/Návrh
řešení

Záznam z akce, 
prezenční listina, 
plakát, článek 
+ fotodokum entace

Podklad pro kom unitní plánování 
sociálních služeb
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2017 - 2020

Veřejné
projednání
projektu
revitalizace
vnitrobloku
Mochovská

XI/2016 Sběr připomínek 
ke koncepční studii

Lokální 4 4xA2, 
40xA3,30x 
A4,1500x A5 
Pozvánky 
dopisem / 
mailem, FB, 
w eb / SVJ

Konzultace
/Partnerství

Záznam z akce, 
prezenční listina, 
plakát, článek 
+ fotodokum entace

Podklad pro rozhodování ÚMČ
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Městská část Praha 14 
 

Zastupitelstvo městské části 
 

U s n e s e n í 
 

9. zasedání Zastupitelstva městské části Praha 14 
konaného dne 13. 12. 2016 

 
č. 58/ZMČ/2016 

 
 kplnění příjmů, čerpání výdajů a plnění finančního plánu zdaňované činnosti městské 

části Praha 14 za 1. - 3. čtvrtletí roku 2016 
 

 
Zastupitelstvo městské části Praha 14 
 

 
I. b e r e  n a  v ě d o m í 

 
 1. plnění příjmů a čerpání výdajů městské části Praha 14 za 1. - 3. čtvrtletí roku 2016 

  příjmy                                                                                 275.775,34 tis.  Kč 
  výdaje                                                                                 196.923,56 tis.  Kč 
  z toho: 
  kapitálové                                                                             31.220,72 tis.  Kč 
  běžné                                                                                  165.702,84  tis. Kč 
  financování                                                                         - 78.851,78 tis. Kč 
 
 2. plnění finančního plánu zdaňované činnosti městské části Praha 14 za 1.- 3.  čtvrtletí 

roku 2016 s hrubým hospodářským výsledkem ve výši 50.901,00 tis. Kč      

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mgr. Radek Vondra                                                      Ing. Mgr. Lucie Svobodová 
starosta městské části Praha 14                                zástupkyně starosty městské části Praha 14 
 
 
Na vědomí:  OŘEŠ 



Městská část Praha 14 
 

Zastupitelstvo městské části 
 

U s n e s e n í 
 

9. zasedání Zastupitelstva městské části Praha 14 
konaného dne 13. 12. 2016 

 
č. 59/ZMČ/2016 

 
k IV. změně rozpočtu městské části Praha 14 na rok 2016 

 
 
Zastupitelstvo městské části Praha 14 
 

 
I. b e r e  n a  v ě d o m í 

 
 13., 14., 15., 16. rozpočtové opatření městské části Praha 14 na rok 2016 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mgr. Radek Vondra                                                      Ing. Mgr. Lucie Svobodová 
starosta městské části Praha 14                                zástupkyně starosty městské části Praha 14 
 
 
Na vědomí:  OŘEŠ 



Městská část Praha 14 
 

Zastupitelstvo městské části 
 

U s n e s e n í 
 

9. zasedání Zastupitelstva městské části Praha 14 
konaného dne 13. 12. 2016 

 
č. 60/ZMČ/2016 

 
k návrhu na 1. úpravu finančního plánu zdaňované činnosti městské části Praha 14  na 

rok 
2016_______________________________________________________________________

____ 
 

Zastupitelstvo městské části Praha 14 
 
 
I. s c h v a l u j e 

 
1. úpravu finančního plánu zdaňované činnosti městské části Praha 14 na rok 2016 dle 
přílohy č. 1 

II. u k l á d á 
 Radě městské části Praha 14 
 

zabezpečit realizaci tohoto usnesení 
 

T: 16. 12. 2016 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mgr. Radek Vondra                                                      Ing. Mgr. Lucie Svobodová 
starosta městské části Praha 14                                zástupkyně starosty městské části Praha 14 
 
 
Provede:        Rada městské části Praha 14 



Na vědomí:    OŘEŠ, SMP-14, a.s. 

 
 
 


	Městská část Praha 14
	Zastupitelstvo městské části

	U s n e s e n í
	Zastupitelstvo městské části Praha 14
	Zastupitelstvo městské části

	U s n e s e n í
	Zastupitelstvo městské části Praha 14
	I. z v o l i l o
	Radě městské části Praha 14


	příloha č. 1
	Seznam kandidátů na funkci přísedících Obvodního soudu pro Prahu 9
	Mgr. Iveta KALENSKÁ
	Městská část Praha 14
	Zastupitelstvo městské části


	U s n e s e n í
	Zastupitelstvo městské části Praha 14
	I. b e r e  n a  v ě d o m í
	Zastupitelstvo městské části


	U s n e s e n í
	Zastupitelstvo městské části Praha 14
	I. s t a n o v u j e
	Zastupitelstvo městské části


	U s n e s e n í
	I. s c h v a l u j e
	Městská část Praha 14
	Zastupitelstvo městské části



	U s n e s e n í
	Zastupitelstvo městské části Praha 14
	Ing. Michalovi Vrbovi, předsedovi Kontrolního výboru ZMČ Praha 14
	Městská část Praha 14
	Zastupitelstvo městské části


	U s n e s e n í
	Zastupitelstvo městské části Praha 14
	Radě městské části Praha 14
	Městská část Praha 14
	Zastupitelstvo městské části


	U s n e s e n í
	Zastupitelstvo městské části Praha 14
	Městská část Praha 14
	Zastupitelstvo městské části


	U s n e s e n í
	Zastupitelstvo městské části Praha 14
	Zastupitelstvo městské části

	U s n e s e n í
	I. s c h v a l u j e
	Zastupitelstvo městské části


	U s n e s e n í
	Zastupitelstvo městské části Praha 14
	I. s c h v a l u j e
	Zastupitelstvo městské části

	U s n e s e n í
	Zastupitelstvo městské části

	U s n e s e n í
	Zastupitelstvo městské části

	U s n e s e n í
	I. s c h v a l u j e
	Zastupitelstvo městské části


	U s n e s e n í
	I. s c h v a l u j e
	Zastupitelstvo městské části


	U s n e s e n í
	I. b e r e  n a  v ě d o m í
	Zastupitelstvo městské části


	U s n e s e n í
	Zastupitelstvo městské části

	U s n e s e n í
	Zastupitelstvo městské části

	U s n e s e n í
	57_1-5.pdf
	57p1_9MZ
	627p1_48MR_Stránka_01_Obraz_0001
	627p1_48MR_Stránka_02_Obraz_0001
	627p1_48MR_Stránka_03_Obraz_0001
	627p1_48MR_Stránka_04_Obraz_0001
	627p1_48MR_Stránka_05_Obraz_0001
	627p1_48MR_Stránka_06_Obraz_0001
	627p1_48MR_Stránka_07_Obraz_0001
	627p1_48MR_Stránka_08_Obraz_0001
	627p1_48MR_Stránka_09_Obraz_0001
	627p1_48MR_Stránka_10_Obraz_0001
	627p1_48MR_Stránka_11_Obraz_0001
	627p1_48MR_Stránka_12_Obraz_0001
	627p1_48MR_Stránka_13_Obraz_0001
	627p1_48MR_Stránka_14_Obraz_0001
	627p1_48MR_Stránka_15_Obraz_0001
	627p1_48MR_Stránka_16_Obraz_0001
	627p1_48MR_Stránka_17_Obraz_0001
	627p1_48MR_Stránka_18_Obraz_0001
	627p1_48MR_Stránka_19_Obraz_0001
	627p1_48MR_Stránka_20_Obraz_0001
	627p1_48MR_Stránka_21_Obraz_0001
	627p1_48MR_Stránka_22_Obraz_0001
	627p1_48MR_Stránka_23_Obraz_0001
	627p1_48MR_Stránka_24_Obraz_0001
	627p1_48MR_Stránka_25_Obraz_0001
	627p1_48MR_Stránka_26_Obraz_0001
	627p1_48MR_Stránka_27_Obraz_0001
	627p1_48MR_Stránka_28_Obraz_0001
	627p1_48MR_Stránka_29_Obraz_0001
	627p1_48MR_Stránka_30_Obraz_0001
	627p1_48MR_Stránka_31_Obraz_0001
	627p1_48MR_Stránka_32_Obraz_0001
	627p1_48MR_Stránka_33_Obraz_0001
	627p1_48MR_Stránka_34_Obraz_0001
	627p1_48MR_Stránka_35_Obraz_0001
	627p1_48MR_Stránka_36_Obraz_0001
	627p1_48MR_Stránka_37_Obraz_0001
	627p1_48MR_Stránka_38_Obraz_0001
	627p1_48MR_Stránka_39_Obraz_0001

	57p2_9MZ
	57p3_9MZ
	57p4_9MZ
	627p4_48MR_Stránka_01_Obraz_0001
	627p4_48MR_Stránka_02_Obraz_0001
	627p4_48MR_Stránka_03_Obraz_0001
	627p4_48MR_Stránka_04_Obraz_0001
	627p4_48MR_Stránka_05_Obraz_0001
	627p4_48MR_Stránka_06_Obraz_0001
	627p4_48MR_Stránka_07_Obraz_0001
	627p4_48MR_Stránka_08_Obraz_0001
	627p4_48MR_Stránka_09_Obraz_0001
	627p4_48MR_Stránka_10_Obraz_0001
	627p4_48MR_Stránka_11_Obraz_0001
	627p4_48MR_Stránka_12_Obraz_0001
	627p4_48MR_Stránka_13_Obraz_0001
	627p4_48MR_Stránka_14_Obraz_0001
	627p4_48MR_Stránka_15_Obraz_0001
	627p4_48MR_Stránka_16_Obraz_0001
	627p4_48MR_Stránka_17_Obraz_0001
	627p4_48MR_Stránka_18_Obraz_0001
	627p4_48MR_Stránka_19_Obraz_0001
	627p4_48MR_Stránka_20_Obraz_0001
	627p4_48MR_Stránka_21_Obraz_0001
	627p4_48MR_Stránka_22_Obraz_0001
	627p4_48MR_Stránka_23_Obraz_0001
	627p4_48MR_Stránka_24_Obraz_0001
	627p4_48MR_Stránka_25_Obraz_0001
	627p4_48MR_Stránka_26_Obraz_0001
	627p4_48MR_Stránka_27_Obraz_0001
	627p4_48MR_Stránka_28_Obraz_0001
	627p4_48MR_Stránka_29_Obraz_0001
	627p4_48MR_Stránka_30_Obraz_0001
	627p4_48MR_Stránka_31_Obraz_0001
	627p4_48MR_Stránka_32_Obraz_0001
	627p4_48MR_Stránka_33_Obraz_0001
	627p4_48MR_Stránka_34_Obraz_0001
	627p4_48MR_Stránka_35_Obraz_0001
	627p4_48MR_Stránka_36_Obraz_0001
	627p4_48MR_Stránka_37_Obraz_0001
	627p4_48MR_Stránka_38_Obraz_0001
	627p4_48MR_Stránka_39_Obraz_0001
	627p4_48MR_Stránka_40_Obraz_0001
	627p4_48MR_Stránka_41_Obraz_0001
	627p4_48MR_Stránka_42_Obraz_0001
	627p4_48MR_Stránka_43_Obraz_0001
	627p4_48MR_Stránka_44_Obraz_0001
	627p4_48MR_Stránka_45_Obraz_0001

	57p5_9MZ

	64p1-3_9MZ.pdf
	příloha č. 1 k usn.č. 625
	příloha č. 2 k usn.č. 625
	příloha č. 3 k usn.č. 625

	65p1-3_9MZ.pdf
	příloha č. 1 k usn.č. 624
	příloha č. 2 k usn.č. 624
	příloha č. 3 k usn.č. 624

	66p2_9MZ.pdf
	příloha č. 1 k usn.č. 622(1)_Stránka_01_Obraz_0001
	příloha č. 1 k usn.č. 622(1)_Stránka_02_Obraz_0001
	příloha č. 1 k usn.č. 622(1)_Stránka_03_Obraz_0001
	příloha č. 1 k usn.č. 622(1)_Stránka_04_Obraz_0001
	příloha č. 1 k usn.č. 622(1)_Stránka_05_Obraz_0001
	příloha č. 1 k usn.č. 622(1)_Stránka_06_Obraz_0001
	příloha č. 1 k usn.č. 622(1)_Stránka_07_Obraz_0001
	příloha č. 1 k usn.č. 622(1)_Stránka_08_Obraz_0001
	příloha č. 1 k usn.č. 622(1)_Stránka_09_Obraz_0001
	příloha č. 1 k usn.č. 622(1)_Stránka_10_Obraz_0001
	příloha č. 1 k usn.č. 622(1)_Stránka_11_Obraz_0001
	příloha č. 1 k usn.č. 622(1)_Stránka_12_Obraz_0001
	příloha č. 1 k usn.č. 622(1)_Stránka_13_Obraz_0001
	příloha č. 1 k usn.č. 622(1)_Stránka_14_Obraz_0001
	příloha č. 1 k usn.č. 622(1)_Stránka_15_Obraz_0001
	příloha č. 1 k usn.č. 622(1)_Stránka_16_Obraz_0001
	příloha č. 1 k usn.č. 622(1)_Stránka_17_Obraz_0001
	příloha č. 1 k usn.č. 622(1)_Stránka_18_Obraz_0001
	příloha č. 1 k usn.č. 622(1)_Stránka_19_Obraz_0001
	příloha č. 1 k usn.č. 622(1)_Stránka_20_Obraz_0001
	příloha č. 1 k usn.č. 622(1)_Stránka_21_Obraz_0001
	příloha č. 1 k usn.č. 622(1)_Stránka_22_Obraz_0001
	příloha č. 1 k usn.č. 622(1)_Stránka_23_Obraz_0001
	příloha č. 1 k usn.č. 622(1)_Stránka_24_Obraz_0001
	příloha č. 1 k usn.č. 622(1)_Stránka_25_Obraz_0001
	příloha č. 1 k usn.č. 622(1)_Stránka_26_Obraz_0001
	příloha č. 1 k usn.č. 622(1)_Stránka_27_Obraz_0001
	příloha č. 1 k usn.č. 622(1)_Stránka_28_Obraz_0001
	příloha č. 1 k usn.č. 622(1)_Stránka_29_Obraz_0001
	příloha č. 1 k usn.č. 622(1)_Stránka_30_Obraz_0001
	příloha č. 1 k usn.č. 622(1)_Stránka_31_Obraz_0001
	příloha č. 1 k usn.č. 622(1)_Stránka_32_Obraz_0001
	příloha č. 1 k usn.č. 622(1)_Stránka_33_Obraz_0001
	příloha č. 1 k usn.č. 622(1)_Stránka_34_Obraz_0001
	příloha č. 1 k usn.č. 622(1)_Stránka_35_Obraz_0001
	příloha č. 1 k usn.č. 622(1)_Stránka_36_Obraz_0001
	příloha č. 1 k usn.č. 622(1)_Stránka_37_Obraz_0001


