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Činnost místostarostky v uplynulém období spočívala v několika základních oblastech. 

Primárně se věnuji oblastem, které mám vymezeny ve svých kompetencích. Jejich portfolio je 

poměrně široké a obsáhlé. Vzhledem k tomu, že nemáme ustanovenu radu MČ (předchozí 

zastupitelstvo MČ její ustanovení bohužel znemožnilo), je nutné vykonávat většinu činností 

ve spolupráci se starostou, jenž mj. velkou část pravomocí rady u nás zastává. V rámci užšího 

vedení MČ spolupracujeme také se zástupkyní starosty K. Čuřínovou. Fungující spolupráci 

v rámci vedení MČ pokládám za velmi důležitou.  

 

 

Životní prostředí 

 

Důležitým úkolem v tomto období bylo připomínkování dokumentace EIA (posouzení 

vlivu na životní prostředí) k chystané výstavbě Pražského rychlostního okruhu (SOKP 511, 

D0), kterému jsem se intenzivně věnovala společně se starostou, ve spolupráci se stavební 

komisí, příslušnými odborníky apod. Z hlediska řešení dopravy v Praze a nadregionálního 

významu má tato stavba svůj nepopiratelný význam. V platném územním plánu a dalších 

dokumentech je dlouhodobě její trasa zakotvena, naše MČ ji dlouhodobě akceptuje, a i pokud 

by se uvažovalo o alternativní variantě trasy, stejně povede kolem MČ Praha-Kolovraty. 

Výstavba i provoz Pražského rychlostního okruhu však podstatně ovlivní život zdejších 

obyvatel a je třeba udělat maximum pro to, aby negativní dopady na obyvatele v jejím okolí 

byly co nejvíce eliminovány. 

V připomínkování dokumentace EIA jsme se soustředili zejména na nejkritičtější oblasti, kde 

je potřeba největší ochrana našich občanů, což jsou zejména hluk, znečištění ovzduší a 

průchodnost územím. Připomínky jsme v termínu odeslali. Naše zvýšené úsilí již začíná nést 

své plody – s investorem jsme dojednali lepší hlukovou ochranu severní části Kolovrat, která 

nebyla dosud dostatečně řešena. Magistrát hlavního města Prahy dále vyjádřil podporu 

ochranným zeleným pásům na našem území podél této komunikace (které jsou nad rámec 

nutných ochranných opatření, které musí provést investor jako součást stavby) a příslušná 

instituce (IPR - Institut plánování a rozvoje) vyhotovila krajinnou studii. Tyto nadstandardní 

zelené pásy v šíři 50–100 m budou mít přínos zejména pro zlepšení ovzduší, které bude 

zatíženo emisemi z aut, a v neposlední řadě také pro zlepšení kvality života pro místní občany 

- vysazené dřeviny spolu s terénními úpravami odstíní dálnici pohledově a navíc mají 

vzniknout vhodným krajinářským řešením nová místa pro relaxaci a rekreaci v nových 

parcích, lesoparcích a ostatní nové veřejné zeleni.  

 

Věnujeme se také koncepčním materiálům – v oblasti životního prostředí  je ve 

spolupráci s odborníky rozpracována Zpráva o stavu a vývoji zeleně MČ Praha-Kolovraty a 

návrhy na zlepšení jejího stavu. V plánu je postupná revitalizace či dotvoření parků a další 

veřejné zeleně. V realizaci je vytvoření studie parku Červenka. 

 

Další činnosti probíhají ve spolupráci s Úřadem MČ, příslušným odborem a 

pracovníkem odboru správy majetku a životního prostředí. Společně s příslušným 



pracovníkem UMČ je to např. spolupráce při procesu povolování stromů navržených ke 

kácení. Stromy jsou káceny jen v nutných a odůvodněných případech z bezpečnostních 

důvodů – většinou důvody zdravotní, případně když z důvodu vzrůstu kolidují s inženýrskými 

sítěmi, povrchy chodníků, stavbami apod. 

 

Komunální údržbu včetně údržby zeleně vykonávají tři pracovníci údržby odboru 

správy majetku ÚMČ, doplnění proměnlivým počtem pracovníků na veřejně prospěšné či 

obecně prospěšné práce. Pracovníci komunální údržby mají na starosti úklid obce, údržbu 

zeleně, zimní údržbu chodníků a další činnosti, mezi něž patří i takové, jako např. výpomoc 

při obecních kulturních akcích apod. Co se týká údržby zeleně – mají na starost nejen sečení 

trávy (což do r. 2015 zajišťovala externí firma na zakázku), ale udržují také živé ploty, 

provádějí úpravu stromů apod. Rozsah a poměr vykonávaných činností v oblasti zeleně závisí 

také na klimatických a vegetačních podmínkách. 

 

Pro obecní pozemky se zelení před soukromými domy, o něž mají dlouhodobý zájem 

pečovat majitelé přilehlých nemovitostí, jsme nastavili pravidla pro jejich péči, tak aby byla 

přínosná pro všechny. 

 

 

 

Územní plánování 

 

Změny územního plánu rozhoduje hlavní město Praha příslušnými orgány. Městské 

části podávají svá stanoviska či požadavky, co se týká jejich území či je ovlivňuje. Proces 

pořizování změn územního plánu je velmi zdlouhavý, byl po delší dobu na Magistrátu 

přerušen. Takže se dostávají k projednání na Magistrátu postupně i velmi staré požadavky, 

kupř. až z r. 2007. Tyto podněty projednávala či schvalovala v rámci městské části minulá 

zastupitelstva platnými usneseními. Protože současná stavební komise udržuje do značné míry 

kontinuitu přes volební období, vzala jsem tyto starší podněty na stavební komisi 

k případnému doplnění informací. 

 

Aktuálním podnětem na úpravu územního plánu, který schválilo současné 

zastupitelstvo, byl podnět na ponížení koeficientu zastavitelnosti v pásu u ulice Přátelství. 

Platný koeficient zastavitelnosti F by umožnil zjednodušeně řečeno stavět zde více než 

šestipatrové budovy (plus další ustupující podlaží navíc) – haly, velké bytové domy apod. 

Takto masivní výstavbu zde městská část nepožadovala ani v minulosti, současný vysoký 

koeficient zastavěnosti byl v minulosti v územním plánu stanoven tzv. Změnou 1000, kdy 

bohužel tato změna nebyla tehdy ze strany vedení MČ rozporována. Požadavek je v současné 

době v procesu projednání Magistrátem. 

 

Naše městská část má v platném územním plánu velké množství rozvojových ploch. 

Cílem současného vedení MČ je to, aby byla zachována udržitelnost rozvoje městské části, 

aby kupř. výstavba bytů soukromými developery byla doprovázena také odpovídající 

občanskou vybaveností a budováním veřejného prostoru, aby nevznikala živelná výstavba 

kupř. malometrážních bytů, do nichž si jejich obyvatelé pak ani nepřihlásí trvalé bydliště, 

nepočítají se tedy do počtu obyvatel městské části, městská část na ně nedostává ani 

příspěvek, nicméně nároky na služby a infrastrukturu mají tito obyvatelé stejné jako ostatní. 

V tomto duchu probíhají i jednání s developery, kteří by zde chtěli stavět. Nechceme, aby zde 

byla podporována bytová výstavba „panelákového“ typu, jako zde vznikla v minulém 

volebním období, kde se nyní řeší problémy např. s komunikacemi a prostranstvími či s 



otevřenou vsakovací jímkou na dešťovou vodu, která zhoršuje kvalitu bydlení, které ale 

nejsou ve správě městské části.  

 

Podávali jsme na Magistrát požadavek na zhotovení územní studie pro větší rozvojové 

plochy. Územní studie má určit ráz a využití území, sloužit může jako podklad pro jednání 

s budoucími stavebníky. Požadavek byl zamítnut s odůvodněním, že není dostatečně 

celoměstsky významným. Jednání ale dále pokračují. 

 

Praha v současné době připravuje nový územní plán, tzv. plán Metropolitní. Tento 

plán se od současného územního plánu metodicky podstatně odlišuje. V současné verzi 

návrhu např. nepočítá s jinou zelení než parky a nevymezuje závazně plochy pro veřejnou 

vybavenost. Průběžně se v rámci jeho přípravy věnujeme jeho připomínkování – a to zejména 

z hlediska zachování návrhové zeleně, a dostatečné veřejné (občanské) vybavenosti. 

 

Dále jsme se vyjadřovali k několika celoměstsky významným dokumentům, které mají 

dopad na celé území Prahy i na naší městskou část. Vnímám to jako velmi důležité, v mnoha 

případech je vidět, že se městským částem, které dostatečně a kontinuálně usilují o opatření 

ve prospěch svých občanů, podařilo dosáhnout mnohých pozitivních opatření. Podávali jsme 

např. připomínku k vysokorychlostní železnici v aktualizaci zásad územního rozvoje, kdy 

požadujeme co největší část v území mezi Kolovraty a Lipany vést v tunelu.   

 

 

Spolky a volnočasové aktivity 

 

Podpora místních spolků je u nás (kupř. ve srovnání s jinými městskými částmi) 

poměrně nadstandardní. Jsme si vědomi toho, že společenský a kulturní život v místě je pro 

občany velká deviza, spousta společenských akcí se výdělečně provozovat nedá, a proto 

chceme tento sousedský aktivní život podporovat. Městská část přiděluje každoročně spolkům 

finanční podporu na činnost formou dotací, které jsou rozdělovány formou grantového řízení 

na základě podaných žádostí, posouzení grantovou komisí a schválení zastupitelstvem. 

Podporovány jsou volnočasové aktivity v oblasti tělovýchovy a sportu a v oblasti kultury, 

zájmové a volnočasové činnosti. V letošním rozpočtu jsme finanční prostředky na dotace zase 

o něco navýšili – v roce 2017 se tak rozdělovalo celkem 450 tisíc korun, největší celková 

přidělená podpora jednomu subjektu byla letos ve výši 150.000,- Kč, již obdržel Sokol 

Kolovraty.  

 

Dotace nejsou však jedinou formou podpory činnosti místních spolků a aktivit. Lze 

sem zařadit i podporu nefinanční, jako je třeba možnost zapůjčení party stanů, altánů, stolů a 

lavic z majetku úřadu na spolkové nekomerční akce. Spolkům se tento mobiliář zapůjčuje 

zdarma a tato nabídka je zvláště některými spolky celkem hojně využívaná. K dalším formám 

podpory je možné zařadit propagaci spolkových akcí, v místním tisku i rozhlase či třeba naše 

úprava celopražské vyhlášky o místních poplatcích, kdy jsme se rozhodli nevybírat poplatky 

ze vstupného u kulturních a společenských akcí pořádaných spolky. 

 

Na jaře jsem jako i v předchozích letech uspořádala setkání se spolky v sále U Boudů. 

Tato setkání slouží k vzájemné debatě spolků s vedením MČ o spolupráci, zkušenostech, 

podnětech, a také k začátku přípravy Dětského dne. Problematika, která místní spolky 

(zejména věnující se tělovýchově) dlouhodobě pálí, je nedostatečná kapacita místní 

tělocvičny. Dlouhodobě je přetlak poptávky nad možnými volnými hodinami. Škola využívá 

tělocvičnu v dopoledních a poledních hodinách pro povinnou výuku tělocviku. Úměrně, jak 



přibývají třídy ve škole díky nárůstu počtu školních dětí, narůstá i počet hodin tělocviku. 

Veřejnost může tělocvičnu využívat ve zbývajících volných hodinách. Protože zájemců o 

dopolední hodiny je cca o polovinu více, než lze uspokojit, mají odpoledne přednost místní 

spolky, které se dlouhodobě věnují sportování s místními dětmi. I tak se bohužel nedaří 

všechny zájemce uspokojit. Situace se tak vyřeší až zbudováním nové tělocvičny, jako 

součásti nové školní budovy. 

 

V letošním roce jsem stejně jako ve 2 rocích předchozích byla hlavní organizátorkou 

Dětského dne. Dětský den v Kolovratech se letos konal v sobotu 2. června. Dětské dny jsou 

z velké části postaveny na činnosti místních spolků a organizací, které zde mohou rovněž 

prezentovat své aktivity. Tentokrát byl dětský den na téma: Čáry máry. V tomto duchu byla 

připravena stanoviště místních spolků a organizací, kde si děti mohly zasoutěžit a pobavit se. 

Místní spolky připravily také doprovodný program – hudební a taneční vystoupení, ukázka 

bojového umění, policejní sebeobrany či velmi atraktivní ukázky místních dobrovolných 

hasičů, završené úspěšným uhašením hořící makety hospody mladými hasiči. Jako další 

atrakce mohly děti využít malování na obličej, modelování z balonků, projížďka na koních, 

skákací hrad, projížďka s městskou policií, apod. Pro účastníky byl připraven také tematický 

kviz s lákavými odměnami na závěr. Věcné ceny a odměny si také mohli odnést všichni dětští 

účastníci za splněné úkoly na stanovištích. Díky množství dobrovolně odvedené práce, 

sponzorům a dobrovolným příspěvkům, nekladl ani letos dětský den nároky na obecní 

rozpočet. Návštěvníků dětského dne bylo letos celkem odhadem přes 800 (500 rozdaných 

kartiček dětem + odpovídající počet dospělého doprovodu), s převahou místních občanů. 

Poděkovat za úspěšný průběh dětského dne se sluší všem zúčastněným spolkům a 

organizacím, ostatním dobrovolníkům a pomocníkům, sponzorům, pracovníkům úřadu a 

dalším. 

 

 

 

Majetek MČ (nemovitosti) 

 

Naše městská část přílišné množství nemovitostí nevlastní, což se týká především 

bytových a nebytových prostor. Velkou část obecního pozemkového vlastnictví tvoří 

komunikace apod., nemáme nyní k dispozici např. ani volné pozemky ve vlastnictví obce pro 

budování občanské vybavenosti.  

V uplynulém období nedošlo k prodeji nemovitého majetku městské části, naopak 

jsme některé pozemky nabyli. Některé soukromé pozemky, které jsou např. součástí 

komunikací, má vykupovat magistrát. Vidím jako důležité, aby nedocházelo k zbytečnému 

rozprodeji obecního majetku a aby byl naopak spíše rozšiřován, což se nám daří naplňovat. 

 

V uplynulém období jsme rovněž řešili žalobu církve na některé pozemky (o celkové 

rozloze cca 6 ha) ve správě MČ, kterou církev podala v návaznosti na církevní restituce, kdy 

bylo cílem žaloby získat tyto pozemky dodatečně do vlastnictví církve. Spor nebyl 

jednoduchý, bylo třeba dokládat využívání pozemků před několika desítkami let apod. Díky 

pečlivému úsilí a vynikajícímu právnímu zastoupení se nám podařilo tento spor v první 

instanci vyhrát.   

 

Pokládám za nutné v oblasti majetku také zmínit zvýšenou činnost v oblasti údržby a 

oprav nemovitého majetku MČ, k níž dochází v tomto volebním období. Ať už jsou to opravy 

komunikací, opravy a údržba bytového fondu apod. Protože je potřeba o majetek také řádně 

pečovat, v předchozích letech byla tato oblast údržby poměrně podfinancována a nyní se na ni 



podařily získat či vyšetřit potřebné finance, provádí se tyto práce nyní ve větším měřítku. 

Díky získaným účelovým prostředkům od Magistrátu jsme mohli provést i větší opravy ulice 

Na Skále a Vášova. 

 

Další velkou investičních akcí městské části v uplynulém období byla rekonstrukce 

původní požární nádrže v Lipanech. Zde se podařilo původní již dosti zanedbanou nádrž 

přetvořit na okrasné biojezero. O čištění vody se starají vhodné rostliny a celé místo je 

koncipováno do maximálně přírodního stylu. Rekonstruovaná nádrž si našla rychle oblibu u 

obyvatel celé městské části i některých přespolních, a tak za hezkého počasí byl návštěvníků 

velký počet.  

 

 

Zapojení veřejnosti (participace) 

 

Participativní projekty byly letos v naší městské části novinka. Umožňují občanům či 

spolkům předložit návrh projektu v městské části, kdy o výběru podpořeného projektu 

rozhodují a hlasováním sami občané. Realizace vítězného projekt je zafinancována z rozpočtu 

městské části (participativní rozpočet), s tím že polovinu nám má zaplatit Magistrát. Akce 

byla úspěšná a pro příští rok bychom ji rádi zopakovali, případně i s o něco větší vyčleněnou 

finanční částkou. 

Participativní rozpočet spolu s dotační (dříve grantovou) podporou volnočasových 

aktivit vytvářejí dostatečné možnosti pro podporu spolkových i občanských aktivit a projektů 

z rozpočtu městské části.  

 

V tomto volebním období jsme zavedli tradici pravidelného setkávání s občany -  ať 

už nad tématy obecně aktuálními nebo setkání nad určitým tématem. V uplynulém roce to 

byla např. setkání nad cyklogenerelem či k participativním projektům. Doplněna byla dalšími 

setkáními v Kolovratech i v Lipanech.  

 

Co se týká postavení Lipan – snažíme se po celou dobu, aby ani tato součást naší 

městské části nebyla upozaděna. V uplynulém roce na toto území směřovala jedna 

z největších investičních akcí (rekonstrukce vodní nádrže). Velké úsilí jsme věnovali také 

zlepšení dopravní obslužnosti, aby se zlepšilo spojení mezi Lipany a Kolovraty městskými 

autobusy, což se podařilo. Zrealizovat se zatím nepodařilo pěší a cyklistické propojení mezi 

Lipany a Kolovraty samostatnou stezkou, což je akce v režii odboru technických investic hl. 

m. Prahy, který ji má také financovat. Zde bohužel práce probíhají pomaleji, než bychom si 

přáli, i když se konečně již dávají postupně do pohybu a nejprve je potřeba vykoupit pozemky 

pro chystanou stezku i dovypořádat jejich vlastnictví i pod silnicí.  

Mnoho zásadních témat se však týká společně všech obyvatel (Lipan i Kolovrat) bez 

rozdílu – ať už je to např. školství, občanská vybavenost, větší dopravní stavby, většina 

investic, životní prostředí, volnočasové aktivity, služby, podpora akcí pro děti a seniory apod. 

Zde žádná hranice není, proto jsou i na všech setkání s občany v kulturním domě vždy 

samozřejmě vítáni všichni obyvatelé městské části. Do jisté míry nepochopitelně a smutně 

pak pro mě působí, když se např. velmi aktivní okrašlovací spolek z Lipan nechce zapojit do 

Dětského dne s odůvodněním, že je to na fotbalové hřiště pro lipanské děti daleko a že dají 

přednost samostatné akci. Věřím, že se tuto pro mě dosti zbytečnou propast podaří postupně 

překonat, a lipanští a kolovratští sousedé se jednou společně sejdou kupř. i u rozsvícených 

vánočních stromků, podobně jako spolu sedí lipanské a kolovratské děti v jedné lavici ve 

školní třídě. 

 



  

 

Další činnost 

 

Vzhledem k širokému spektru činností, které je potřeba zajistit, např. v souvislosti 

s různými projekty, grantovými žádostmi, aktivitami v různých oblastech, přípravou podkladů 

pro jednání apod., které přesahují běžný rámec činnosti úřadu a možnosti jeho zaměstnanců, 

přesahovala moje práce v podstatě i do činnosti ÚMČ (v oblasti samosprávy), a to 

samostatnou činností i intenzivní spoluprací se zaměstnanci UMČ ve vybraných oblastech, a 

rovněž i další činností, jako např. při přípravě a připomínkování různých smluv, podkladů pro 

projekty, výběrová řízení apod. Další objem práce souvisí se stavební komisí, jíž předsedám, i 

spolupráci s dalšími komisemi i výbory, ať už z titulu přidělených kompetencí či jako zástup 

pana starosty. Účastnila jsem se také mnohých jednání na magistrátu apod., v souvislosti 

s přidělenými kompetencemi nebo vzhledem k častému časovému souběhu různých 

důležitých jednání, kdy se potvrdila výhoda dvou uvolněných členů vedení MČ. 

 

Nemalá část mé činnosti v uplynulém roce spočívala i v přímé práci pro úřad MČ 

v oblastech, které nebyly personálně pokryty – jako jsou majetkové převody nemovitostí, 

územní plán či např. také jako zástup při vidimaci a legalizaci podpisů a listin.  

 

 

 

Mgr. Stanislava Bartošová 


