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Činnost místostarostky v uplynulém období spočívala v několika základních oblastech. 

Primárně se v této zprávě 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.  

 

Majetek MČ (nemovitosti) 
 

Nemovitý majetek MČ je v katastru nemovitostí evidován ve vlastnictví hl.m. Prahy, 

MČ k nim má svěřenou správu s právy a povinnostmi vlastníka. Naše městská část nemá 

rozsáhlý nemovitý majetek, z něhož by mohl plynout městské části finanční příjem, což se týká 

především bytových a nebytových prostor. Velkou část obecního pozemkového vlastnictví tvoří 

veřejná prostranství, komunikace, zeleň apod., u nichž je nutná péče a údržba, a tedy náklady.   

 

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

některé pozemky nabyli. Vidím jako důležité, aby nedocházelo k zbytečnému rozprodeji 

obecního majetku a aby byl využitelný nemovitý majetek naopak spíše rozšiřován, což se nám 

daří naplňovat. Níže zmiňuji to nejpodstatnější. 

Nové pozemky pro veřejnou vybavenost 
Vzhledem k velikosti rozvojových ploch, které městská část v územním plánu 

z minulosti má, budou obyvatelé v městské části přibývat. Občanská vybavenost sloužící 

současným obyvatelům naší městské části, je nyní již na hranici či za hranicí svých kapacit. Ať 

se to týká vybavenosti pro děti (školství), nebo např. zdravotních a sociálních služeb. Další 

možnou výstavbou a přírůstkem počtu obyvatel bude kapacita občanské vybavenosti již 

nedostatečná. V dohledné době bude tedy nezbytné občanskou vybavenost rozšířit, a to 

s dostatečným předstihem. Úkol zajistit dostatečnou občanskou vybavenost na nekomerční bázi 

leží zejména na obcích.  

K tomu, aby mohla být občanská vybavenost vybudována, potřebujeme zejména obecní 

pozemky a pak také potřebné finance. Z hlediska vhodných obecních pozemků byly možnosti 

již vyčerpány. Městská část volné pozemky již neměla. Poslední volný větší obecní pozemek 

je využit pro chystanou výstavbu nové budovy základní školy. Další výstavbu občanské 

vybavenosti by již nebylo kam umístit. Absence volných obecních pozemků znemožňuje získat 

pro výstavbu občanské vybavenosti vhodné dotace – většina jich je pouze na samotnou 

výstavbu, ale nikoliv na výkupy pozemků.  

Podařilo se nám získat v roce 2017 finance od MHMP na výkup pozemků a MČ 

zakoupila tři pozemky o celkové výměře 19 156 m2, které jsou určené dle platného územního 

plánu k výstavbě veřejné vybavenosti. 

 



Vyhráli jsme soud o pozemky (církevní žaloba) 
V uplynulém období pokračoval soud o pozemky (o celkové rozloze cca 6 ha) ve správě 

MČ, na základě žaloby, 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 advokáta pana Mgr. Karla Fischera jsme tento spor vyhráli, 

a to i v odvolacím řízení.   

Pozemek pro rozšíření hřbitova 
Podařilo se po mnoha letech získat také pozemek pro rozšíření hřbitova – kde je již 

z minulosti vybudována obvodová zeď. Pozemek byl v majetku Státního pozemkového úřadu. 

Získání tohoto pozemku je úspěšným výsledkem náročných jednání ze strany současného 

vedení MČ. 

 

Další řešené majetkové převody 

V tomto volebním období jsme začali řešit nevypořádané majetkové problémy 

z minulých dob. Ať už se jedná o převody pozemků od státních organizací nebo úplatné 

převody většího rozsahu.  Z našeho rozpočtu jsme z ušetřených peněz schopni vykoupit jen pár 

urgentních případů, např. pokud bylo potřeba vést pod pozemkem sítě, a nebo dokončení 

výkupu z předchozí doby. Tyto větší převody je potřeba řešit společně s hl.m. Prahou a 

Magistrátem (odbor majetku), jednak na úrovni společného jednání a jednak i kvůli 

financování.   

Zde zmiňuji zejména řešené majetkové převody většího rozsahu a dlouhodobějšího 

charakteru. Je důležité, aby městská část a její vedení tyto věci dotáhla (i přes volební období). 

V minulosti se často stalo, že byla jednání přerušena, a po mnoha letech na ně již nelze navázat 

a musí se začínat od začátku.  

Pozemky pod komunikacemi – v místech, kde např. je silnice či cesta umístěna 

z minulosti na soukromých pozemcích (jde často o části komunikací). Chceme, aby byly 

majetkově vypořádány. Jsou to záležitosti více či méně staré, v minulosti vypořádány nebyly, 

v některých případech také např. majitelé pozemků pod chodníkem je obci darovali.  My se 

snažíme, aby byly příslušné pozemky vykoupeny. Tyto výkupy řešíme podobně jako další 

městské části ve spolupráci s Magistrátem, který má výkupy financovat, a je potřeba v procesu 

pokračovat.  

Rovněž se spolupráci s Magistrátem řešíme možný převod pozemků od Státního 

pozemkového úřadu a od Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových. Pozemek pro 

rozšíření hřbitova se již podařilo získat, u dalších je potřeba v procesu pokračovat.  

Dále mezi řešenými majetkovými převody zmíním např. i řešení veřejně využívaných 

pozemků okolo Lipanské nádrže – nabídka na odkup ze strany MČ byla majitelům zaslána již 

v loňském roce. Zatím zůstala z jejich strany bez odezvy, mohou se na úřad kdykoliv obrátit 

k jednání. 



Územní plánování 

Připomínkování celoměstsky významných změn UP či dalších územně plánovacích 
dokumentů 
 

Věnovat se připomínkování těchto dokumentů je velmi důležité. Mají své přímé dopady 

i městské části, a to dopady dlouhodobé. Jejich připomínkování probíhá často v několika fázích 

a jednotlivé fáze na sebe navazují. Pokud MČ v minulosti nějaký dokument nepřipomínkovala, 

lze jej pak těžko připomínkovat v dalších fázích. Vzhledem k charakteru těchto dokumentů 

spolupracujeme v obecné části na připomínkách většinou se Svazem městských částí, který si 

nechává zpracovat i odborné posudky. Z uplynulého období zmíním např. připomínkování 

změny Z2832/00. 

 

Metropolitní plán – připomínky k návrhu 
 

Velmi zásadní bylo připomínkování návrhu Metropolitního plánu. 

Metropolitní plán je připravovaný nový územní plán Prahy, který by měl podle současného 

harmonogramu nahradit současný územní plán v r. 2022. Metropolitnímu plánu jsme se 

věnovali v tomto volebním období dlouhodobě a soustavně. Aktivně jsme se zúčastnili 

konzultací s městskými částmi (bohužel většina našich připomínek nebyla zpracovatelem IPR 

akceptována). Naše připomínky a stanoviska jsme uplatňovali i průběžně. MPP je v mnohém 

inovativní, nově stanovuje např. výškovou regulaci, která je pro naši MČ uměřená (2 podlaží).  

Mnohé je však v návrhu Metropolitního plánu problematické, což by se projevilo, i při 

samotném jeho užití v praxi. 

 

Metropolitnímu plánu jsme se věnovali průběžně také na stránkách Kolovratského 

zpravodaje i při setkáních s občany. Červnové setkání s občany bylo prakticky celé věnováno 

Metropolitnímu plánu a připravovaným připomínkám k návrhu. 

 

Naše připomínky k Metropolitnímu plánu jsme připravovali ve spolupráci s odborníky 

z Asociace pro urbanismus. 

Nejpodstatnější připomínky se týkaly dvou zásadních problémů. Metropolitní plán 

umožňuje nově na rozvojových plochách všeobecně obytnou zástavbu, ale nevymezuje v nich 

plochy pro občanskou vybavenost. Vymezení potřebně občanské vybavenosti by tak záleželo 

hlavně na vůli developerů. Nedostatek občanské vybavenosti by znamenal komplikace nejen 

pro budoucí, ale i pro současné obyvatele naší MČ, již nyní máme deficit. 

Velmi problematická zůstává absence zeleně – a to zejména ochranné a izolační zeleně 

u plánovaných dopravních staveb či staveb pro výrobu a komerci. Např. podél rychlostního 

silničního okruhu je v platném územním plánu naplánován 120 m široký pruh ochranné zeleně, 

který v MPP zcela chybí(!) Tato ochranná zeleň má sloužit k ochraně obyvatel před negativními 

vlivy z budoucího nárůstu dopravy (emise, hluk), do jisté míry může chránit např. i 

zemědělskou půdu. Celkový úbytek plánované zeleně oproti platnému územnímu plánu je 

v naší MČ ke 30 ha. MPP sice umožňuje na zemědělských plochách zeleň, ale nijak ji neurčuje, 

a tudíž tam stejně dobře mohou vzniknout třeba zemědělské stavby.  

Některé připomínky se týkaly také faktických nesrovnalostí, na něž jsme ale 

upozorňovali i v předcházejících jednáních. 

 

Připomínky k návrhu MPP byly schváleny na červnovém zasedání zastupitelstva MČ. 

Schválili jsme také připomínky obecnějšího charakteru zpracované Svazem městských částí. 



V červenci byly připomínky zaslány pořizovateli. Připomínky na obdobné téma (zejména 

chybějící zeleně) byly zaslány podle našich také ze strany občanů či spolků 

 

Velké množství připomínek zaslaly také jiné městské části.  

 

K projednávaným změnám územního plánu 
 

Změny územního plánu jsou řešeny na úrovni hl m. Prahy (schvaluje je Zastupitelstvo 

hl.m. Prahy). Městská část dává své požadavky či uplatňuje stanovisko a představitelé MČ se 

ho snaží prosadit.Ze změn projednávaných Zastupitelstvem HMP týkajících se naší MČ 

v uplynulém roce zmíním ty nejpodstatnější. 

Zamezili jsme možnému novému nájezdu na most budoucího Pražského okruhu 
Zamezili jsme změně UP  - která měla umožnit nájezd vozidel dálniční údržby a dálniční policie 

na Pražský rychlostní okruh ze strany od Kolovrat přímo na most. To by znamenalo další 

nepřijatelné zvýšení hlukové zátěže pro naše občany bydlící v blízkosti budoucího Pražského 

rychlostního okruhu. Prosadili jsme, že ŘSD (žadatel o změnu UP) tento požadavek stáhlo. 

 

 
 

Snížení koeficientů v rozvojové ploše u ul. Přátelství 
Požadavek na snížení koeficientů v rozvojové ploše u ul. Přátelství z „F“ na „D“. Tento 

požadavek ze strany naší MČ se podařilo náročným projednáváním prosadit. Zastupitelstvo 

HMP schválilo jeho pořizování. 

 



 

Požadavky na změnu územního plánu od soukromých vlastníků pozemků 
 

V uplynulém období jsme projednávali také žádosti o změnu územního plánu od 

soukromých vlastníků pozemků. Žádosti se na Magistrát podávají prostřednictvím příslušné 

městské části, která ke každé takové žádosti vyjádří stanovisko prostřednictvím zastupitelstva. 

 

Žádosti se vesměs týkaly požadavků změnit nezastavitelné pozemky (např. pole) na 

pozemky zastavitelné. Protože není cílem nechat postupně zastavět celé území městské části, 

je potřeba k takovým požadavkům přistupovat uvážlivě. Každá změna by měla být výhodná 

nejen pro vlastníka pozemku, kterému přinese významné finanční zhodnocení, ale měla by být 

vhodná a výhodná také pro obec. Požadavky byly před předložením zastupitelstvu projednány 

i ve stavební komisi.  

 

Cílem většiny žádostí bylo změnit pozemky na stavební pro výstavbu rodinných domů. 

Zde většina požadavků podpořena nebyla, vzhledem k nevhodnému umístění i předpokládaným 

nárokům na obec např. při budování potřebné infrastruktury. 

 

Po dlouhých jednáních byla podpořena změna UP v lokalitě Za podjezdem, za 

podmínky, že tím obci přinese jako benefit přístup do této lokality pro pěší a zbudování 

kanalizace v této oblasti s možností napojení i pro zastavěné území na druhé straně silnice. 

Projednávali jsme požadavek soukromého vlastníka pozemků v k.ú. Lipany (zároveň 

zastupitele MČ), který chtěl změnit pozemky p.č. 125/2 a část pozemku p.č. 117/1 ze 

současného využití pro sport a rekreaci na pozemky pro výstavbu občanské vybavenosti. O 

převedení pozemků na obec však neuvažuje, ani neukázal, co by zde chtěl stavět. Protože by se 

tím nyní jednalo pouze o umožnění změny soukromých pozemků na pozemky zastavitelné 

(čímž se pozemky finančně zhodnocují), požadavek jsme nepodpořili. 

Další projednávané podklady 
 

Vysokorychlostní železnice VRT. Její trasa je územním plánu vymezena dlouhodobě. Kdy a 

zda dojde k její realizaci, je zatím neznámé. U dlouhých liniových dopravních staveb se dá 

prakticky nemožné hýbat s umístěním krátkého úseku.  

Protože její trasa je v územněplánovacích dokumentech dlouhodobě vede uvnitř naší MČ, mezi 

Kolovraty a Lipany, sice v zářezu, ale území by rozdělila. Proto ve všech fázích dáváme 

připomínku, aby na území MČ Kolovraty vedla v tunelu. 



 

Životní prostředí 
 

Nové výsadby stromů 
  

Pokračovali jsme ve výsadbách stromů na pozemcích městské části. Tyto výsadby 

významně napomáhají ke zlepšení stavu životního prostředí a budou mít roli také jako ochranná 

zeleň před vlivem z budoucích dopravních staveb (Pražský okruh) a dopravního provozu.  

 

Na podzim jsme osadili novými stromy pozemek za fotbalovým hřištěm, v jarním 

období proběhly další rozsáhlejší výsadby stromů. V dubnu byly osázeny stromy na nové dva 

pozemky, jeden je u budoucí cyklostezky do Říčan a druhý poblíž hřbitova. Obojí výsadba byla 

provedena opět ve spolupráci s neziskovou organizací Sázíme stromy, která zakoupení stromů 

i dobrovolníky na výsadbu zajistila sponzorsky od spolupracujících firem. Na jaře to byly firmy 

Accenture a UPS. Vysazovány byly opět původní listnaté druhy dřevin doplněné vhodnými 

keři. Úřad MČ, odbor správy majetku a údržba, zajistil přípravné práce, včetně např. vyznačení 

rozmístění stromů, a některé servisní činnosti při samotném sázení. Městská část se také 

zavazuje o povýsadbovou péči, což bylo v letošním suchém roce zejména zalévání stromů, a 

také např. oprava kůlů, které někdo poničil. 

Výsadba prospěje zlepšení životního prostředí a sloužit bude také jako ochrana před vlivy 

z budoucího Pražského rychlostního okruhu – do té doby i povyrostou.  

 

Úřad městské části provedl také tzv. náhradní výsadby, které jsme zavedli (což je 

vysazení nových stromů za stromy, které musely být ze závažných důvodů – zejména 

zdravotního stavu bezpečnosti či nevhodného umístění pokáceny). Bylo doplněno několik 

stromů podél ulic a dvě nové lípy byly zasazeny také u nádrže v Lipanech. 

 

Kompostéry pro občany 
Ke zlepšení životního prostředí přispějí také kompostéry pro občany městské části. 

V rámci úspěšně získané dotace mohlo získalo kompostéry od městské části zdarma 260 

občanů. 

 

Údržba obce 
Údržba obce včetně zeleně byla vykonávaná pracovníky údržby odboru správy majetku. 

Vzhledem k velkému suchu v tomto roce byla méně sekána tráva. O to více bylo potřeba 

zalévat, zejména nově vysazené stromy. Kvůli suchu a absenci pracovníků na veřejně prospěšné 

práce jsme nakonec nerealizovali květinovou výsadbu. V této situaci by to znamenalo zbytečné 

zvyšování výdajů. Odbor údržby v současném rozsahu realizuje běžnou pravidelnou údržbu,  

 

Co se týká jednorázové revitalizace zeleně většího rozsahu, jsou využívány také granty 

Magistrátu hl.m. Prahy pro životní prostředí, o něž mohou žádat různé organizace či fyzické 

osoby, v součinnosti s MČ (přímo MČ o tyto granty žádat nemůže). Vždy musí být dopředu 

jasně domluvena spolupráce i spoluúčast MČ i potřebná následná péče. Nyní z těchto grantů 

bude realizována odborná revitalizace zeleně u Císařské cesty a doplnění výsadby stromů.  

 
 



Doprava 
 

Doprava není sice přímo v mé kompetenci místostarostky, nicméně se jí věnuji v rámci 

stavební komise, proto zde některé věci zmiňuji.  

 

Velkým tématem je budoucí Pražský rychlostní okruh. Důsledně se věnujeme této 

chystané stavbě, aby negativní dopady této stavby a jejího provozu na naše občany byly co 

nejmenší, k tomuto cíli směřovaly také veškeré naše dosavadní připomínky. Pokračování bude 

úkolem i příštích zastupitelů. Lze navázat i na naše podrobné připomínky, které jsme 

uplatňovali k EIA.  

 

Zabýváme se také problematikou dopravy v MČ, a to jednak většího rozsahu, i 

jednotlivými podněty od občanů. Mnoho podnětů se týká parkování. V některých případech se 

řešení hledá těžko – nelze v současných podmínkách např. zajistit, aby parkovací místo před 

domem mohl využívat přednostně ten, kdo má vedle dům. Parkovací místa jsou z principu 

veřejná. A vyhrazení parkovacího místa pro konkrétní osobu podléhá schvalování a je možné 

jen za určitých podmínek (invalidita), nebo je spojeno s velkými poplatky. Parkovacích míst je 

obecně nedostatek. Tzv. modré zóny nelze doposud v našich podmínkách zavést, ale je možné, 

že v budoucnu bude i toto řešení. 

Problematika parkování se bude řešit i nadále, provedená opatření po čase vždy vyhodnotit, 

případně navrhnout změny. 

 

Další řešené problémy se týkají nárůstu dopravy, k němuž z mnoha příčin (některé 

trvalé, jiné dočasné) dochází. I zde je potřeba reagovat a hledat opatření, která by nárůst omezila 

a zajistila i bezpečnost chodců. Konkrétní místa řešíme konkrétními návrhy, často je však třeba 

řešit celou oblast komplexně.  

Aktuálně se zabýváme řešením návrhu dopravních opatření v Lipanech, včetně silnice 

mezi Kolovraty a Lipany. Zpracovávají ho odborníci na dopravu, součástí vstupních podkladů 

byly i občanů a spolků, které jsme obdrželi. 

U všech návrhů dopravních opatření však platí, že rozhodující je schválení odporem dopravy a 

dopravní policie. 

 

Stezka do Lipan, kterou má v gesci OTV Magistrátu hl.m. Prahy bohužel nepostupuje 

tak rychle, jak bychom si přáli. Momentálně se řeší výkupy pozemků, které jsou pod silnicí, na 

jejichž majetkovém vypořádání jsme jako prioritním trvali. Stezka má být zhotovena dostatečně 

kvalitní, s odkupy příslušných pozemků od vlastníků. 

 

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 

2018 se tak rozdělovalo celkem 500 tisíc korun. 

 



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 3 letech předchozích byla hlavní organizátorkou 

Dětského dne. Dětský den v Kolovratech se letos konal v sobotu 3. června. Dětské dny jsou 

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

prezentovat své aktivity. Odvádějí zde dobrovolnicky mnoho hodin, a to při přípravě, a hlavně 

při samotném konání akce. Tentokrát byl dětský den na téma: Kolovratská zoo. 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. Úspěch měly i ukázky s dravci a sovami od organizace Merlin. Jako další atrakce mohly 

děti využít malování na obličej, projížďka na koních, skákací hrad, trampolína, 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 větší nároky na obecní rozpočet. Poděkovat za 

úspěšný průběh dětského dne chci všem zúčastněným spolkům a organizacím, ostatním 

dobrovolníkům a pomocníkům, sponzorům, pracovníkům úřadu a infocentra a dalším. 

Dětský den, stejně jako i ostatní obecní akce, jsou cíleny primárně pro občany MČ 

Praha-Kolovraty, tedy Kolovrat a Lipan. 

 

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. 

 

Pokud nemám jednání mimo Kolovraty nebo nejsem někde v terénu, pracuji v kanceláři 

na úřadě. Zde se věnuji zejména své přidělené agendě, která je dost obsáhlá – zahrnuje územní 

plánování, životní prostředí, majetkové záležitosti, volnočasové aktivity. Je to řešení podnětů 

z různých institucí, od Magistrátu, od občanů, jednání s občany, veřejná setkání apod. Část 

agend řeším ve spolupráci s příslušným pracovníkem našeho úřadu, část, kde k tomu žádný 

úředník není (např. územní plánování), musím řešit tzv. od A do Z. Přijetí podnětu, vyhledání 

a zpracování podkladů, seznámení s problematikou, konzultace s experty, korespondence atd. 

Také samozřejmě jednání se starostou a pravidelné porady vedení. Nemalá část mé činnosti v 

uplynulém roce spočívala i v přímé práci pro úřad MČ v oblastech, které nebyly personálně 

pokryty – jako byly, územní plán, dočasně majetkové převody nemovitostí koordinace 

výběrových řízení či např. také jako zástup při vidimaci a legalizaci podpisů a listin.  

 

 

Mgr. Stanislava Bartošová 

místostarostka MČ Praha-Kolovraty 


