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Územní rozvoj Prahy
Problematika územního rozvoje Prahy je pro nezasvìce-

ného ponìkud nepøehledná. Nìkteøí hledí do budoucna spí-
še s mírným optimismem, obèané i pražské nevládky však
v rámci pøipomínkového øízení podaly tisíce kritických pøi-
pomínek (bližší je v zápisu z veøejného projednávání, kon-
krétnìjší souhrnné informace nejsou ze strany Magistrátu
patrnì zveøejnìny). Mnohé pøipomínky Praha „obešla“ tím,
že sporné body byly pøesunuty do Územního rozvoje ÈR,
o kterém jednala vláda 20.7., nepomohly ani protesty sta-
rostù a NNO, a Praha se tedy bude muset „podøídit“.

Aby Magistrát uchlácholil znalejší angažovanou veøej-
nost, snaží se zveøejòovat informace jak na svých strán-
kách, tak i v jím zøízeném Útvaru rozvoje mìsta. Pro ty mé-
nì znalejší a laxnìjší obyvatele Prahy pak nabízí šidítka ve
formì „vyššího poètu odpadkových košù a lavièek“.

 

Granty pro životní prostøedí
V úterý 21.7. Rada zastupitelstva Prahy jednak schválila

výsledky grantového øízení v oblasti životního prostøedí na
rok 2010 - ze 122 podaných žádostí jich uspìlo 75, a dále
na stejné období Rada vyhlásila 2.kolo s ponìkud šibeniè-
ním termínem uzávìrky do 10.8.

Podle telefonické konzultace s pracovníky OOP MHMP
však stále platí zásada „maximálnì 3 podané žádosti za je-
den rok“ a tak jsou ty subjekty, které 3 žádosti již podaly v
1. (øádném) kole (a je jedno s jakým výsledkem) bez šancí.

 

Praha cyklistická
Nakladatelství ShoCart ve spolupráci s obèanským sdru-

žením NaKole a Auto*Mat vydalo podrobnou tištìnou cy-
klomapu Prahy. Mapa zahrnuje trasy, které jsou zakresleny
ve webové mapì serveru PrahouNaKole a které vznikly na
základì zkušeností každodenních cyklistù. Mapa obsahuje
názvy všech ulic i pøehled možností pøepravy veøejnou do-
pravou, rady pro bezpeènou a pohodlnou jízdu mìstem a
plánek metra s vyznaèením bezbariérových stanic.

 

Golf v Klánovicích
Boj o Klánovický les, kde je zámìr vybudovat golfové

høištì, neustává a postupnì se mu dostává i širší publicity
nejen v televizi, ale i na pùdì Akademie vìd.

 

Centrální márnice
V úterý 21.7. Rada Prahy schválila vybudování centrální

márnice (tedy pro celou Prahu) - situována by mìla být v
Praze 3 mezi Olšanskými høbitovy a budovou Ministerstva
vnitra + Telefonica O2. Tím se ještì více znásobí již tak sil-
ný dopravní ruch na Želivského ulici, který s plánovanou
výstavbou obytných domù na místì bývalého Nákladového
nádraží Žižkov v budoucnu patrnì vyvolá dopravní chaos.

Vymazané pøechody
Vymazané pøechody pro chodce na tramvajových kole-

jích se hned tak neobnoví - alespoò to plyne ze závìru Do-
pravní komise Prahy. Pražské matky a obèané proti bezmy-
šlenkovitému rušení svými protesty sice zamezily rušení,
ale obnova èi jiné øešení zjevnì nebudou tak rychlé.
 

Støelecký ostrov
Praha 1 plánuje v rámci celkové rekonstrukce vykácet

84 stromù na Støeleckém ostrovì - tím by dle odborného
posudku vznikla škoda cca 500 milionù korun.

Na pochybnost celého zámìru zatím poukazuje Arnika.
Problémem se v pùlce èervence mìla zabývat komise jme-
novaná starostou.
 

Nenechávejte svùj strom bez dohledu
Do 30.7. probíhá v Botanické zahradì PøF UK, Na Slupi

16, Praha 2 (dennì ve skleníku 10 - 17 hodin a 10 - 19  ve30

venkovní expozici) fotografická výstava „Pøíbìhy praž-
ských stromù a parkù a lidí, kteøí je chrání“ - tedy o parku
v dejvické Thákurovì ulici, lesu v Klánovicích, žižkovském
Škroupovì námìstí a dalších místech, kde se jednotlivci
nebo obèanské iniciativy rozhodli chránit stromy a zelené
plochy pøed znièením.
 

Libeòský most
Odborem dopravy pražského magistrátu bylo na úøední

desce zveøejnìno „Oznámení o zahájení stavebního øíze-
ní...“  ve vìci podstatného rozšíøení Libeòského mostu ve
prospìch automobilové dopravy. S tímto zámìrem (kdy se
„zapomnìlo“ na cyklotrasy a chodníky by mìly být posléze
polovièní) dlouhodobì nesouhlasí Auto*Mat, podle kterého
navazující dopravní infrastruktura ani není schopna po-
jmout vyšší poèet aut.
 

Kráter ve Stromovce
I druhý (øíjnový) propad pùdy ve Stromovce vzniklý pøi

hloubení tunelu pro dopravní systém Blanka, kdy vznikl
mohutný kráter, zùstane prakticky bez jakéhokoliv dopadu
na stavaøe. Udìlená pokuta je v pomìru k nákladùm na vý-
stavbu spíše symbolická.
 

Rorýsi v Praze
K posílení ochrany rorýsù v Praze je již pøipraveno

usnesení pro Radu Prahy, které by mìlo být po uplynutí zá-
konné lhùty k pøipomínkování (do 13.8.2009) pøedloženo
ke schválení. Uvidíme, zda projde...

To je on - kamion
Sdružení nevládních organizací Dopravní federace vy-

hlásila fotografickou soutìž „To je on - kamion“, která si
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ve svém dùsledku klade za cíl ztlumit nákladní silnièní do-
pravu. Máte-li tedy fotografii èi video dokumentující „zhor-
šení života vlivem kamionù“, máte šanci získat netradièní
1.cenu „4.000 volných km na železnici - 2 pùlroèní kilo-
metrické banky ÈD, a.s. na celý rok“.

Extranet Prahy
Zajímavé informace lze nalézt na ménì známém interne-

tovém portálu Extranet Prahy.

Obnova studánek
Velmi pomalu (a pomìrnì nákladnì) se Praha postupnì

snaží o obnovu alespoò nìkterých pražských studánek, kte-
ré byly vždy souèástí kulturní krajiny a kromì praktického
pøínosu dokreslovaly její ráz. Po kvìtnovém pomìrnì nená-
padném „otevøení“ pramene sira Nicholase Wintona byla
zaèátkem èervence již za širší publicity pøedána veøejnosti
do „užívání“ studánka ve Stromovce. Oba vodní zdroje jsou
již zaøazeny v Národním registru pramenù a studánek (bliž-
ší umístìní pramene a studánky).

Komu vadí stromy?
Praha 2 vyzývá obèany k pomoci pøi pátrání po nezná-

mém pachateli, který dvakrát zámìrnì poškodil stromy na
„Karlovském pøedmostí Nuselského mostu mezi ulicemi
Legerova a Sokolská“ tím, že jednou kontaminoval stromy,
keøe a trávník neznámým herbicidem a po druhé neodbornì
oøezal vìtve ve vrcholových èástech koruny“ (podrobnosti
na stranì 4 Novin Prahy 2).

Pokud se toto dìje v centru mìsta, co se asi dìje v jeho
okrajových èástech?

Ovìøování zdarma
Ještì stále se nìkteré neziskovky setkávají s vyžado-

váním poplatkù za ovìøování listin (napø. pøi „podpisu nebo
otisku razítka“) tøeba pøi pøípravì podkladù pro výbìrová
øízení. Podle položek è. 3, 4 a 5 zákona 634/2004 Sb., o
správních poplatcích jsou však NNO od tohoto poplatku
osvobozeny (podrobnosti).

Legislativa pro NNO
Zajímavý pøehled zákonných norem pro obèanské sdru-

žení byl zveøejnìn na serveru neziskovky.cz.

Strom života
V tradièním nadaèním programu Nadace Partnerství

podporující výsadbu stromù je uzávìrka pro podávání gran-
tù až do výše 20.000 Kè již 20.8.2009.

Rok jinak
Nadace Vodafone vypisuje grantové øízení na získání

roèní stáže v libovolném obèanském sdružení a to za mzdo-
vé prostøedky kryté nadací (pro zajímavost: nadace nabízí
mìsíèní mzdu až 60.000 Kè). Uzávìrka je již 31.8. a prav-
dou je, že se na nás již jedna zájemkynì obrátila. Podrob-
nosti.

Místo, kde žijeme
Nadace VIA uveøejnila výzvu v rámci programu „Místo,

kde žijeme“ urèeného na úpravu veøejného prostranství se
zapojením veøejnosti. Výzva je urèena NNO, které chtìjí
upravit veøejné prostranství se zapojením obèanù do pláno-
vacích procesù i do vlastních úprav dané lokality. Uzávìrka
programu je 9.9. - podrobnosti.

Fond místního rozvoje
Nadace Via vypsala grantové øízení na podporu menších

projektù lokálních neprofesionálních organizací, které se
mohou týkat obnovy místních tradic, vytváøení pøíležitostí
pro spoleèné setkávání, oživení veøejných prostranství, za-
pojení obyvatel do veøejnì prospìšných èinností, dobrovol-
nické práce èi materiální pomoci, zapojování veøejnosti do
územního nebo strategického plánování èi odstraòování ná-
sledkù rychlé suburbanizace. Uzávìrka je 10.9. a maximál-
ní èástka 70.000 Kè - podrobnosti.

Šetrné budovy
Firma EkoWatt (døíve obèanské sdružení) zahájila zají-

mavý projekt šetrné budovy, který obsahuje i iterativní kal-
kulaèky k demonstrování pøípadných úspor pøi stavebních
úpravách rùzných typù obydlí. Velmi pìkné, jen se na
stránkách hùøe orientuje...

Biopotraviny obsahují pesticidy
Každoroèní monitorovací zpráva Evropského úøadu pro

bezpeènost potravin (EFSA) poprvé odhalila stopy pestici-
dù v biopotravinách a otøásla tak pøesvìdèením veøejnosti,
že organické produkty pesticidy neobsahují - podrobnosti.

Evropský parlament
Jediným novým zástupcem ve Výboru pro životní pro-

støedí, veøejné zdraví a bezpeènost potravin v Evropském
parlamentu je bývalý poslanec PS za ODS v Ústeckém kraji
- osobní stránky.

Ekologická stopa
Novì pojatý internetový výpoèet „ekologické stopy“ mí-

øí na všechny zájemce o zamyšlení nad svým osobním do-
padem na životní prostøedí. Zajímavé je i srovnání s ostat-
ními státy... Možná je však škoda, že stránky ve Firefoxu
nefungují korektnì.
 

Pøivítáme jakékoliv pøipomínky, námìty,...
ale i elektronické adresy pro další pøíjemce.

 

Tento elektronický zpravodaj obsahuje mnoho odka-
zù a po vytištìní tedy ztrácí informaèní hodnotu.

Pokud vás uvedené informace neoslovily, prosíme o
zprávu - z pøíjemcù vás prostì vyøadíme.

Vydávání je podpoøeno z grantu Hl.m. Prahy.
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