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Územní rozvoj Prahy
Územní plán Prahy byl Magistrátem pøedložen k veøejné

diskuzi na pomìrnì rozsáhlých internetových stránkách.

Text i výkresová èást jsou pomìrnì rozsáhlé, ale svým bu-

doucím dopadem velmi významné a rozhodnì by tento ma-

teriál nemìl jen tak zapadnout bez povšimnutí.

Je sice hezké, že sám Magistrát uvádí, že se ke konceptu

ÚP Hl. m. Prahy vèetnì vyhodnocení vlivu na udržitelný

rozvoj území (VVURÚ) mohou obèané, obèanská sdružení

a zástupci veøejnosti vyjádøit do 15-ti dnù ode dne veøejné-

ho projednání, tj. do 9.12.2009 vèetnì, formou podání sta-

noviska, námitek a pøipomínek, ale pomìrnì významná in-

formace uvedena není. Podle dikce stavebního zákona

(183/2006 Sb.) mohou jednotlivci podávat pøipomínky k

UP (tìmi se však pøedkladatel vùbec nemusí zabývat), ná-

mitky (tìmi se již pøedkladatel zabývat musí - viz §23 sta-

vebního zákona) však musí podat nejménì 200 obyvatel

dotyèné obce „kteøí se shodnou na vìcnì shodném obsahu

námitky a svým podpisem potvrdí vybranou osobu jako

zmocnìnce…“.

Velmi pìkné informace k této problematice zveøejòuje

Arnika - nejen vzory dokumentací, ale i nìkteré významné

termíny.

Golf v Klánovicích
V Klánovicích je na èas klid zbraní a les si mùže (patrnì

doèasnì) oddychnout: investor zámìru výstavby golfového

høištì v Klánovickém lese odstoupil od procesu posouzení

vlivù na životní prostøedí (tzv. EIA), bez kterého nelze vy-

dat pøípadné stavební povolení... Dokumentace k posudku

EIA v kauze Klánovického lesa.

Navíc v sobotu 7.11. probìhlo v Klánovicích „místní re-

ferendum“, kde se 80% volièù vyslovilo proti zámìru vý-

stavby golfového høištì (pro bylo jen 18%, zúèastnilo se

celkem 62,5% oprávnìných volièù) - podrobná informace

a ještì zde. Tento výsledek koresponduje se závìry jarního

prùzkumu uskuteènìného v rámci diplomové práce lesnické

fakulty ÈZU, kde 90% obèanù Klánovic chtìlo vypsat refe-

rendum, avšak jen 48% doufalo v zastavení výstavby (ply-

ne z toho „radikalizace“ postojù obyvatel?).

Postup klánovických je i trochu námìtem pro obèany

jinde, jak prosazovat svoje zájmy, respektive hatit radnicím

nesmyslné plány (proto již nyní vznikají petièní akce na Ja-

rovì, Chodovì, Vysoèanech,…).

Jednání s premiérem
V úterý 6.10. probìhlo setkání zástupcù 11 støešních

nevládních neziskových organizací, které zastupují více než

tisíc nevládních organizací, s premiérem ÈR Janem Fische-

rem jako završení výzvy „Nevládky a krize“. Jednání se do-

týkalo hledání možností vzájemné spolupráce mezi státem

a neziskovým sektorem v dobì ekonomické krize. Od roku

1989 se jedná o historicky první setkání, kdy premiér vedl

jednání o celospoleèensky dùležitých tématech s obèans-

kým sektorem.

Tuzemská nejvìtší NNO v oblasti praktické ochrany

pøírody (ÈSOP) není zastoupena v žádné „støešní organiza-

ci“ a proto se jednání neúèastnila...

Norské fondy
Dne 22.10.2009 se ve Spoleèenském a kulturním centru

v Praze - Dolních Poèernicích konala konference na téma

„Ochrana životního prostøedí se zapojením veøejnosti v ob-

lasti odpadového hospodáøství a péèe o veøejnou zeleò“.

Zajímavé prezentace èeských a norských expertù a možnos-

ti financování projektù jsou k dispozici na internetu.

Veøejná prospìšnost
V záøí byly oživeny práce na pøípravì zákona o veøejnì

prospìšných organizacích - zatím Rada vlády NNO zveøej-

nila vìcný zámìr pøi vypoøádávání pøipomínek NNO. K pa-

ragrafovanému znìní však bude zjevnì ještì dlouhá cesta...

Pøíprava na Kodaòský summit
Nedávno uskuteènìné jednání v Barcelonì o klimatu ne-

našlo v tuzemských sdìlovacích prostøedcích pøíliš velkou

publicitu. Není divu, podle nìkterých komentáøù neskonèi-

lo slavnì…
 

Státní program EVVO
Akèní plán Státního programu EVVO na léta 2010-2012

byl vládou schválen dne 19. øíjna 2009 usnesením è. 1302,

soubìžnì byl schválen Realizaèní plán Rozvojového pro-

gramu environmentálního poradenství v ÈR na roky 2010

- 2013.
 

Zpomalí auta?
Magistrát chce v nìkterých ulicích Prahy snížit povole-

nou rychlost na 50 kilometrù za hodinu (nyní se jezdí až 70

èi 80 km/h). V budoucnu by mohla platit padesátka v celé

Praze, zatím jsou jen v návrhu nìkteré ulice - bližší infor-

mace.

http://www.uppraha.cz
http://business.center.cz/business/pravo/zakony/stavebni/cast3h2.aspx
http://www.mestaprozivot.arnika.org/zastupce-verejnosti
http://www.mestaprozivot.arnika.org/terminy
http://www.mestaprozivot.arnika.org/terminy
http://tomcat.cenia.cz/eia/detail.jsp?view=eia_cr&id=MZP216
http://tomcat.cenia.cz/eia/detail.jsp?view=eia_cr&id=MZP216
http://www.novinky.cz/domaci/183751-golfove-hriste-v-klanovickem-lese-nebude-rozhodlo-referendum.html
http://www.ujezdskystrom.info/rmujse/index.php?option=com_content&view=article&id=596%3Avysledky-referenda-v-klanovicich-&catid=44%3Anovinky-kolem-golfu&Itemid=186&lang=cs
http://www.nevladky-a-krize.cz/
http://www.mcn.cz/seminare/2009/
http://www.vlada.cz/assets/ppov/rnno/zakon-o-vpo/vecny_zamer_verze_X_01_09_2009.pdf
http://kravcik.blog.sme.sk/c/209447/Je-evidentne-ze-Kodansky-summit-o-klime
http://racek.vlada.cz/usneseni/usneseni_webtest.nsf/web/cs?Open&2009&10-19
http://racek.vlada.cz/usneseni/usneseni_webtest.nsf/web/cs?Open&2009&10-19
http://prazsky.denik.cz/zpravy_region/auta-zpomali-kvuli-hluku-na-padesat-20091012.html
http://prazsky.denik.cz/zpravy_region/auta-zpomali-kvuli-hluku-na-padesat-20091012.html


Veøejná doprava…
Je v Praze velmi aktuální téma, zejména s probleskující-

mi zprávami o stávce zamìstnancù Dopravních podnikù.
Podle AutoMatu a pražských zastupitelù za Zelené je mož-
nou pøíèinou tohoto stavu je preference tunelu Blanka.

Vítkov
Po nìkolikaleté rekonstrukci se 29.10. otevøela návštìv-

níkùm stálá expozice Národního památníku na Vítkovì. Jis-
tou zajímavostí je, že po celý listopad je vstup zdarma a dá-
le by si nikdo nemìl nechat ujít vyhlídku ze støechy památ-
níku na Prahu (vstup je z bezpeènostních dùvodù omezen
na 25 návštìvníkù jednou za pùl hodiny, doba vyhlídek je
10  až 15 , v pøípadì nepøíznivého poèasí se nekouká).30 30

Bližší informace.

Super a hypermarkety
Odvrácenou tváø velkých nákupních center ukazuje ser-

ver vìnovaný této problematice. Cílem registru je usnadnit
vyhledávání relevantních informací týkajících se vlivu ná-
kupních center (pøedevším tìch pùsobících v ÈR) na život-
ní prostøedí, dopravu, zamìstnanost a seznámit s konkrétní-
mi kauzami výstavby èi plánù na výstavbu tìchto obchod-
ních center. Proto je zde vìtšina øetìzcù pomìrnì podrobnì
z tìchto pohledù zdokumentována…

Zùstane Trojmezí zelené?
Již jsme o tom nìkolikrát psali, ale nikdy není pozdì…

Veøejná debata k záchranì Trojmezí (budoucnost Trojmezí
a projekty zanesené do územního plánu) probìhne dne
12.11.2009 v Základní škole Jižní, Praha 4. Podrobné infor-
mace.

Online kanceláø pro NNO
Pro pøíznivce moderních forem komunikace i v rámci

NNO je urèen webináø (webový semináø), který probìhne
na internetu 19.11.2009 od 18  do 19  hodin a je bezplat-00 00

ný. Obsah se jeví zajímavì ÷ podrobnosti.

Setkání ekologických NNO
Zelený kruh poøádá setkání „oborové platformy“ (tj.

témìø všech eko-NNO) ve støedu 25.11. od 10 do 17 hodin
v Goethe Institutu v Praze (Masarykovo nábøeží 32, Praha
1) a to za úèasti dosavadního ministra ŽP. Do 18.11. je nut-
no se pøihlásit, podrobnosti.

Ochrana zvíøat pøed týráním
Dvojdenní semináø „Pøedpisy chrání zvíøata - známe

je?“ aneb „Jak v praxi øešit porušování tìchto pøedpisù?“ se
bude konat 26.11. až 27.11. v prostorách Toulcova Dvora
v Praze 10 Hostivaøi, Kubátova 32/1. Podrobnosti.
 

Semináø o stavu ŽP
Spíše pro úøedníky Magistrátu je patrnì urèen semináø

„Zpráva o stavu životní prostøedí - vizitka pro mìsta, infor-
mace pro obèany“, který v Praze poøádá obèanské sdružení
TIMUR a bude se konat 26.11. od 9  do 12  na Magistrátu00 00

v Jungmannovì 29, Praha 1 (vstup zdarma, ale je nutné se
pøedem pøihlásit). Bližší informace.
 

Energeticky úsporné spotøebièe
SEVEn, o.p.s. a PRE, a.s. poøádají ve ètvrtek 3.12.2009

od 9  do 13  hodin v Centru energetického poradenství00 00

PRE, Jungmannova 28, Palác TeTa, Praha 1 semináø na
„energetické téma“ (oblasti: Jak bude v budoucnu vypadat
energetický štítek?, Kdo ruèí za správnost informací na
energetickém štítku a jak se testují výrobky?, Proè došlo k
zákazu klasických žárovek a co je nahradí?, Jaké další limi-
ty a omezení vstupují v platnost?, Podle jakých kritérií vy-
bírat energeticky úsporné spotøebièe?,...). Pozvánka v pdf.
 

Ozvìny Ekofilmu 2009
Pøehlídku filmù nesoucí nejvyšší ocenìní v 35. roèníku

Ekofilmu poøádá 01/14 ZO ve ètvrtek 3.12.2009 od 18  ve00

Strašnickém divadle (Solidarity 53, Praha 10). Vstup je
zdarma, program je zajímavý (Ekozloèiny: zabijáci ozónu,
Natura Bohemica, Mar�an Spasitel, Architekt odpadu,...) -
více o snímcích a akcích poøádající ZO.

Rychlé granty
Nadace Via vyhlásila v programu Místního rozvoje další

kolo „Rychlých grantù“, které mohou být do výše 30.000
Kè a slouží „k informování o veøejných problémech a øeše-
ní aktuálních kauz, které se netýkají pouze nìkolika obèa-
nù, nýbrž pøímo èi nepøímo všech obyvatel dané lokality èi
regionu“ - podrobnosti. Uzávìrky jsou prùbìžné.

Toto téma je jako dìlané k aktivní úèasti na pøipomínko-
vání Územního plánu Prahy…
 

Záchrana škeblí
V tìchto dnech se z dùvodù plánovaného odbahòování

vypouští rybník Pískovna u Èerného Mostu a hned první
upuštìní hladiny ukázalo, že se v nìm vyskytuje neèekanì
velké množství škeblí. Pracovníci Lesù Hl.m. Prahy je jen
velmi obtížnì stíhají sbírat, proto prosí o pomoc ÷ pokud
jste fyzicky zdatnìjší, nebojíte se bahna a chcete si pøivydì-
lat nìjakou korunu, ozvìte se co nejdøíve panu Benešovi z
Lesù na mail èi tel. 777 719 009. Pomoc škeblím velmi spì-
chá, za týden by již bylo pozdì!

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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