Úřad městské části Praha 14
Bratří Venclíků 1073
198 21 Praha 9 – Černý Most
Zápis č. 2/2019 z jednání pracovní skupiny
pro osoby se zdravotním znevýhodněním
Datum a čas: 16. 10. 2019, 16:00 hodin
Místo: ÚMČ Praha 14, Praha 9, Bří Venclíků 1072, zasedací místnost 2. patro
Přítomni:

Bc. Michal Prager, MBA (radní pro sociální oblast, ÚMČ Praha 14)
Mgr. Lenka Košťáková (koordinátorka komunitního plánování)
Mgr. Marie Dvořáková (vedoucí skupiny, Diakonie CB)
Irena Holíková (ÚMČ Praha 14)
Jana Cieslarová (ÚMČ Praha 14)
Roman Folvarský (obyvatel MČ Praha 14)
Vesna Markovičová (vedoucí knihovny Černý Most)
Bc. Hana Sixtová (Česká asociace paraplegiků-CZEPA)
Mgr. Romana Bicanová (Tichý svět,o.p.s.)
JUDr. Jana Bašná (obyvatel MČ Praha 14)

Program jednání
 Zahájení jednání
 Různé
 Závěr
Zahájení jednání
Setkání zahájila koordinátorka komunitního plánování Mgr. Lenka Košťáková, která přivítala
všechny zúčastněné. Krátce shrnula prázdninové aktivit OSVZ , schválené dotační programy,
19. září proběhl úspěšně „Den zdraví“. Seznámila účastníky, s přípravou aktualizace
komunitního plánu na rok 2021-2024. Krátce pohovořila o nedostatku sociálních služeb,
především chybí dvacetičtyřhodinová péče - asistence. Následně předala slovo radnímu pro
sociální oblast Bc. Pragrovi.
Radní Bc. Michal Prager seznámil členy pracovní skupiny o dalším postupu v jednání s
MHMP o aktuálním tématu zrušení autobusové linky H1. Dále hovořil o zřízení nájezdových
ramp u vstupů do některých stanic metra (Florenc, Hůrka, Smíchov Palmovka) v souvislosti
se zrušením autobusové linky. Dne 13. 11. v 11:30 hodin v KC Plechárna má proběhnout
diskuse s radní MHMP Mgr. M. Johnovou, o zrušení autobusu s občany.
Úpravu chodníků má zabezpečit HMP, které jsou v jejich péči. Dále se vyjádřil k odklízení
chodníku u zastávky Bryksova v zimě. Pan Prager sdělil, že místostarosta Ing. Hukal
představil nový plán údržby chodníků.

Různé
Rehafit měl převzít prostory rehabilitace v domě Kpt. Stránského. Je zapotřebí rekonstrukce
prostor. Podmínka je, že by v těchto prostorách měl 2 – 3x týdně ordinovat praktický lékař.

MHMP obsadilo 5 bytů na Černém Mostě, ostatní byty magistrátu nejsou zrekonstruovány.
Pan Folvarský navrhoval přímou dopravu do polikliniky ve Vysočanech. Např. 4 – 5x denně
odvoz transport do Vysočan. Paní Markovičová nabízí prostory v knihovně na Černém Mostě
k pronájmu pro setkávání pro organizace i pro skupiny občanů. Prostory jsou bezbariérové.
Další prostory nabízí i Bc. Sixtová v sídle CZEPY.
Radní Bc. Prager upozornil na existující aplikaci přes chytrý telefon „Zlepšeme Česko“. Díky
této aplikaci máte možnost nahlásit nepořádek ve vašem okolí. A po lokalizaci a schválení
dispečerem je váš podmět předán kompetentní osobě v dané samosprávě, která může problém
řešit.
V druhé části setkání radní Bc. Prager nás seznámil s mapou plánu bezbariérovosti naší
městské části (viz přiložená tabulka).

Závěr
Setkání bylo ukončeno v 17:40 hodin.
Členové se shodli, že další setkání bude v lednu 2020 v prostorách Knihovny na Černém
Mostě nebo prostorách CZEPY. Konkrétní termín bude ještě upřesněn.
Zapsala:
I. Holíková, OSVZ
Schválila: Mgr. Marie Dvořáková

