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ZÁPIS 
 

z 2. jednání Komise pro strategii Zdravého města a místní Agendu 21 (KSZM-
MA21), 

které se konalo 8. března 2023 v zasedací místnosti Tesco Stores, a.s. 
 

___________________________________________________________________________  
 

Přítomní členové komise: viz prezenční listina  

Omluvení členové komise: Ing. Jana Komrsková, Mgr. Karin Marquez, Mgr. Kateřina Plchová, 

Ing. Jarmila Bendová 

Neomluvení členové komise: ---  

Hosté: viz prezenční listina  

Jednání komise bylo zahájeno: 17:05 

Dle §6 odst. 6 JŘ konstatováno: Komise je usnášeníschopná.  

___________________________________________________________________________  
 
 
 
 

Program: schválené body jednání 
 

 

1. Schválení programu 2. jednání KSZM-MA21 

2. Představení aktivit Tesco v oblasti udržitelnosti a společenské odpovědnosti 

3. Informace o aktuálně připravovaných a zhotovených strategických a koncepčních dokumentů 

MČ Praha 10 

4. Vyhodnocení Plánu zlepšování 2022  

5. Program Zdravé město - Plán zlepšování 2023 

6. Informace o hodnotící zprávě – audity udržitelného rozvoje místní Agendy 21 

7. Akční plán 2023 

8. Různé, diskuse 

 

 

 

Průběh jednání komise včetně stanovisek 
 

 

Jednání bylo zahájeno hlasováním o účasti stálých hostů – příslušného člena Rady MČ Praha 10 
Ing. Milana Maršálka a koordinátora místní Agendy 21 a Programu Zdravé město Bc. Milana 
Válka - na jednáních KSZM-MA21. 
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Procedurální hlasování o účasti stálých hostů na 2. jednání KSZM-MA21. 

Pro 9 

Proti 0 

Zdrželi se 0 

PŘIJATO 

 

 

Poté navazovalo hlasování o účasti přítomných hostů – Bc. Pavla Petříka, vedoucího odboru 
sociálního ÚMČ P10, Bc. Lindy Zákorové, vedoucí oddělení sociální práce, odboru sociálního ÚMČ 
P10, Ing. arch. Jiřího Zákostelného, vedoucího Kanceláře hlavního architekta ÚMČ P10, Františka 
Hubera, spolek Na Padesátém. 

 

 

Procedurální hlasování o účasti přítomných hostů na 2. jednání KSZM-MA21. 

Pro 9 

Proti 0 

Zdrželi se 0 

PŘIJATO 

 

 

 

1. Schválení programu 2. jednání KSZM-MA21 

 

 

Procedurální hlasování o navrženém programu 2. jednání KSZM-MA21. 

Pro 9 

Proti 0 

Zdrželi se 0 

PŘIJATO 

 

 

 

2. Představení aktivit Tesco v oblasti udržitelnosti a společenské odpovědnosti 

 

Předseda KSZM-MA21 přivítal všechny přítomné na jednání komise a poděkoval Mgr. Lucii 
Loučkové za možnost uspořádat jednání v zasedací místnosti společnosti Tesco Stores, a.s. Mgr. 
Lucie Loučková, manažerka udržitelnosti a CSR aktivit ve společnosti Tesco Stores, a.s., se 
následně ujala slova a představila aktivity společnosti v oblasti společenské odpovědnosti a 
udržitelnosti (CSR a ESG). Zmínila 3 hlavní pilíře společnosti v této oblasti, což jsou Zákazníci, 
Komunity a Planeta. Následně objasnila aktivity, které se pod každým pilířem skrývají. Velký 
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důraz klade společnost na zamezení plýtvání potravinami. Všechny obchody pod značkou Tesco 
nabízejí přebytky čerstvých potravin, což jsou především ovoce, zelenina a pečivo, potravinovým 
bankám. Dále výrazně zlevňují zboží před koncem expirace. Zbylé čerstvé potraviny, o které není 
zájem, jsou předávány ke zkrmení zvířatům. V obchodech řetězce Tesco se koná dvakrát ročně 
potravinová sbírka (nejbližší bude 22. 4. 2023) trvanlivých potravin. 

Mgr. Lucie Loučková zmínila i konkrétní příklady jak společnost využívá produkty, které nesplňují 
schválené parametry, a přitom se jedná o kvalitní zboží, které se dá zkonzumovat a předcházet 
tak plýtvání (baby brambory, mražené polotovary). 

V oblasti dobrovolnictví podporuje společnost své zaměstnance dvěma placenými dny za rok při 
výkonu dobrovolnické činnosti. Velkou podporu má i grantový program Vy rozhodujete, my 
pomáháme na podporu projektů zaměřených na místní komunity. O projektech, které jsou 
navrženy, rozhoduje Nadace pro rozvoj občanské společnosti. 

V následné diskuzi byla zmíněna i témata jako nová norma osvětlení (určuje parametry šetrného 
svícení, minimalizuje nepříznivé dopady umělého světla), online aplikace pro poskytovatele 
potravinové pomoci, zálohování PET lahví, automat na recyklaci, multimodální kontejnery.  

 

 

 

3. Informace o aktuálně připravovaných a zhotovených strategických a koncepčních 
dokumentů MČ Praha 10 

 

Předseda KSZM-MA21 předal slovo Bc. Lindě Zákorové, aby představila Akční plán MČ P10 na 
období 2023-2024 vztahující se ke „Střednědobému plánu rozvoje a udržitelnosti sociálních a 
návazných služeb“ a proces, jak dokument vznikal. 

Bc. Linda Zákorová zmínila, že proces komunitního plánování probíhá v Praze 10 už od roku 2004. 
MČ Praha 10 chtěla, vzhledem ke své velikosti, řídit koncepčně svou sociální politiku a proto si 
zvolila samostatný dokument - střednědobý plán. Střednědobý plán rozvoje a udržitelnosti 
sociálních a návazných služeb má svou důležitou úlohu pro vytvoření efektivní sítě sociálních 
služeb, pro spolupráci organizací a informovanost mezi nimi. Základem je stanovení priorit napříč 
všemi službami, přičemž, všechny jsou na stejné úrovni a vzájemně se doplňují, ustanovení 4 
pracovních skupin, využití sítě externích organizací a Centra sociální a ošetřovatelské pomoci. 

Akční plán sestavený na 2 roky vychází z priorit, navrhuje opatření k naplňování priorit formou 
jednotlivých aktivit. Na jeho přípravě a aktualizaci se podílí pracovní skupiny, dochází k synergii a 
zpětné vazbě o potřebě doplnění a posílení některých služeb. 

MČ P10 vyhlašuje Dotační program pro sociální a zdravotní oblast. 

V současné době je potřeba zajistit výpadek v potravinové pomoci (v ulici Na Louži 7 je výdejna 
potravinové banky) a posílit víceleté financování dotačního systému. 

Mezi přítomnými účastníky vznikl námět ke zvážení, zda by nebylo efektivnější třídit cílové 
skupiny podle jejich potřeb. 

Návrh Akčního plánu MČ P10 na období 2023-2024 ke Střednědobému plánu rozvoje a 
udržitelnosti sociálních a návazných služeb bude v březnu 2023 předložen Radě MČ P10 ke 
schválení. 
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 Poté předseda KSZM-MA21 vyzval vedoucího Kanceláře hlavního architekta Ing. arch. Jiřího 
Zákostelného k prezentaci připravených generelů veřejných prostranství. 

Ing. arch. Jiří Zákostelný zmínil, že se jedná o dílčí generely veřejných prostranství Malešice, 
Skalka a urbanistickou studii Skalka. Všechny tyto dokumenty rozvíjejí a navazují na základní 
dokument, což je Generel veřejných prostranství Prahy 10. Ten byl schválen v roce 2017 a určil 
základní priority a potřeby. Následně zpracované dokumenty (celkem je jich šest) rozvíjejí teze 
hlavního dokumentu, shodují se s ním v názvosloví, popisech, mají vždy analytickou a návrhovou 
část. Tvorba generelů je založena na studiu území a sběru informací během veřejných setkání. V 
čem se naopak dílčí generel liší, je měřítko. Zaměřuje se vždy detailněji na vybranou oblast. 

Městská část Praha 10 má díky těmto dokumentům zmapované významné veřejné prostory, má 
návrhy na to jak je proměnit, zná majetkové uspořádání, uliční síť. Díky tomu je možné se 
soustředit například na úpravu vnitrobloků. Zpracovány byly dílčí Generely veřejných 
prostranství Nové Vršovice, Strašnice, Staré Záběhlice. V příštím roce se plánuje zpracování 
Generelu veřejných prostranství Staré Vršovice a aktualizace celkového generelu Prahy 10 

Návrhové části dokumentů se vždy projednávají s veřejností a jejich připomínky jsou 
zaznamenány do čistopisu. 

U oblasti Skalky se zpracovávala ještě urbanistická studie, ve které se prověřovalo využití tohoto 
frekventovaného, ale zanedbaného území – významný dopravní uzel, zohlednění plánované 
bytové výstavby – a vznikl návrh na možné budoucí uspořádání území se zachováním zeleně, 
vytvořením pěšího bulváru a parkového náměstí. Dokument může být výchozím materiálem při 
směně, prodeji a výkupu pozemků. V přímém okolí metra Skalka je vlastníkem pozemků buď 
Dopravní podnik hl. m. Prahy nebo soukromí vlastníci, ti se ale mohou při plánování svých 
záměrů řídit schváleným generelem nebo urbanistickou studií. 

Autobusová smyčka u metra Skalka se zatím rušit nebude – Dopravní podnik hl. m. Prahy si ji 
ponechá jako záložní plochu. 

Na dotaz k problematice bezbariérovosti bylo zmíněno, že z hlediska měřítka studie toto 
nemohlo být v dokumentu zohledněno.    

  

Posledním tématem k připravovaným či schvalovaným koncepčním dokumentům byla zpráva o 
zpracování Koncepce rodinné politiky. O tomto tématu promluvila paní Jana Martínková. RMČ 
P10 schválila v lednu 2023 záměr zpracovat Koncepci rodinné politiky. Ta bude vycházet a 
zohledňovat koncepci připravovanou v letech 2020 a 2021. Nyní se vytváří pracovní skupina a 
širší poradní platforma pro přípravu koncepce. S ohledem na významné události z minulých 3 let 
je potřeba přepracovat analytickou část, prověřit hlavní cíle a priority a stanovit nové. V 
dokumentu budou promítnuty výstupy z celostátních i krajských koncepcí stejně jako zkušenosti 
jiných pražských městských částí. 

Pro inspiraci byla zmíněna koncepce rodinné politiky města Pardubice. 

Zazněla i připomínka nutnosti spolupráce s odborem sociálním se sekcí rodina a děti a využití 
vzájemně zkušeností z komunitního plánování. 
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4. Vyhodnocení Plánu zlepšování 2022  

Předseda KSZM-MA21 uvedl další téma, kterému se komise věnovala a to vyhodnocení Plánu 
zlepšování 2022 projektu Zdravá městská část a místní Agenda 21. Předseda zmínil, že plán 
obsahuje přehled krátkodobých cílů v různých oblastech a zároveň návrhy jakým způsobem je 
možné oblasti zlepšit. 

Paní Jana Martínková v krátkosti shrnula jednotlivé body plánu a jejich plnění. 

  

Předseda dal následně hlasovat, že komise bere na vědomí vyhodnocení Plánu zlepšování 2022. 

 

 

KSZM-MA21 bere na vědomí vyhodnocení Plánu zlepšování 2022. 

Pro 9 

Proti 0 

Zdrželi se 0 

PŘIJATO 

 

 

 

5. Program Zdravé město - Plán zlepšování 2023 

Dalším bodem programu bylo představení Plánu zlepšování na rok 2023. Slova se ujal radní pro 
oblast životního prostředí, udržitelnost a místní Agendu 21 Ing. Milan Maršálek. Nejprve se 
omluvil za pozdní zaslání dokumentu členům komise a následně shrnul podstatné části plánu a 
jeho vznik. Plán zlepšování má 3 části – Participace a podněty veřejnosti, Udržitelnost a cirkulární 
ekonomika a Strategie a koncepce. Na přípravě plánu se podíleli jednotliví radní napříč odbory a 
navrhovali konkrétní aktivity ve svých gescích. Část první zahrnuje aktivity s mládeží, participaci s 
veřejností, kampaně a nově zájem podpořit sounáležitost s Desítkou. Druhá část sdružuje různé 
aktivity reagující na klimatické změny, opatření proti plýtvání, snižování emisí, informační servis 
pro občany ohledně zateplování, fotovoltaiky. V třetí části se objevují jednotlivé koncepční 
dokumenty, které byly v průběhu jednání komise představeny. 

V rámci připomínek členů k tomuto tématu zaznělo, že je potřeba dát prostor mladým lidem, aby 
vyjádřili své náměty, existuje dotační program Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy 
Mládež v kraji, ze kterého je možné čerpat finance na realizaci nápadů mladých lidí. 

Zmíněna byla také informace o semináři ke komunální energetice, který se koná 11. 5. 2023 a 
zaměřuje se na financování a legislativní rámec této oblasti energetiky a je určen pro 
Společenství vlastníků jednotek. 
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19:07 hodin odchod Mgr. Lucie Loučkové  

  

Předseda dal následně hlasovat o souhlasu s návrhem Plánu zlepšování 2023. 

 

 

 

KSZM-MA21 souhlasí s návrhem Plánu zlepšování 2023. 

Pro 8 

Proti 0 

Zdrželi se 0 

PŘIJATO 

 

 

 

6. Informace o hodnotící zprávě – audity udržitelného rozvoje místní Agendy 21 

 

 

Předseda KSZM-MA21 shrnul postup při zpracování hodnotící zprávy k auditům udržitelného 
rozvoje místní Agendy 21 v roce 2022, význam sebehodnotících zpráv k jednotlivým oblastem a k 
nim se vážících výroků jednotlivých externích oponentů. Odborníci tímto způsobem pomáhají 
zajistit kvalitu udržitelného rozvoje v Praze 10 a dávají městské části zpětnou vazbu. 
  
 
Předseda dal následně hlasovat, že komise bere na vědomí informaci o hodnotící zprávě – audity 
udržitelného rozvoje místní Agendy 21. 
 

 

KSZM-MA21 bere na vědomí informaci o Hodnotící zprávě – audity udržitelného rozvoje 

místní Agendy 21. 

Pro 8 

Proti 0 

Zdrželi se 0 

PŘIJATO 
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7. Akční plán 2023 - realizační dokument ke Strategickému plánu udržitelného rozvoje 
MČ Praha 10 

 

Posledním z bodů programu byla informace o přípravě, zpracování a schvalování Akčního plánu 2023, 
což je realizační dokument ke Strategickému plánu udržitelného rozvoje MČ Praha 10. Informace k 
tomuto bodu doplnila paní Jana Martínková z oddělení strategického rozvoje a participace, které má 
oblast strategického řízení a naplňování schváleného strategického plánu v kompetenci. Akční plán se 
připravuje dle Metodického postupu pro strategické a projektové řízení a ve spolupráci s jednotlivými 
odbory úřadu. Ti si stanoví prioritní aktivity pro daný rok a naváží je na konkrétní finanční krytí z 
rozpočtu městské části. Akční plán je proto každý rok schvalován spolu s rozpočtem MČ P10. 

  

19:15 hodin příchod Mgr. Lucie Loučkové. 

  

Předseda dal následně hlasovat, že komise bere na vědomí Akční plán 2023 – realizační dokument ke 
Strategickému plánu udržitelného rozvoje MČ Praha 10. 

 

 

KSZM-MA21 bere na vědomí Akční plán 2023 - realizační dokument ke Strategickému 

plánu udržitelného rozvoje MČ Praha 10. 

Pro 9 

Proti 0 

Zdrželi se 0 

PŘIJATO 

 

 

 

8. Různé, diskuse 

 

 

 Bezbariérovost ve veřejném prostoru – jednotlivé náměty na zajištění bezbariérovosti 
řeší Komise pro dopravu, případně odbor sociální. 

 TSK aktualizovalo aplikaci na špatný stav chodníků a komunikací – rychlé vyřízení 
podnětů. 

 Životní prostředí připravuje přehledné ikony aplikací, na kterých mohou občané nahlásit 
problémy ve veřejném prostoru.   

 MČ P10 plánuje uspořádat 10. 5. 2023 seminář Národní sítě Zdravých měst k 
udržitelnému rozvoji, přičemž členové komise jsou zváni. 

 Termín jednání komise je plánován na květen 2023. 

 Požadavek na zřízení nextcloudového úložiště pro shromažďování a předávání materiálů 
na jednání komise. Vzorem může být úložiště kulturní komise. 
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jméno a podpis předsedy 

 

Mgr. et Mgr. Tomáš Janík 
 

 

 

 

jméno a podpis tajemnice komise 

 

Jana Martínková 
 

 

 

 

datum vyhotovení zápisu 

13. 3. 2023 

 

 

 

Přílohy:  

č. 1_Stanovisko k „Návrhu Plánu zlepšování 2023“ 
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ÚMČ Praha 10          Příloha č. 1 

 

 

STANOVISKO Komise pro strategii Zdravého města a místní Agendu 21  

 

č. KSZM-MA21/2/2/2023 

 

ze dne 8. 3. 2023 

k „Návrhu Plánu zlepšování 2023“ 

 

Komise pro strategii Zdravého města a místní Agendu 21  
 

SOUHLASÍ 

 

s předloženým návrhem „Plánu zlepšování v rámci Místní Agendy 21 na MČ Praha 10 pro rok 

2023“  

 

Průběh hlasování: 

 

PŘÍTOMNO PRO PROTI ZDRŽEL SE NEHLASOVAL 

8 8 0 0 0 

 

 

 

Mgr. et Mgr. Tomáš Janík 

předseda KSZM-MA21 

 

 

 


