
Vlajka pro Tibet

Městská část Praha-Troja se dne 10.3.2007 připojí ke kampa-

ni „Vlajka pro Tibet“ vyvěšením tibetské vlajky na budově

našeho úřadu. Připomeneme si tak spolu s dalšími městy

a zeměmi 48. výročí povstání Tibeťanů proti čínské okupaci ve

Lhase, při kterém zemřelo 80 000 Tibeťanů. Celosvětová kam-

paň Vlajka pro Tibet vznikla v polovině devadesátých let

v západní Evropě. Česká republika se ke kampani připojuje pra-

videlně od roku 1996, v loňském roce ji podpořilo 286 měst,

obcí a městských částí. Podrobné informace a úplný seznam

míst najdete na internetových stránkách www.tibinfo.cz.

Znovuobnovení občanského sdružení v Podhoří

Občanské sdružení Podhoří je v Troji, o.s. vzniklo po změně

pravidel vydaných Ministerstvem vnitra ČR v minulém roce

o občanských sdruženích, a také proto, že veškerá dokumen-

tace původního občanského sdružení Podhoří byla zničena při

povodni v roce 2002. Předsedou nového sdružení byl zvolen

pan Karel Loskot ml.. Aktivity nového občanského sdružení

zůstávají přibližně stejné, jedná se zejm. o poskytování obecně

prospěšných činností v oblastech ochrany životního prostředí,

sdružení se hodlá aktivně angažovat v otázkách protipovodňo-

vé aktivity a v problematice rozvoje občanské společnosti a její

vybavenosti.      (Jiří Popovský)

Čtvrtek 15. 2. 2007 – Trojský

zámek, tisková konference. Radní

pro památky a kulturu hl. m. Prahy

Ing. Milan Richtr představil projekt

rozvoje Trojské kotliny. V budoucnu

by mělo dojít k propojení Troje +

Císařského ostrova + Stromovky

s Výstavištěm. Vznikne rozsáhlá

rekreační a zábavní oblast, kterou

novináři ve svých článcích nepřesně

a zbytečně bombasticky nazvali

„lunaparkem“. Vzniknou cyklostezky navazující na trasy ze

Středních Čech, běžecké dráhy, sportoviště. V plánech je, že se

budou stavět nové cesty, silnice, parky, parkoviště, postaví se

hotel. Pilířem této oblasti má být „Trojská karta“ zahrnující -

ZOO, Botanickou zahradu a Trojský zámek. 

Město však konkrétní projekt pro rozvoj naší oblasti zatím

nepředložilo. Z tohoto důvodu má vzniknout na Magistrátu

komise, která se bude touto zásadní proměnou naší oblasti

zabývat. V druhé polovině tohoto roku by mohly být hotovy

první návrhy a vybráno konkrétní řešení. Realizace asi do roku

2010.

Věřím, že s vaší pomocí budu moci tento významný zásah do

Troje ovlinit tak, aby se záměry v celé oblasti co nejméně dotkly

našeho života, aby tento rozvoj byl pro nás především pozitiv-

ní, aby zklidnil dopravu, aby došlo k dalšímu budování tzv.

obytných ulic, odpočinkových zón, zákoutí a parčíků. Budu usi-

lovat o to, aby se Troja opět stala tím, čím historicky vždy byla

– tedy rezidenční čtvrtí. Věřím, že se podaří skloubit požadav-

ky návštěvníků, rekreantů a nás, místních obyvatel.

Sobota – 17. 2. 2007 Výstava orchidejí v Botanické zahradě.

Auta zaparkovaná téměř všude, místní obyvatelé se nemohou

dostat ani do ani ze svých domovů, návštěvníci jsou rozčarová-

ni, někteří vzdávají pohled na krásu orchidejí v nekonečném

„hadu“ čekatelů na vstupenku. 

Místní policisté rozdávají pokuty jednu za druhou a za nimi na

koloběžkách jezdí naše trojské děti, které si začaly hrát na

„domobranu“ a rozdávají za stěrače svoje vlastnoručně malo-

vané pokuty. 

Naše děti – to je budoucnost Troje, jejich tzv. „Hra na policaj-

ty“, kteří brání své domovy v Troji mne přiměla zdůraznit, že

nejde o dětskou hru, ale o skutečnost, že je povinností nás

všech chránit místo, kde žijeme. 

Byla bych ráda za vaše poznámky a náměty:
maurerova@mctroja.cz
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Vážení spoluobčané,

zima letos zřejmě v Praze nebude (až na několikadenní výjimku) a tak se můžeme kochat jarem. A to doslova: na trávnících

fůry sedmikrásek, za ploty keře obehnané listy, v ZOO přírůstky mláďat. První jarní den nás čeká za pár týdnů. Čeho se

dočkáme? Kterého ročního období? Ať toho či onoho, jednu jistotu přece jen máme, že i v tomhle vydání vašeho měsíčníku

TROJA se dozvíte co vás zajímá a týká se vás. Přejeme vám příjemné chvíle s vaší TROJOU. 

Co považuji za důležité

TROJA
Číslo: 89                                                  Oficiální měsíčník MČ Praha - Troja ÚNOR 2007

Život v Troji 
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Trojský kalendář 
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TISKOVÁ KONFERENCE V TROJSKÉM ZÁMKU

Dne 15. 2. 2007 proběhla v prostorách Trojského zámku tisková

konference zástupců Magistrátu hl. m. Prahy a Městské části

Praha-Troja, vedení Zoologické a Botanické zahrady a Národní

galerie hl. m. Prahy. Ústy radního hlavního města Prahy Ing. Mila-

na Richtera byl prezentován záměr ještě více propojit Mč Praha-

Troja s levým břehem Vltavy a vytvořit tak velké centrum kulturní-

ho a sportovního rázu s prostorem pro relaxaci nejen pro jednot-

livce, ale pro celé rodiny. Bohužel novináři tuto zprávu prezento-

vali spíše jako vznik obřího zábavního parku, než jako vznik loka-

lity, která bude místem nejen pro kvalitní a klidné bydlení, ale i pro

vyžití velké spousty návštěvníků, kteří do Troje denně zavítají.

KARNEVAL V MATEŘSKÉ ŠKOLCE NAD KAZANKOU

Měsíc únor si v mateřské škole neumíme představit bez karneva-

lu. Připravujeme se na něj několik týdnů. Povídáme si o masopus-

tu a lidových zvycích, které s ním souvisejí, sestrojujeme s dětmi

různé výrobky, kterými zdobíme třídy a šatny, abychom navodili

správnou atmosféru. O termínu karnevalu informujeme také včas

maminky, aby měly dostatek času na zhotovení nebo obstarání

jednoduchého karnevalového oblečení. Nebývají to pouze jednodu-

ché oblečky, ale často velice složité a nápadité převleky sestrojo-

vané s tvůrčí fantazií a hlavně s láskou. Chtěla bych maminkám

moc poděkovat, že nám takto s přípravou karnevalu pomáhají.

Letos se karnevalu zúčastnilo nejvíc princezen a víl (z různých

zemí a krajin), několik princů a rytířů, piráti, Spidermani, Harry Pot-

ter, postavy z českých pohádek – Červené karkulky, Sněhurky, dále

pejskové, kočičky, medvídci, myšky, dokonce jedna zebra, berušky

a motýlci. Dětem to velice slušelo a byly roztomilé. Ani paní učitel-

ky se nenechaly zahanbit a jako každý rok zvolily převleky na

jedno téma – tentokrát to byly různé pracovní profese. Moc jsme

si to všichni užili a již teď se začínáme těšit na karneval příští.

(Zdeňka Bejčková)

JAN KAVAN V HOLLARU

Těm, kterým to v každodenním

shonu uniklo, přinášíme zprávu

o výstavě děl Jana Kavana v Ga-

lerii Hollar. Vernisáž výstavy

Pravděpodobný realismus v díle

Jana Kavana proběhla dne 31. 1.

2007 za velké účasti nejen „troj-

ských“. Tato výstava končí 25. 2.

2007.

ŠÁRKA VÁCHOVÁ A JEJÍ LOUTKY V GALERII U LÁVKY

Ve čtvrtek 1. 3. 2007 v 17:00 hodin proběhne v Galerii U lávky

vernisáž výstavy Filmové a divadelní a loutky. Šárka Váchová,

respektive její tvorba, je velmi důvěrně známá nejen našim dětem

všech věkových kategorií, ale i nám dospělým. Píše scénáře lout-

kových filmů, režíruje je, ale především je výtvarnicí loutek i scény.

Loutku zhotoví od A do Zet sama. V současné době zrovna natáčí

ve studiu Anima loutkový film Chaloupka na vršku. Věříme, že pře-

devším naší „trojské drobotině“ se bude tato výstava velmi líbit.
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OTVÍRÁNÍ STUDÁNEK

Rádi bychom vás touto cestou v předstihu pozvali na tradiční Otví-

rání studánek, které se bude konat v sobotu 31. 3. 2007 odpoled-

ne. Těšíme se na tradiční rej vodníků a víl všech věkových katego-

rií, průvod Trojou, soutěže i divadelní představení Babice Vrbice

a na závěr vyhlášení nejhezčí vodnické rodiny. Podrobnější infor-

mace najdete v příštím čísle.

KARNEVAL SE CVIČITELI TJ SOKOL TROJA

Ve čtvrtek 1. 3. 2007 jsou všichni zváni na již tradiční Karneval.

Každého, který přijde v masce, čeká velká zábava – promenáda

masek, soutěže, tombola a spousta legrace. Čím originálnější

maska, tím lépe! Navíc vás čeká soutěž: na ty, kteří přinesou

některou svou hračku také v masce, čeká zvláštní odměna! Karne-

val začíná v 16.30 hodin v tělocvičně ZŠ Trojská, s sebou masku,

hračku s maskou, přezutí i pro doprovod a hlavně veselou náladu!!!

AKCE BOTANICKÉ ZAHRADY 

NA BŘEZEN 2007

Otevírací doba:

BZ je v únoru otevřena denně 9 – 17 hodin,

skleník Fata Morgana v pondělí z důvodu pravidelné údržby uza-

vřen! Vinotéka sv. Klára z důvodu rekonstrukce přístupových cest

uzavřena a k Vinici sv. Kláry je přístup možný pouze z části tzv.

Středomoří. Vedení zahrady se za vzniklou situaci omlouvá, a věří,

že konečný stav po opravě zkulturní a zpříjemní pobyt návštěvní-

ků v trojské zahradě.

Nenechte si v březnu ujít:

24. 3. výstavní sál - Workshop: Velikonoce – nutno rezervovat

místo na tel. 736 621 929, kapacita omezena 

10. - 25. 3. výstavní sál: Dříví pouští - Fotografická výstava dopl-

něná zajímavými artefakty 

Přednáškový cyklus Světem slovem i obrazem:

1. 3. Ing. Romana Rybková a RNDr. Vlastík Rybka: Filipíny 

8. 3. Ing. Eduard Chvosta: Irsko - inspirace zahradníka 

15. 3. Martin Kolář a Iva Rohoušová: Jižní Korea - země jitřního ticha 

Přednášky se konají vždy ve čtvrtek od 17.30 v malém sále 

KD Krakov v Praze 8 – Bohnicích, Těšínská 600. 

ZMĚNA PROGRAMU VYHRAZENA! 

Vstupné: 45, - Kč – opravňuje ke vstupu na přednášku 

+ k prohlídce venkovní expozice BZ 

+ k prohlídce tropického skleníku Fata Morgana.

AKCE ZOOLOGICKÉ ZAHRADY NA BŘEZEN 2007

Zoologická zahrada hl. m. Prahy, U Trojského zámku 3, 

Praha 7 – Troja, Tel. 296 112 111, e-mail: pr@zoopraha.cz, 

Internet: www.zoopraha.cz

Otevřeno denně, v březnu od 9.00 do 17.00, 

vstupné: dospělí 100 Kč, děti do 15 let, studenti, důchodci, držite-

lé ZTP 70 Kč, rodina (2 dospělí, 2 děti) 300 Kč, vás zve k návště-

vě v měsíci březnu: 

Březen – Měsíc živé vody

Vodní zastavení – Na několika místech v areálu zoo se setkáte se

zajímavými informacemi o obyvatelích vodního prostředí.

Výstava fotografií s vodní tématikou od Romana Vodičky.

vzdělávací centrum 

10. 3. Den živé vody – I u Vás na zahradě můžete mít živou vodu.

Program ČSOP od 11 hodin 

10. 3. Přednáška ČSOP – Znečištění – největší hrozba pro naše    

vody? od 17.00 ve vzdělávacím centru

22. 3. Světový den vody – všichni Vodičkové, Rybičky 

a další nositelé „vodního“ jména mají vstup do zoo zdarma!

24. 3. Den ve vodě – seznamte se s obyvateli vodní říše 

aneb nejen ryby žijí ve vodě

Dny dětských sponzorů – Program pro školy a třídy, 

které přispívají na zvířata v pražské zoo. 1. 3.

Přednáškový cyklus v Zoo Praha – každý čtvrtek od 18. hodin 

ve vzdělávacím centru 

1. 3. – Cesta za kytovci – Roman Vodička (Zoo Praha) 

8. 3. – Tajemná Indonésie – Darja Milošová (CK Livingstone)

15. 3. – České výzkumy v Antarktidě – Petr Mixa 

(Čes. geologická služba) 

22. 3. –  Afrikou na kole – Petr Hejtmánek (CK Livingstone)  

29. 3. – Mezi pralesem a mořem – výzkum opic a ochrana 

mangrovů na Borneu – Standa Lhota (Jihočes. univerzita)

Komentovaná setkání se zvířaty

Každou sobotu a neděli, jen za hezkého počasí, se na devíti mís-

tech v areálu zoo můžete dozvědět při komentovaných setkáních

zajímavosti ze života našich zvířat.  

Trojský kalendář 
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Zeptejte se svého zastupitele 
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V poslední době se setkáváme s termíny strategie obnovy či stra-

tegie rozvoje Troje. Můžete nám vysvětlit tyto základní termíny

a co se má v rámci nich řešit? Tuto otázku nám tentokrát zodpoví

místostarosta Ing. Arch. Tomáš Drdácký:

Co znamená Strategie obnovy a rozvoje Troje?

Strategie obnovy a rozvoje Troje je formulovaná společná vize,

dlouhodobý plán - společné úsilí, které by mělo přinést mnoho-

stranný zisk obyvatelům Troje i hl.m. Prahy, návštěvníkům, zahra-

ničním turistům, spolkům, klubům, dotčeným městským částem

i Hlavnímu městu Praze. Úspěšnost procesu přípravy a naplňování

této strategie bude záviset na spolupráci výše uvedených osob

a organizací. Součástí strategie je nezbytná spolupráce s Prahou

6, Prahou 7 a Prahou 8. Budeme se snažit o shodu v otázkách

přesahujících rámec jednotlivých městských částí a společné pro-

sazování našich názorů. Vypracování Strategie nám umožní získat

ministerské, regionální a evropské granty k financování jednotli-

vých projektů a záměrů.

Oblasti které bude Strategie obnovy a rozvoje Troje řešit 

SPOLEČNOST

Troja bude známa jako městská část s jasnou představou budou-

cího rozvoje, vůči lidem otevřeným úřadem, spolupracujícími se

zájmovými skupinami, kluby a spolky, podporovanými místními

podnikateli. Zapojení a spolurozhodování obyvatel Troje je nezbyt-

né pro přípravu a uskutečnění Strategie obnovy a rozvoje Troje.

KVALITA ŽIVOTA 

Troja bude zdravou městskou částí, příjemným bydlištěm se sym-

patickými veřejnými prostory, které uspokojí potřeby všech věko-

vých skupin obyvatel i návštěvníků. Oblast životního prostředí,

technické vybavení, péče o kulturní a přírodní památky, bydlení,

pracovní a podnikatelské příležitosti, ekonomický rozvoj, zdravot-

nictví, sociální oblast, bezpečnost, školství, kultura, sport a volný

čas budou podrobně zpracovány.

REKREACE A TURISTICKÝ RUCH

Troja nabídne alternativní turistický cíl k centru města a přispěje tak

k záměru turisticky nepřetěžovat cenné partie historického jádra.

Pro uspokojení návštěvníků Troje je třeba mimo jiné dobudovat

informační centrum, restaurace a ubytovací kapacity ve spolupráci

s místními podnikateli. Bude vybudováno dostatečné zázemí pro

sportovní a kulturní akce. Nezbytné je lepší zapojení ZOO, Botanic-

ké zahrady a Národní galerie do struktury obce, a to zejména z hle-

diska jejich obsluhy a zvládnutí přílivu návštěvníků, využití příležitos-

tí, které velká návštěvnost přináší a omezení nepříznivých dopadů.

DOPRAVA

Jednoznačné řešení dopravy v rámci městského okruhu (MO),

navazujících ulic, parkování a rozvoj městské hromadné dopravy je

nutnou podmínkou neproblematického rozvoje MČ Troja. Budou

řešeny vazby na sousední městské části. Bude podporován rozvoj

všech typů soukromé a hromadné dopravy v Troji, zahrnující pěší,

cyklistickou, omezenou automobilovou dopravu, přívoz, lodní

dopravu, tramvaje, autobusy. Rádi bychom znali názor obyvatel

Troje na možnost řešit automobilovou i hromadnou dopravu do

ZOO samostatnou silnicí podél valu a pod trojským zámkem,

i zklidnění Trojské ulice zřízením neprůjezdné zóny.

VYUŽITÍ PLOCH

Také funkční a prostorová organizace území je určující pro rozvoj

Troje i v dalších oblastech. V souvislosti s výstavbou protipovodňo-

vého valu bude řešeno využití prostoru mezi řekou a valem - uva-

žovaná sportoviště a rekreační plochy pod valem budou vytvářet

přechod od hlučných atrakcí na Výstavišti ke klidnějším místům

a volnější krajině nad Trojou a Podhořím. Území nad valem, chrá-

něné proti povodni bude moci být ve vhodných lokalitách využito

pro rozvoj bydlení a služeb. 

Konkrétním projektům (dopravní studie, přístaviště přívozu, hřiště

u školy a školky, plácek pod Botanickou zahradou, pokračování

stezky Quido Schwanka, Klub Troja, a další) a postupným krokům

Strategie bude věnován příští článek.

Klenoty v Troji - barokní krajina se zámkem, sýpkou, vinicí a kaplí, pohled na Pražský hrad

Troja_2_2007(2)  22.2.2007  22:33  Str. 4



Povolení k vjezdu do ulic se souhlasem Městské části Praha-Troja

Občané, kteří z nějakého důvodu potřebují vjíždět do ulic, kde je vjezd povo-
len se souhlasem MČ Praha-Troja (jedná se především o ulice Pod Salabkou,
Na Salabce, Nádvorní a horní část Trojské pod skleníkem Fata Morgana) si
mohou požádat na Úřadě MČ Praha-Troja o povolení k vjezdu. V písemné
žádosti uvedou důvod, místo a poznávací nebo registrační značku vozidla či
vozidel.             Karel Novotný, vedoucí stavebního oddělení ÚMČ Praha-Troja

Zasedala Komise pro školství, kulturu, sport a informatiku
Dne 6. 2. 2007 zasedala na ÚMČ Praha-Troja Komise pro školství, kulturu,
sport a informatiku. Přítomní (téměř v plném počtu) diskutovali zejména na
témata startovacích bytů v Podhoří, Kapličky sv. Václava v Podhoří, internetu
pro Troju či obnovy školního hřiště při ZŠ Trojská. Navrhují uspořádat výstavu
dětských kreseb v Galerii U lávky či vylepšit internet. stránky www.mctroja.cz.
Kompletní zápis ze zasedání této komise můžete najít na web stranách MČ Troja.

Zápis z 5. zasedání zastupitelstva Městské části Praha-Troja 
konaného dne 20. 2. 2007
Přítomni: p. M. Maurerová, p. Ing. arch. T. Drdácký, p. Ing. arch. V. Valtr,
p. Ing. O. Stavovčíková, p. J. Bejček,p. Ing. F. Malý, přítomno 6 zastupitelů,
zastupitelé jsou usnášeníschopní, ověřovateli zápisu byli určeni p. Ing. Stavov-
číková a p. Bejček, návrhová komise Ing. arch. Valtr a Ing. arch. Drdácký
zápis: R. Zajícová, schváleno 6 hlasy, p. Ing. J. Kořenský se dostavil v 15. 15
hod. během projednávání bodu 10 – počet zastupitelů 7

Bod č. 1 - Úvod, kontrola zápisu z minulého zasedání

K doplnění zápisu z minulého zastupitelstva požadují Ing. Stavovčíková, arch.
Valtr, p. Bejček a Ing. Malý doplnit:
Souhlasné stanovisko k proplacení studií na polyfunkční dům bylo založeno na
těchto faktech:
1. minulé zastupitelstvo svým usnesením odsouhlasilo přípravu těchto studií
2. vyčlenilo na ně v rozpočtu částku 300 tis. Kč
3. studie byly objednány písemně minulým vedením MČ Praha-Troja 
Zápis z min. zastupitelstva je platný a nebyly proti němu vzneseny námitky.
Bod 10 byl zařazen přednostně před bodem 2)                – schváleno 6 hlasy 

Bod č. 10- Stanovisko k žádosti o pořízení změny Územního plánu HMP na

pozemcích parc.č.1253/24, 1253/28, 1253/29 k. ú. Troja

Na zasedání se dostavil p. Ing. Oldřich Mikuš, kterému bylo v rámci tohoto
bodu uděleno slovo. Pan Mikuš vysvětlil důvody své žádosti.
Paní starostka navrhuje iniciovat jednání s Botanickou zahradou ohledně
veřejně prospěšné stavby v BZ. Navrhuje, aby se co nejdříve sešla stavební
komise a aby se zabývala problémem na nejbližším zasedání, p. Mikuš byl při-
zván a záležitost byla řešena komplexně. Paní starostka dále pověřuje tajem-
nici Ing. Markovou ve spolupráci  s arch. Valtrem  k právním krokům. Zastupi-
telé pověřují p. starostku a Ing. arch. Drdáckého jednat s Botanickou zahra-
dou a specifikovat  veřejně prospěšnou stavbu v souvislosti s Tezemi obnovy
Troje. Stanovisko k žádosti p. Mikuše  bude vydáno na příštím jednání ZMČ 13.
3. 2007 poté, co proběhnou jednání se zástupci Botanické zahrady a ve  sta-
vební komisi.  (Schváleno 7 hlasy)

Bod č. 2 - Zpráva finančního výboru ZMČ o průběhu kontroly dle usnesení

ZMČ č. 12 z 4. 12. 2006

Paní starostka touto cestou děkuje všem členům finančního výboru za odve-
denou práci.
Paní Ing. Stavovčíková seznámila zastupitele s doporučeními finančního výbo-
ru zpracovat informativní přehled o financích Sokola, ZŠ a MŠ a žádá zastupi-
tele o případné připomínky k zápisu do 4. 3. 2007. Paní starostka doporuču-
je projednat tyto otázky komplexně. Ing. arch. Drdácký požaduje zprávu
o Sokolu Troja. P. Bejček upozorňuje, že veškeré podklady jsou k dispozici
u tajemnice Ing. Markové.
Starostka navrhuje předsedkyni Fin. výboru přizvat si zástupce ZŠ, MŠ a Soko-
la na jednání. Tajemnice Ing. Marková potvrzuje, že všechny podklady jsou
k dispozici na ÚMČ. Ing. Drdácký navrhuje návštěvy zastupitelů v Sokole, ZŠ
i MŠ. Starostka navrhuje nejdřív schůzku na úřadě u Ing. Markové a poté kon-
krétně zorganizovat tyto návštěvy. 
Zastupitelstvo ukládá předsedkyni Finančního výboru ve spolupráci s tajemni-
cí ÚMČ Praha-Troja zorganizovat informativní schůzku a seznámit se se smluv-
ními vztahy vytipovaných institucí a pro tuto schůzku  připravit podklady. Ter-
mín schůzky je 9. 3. 2007    - usnesení č. 27 schváleno 7 hlasy

Bod č. 3 - Zpráva kontrolního výboru ZMČ o průběhu kontroly dle usnesení

ZMČ č. 12 z 4. 12. 2006

Paní starostka touto cestou děkuje všem členům  kontrolního výboru za odve-
denou práci. Žádá zastupitele o upozornění na složitější a nevyřešené  přípa-
dy z minulého období. 

Městský úřad informuje 
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ROZDĚLENÍ PRAHY NA JEDNOTLIVÉ OBVODY

Vyznat se v dělení Prahy není úplně jednoduché. Mnozí z nás si

pamatují dělení Prahy na deset městských obvodů, které platilo od

roku 1960 do roku 1994. I tenkrát (jako dnes) fungovala řada

článků řízení z jiných než administrativně správních oblastí (např.

soudy, pošty).

A jaká je situace dnes? Praha je statutárním městem, tzn. její sta-

tut upravuje zvláštní zákon 131/2000 Sb.. Je spravována Zastu-

pitelstvem, Radou a Magistrátem hl. m. Prahy. Systém dělby stát-

ní správy a samosprávy je poměrně složitý. Praha od roku 1990

sestávala z 56 autonomních městských částí s volenou samosprá-

vou, v roce 1992 se vyčlenila jako 57. městská část ještě Praha-

Troja. Tyto městské části jsou sdružovány do administrativních

celků, tzv. správních obvodů. Do roku 1994 jich bylo 10, pak byly

městské části přerozděleny do 15 správních obvodů. Od poloviny

roku 2001 v Praze vstoupilo v platnost nové rozdělení do 22

správních obvodů, 57 samosprávních městských částí zůstává sta-

bilních. Městské části jsou spravovány zastupitelstvími městských

částí, jejich radami a úřady městských částí. (B. Kudera)

ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ V TROJI

Víte, v jakém životním prostředí žijete?

Praha vydává ročenky, v nichž je zachy-

cen stav životního prostředí. Též na inter-

netu http://envis.praha-mesto.cz nebo

www.premis.cz/atlaszp/cz texthp.htm

najdeme údaje o důležitých složkách

našeho životního prostředí v Troji. Jsou to: stav ovzduší, vody,

půdy, krajiny, odpadů, hluku a zdraví.

Jakost ovzduší je sledována na stabilních odběrných místech,

mobilních stanicích a nakonec je jakost ovzduší vypočítávána

v určitých lokalitách z mnoha údajů, hlavně meteorologických.

Hlavní sledování provádí Hydrometeorologický ústav a některá

další sledování provádí Státní zdravotní ústav v Praze. Na území

Troje se nenachází žádné pevné odběrné místo, tzn. že parametry

v ročenkách uváděné pro Troju jsou získávány buď mobilními měří-

cími stanicemi nebo výpočtem. (J. Popovský)

OHODNOCENÍ PRO TROJSKÉ GYMNÁZIUM 

SVATOPLUKA ČECHA

Ve dnech 12. a 13. 2. 2007 proběhlo na gymnáziu šetření České

školní inspekce. Bylo zaměřeno tématicky na problematiku vzdělá-

vání cizinců, škola však byla při této příležitosti podrobena stan-

dardní inspekční činnosti. Vedoucí inspekčního týmu převzala od

ředitele Trojského gymnázia již před zahájením činnosti dne 9. 2.

Výroční zprávu a Vlastní hodnocení školy za školní rok 2005/06.

Na úvod dvoudenního šetření představilo vedení školy koncepční

záměr rozvoje a vizi do budoucna. Výsledkem inspekční činnosti je

zpráva, která hodnotí Trojské gymnázium Svatopluka Čecha dle

nové metodiky jako školu nadstandardní, příkladnou – může slou-

žit jako příklad dobré praxe, úroveň +1 „vynikající“. Celá zpráva

včetně vyjádření ředitele je k dispozici na www stránkách Trojské-

ho gymnázia. Dodávám, že výsledek je pro školu naprosto zavazu-

jící a zejména fakt, že se v letošním školním roce  jedná o první

pražskou střední školu, která je takto hodnocena, je i pro měst-

skou část Praha – Troja dobrou vizitkou. Vynasnažíme se nezkla-

mat a nadále výše uvedenou skutečnost potvrzovat.

(Mgr. Radim Jendřejas, ředitel TGSČ)
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Zastupitelé projednali důvodovou zprávu kontrolního výboru ZMČ k průběhu
a závěrům kontroly dle usnesení ZMČ č. 12 z 4. 12. 2006. 
Zastupitelstvo ukládá předsedovi Kontrolního výboru ve spolupráci s tajemnicí
ÚMČ Praha-Troja zorganizovat informativní schůzku a seznámit se se smluvními
vztahy vytipovaných institucí a pro tuto schůzku  připravit podklady. Termín schůz-
ky je 9. 3. 2007                                           - usnesení č. 28 schváleno 7 hlasy

Bod č. 4 - K dokumentu Strategie obnovy a rozvoje MČ Praha-Troja

Paní starostka informovala o koncepci a vizi radního Ing. Richtera a o připravova-
né komisi pro oblast Holešovic a Troje. Ing. arch.Drdácký navrhuje v rámci krátko-
dobých řešení  vyvolat schůzku s vedoucí OD p.Vitáskovou, p.starostka navrhuje
spolupráci s MHMP, Ing. Stavovčíková navrhuje připojit se k chystaným dopravním
řešením v rámci Prahy 7. Ing. arch. Drdácký informoval o možnosti  budoucí výstav-
by po dostavbě povodňových valů.
Zastupitelstvo prostudovalo teze Strategie obnovy a rozvoje Troje předložené
Ing.arch. Tomášem Drdáckým . Pan Bejček vznesl připomínky k některým bodům
tezí, arch. Drdácký podal k těmto bodům vysvětlení. Zastupitelé se shodují
v základních bodech i ve strategii . 
Paní Ing. Stavovčíková navrhuje mít k dispozici strategický plán rozvoje HMP. Pan
Drdácký navrhuje schválit teze a poté konkretizovat jednotlivé body. 
Starostka  navrhuje odsouhlasit navržené teze. 
Zastupitelstvo bere na vědomí teze Strategie obnovy a rozvoje Troje předložené
Ing. arch. Tomášem Drdáckým.  
Pověřuje paní starostku
1) rozpracovávat dále Strategii obnovy a rozvoje Troje do konkrétních dokumentů
(projektů) a projednat je s příslušnými zástupci Hl. m. Prahy v rámci avizované
komise pana radního Ing. Milana Richtera
2) vyhodnotit konkurenceschopnost, životaschopnost a přitažlivost navržených
aktivit na základě veřejného mínění občanů a vypracovat komunikační strategii
postavenou na kombinaci názorů veřejnosti a odborníků
3) projednané a vyhodnocené projekty prezentovat jako komunikační výstup Měst-
ské části Praha-Troja v avizované komisi pana radního Ing. Milana Richtera pro
oblast Holešovic a Troje.
Zastupitelstvo doporučuje paní starostce ke jmenování do Komise pro urbanismus,
strategický rozvoj a životní prostředí oslovit zástupce Magistrátu hl. m. Prahy,
odborné veřejnosti, sponzorů, médií apod.         - usnesení č. 29 schváleno 7 hlasy

Bod č. 5 - Stanovisko k úplatnému převodu pozemku parc. č. 457 k. ú. Troja

o výměře 1 728 m2 ve vlastnictví hl. m.Prahy   

Paní Ing. Stavovčíková požaduje zasílat s předstihem materiály pro jednání zastu-
pitelstva s mapkou vyznačeného konkrétního pozemku.        
Zastupitelstvo po projednání neschvaluje úplatný převod  pozemku parcelní  číslo
457 o výměře 1.728 m2 z důvodu, že je pozemek součástí biokoridoru a městské
zeleně. Ukládá starostce odeslat na OOA MHMP nesouhlasné stanovisko k úplat-
nému převodu  pozemku parcelní  číslo 457 o výměře 1.728 m2

- usnesení č. 30 schváleno hlasy

Bod č. 6 – Stanovisko k úplatnému převodu pozemku parc. č. 129 k. ú. Troja

o výměře 106 m2 ve vlastnictví hl. m. Prahy

Zastupitelstvo po projednání neschvaluje úplatný převod  pozemku parcelní číslo
129 o výměře 106 m2 a ukládá starostce zaslat na OOA MHMP nesouhlasné sta-
novisko k úplatnému převodu pozemku parcelní číslo 129 o výměře 106 m2

a Zastupitelstvo schvaluje podání žádosti o svěření pozemku č. 129 k. ú. Troja
z majetku hl. m. Prahy do správy MČ Praha-Troja  

- usnesení č. 31 schváleno 7 hlasy

Bod č. 7 – Stanovisko k úplatnému převodu části pozemků parc. č. 105 k. ú. Troja

o výměře 910 m2, parc. č. 1468/2 k. ú. Troja o výměře 25 m2 a parc. č. 1468/3

o výměře 42 m2 ve vlastnictví hl. m. Prahy

Zastupitelstvo schvaluje úplatný převod pozemků parcelní číslo 105 o výměře 910 m2,
parc. č. 1468/1 o výměře 614 m2, parc. č. 1468/2 o výměře 25 m2 a neschvaluje
úplatný převod pozemku parc. č. 1468/3 o výměře 42 m2 v kat. území Troja, neboť
se jedná o přístupovou cestu. Ukládá starostce odeslat na OOA MHMP  souhlasné

stanovisko k úplatnému   převodu pozemků parcelní  číslo 105 o výměře 910 m2,
parc. č. 1468/1 o výměře 614 m2, parc. č. 1468/2 o výměře 25 m2  a nesouhlas-
né stanovisko k úplatnému převodu pozemku parc. č. 1468/3 o výměře 42 m2

v kat. území Troja                       - usnesení č. 32 schváleno 7 hlasy

Bod č. 8 - Stanovisko k úplatnému převodu pozemku parc. č. 264/1 k. ú. Troja

o výměře 161 m2 ve vlastnictví hl.m.Prahy

Zastupitelstvo po projednání neschvaluje úplatný převod části pozemku parc.
č. 264/1 k. ú. Troja o výměře cca 161 m2. Ukládá starostce odeslat na OOA MHMP
nesouhlasné stanovisko k úplatnému převodu části pozemku parc. č. 264/1 k. ú.
Troja o výměře cca 161 m2. Zastupitelstvo schvaluje podání žádosti o svěření
pozemku č. 264/1 k. ú. Troja z majetku hl. m. Prahy do správy MČ Praha-Troja

- usnesení č. 33 schváleno 7 hlasy

Bod č. 9 – Stanovisko k úplatnému převodu pozemků parc. č. 136, 137 

a 138 k. ú. Troja ve vlastnictví hl. m. Prahy

Zastupitelstvo po projednání důvodové zprávy úplatný převod pozemku parcelní
číslo 136 o výměře číslo 264 m2, parc. č. 137 o výměře 745 m2 a parc. č. 138
o výměře 320 m2 v k. ú. Troja neschvaluje a ukládá starostce odeslat na OOA
MHMP  nesouhlasné stanovisko k úplatnému převodu pozemků  parcelní číslo 136
o výměře číslo 264 m2, parc. č. 137 o výměře 745 m2 a parc. č. 138 o výměře 320
m2 v k. ú. Troja                            – usnesení č. 34 schváleno 7 hlasy

Bod č. 11 - Stanovení výše měsíčních odměn neuvolněným členům zastupitelstva

MČ podle nařízení vlády č. 614/2006

Zastupitelstvo po projednání důvodové zprávy k nařízení vlády č. 614/2006 Sb.,
kterým se stanoví odměny členům zastupitelstev od 1. 1. 2007, stanovuje s účin-
ností od 1. 1. 2007 podle nařízení vlády č. 614/2006 Sb., kterým se mění naříze-
ní vlády č. 37/2003 Sb., o odměnách za výkon funkce členům zastupitelstev,
měsíční odměnu neuvolněným členům zastupitelstva městské části Praha-Troja dle
přílohy č.1 tohoto usnesení. Ukládá starostce prostřednictvím tajemnice úřadu
městské části realizovat uvedené usnesení

- usnesení č. 35 schváleno 6 hlasy, 1 se zdržel

Bod č. 12 - K informaci:

a) pronájem rezidence Nad Kazankou čp. 222
b) soudní spor s paní M. Babaianovou
c) projednávání výstavby valu
d) zpráva o jednání týkající se převodu pozemků na Salabce
e) „Vlajka pro Tibet“ 
f) příprava rozpočtu 2007
g) požadavky na dotace z rozpočtu HMP

Paní starostka informovala o nutnosti oprav v rezidenci Nad Kazankou ve výši cca
500 tis. Kč. Rovněž p. starostka informovala o jednání s Ing. Čermákem ohledně
pozemků na Salabce.
Ing. Kořenský přednesl žádost p. Hampla o poskytnutí tělocvičny zdarma na turnaj
a žádost Trojského gymnázia o vysazení památného stromu. 
Tajemnice Ing. Marková informovala o vývoji dlouholetého soudního sporu s p. Ba-
baianovou a odstoupení od smlouvy s advokátkou JUDr. Dekanovou a uzavřením
nové smlouvy s novou právní kanceláří (JUDr. Prokopec).
Ohledně výstavby valu a urbanistické studie informovala p.starostka o dnešním
jednání s Ing. arch. Valtrem a Ing. arch. Drdáckým. Ing. arch. Valtr podal vysvětlení.
MČ Praha-Troja se na výzvu OS Lungta připojila k celosvětové kampani „Vlajka pro
Tibet“ vyvěšením tibetské vlajky dne 10. 3. 2007.
Tajemnice informovala o tom, že bylo požádáno o 3 dotace z rozpočtu HMP.
Tajemnice dále informovala o přípravě návrhu rozpočtu.   

Bod č. 13 – Diskuze, závěr

Zastupitelstvo pověřuje Ing. Kořenského vypracováním technického návrhu „Inter-
net v Troji“ a Ing. Markovou k finančnímu návrhu „Internet v Troji“. Zasedání ZMČ
bude 13. 3. v 16 hodin.

Ověřovatelé zápisu: Ing. Stavovčíková, J. Bejček, starostka Monika Maurerová

Městský úřad informuje 
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BOTANICKÁ ZAHRADA HL. M. PRAHY, NÁDVORNÍ 134, 170 00 PRAHA 7 – TROJA PŘIJME: 

z pokladní na prodej vstupenek. Nástup od 1. 4. 2007, informace na tel.: 234 148 145 nebo jitka.jelinkova@botanicka.cz

z pokladní na prodej rostlin a jiného zboží do prodejny v areálu botanické zahrady od 1. 4. 2007 do 31. 10. 2007 na dohodu o pracovní činnosti, 

s pracovní dobou denně po – ne 10.00 – 18.00 hodin. Bližší informace na tel.: 603 582 191 (v pracovní dny 8.00 – 15.00 hodin) nebo veronika.trmalova@botanicka.cz

z asistenta/ku prodeje rostlin a rostlinného materiálu do prodejního prostoru (venku) v areálu botanické zahrady od 1. 4 .2007 do 31. 10. 2007 

na dohodu o pracovní činnosti (14 dní v měsíci) s pracovní dobou denně po – ne 10.00 – 18.00 hodin. Bližší informace na tel. 603 582 191 ( v prac.dny 8.00 – 15.00

hodin) nebo veronika.trmalova@botanicka.cz. Podmínka: požadované vzdělání či praxe v oboru zahradník.
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Městská část Troja má novou ulici?

Na základě usnesení Rady hlavního města Prahy ze dne 14. 11. 2006

je schválen nový název pro ulici, která vychází severovýchodním smě-

rem K Bohnicím jižně od usedlosti Salabka a před Botanickou zahra-

dou se lomí k východu a vstupuje do Trojské ulice. Ulice se jmenuje

Jiřího Jandy a ponese tak jméno zakladatele Zoologické zahrady

v Praze, ornitologa Prof. Jiřího Jandy, který žil v letech 1865-1938.
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