
   
 

 
Veřejné setkání „Plánujeme společně rozvoj Desítky“  

 
Datum, čas: 18. září 2019 od 18:00 do 20:00 hodin  
 
Místo: Kulturní dům Barikádníků 
 
Přítomni:  
Zástupci MČ Praha 10  
Renata Chmelová, starostka  
Ing. Jana Komrsková, místostarostka pro životní prostředí, městské akciové společnosti, sport a 
volnočasové aktivity 
Ing. Petr Beneš, místostarosta pro majetek, správní firmy, IT 
MgA. David Kašpar, místostarosta pro školství, kulturu a sousedské vztahy 
Filip Humplík, místostarosta pro dopravu a parkování, rekonstrukci radnice a KD Eden 
Ing. arch. Martin Valovič, místostarosta pro územní rozvoj, kulturní památky, podporu podnikání 
Mgr. Michal Kočí, radní pro sociální a rodinnou politiku, zdravotnictví, bezpečnost, hazard 
Doc. Ing. Lucie Sedmihradská, Ph.D., radní pro finance, rozpočet, dotace, participativní rozpočet 
Olga Koumarová, radní pro investice, budovy ZŠ a MŠ 
 
Zástupci ÚMČ Praha 10  
Bc. Martin Pecánek, vedoucí Odboru životního prostředí, dopravy a rozvoje 
Mgr. Zdeňka Janků, pověřená zastupováním vedoucího odboru kultury a projektů 
Mgr. Bc. Jana Vinterová, vedoucí Odboru školství 
Bc. Pavel Petřík, vedoucí Odboru sociálního 
Bc. Linda Zákorová, vedoucí oddělení sociální práce 
Ing. Daniel Čech, vedoucí oddělení státní správy – životní prostředí a doprava 
Ing. arch. Pavel Ludvík, vedoucí oddělení koncepce a rozvoje MČ 
Ing. arch. Jiří Zákostelný, vedoucí referátu rozvoje veřejných prostor 
Jana Tlamichová, vedoucí oddělení kultury, sportu a projektů 
Ing. Bohumil Červíček, vedoucí oddělení evidence hospodářské činnosti 
Iva Hájková, Jana Martínková, Lenka Černínová, oddělení strategického rozvoje a participace, Kancelář 
starostky  
Mgr. Olga Srstková, koordinátorka pro sousedské aktivity, Odbor kultury a projektů 
 
dialog architekti s.r.o. – zpracovatel Analytické části Strategického plánu udržitelného rozvoje MČ 
Praha 10 
Mgr. Martin Veselý, PhD.  
RNDr. Pavel Roušar 
 
Občané: 113 zapsaných v prezenční listině 
 
Cíl setkání:  
Seznámit občany s výstupy ze sběru podnětů, s výstupy z anketních dotazníků mezi cílovými skupinami 
(rodiny, spolky a organizace, podnikatelé) a závěry z pocitových map.  
Představit harmonogram dosavadních prací na Strategickém plánu udržitelného rozvoje MČ Praha 10 
a nastínit další postup.  

https://strategieprodesitku.cz/


   
 

 
Diskutovat s občany nad analýzami (SWOT analýzy) za jednotlivá témata udržitelného rozvoje a určit 
v každé oblasti priority. Celkem je zpracováno 11 témat udržitelného rozvoje a každá oblast zahrnuje 
analýzu předností a slabin, příležitostí a hrozeb v rozvoji Desítky.   
Navrhnout, jaká by Praha 10 měla být za 10 let.  
 
Program:  
1. Úvodní slovo a prezentace starostky MČ Praha 10 Renaty Chmelové o způsobu a harmonogramu 
zpracování Strategického plánu MČ Praha 10. 
2. Diskuze u 5-ti tematických stolů za účelem určit priority za každou oblast a navrhnout, jaká by Praha 
10 měla být v budoucnu. 
 
 
Přehled bodů, které v rámci SWOT analýz za každou oblast, občané upřednostnili: 
 

Tematický stůl: OTEVŘENOST, PARTICIPACE, MAJETEK, PAMÁTKY, PODNIKÁNÍ 
 

Oblast: Správa věcí veřejných 
 
Silná stránka: 

 vydávání měsíčníku Prahy 10 

 síťování spolků 

 otevřené hodiny radních 
 
Slabá stránka: 

 participativní rozpočet - nedostatečná informovanost o realizaci projektů 

 krytí rozpočtových potřeb pro realizaci zdrojově vyrovnaného rozpočtu prodejem 
majetku městské části 

 nedostatečná kapacita jeslí, mateřských a základních škol s ohledem na demografický 
vývoj 

 
Příležitost: 

 zkvalitňování participačních procesů se zapojováním různých cílových skupin 

 zavedení kvalitního systému elektronické komunikace 
 
Hrozba: 

 nekomunikující IT systémy, nízká efektivita využití IT systémů 

 pokračování v prodeji/privatizaci obecního majetku ve stávajícím rozsahu 
 
 

Oblast: Globální odpovědnost 
 
Silná stránka: 

 mezinárodní spolupráce škol 
 
Slabá stránka: 

 chybějící agenda pro rozvojovou spolupráci 



   
 

 
 
Hrozba: 

 neochota politiků a veřejnosti řešit globální témata 
 
 

Oblast: Kultura a volný čas (památky) 
 
Silná stránka: 

 přípravná fáze evidence kulturního dědictví 

 komunikace s majiteli památkově hodnotných objektů 

 prezentace kulturního dědictví veřejnosti v rámci různých akcí a občasných programů 
 
Slabá stránka: 

 chybějící veřejně přístupná evidence kulturního dědictví 

 většina kulturního dědictví na Praze 10 nesvěřena do péče městské části 
 
Příležitost: 

 využití kulturních památek pro realizaci aktivit, které z nich v rámci možného udělají 
živá místa dění 

 podpora kulturních a kreativních průmyslů v rámci revitalizace brownfields 
 
Hrozba: 

 omezený výkon památkové péče v rámci rozvojových a projektových záměrů na 
pouhá doporučení bez zákonné závaznosti či povinnosti z ní vyplývající 

 nezájem majitelů nemovitých kulturních památek o jejich údržbu a obnovu 
 
 

Oblast: Udržitelná spotřeba a výroba 
 
Silná stránka:  

 sdružený nákup elektřiny a plynu u příspěvkových organizací 
 
Slabá stránka:  

 energeticky nehospodárný objekt Úřadu MČ Praha 10 v havarijním stavu 
 
 

Oblast: Místní ekonomika a podnikání 
 
Silná stránka: 

 příjmy z ubytovacích zařízení 
 
Slabá stránka: 

 chybí nástroj pro podporu vzniku nových a začínajících podnikatelských subjektů  

 systém pronájmů nezvýhodňuje podnikatelské subjekty 

 rostoucí pronájmy formou Airbnb 

 hlučné provozy převážně v nočních hodinách (hotel) 



   
 

 
 
Příležitost: 

 služby pro občany (zavést poštu, infocentrum na Skalce, knihobudky)  
 
Hrozba: 

 zvyšující se náklady na pronájem prostor 

 pokračující stavební uzávěra na Bohdalci - Slatinách 
 

 
 
Tematický stůl: ŠKOLSTVÍ, KULTURA, VOLNÝ ČAS, SPORT 
 

Oblast: Vzdělávání a výchova 
 
Silná stránka: 

 nastartování koncepčního rozvoje školství  

 podpora spolkové/zájmové činnosti 

 
Slabá stránka: 

 nedostatečná kapacita jeslí, mateřských a základních škol s ohledem na demografický 
vývoj 

 nedostatek inovativního přístupu ke vzdělávání 
 
Příležitost:  

 podpora inovativního přístupu ke vzdělávání 

 navýšení kapacit jeslí a mateřských škol 
 
Hrozba: 

 nevyužití potenciálu spolupráce městské části s nevládním neziskovým sektorem na 
rozvoji vzdělávání k udržitelnému rozvoji 

 rozdílná úroveň základních škol 
 

 
Oblast: Kultura a volný čas 
 
Silná stránka: 

 dotační programy, participativní rozpočet 

 rozmanité kulturní a společenské akce v lokalitách MČ Praha 10 
 
Slabá stránka: 

 chybějící systémový přehled o všech nabídkách kulturních aktivit 

 technický stav kulturních zařízení v majetku či správě MČ Praha 10  
 
Příležitost: 



   
 

 

 vytvoření sekce informací o vhodných grantových příležitostech (grantový 
newsletter/kalendář) na webu městské části 

 podpora místních organizací v pořádání kulturních akcí (finanční, propagační) 

 rekonstrukce a celkový rozvoj kulturních institucí (KD Barikádníků, KD Eden, Divadlo 
Solidarita, kino Vzlet...) 

 
Hrozba: 

 nezájem majitelů nemovitých kulturních památek o jejich údržbu a obnovu 

 klesající počet spolků realizujících kulturní a sousedské akce z důvodu 
nedostatečných finančních prostředků i personálních kapacit nebo nezájmu občanů 

 
 
Oblast: Sport 
 
Silná stránka: 

 široká nabídka sportovních aktivit a sportovních zařízení 
 
Slabá stránka: 

 technický stav některých sportovišť 
 
Příležitost: 

 zajištění efektivního a transparentního rozdělování dotací na sport a volnočasové 
aktivity 

 rozvoj sportovních aktivit (cvičení maminek s dětmi, kvalitní síť cyklostezek, aj.) 

 otevření školních hřišť veřejnosti 
 
 
Hrozba: 

 nedostatek finančních prostředků na činnost sportovních zařízení a spolků 

 podceňování “nevrcholového” sportu 
 
 

Tematický stůl: DOPRAVA A ÚZEMNÍ ROZVOJ 
 
Oblast: Doprava a mobilita 
 
Silná stránka: 

 vysoký podíl kolejové dopravy na dopravních výkonech 

 zpracování studie možností navýšení parkovacích kapacit na území MČ Praha 10 
 
Slabá stránka:  

 zásadní deficit parkovacích kapacit na území městské části 

 autovraky v ulicích  

 špatný stav některých chodníků 
 



   
 

 
Příležitost: 

 ve spolupráci s Technickou správou komunikací usilovat o rychlejší a systémové 
opravy silničních a chodníkových povrchů 

 řešit nebezpečné přechody pro chodce 

 komplexní navýšení parkovacích kapacit na území P10 
 
 
Hrozba: 

 zavedení zón placeného stání pro některé lokality 

 rostoucí počet automobilové dopravy v Praze 
 
 
 

Oblast: Územní rozvoj 
 
Silná stránka: 

 dlouhodobá strategie městské části k podobě a uspořádání veřejného prostoru  

 aktivní proces projednávání záměrů všech měřítek s veřejností a získávání zpětné 
vazby 

 
Slabá stránka: 

 nedostatečná provázanost informací o připravovaných projektech mezi odbory 

 rozpor mezi představami MČ Praha 10 na rozvoj území a návrhem Metropolitního 
plánu 

 
 
Příležitost: 

 zvýšení bezbariérovosti městské části a její pěší prostupnosti 

 snaha minimalizovat dopravní zátěž generovanou novou výstavbou 

 zavedení jasných pravidel (koncepce) pro finanční participaci investorů na rozvoji 
území městské části (city development) 

 
 
Hrozba: 

 lhostejnost laické i odborné veřejnosti k principům udržitelného stavitelství a rozvoje 
 

 
 
 

Tematický stůl: ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ 
 
Oblast: Životní prostředí 
 
Silná stránka: 

 kvalitní údržba ploch zeleně na městských pozemcích 



   
 

 

 podpora kompostování a využití biomasy 
 
Slabá stránka: 

 nutnost spolupráce s hl. m. Prahou s ohledem na omezené kompetence městské části 

 kolize vedení inženýrských sítí s potenciální novou výsadbou zeleně, zejména v ulicích 

 nepořádek v okolí kontejnerů 
 
Příležitost: 

 osvěta a vzdělávání k udržitelnému rozvoji (odpady, klima, úklid) 

 více stromů do ulic 
 
Hrozba: 

 nedostatečná ochota obyvatel snižovat produkci odpadu 
 zvyšující se znečištění ovzduší z dopravy 

 
 

Oblast: Udržitelná spotřeba a výroba 
 
Silná stránka: 

 sdružený nákup elektřiny a plynu u příspěvkových organizací 
 
Slabá stránka: 

 energeticky nehospodárný objekt Úřadu MČ Praha 10 v havarijním stavu 

 nevyhodnocování spotřeby energií v budovách v majetku městské části 
 
 

Oblast: Globální odpovědnost 
 
Silná stránka: 

 zapojení městské části do kampaně MŽP „Dost bylo plastu“ 

 stálá podpora rozvoje třídění odpadu na území městské části 

 zabezpečování nádob na další odpadové komodity, např. kovové obaly, rostlinné 
oleje či použitý textil 

 
Slabá stránka: 

 chybějící osvětové akce ve věci změny klimatu 

 nevyhodnocování ekologické stopy na území městské části ani pro jednotlivé objekty 
v jejím majetku 

 chybějící měření a výpočet emisí CO2 pro zařízení v majetku městské části 

 chybějící energetická koncepce městské části 
 
Příležitost: 

 komplexní navýšení parkovacích kapacit na území P10 

 poskytování environmentální osvěty a udržitelného rozvoje všem socio- 
demografickým skupinám 



   
 

 
 
Hrozba: 

 negativní vnímání veřejností a očekávání řešit pouze lokální témata 
 
 

Tematický stůl:  SOCIÁLNÍ OBLAST, RODINA, BEZPEČNOST, BYDLENÍ, ZDRAVOTNICTVÍ 
 

Oblast: Zdraví 
 
Silná stránka: 

 existence „Střednědobého plánu rozvoje a udržitelnosti sociálních a návazných 
služeb“ 

 dobře fungující systém komunitního plánování sociálně-zdravotních služeb 
 

Slabá stránka: 

 nezpracování zdravotního plánu 

 značný počet kuřáků mezi mládeží 
 
Příležitost: 

 rozvoj a podpora spolupráce městské části s organizacemi poskytujícími zdravotnické, 
sociální a návazné služby 

 rozvoj odlehčovacích služeb (pro rodiny s hendikepem, seniory, rodiče samoživitele) 
 
Hrozba: 

 nutnost omezit rozsah poskytovaných služeb z rozpočtových důvodů 

 rostoucí počet uživatelů návykových látek mezi dětmi a mládeží 

 podceňování nevrcholového sportu 
 
Oblast: Sociální prostředí 
 
Silná stránka: 

 funkční systém Komunitního plánování sociálních služeb 

 aktivity komunitních, rodinných či seniorských center/klubů a jejich podpora ze 
strany MČ Praha 10  

 
Slabá stránka: 

 nízká kapacita podpory rodin s dětmi s hendikepem a seniory (např. odlehčovací 
služby) 

 naplněná kapacita jeslí, mateřských školek a rodinných center 

 nebezpečné prostory v okolí metra Skalka a Strašnice  
 
Příležitost: 

 vytvoření „Koncepce rodinné politiky“ 
 



   
 

 

Hrozba: 

 nutnost omezit rozsah poskytovaných služeb z finančních důvodů (zejména 
nedostatečné a nestabilní financování ze strany státu)  

 omezené množství finančních prostředků MČ Praha 10 na podporu aktivit směřujících 
k podpoře rodin 

 podfinancování nestátních neziskových organizací poskytujících sociální služby 
 
 
Návrhy na to, jaká by Praha 10 měla být za 10 let 
V rámci diskuse o budoucnosti Desítky nejvíce zaznívalo, že by Praha 10 měla být:  
 
Praha 10 zelená, čistá, přátelská, bezpečná, klidná a přívětivá pro rodinu 

… a dále také vstřícná k podnikatelům, přívětivá, vesnická, opravená (budovy, chodníky), kulturní 
(2x), moderní (2x), solidární, udržitelná (2x), pestrá, přístupná, informující (2x), empatická, důstojná, 
příjemná, ohleduplná, dbající o životní prostředí, důvěryhodná, svébytná, vstřícná pro obyvatele, 
veselá, příjemná, estetická, opečovávaná, sousedská, prostorem pro otevřený dialog s reálným 
dopadem, sportovní, místo pro oddíly, živá veřejná prostranství. 

 
Závěr: 
Paní starostka poděkovala všem přítomným za účast a sdělila, že výstupy z tohoto setkání se stanou 
důležitým podkladem pro práci pracovních skupin při přípravě návrhové části Strategického plán 
udržitelného rozvoje Prahy 10.  
Sdělila také, že na jaře roku 2020 se uskuteční další setkání s veřejností a to k realizační části strategie 
a konkrétním opatřením.  

 
 
 
Zapsaly Iva Hájková, Jana Martínková, Lenka Kroužilová 


