
   
 

Zápis z 2. pracovního setkání expertní pracovní skupiny C 
(dále jen “PS C”) 

24. října 2019, 12:30 – 14:30 

zasedací místnost ÚMČ Praha 10 

Název pracovní skupiny  

„Technická infrastruktura, doprava, životní prostředí, územní rozvoj“  

 

Přítomni: dle prezenční listiny, která je uložena na oddělení strategického rozvoje a participace ÚMČ 

Praha 10, Kancelář starostky 

Cíl pracovního setkání  

Diskutovat navržené strategické cíle a navrhnout opatření “Strategického plánu udržitelného rozvoje 

MČ Praha 10 pro období 2020 - 2030” (dále jen “SPUR”), které vycházejí z první schůzky pracovní 

skupiny, z Analytické části SPUR a SWOT analýz, Programového prohlášení RMČ Praha 10, 

Strategických cílů Strategického plánu hl. m. Praha, cílů koncepcí MČ Praha 10. 

V úvodu byla PS C seznámena se způsobem práce ve třech skupinách: Doprava, Životní prostředí, 

Územní rozvoj. Každá skupina byla v úvodu seznámena s navrhovanými strategickými cíli pro 

jednotlivé oblasti s možností navrhnout jiné formulace. 

 

Oblast Životní prostředí 

Cíl č. 1 Nakládat uváženě s přírodními zdroji a lokálně reagovat na změny klimatu 

Návrhy na opatření:  

 

1.1. Šetrné nakládání s přírodními zdroji  

 půda: uvážlivě a odpovědně nakládat s půdou, koncepční a udržitelná zástavba 

veřejného prostoru 

 voda: efektivně hospodařit s vodou, systémy pro zadržování vody v krajině, údržba 

vodních toků 

 vzduch: kvalita ovzduší, opatření proti znečišťování životního prostředí, alternativní 

doprava (tramvajová trať), zateplené budovy, zelená elektřina, připomínkování 

projektů 

 

1.2. Podporovat adaptační opatření na změnu klimatu 

 navrhovat a realizovat zmírňující opatření  

 dotační programy 

 

1.3. Realizovat komunikační opatření  



   
 

 spolupráce a osvěta např. s AVE, Ekoškola, programy pro vyučující, zelené střechy, 

EVVO, publikační činnost 

 zvyšovat odpovědnost občanů vzděláváním a osvětovými akcemi 

 

Cíl č. 2 Pečovat a usilovat o zdravé životní prostředí 

Návrhy na opatření:  

 

2.1. Zvyšovat kvalitu a intenzitu veřejné zeleně 

 systém pro výsadbu zeleně a dřevin s následnou péčí 

 zvyšovat podíl zeleně v urbanizovaném prostředí (systém menších parků, propojenost 

zelených ploch) 

 ochrana lesů a chráněných území na území MČ 

 revitalizace veřejných ploch (okolí Botiče) 

 
2.2. Udržovat čistotu veřejných prostranství  

 spolupráce s vlastníky pozemků 

 systém úklidu veřejných prostranství 

 komunikace s majiteli ostatní veřejné zeleně 

 

2.3. Snižovat znečištění ovzduší 

 připomínkování koncepčních dokumentů 

 připomínkování záměrů v EIA 

 monitoring oblastí se zhoršenou kvalitou ovzduší 

 důsledná kontrola kvality ovzduší při realizaci veřejných i soukromých staveb 

 podporovat energeticky úsporná opatření (lokální vytápění, biolinky atd.) 

 

Cíl č. 3 Aktivně zapojovat veřejnost do péče o životní prostředí 

Návrhy na opatření:  

 

3.1. Podporovat a rozšiřovat dobrovolnické komunity 

 zřizování a udržování komunitních zahrad 

 podpora systému komunitního kompostování 

 podpora šetrného hospodaření s vodou 

 podporovat komunitní sekání (sečení) trávy s osvětou o nových trendech  

 spolupráce s dobrovolníky o péči o ovocné stromy 

 

3.2. Zajišťovat osvětu o životním prostředí  

 spolupracovat a koordinovat lokální kampaně 

 podporovat spolupráci s neziskovým a soukromým sektorem 

 zapojování se do celonárodních nebo lokálních kampaní (Ukliďme Česko, …) 

 vzdělávání ve školách, diskuze a besedy s občany 

 dotační programy  



   
 

 

Oblast Udržitelná spotřeba a výroba 

Cíl č. 1 Odpovědně hospodařit a nakládat s odpady a předcházet jejich vzniku  

Diskuze nad navrhovanými opatřeními:  

1.1. Zajišťovat a realizovat environmentální osvětu 

 zapojování se do kampaní, komunitní kompostování 

 vzdělávání a osvěta ve školách a dalších cílových skupin 

 využívat příklady dobré praxe 

 

1.2. Podporovat další využití odpadu 

 využít koncept cirkulární ekonomiky (opětovné využití odpadu) 

 využívat dotační programy 

 spolupracovat s neziskovými organizacemi 

 

1.3. Realizovat opatření na snižování produkce odpadů 

 minimalizace jednorázových obalů (na akcích pořádaných nebo spolupořádaných MČ 

P10, kampaň Dost bylo plastu, bezobalové farmářské trhy atd.)  

 výměny oblečení 

 podpora bezobalových obchodů (nabídka nebytových prostor) 

 podporovat bezobalové hospodářství 

 zavádět široké spektrum separovaných odpadů (kovy, baterie, kartony, 

elektrospotřebiče, oleje, bio, nebezpečný odpad) 

 optimalizovaná distribuce košů na odpadky 

 

Oblast Územní rozvoj 

Cíl č. 1 Uplatňovat moderní způsob plánování veřejného prostoru  

Diskuze nad navrhovanými opatřeními:  

Posilování veřejného zájmu, posilování důvěry v to, že bude jejich vstup využit (spokojenost)  

1.1. Budování kvalitních kapacit MČ Praha 10 pro aktivní prosazování plánování  

 personální zajištění na úřadě s odpovídající odborností (pozice městského architekta) 

 zapojování expertů do činnosti Komise RMČ pro územní rozvoj  

 vytvářet příležitosti pro mladé, talentované a začínající v oblasti plánování 

v projektech MČ (kvalita za nižší cenu – spolupráce s vysokými školami) 

 

1.2. Tvorba a důsledné používání podrobnějších plánovacích nástrojů 

 zpracování, realizace a vyhodnocování urbanistických studií, generelů (metodika) 

 tvorba územních studií 

 udržitelné plánování rozvoje ploch veřejných prostranství, rozvoje parkovacích ploch 

 vypisování architektonických soutěží 

 vytvořit regulační plán pro lokality P10 

 



   
 

1.3. Důsledné využívání stávajících územně analytických podkladů a na jejich základě 

dopracovat bližší charakteristiky území / lokalit  

 nad rámec územního plánu  

 spolupráce při změnách územního plánu 

 prosazovat zájmy MČ pro Metropolitní plán Praha 

 

1.4. Zajistit identifikaci obyvatel s projekty 

 budování motivace občanů o zkvalitňování veřejného prostoru, posilovat 

sounáležitost s MČ 

 rozšiřování nástrojů komunikace s občany 

Cíl č. 2 Prosazovat sebevědomý přístup MČ Praha 10 při rozvoji území 

Diskuze nad navrhovanými opatřeními:  

Motivační přístup – rozvoj dobré kultury spolupráce: narovnat vztah samosprávy a investorů v území, 

transparentní, sebevědomý, předvídatelný, hájení veřejného zájmu v záměru. 

2.1. Stanovení rovných podmínek pro investory pro vstup do území 

 vytvoření manuálu pro investory se stanovením doporučení (posílit vyjednávací pozici 

MČ) 

 zpracovat metodiku pro jednání s developery a prosazovat veřejný zájem (např. 

občanská vybavenost, zeleň, prostupnost území) 

 jako součást metodiky vytvořit rozvojový fond, do kterého budou developeři přispívat 

na veřejné investice, které budou řešit dopady jejich investic (školství, sociální sféra, 

zdravotnictví, veřejný prostor) 

 vytvořit mezioborovou pracovní skupinu 

 zjišťování dobré praxe (např. zelená architektura)  

 opora v rozpočtu a plánu investic 

 transparentní komunikace s investory (využití peněz investora) 

 jako jednu z podmínek do manuálu přiřadit i prezentaci projektu obyvatelům na map 

záměrů MČ 

 

2.2. Aktivní pozemková politika 

 být aktivní ve zcelování území, které bude umožňovat kvalitní a funkční využití území, 

zejména v rozvojových oblastech a nestabilizovaných územích v zájmu obyvatel MČ 

(např. průmyslová lokalita za mezi ul. Přípotoční a dráhou 

 aktivně zasahovat nejen tam, kde mám městská část nebo pozemky, ale moderovat 

dialog soukromých hráčů  

 

2.3. Zlepšování koordinace rozvoje a záměrů v území na straně MČ 

 aktivně koordinovat vlastní záměry, které iniciují odbory úřadu, jejichž koordinace 

má stále rezervy 

 

2.4. Aktivní zlepšování koordinace s projekty HMP a státu a jeho organizaci na území MČ Praha 

10 – motivace zájmu nad rámec účasti ve stavebním řízení 

 vytvořit cesty, jak sledovat a získávat informace o záměrech v území včas, tam kde 

aktuálně nejsou funkční 

 být aktivním partnerem již u zrodu záměrů  



   
 

 Překladiště Malešice 

 Nádraží Vršovice 

 Drážní promenáda … 

 

Cíl č. 3 Posilovat identitu / sounáležitost obyvatel s veřejným prostorem   

Diskuze nad navrhovanými opatřeními:  

Indikátory: počet lidí, co se zapojí do procesů, spokojenost obyvatel s kvalitou veřejného prostoru – 

měření spokojenosti / měření důvěry 

3.1. Podporovat nové cesty zapojení 

 připravit dílčí koncepci zapojování veřejnosti do záměrů v území (vazba na bod vzešlý 

z první skupiny) – opatření věnovat samostatnou hlubší diskusi 

 budovat kompetence obyvatel pro zapojení  - myšlence je třeba věnovat hlubší 

diskusi 

 

3.2. Průběžné informování o průběhu a výsledcích realizace a způsobu zapracování podnětů 

občanů 

 interaktivní mapa projektů na webu MČ 

 pořádání veřejných setkání, besed, výstav 

 důsledně využívat stávající nástroje a koordinovat vstupy z různých nástrojů 

participace včetně těch elektronických (viz téma otevřená správa) 

 

3.3. Informovanost o záměrech v území 

 spolupráce s investory 

 navázat spolupráci s Campem  

 zřízení malá informační kanceláře ve Středisku územního rozvoje MČ P10, standardy 

komunikace městského architekta s občany a úřadem  

 manuálu pro investory obsahuje podmínky prezentace jak pro investory, tak pro MČ 

 web o záměrech v území, navázat na webovky Praha zítra spolupracovat na jejich 

plnění a odkazovat na ně obyvatelé MČ. 

 

Oblast Doprava 

Cíl č. 1 Podporovat rozvoj, dostupnost a kvalitu městské hromadné dopravy 

Diskuze nad navrhovanými opatřeními:  

1.1. Zvýšení konkurenceschopnosti městské hromadné dopravy 

 spolupráce MČ P10 s provozovateli městské a příměstské hromadné dopravy 

(úpravy a optimalizace linek MHD, stav vozidel atd.) 

 rozvoj železničních tratí 

 rozvoj tramvajových tratí 

 

1.2.  Podpora a provázání různých typů městské hromadné dopravy 

 úprava přestupních vazeb vlídných pro občany 

 spolupráce MČ – HMP – Středočeský kraj (např. jednotný tarif) 



   
 

 zkvalitňovat veřejný prostor v okolí zastávek MHD 

 

Cíl č. 2 Zklidňovat automobilovou dopravu  

Diskuze nad navrhovanými opatřeními:  

2.1.  Utvářet systém parkování na veřejných komunikacích a parkovištích 

 zavedení zón placeného stání 

 analýza kapacit parkovacích míst v jednotlivých lokalitách P10 

 vytváření parkovacích míst s ohledem na bezpečnou úpravu veřejného prostoru 

 zvýšení kapacity P+R s využitím smíšeného provozu pro rezidenty x nerezidenty 

 podporovat P+R parkoviště v návaznosti na přestupní vazby MHD 

 

2.2. Analyzovat nebezpečná a nejrizikovější místa 

 pasportizace nebezpečných míst 

 zřizování zón s max. povolenou rychlostí 30 km/hod. 

 zřizování obytných zón 

 stavební úpravy, spolupráce s vlastníkem komunikací 

 zkvalitňovat dopravní infrastrukturu (opravy komunikací, zklidňující prvky, osvětlení, 

dopravní značky) 

 

2.3. Vytvářet parkovací kapacity mimo veřejné komunikace 

 výstavba parkovacích domů, garážových stání 

 úprava parkovacích míst ve vztahu k užívání veřejného prostoru pěšími, cyklisty a 

handicapovanými občany 

 

2.4. Podporovat zavedení a využívání moderních technologií 

 aplikace pro parkování 

 aplikace s hlášením o neprůjezdném území (předcházet zvýšenému pohybu vozidel 

hledající místo k zaparkování) 

 elektronické nahlašování autovraků 

 nahlašování stavu chodníků a komunikací 

 podpora systém sdílených aut (car sharing) 

 

Cíl č. 3 Zvyšovat prostupnost území pro bezpečný a bezbariérový pohyb pěších a cyklistů 
 

Diskuze nad navrhovanými opatřeními:  

3.1. Vytvářet bezpečný prostor pro pohyb pěších a cyklistů 

 stavební úpravy bezbariérového veřejného prostoru 

 podporovat B+R v návaznosti na přestupní vazby městské hromadné dopravy 

 aktualizovat a realizovat cyklogenerel MČ 

 zkvalitňovat infrastrukturu pro pěší i cyklisty (chodníky, mobiliář) 

 bezpečné přechody 

 

3.2. Čistá mobilita 

 podporovat elektomobilitu a jiné alternativní pohony šetrné k životnímu prostředí 



   
 

 zřizování dobíjecích stanic pro elektomobily 

 osvěta mezi občany, firmami, školami 

 spolupráce s BESIP a dalšími organizacemi v rámci osvěty 

 podporovat rekreační cyklistiku (cyklovagóny) 

 podporovat dopravní cyklistiku (páteřní infrastrukturu) 

 podpora mikromobility 

 

Zapsaly: 

Iva Hájková, Jana Martínková, Lenka Kroužilová – oddělení strategického rozvoje a participace a Olga 

Škochová 

 


