
   
 

 

Strategický plán udržitelného rozvoje MČ Praha 10 na období 2020 – 2030 
Oddělení strategického rozvoje a participace 
Kancelář starostky 
 

Odborná skupina pro strategii (OSS) 
3. zasedání 

 

Datum, čas: 17. září 2019 od 14 do 15 hodin 

Místo: ÚMČ Praha 10, zasedací místnost č. 411, budova A 

Přítomni (řazeno abecedně) 

Chmelová Renata, Březina Roman, Gombíková Mária, Jurča Miloš, Kosmel Tomáš, Koucký 

Filip, Ludvík Pavel, Neklan Josef, Pecánek Martin, Petřík Pavel, Slavík Martin, Vinterová 

Jana 

Omluveni: Humplík Filip, Janků Zdeňka, Komrsková Jana 

Hosté: Kočí Michal, Martínková Jana, Srstková Olga, Tlamichová Jana 

Tajemnice: Hájková Iva 

 

Program: 

 

1. Prezentace výstupů z dotazníkových šetření a sběru podnětů  

2. Domluva nad způsobem práce s výstupy 

3. Organizace veřejného setkání 18. září 

4. Způsob práce s pracovními skupinami 

 

Jednání vedla předsedkyně OSS, starostka Renata Chmelová. 

 

Zápis: 

 

Bod 1) 

Starostka seznámila OSS se základními výstupy z pocitové mapy, sběru podnětů občanů a  

anket mezi cílovými skupinami. Zároveň sdělila, v jaké fázi zpracování strategického plánu se 

nacházíme (finální verze Analytické části bude schvalována na jednání RMČ P10 dne 8. října 

2019 a ZMČ P10 dne 21. října 2019).  

Vyzvala zástupce odborů a oddělení, aby se obraceli na oddělení strategického rozvoje a 

participace v případě potřeby vyhledat některé téma, které je veřejností vnímáno jako 

potřebné řešit. 

Na tomto odkazu je možno filtrovat a vyhledávat podněty občanů ze sběru a pocitové mapy. 

 

Kompletní podklady: 

Podněty občanů 

Podněty od organizací a spolků 

Podněty od soukromých společností 

Podněty od rodin 

Podněty v pocitové mapě 

Spokojenost občanů, mobilita a místní přeprava 

https://strategieprodesitku.cz/podnety/
https://strategieprodesitku.cz/blog/poskytli-jste-nam-vice-nez-600-podnetu-v-ulicich-mesta-a-ve-skolach/
https://strategieprodesitku.cz/blog/vysledky-organizace-a-spolky-na-desitce/
https://strategieprodesitku.cz/blog/vysledky-podnikatelske-prostredi-desitky/
https://strategieprodesitku.cz/blog/vysledky-rodiny-na-desitce/
https://strategieprodesitku.cz/blog/vysledky-pocitove-mapy/
https://strategieprodesitku.cz/blog/spokojenost-obyvatel-a-uhlikova-stopa-desitky-vysledky-pruzkumu/
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Bod 2) 

OSS diskutovala nad způsobem řešení podnětů občanů. Vzhledem k tomu, že nejvíce podnětů 

bude řešit Odbor životního prostředí a dopravy, bude jim zaslána tabulka k vyplnění a poté až 

dalším odborům (pozn. dne 25. 9. 2019 se uskutečnila schůzka mezi oddělením strategického 

rozvoje a participace a OŽD k upřesnění způsobu vypořádání podnětů, následně 2. 10. 2019 

zaslána na OŽD tabulka podnětů k vyplnění). 

 

Bod 3) 

Starostka seznámila OSS s organizací veřejného setkání k výstupům analytické části SPUR. 

Sál v KD Barikádníků bude rozdělen na 5 tematických stolů, u kterých budou mít občané 

možnost vyjádřit se k SWOT analýzám Analytické části SPUR a navrhnout VIZI. Každý stůl 

zabezpečuje facilitátor (Iva Hájková, Jana Martínková, Lenka Kroužilová, Olga Srstková, 

Martin Veselý). Zástupci odborů přislíbili účast.  

(pozn. výstup ze setkání je ZDE) 

 

Bod 4) 

Od 25. září začínají pracovat expertní skupiny na Návrhové části SPUR. Podkladem pro jejich 

práci je Programové prohlášení RMČ P10, Analytická část SPUR – SWOT, Strategické cíle 

SP HMP. Výstupem jejich práce budou strategické cíle, opatření, indikátory a nastavení 

Implementační části SPUR.. 

 

 

 

 

Termín příští schůzky bude upřesněn. 

Zapsala 3. října 2019 Iva Hájková 

https://strategieprodesitku.cz/blog/probehlo-planovaci-setkani-v-kd-barikadniku/
https://strategieprodesitku.cz/blog/odborne-pracovni-skupiny/

