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PODĚKOVÁNÍ  

Velice děkujeme zaměstnancům úřadu, vedení městské části, zastupitelům, občanům, expertům a 

dobrovolníkům, že se podíleli na přípravě cesty rozvoje naší městské části, kterou se budeme v 

následujících deseti letech ubírat. Vážíme si vašich znalostí, zkušeností, aktivního a přátelského 

přístupu.   
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ÚVOD 
 

Chceme město s vizí, chceme udržitelný plán na deset let, chceme STRATEGII PRO DESÍTKU.   
 
Strategický plán je dlouhodobý dokument, který stanovuje směr rozvoje městské části v různých 
oblastech života. Pokud obec, město, městská část či kraj nemá stanovenou svojí strategii, obtížně 
plánuje svůj rozvoj a hospodárné nakládání s veřejnými financemi. Dobře vedená organizace ví, co 
chce, ptá se svých obyvatel a zaměstnanců, společně s místními aktéry plánuje udržitelný rozvoj a 
tím účelně investuje finanční prostředky nejen z veřejných zdrojů. Organizace k tomu potřebuje 
kvalitní management a zaměstnance, kteří plánují, realizují, vyhodnocují a chápou smysl strategie. 
Městská část Praha 10 si stanovila vizi a cíle rozvoje, proto nyní pojďme společně a postupně 
zlepšovat místo, v němž žijeme. 
 
Strategický plán udržitelného rozvoje MČ Praha 10 pro období 2020–2030 zahrnuje 11 oblastí 
udržitelného rozvoje: Správa věcí veřejných, Životní prostředí, Udržitelná spotřeba a výroba, 
Doprava a mobilita, Zdraví a sport, Místní ekonomika a podnikání, Vzdělávání a výchova, Kultura 
a volný čas, Sociální prostředí, Globální odpovědnost a Územní rozvoj. Do jeho zpracování byla 
zapojena veřejnost, různé cílové skupiny, organizace a expertní pracovní skupiny. Na celém 
procesu se od počátku podílela politická reprezentace MČ Prahy 10 a zaměstnanci Úřadu MČ Praha 
10.  
 
O zpracování Strategického plánu udržitelného rozvoje MČ Praha 10 pro období 2020–2030 (dále 
„Strategie pro Desítku”) rozhodlo Zastupitelstvo MČ Praha 10 usnesením č. 5/11/2019 ze dne 25. 
března 2019. Pro jeho zpracování byla využita „Metodika hodnocení udržitelných měst/městských 
částí,” kterou vydala Národní síť Zdravých měst ČR ve spolupráci s Centrem pro otázky životního 
prostředí Univerzity Karlovy v Praze a týmem expertů a konzultantů místní Agendy 21.  
 
Strategie pro Desítku se skládá ze tří částí. První je ANALYTICKÁ ČÁST, díky níž jsme zanalyzovali 
současný stav ve všech jedenácti oblastech udržitelného rozvoje a dozvěděli jsme se, v čem jsme 
dobří a v čem se naopak můžeme zlepšit. Analýzu schválilo Zastupitelstvo MČ Praha 10 na základě 
usnesení 11/7/2019 ze dne 21. října 2019. Tato část je uveřejněna na stránkách 
www.praha10.cz/strategie. Druhou, velmi podstatnou částí, je NÁVRHOVÁ ČÁST na deset 
následujících let. Její program budeme naplňovat každým rokem ve shodě s REALIZAČNÍ ČÁSTÍ.  
 
Chceme mít strategický plán, jehož realizace významně negativně neovlivní kvalitu životního 
prostředí. Proto jsme nechali posoudit, zda realizace dokumentu nemůže mít vliv na lokality 
soustavy Natura 2000. Příslušný orgán, Magistrát hl. m. Praha, Odbor ochrany přírody (OCP 
MHMP), vyloučil významný vliv na příznivý stav předmětu ochrany nebo celistvost evropsky 
významných lokalit nebo ptačích oblastí soustavy Natura 2000 v působnosti OCP MHMP. Zároveň 
je vliv strategického plánu posouzen na životní prostředí a lidské zdraví procesem SEA – „Strategic 
Environmental Assessment“, viz příloha č. 9 (pozn. nyní je podáno oznámení na MHMP, stanovisko 
bude následně přílohou č. 9 strategického plánu). 
 
Pro účely informování o postupu zpracování Strategie pro Desítku byly zřízeny webové stránky 
www.strategieprodesitku.cz na adrese www.praha10.cz/strategie, kde uveřejňujeme veškeré 
informace a dokumenty ke strategii.  
  

http://www.praha10.cz/strategie
http://www.strategieprodesitku.cz/
http://www.praha10.cz/strategie
http://www.praha10.cz/strategie
http://www.praha10.cz/strategie
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JAK SE ORIENTOVAT VE STRATEGICKÉM 
PLÁNU 
 
VIZE strategického plánu, to je náš cíl, kde chceme mít Prahu 10 za 10 let v 11 oblastech 
udržitelného rozvoje. 
 

Jak splníme naši VIZI? Pomocí naplňování strategických cílů a opatření uvedených v 
“Návrhové části”.  

 
NÁVRHOVÁ část určuje cestu, jakou se máme následujících 10 let ubírat. Její nedílnou součástí je 
11 OBLASTÍ, 26 CÍLŮ a 59 OPATŘENÍ. Zní to jako velká čísla, ale nám se jeví reálně. Své aktivity 
budeme pravidelně monitorovat a dávat o nich vědět.    
 

Jak zrealizujeme NÁVRHOVOU část? Pro každý následující rok připravíme Akční plán, jak 
postupnými kroky naplňovat naše cíle a vize.   
 

 

 
 
REALIZAČNÍ část je strategie v každodenní praxi. Pro naplnění strategických cílů je potřeba 
plánovat, realizovat, vyhodnocovat. Chceme zapojit také vás a společně s vámi tvořit roční Akční 
plány s konkrétními projekty v návaznosti na rozpočet MČ Praha 10 popřípadě známé externí 
zdroje. 

 
 
Věříme, že se naše plány mohou splnit. Nejsme na to sami, vy nám určitě pomůžete. Děkujeme 
všem za spolupráci na zkvalitnění života v Praze 10. 

 

11 OBLASTÍ 

Problémy a výzvy 

(SWOT analýza) 

 

 

59 OPATŘENÍ 

Zodpovědnost 

Příklady realizace 

Zainteresované osoby 

-  

26 CÍLŮ 

Popis cílových stavů 

 

pravidla pro naplnění 

strategických cílů 

 

 

Akční plán 

 

 

seznam projektů 

 

 
projektové řízení 

 

 

řízení rizik 

 

 

vzdělávání 

 

 
informovanost, 

participace 

 

 

monitoring, evaluace 

 

 

aktualizace 

 

 

OBSAHUJE 

OBSAHUJE 
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VIZE 
 „DESÍTKA  je moderní, přátelská a otevřená městská část, která si zvolila udržitelný rozvoj“ 

 
Svou vizi budeme naplňovat v jedenácti oblastech po dobu příštích deseti let. V roce 2030 budeme 
atraktivní městskou částí, kde je příjemné bydlet, pracovat i trávit volný čas. 
 
Chceme Desítku OTEVŘENOU, radnici, která diskutuje a transparentně informuje o svých 
postupech a rozhodnutích tak, aby občané i zaměstnanci úřadu byli hrdí na to, že zde žijí a pracují. 
 
Chceme Desítku čistou a ZELENOU s kvalitní péčí a fungujícím systémem údržby tak, aby občané 
měli motivaci dbát o životní prostředí a prospívat mu svými aktivitami. 
 
Chceme Desítku UDRŽITELNOU v péči o majetek městské části, chceme jít příkladem v omezení 
spotřeby tak, aby také občané mohli zodpovědně a přemýšlivě hledat úspory, které podpoří zdejší 
udržitelný rozvoj. 
 
Chceme Desítku DOSTUPNOU různými druhy dopravy, chceme vytvořit prostor příjemný pro 
rezidenty i návštěvníky tak, aby občané měli možnost výběru způsobu dopravy a svým aktivním 
přístupem se mohli podílet na její bezpečnosti a ekologizaci. 
 
Chceme Desítku ZDRAVOU s pestrou nabídkou sportovních aktivit pro různé věkové skupiny a 
spolupracující s odborníky, aby občané mohli aktivně dbát o své zdraví. 
 
Chceme Desítku PODNIKAVOU s funkčním systémem spolupráce s podnikateli tak, aby občané 
získali nabídku kvalitních služeb a podnikatelé měli podmínky pro svůj rozvoj k oboustrannému 
prospěchu. 
 
Chceme Desítku VZDĚLANOU s kvalitním zázemím a odborným personálem tak, aby občané měli 
možnost využívat různé druhy a typy škol, ve kterých získají vědomosti a rozvinou své schopnosti 
a dovednosti. 
 
Chceme Desítku KULTURNÍ s prostorem pro nejrůznější aktivity, aby občané získali inspirativní 
prostředí pro využívání svého volného času, měli chuť podílet se na jeho dalším rozvíjení a zajímali 
se o zdejší kulturní dědictví a jeho historii. 
 
Chceme Desítku PŘÁTELSKOU s dostupným bydlením, bezpečným veřejným prostorem a kvalitní 
sociální péčí a službami, aby byla vstřícná ke všem skupinám obyvatel. 
 
Chceme Desítku ODPOVĚDNOU z hlediska vnímání klimatických změn, aby občané chápali 
potřebu chránit přírodní zdroje a svým konáním snižovali rizika a ohrožení svého životního 
prostředí.  
 
Chceme Desítku MODERNÍ a sebevědomou s citlivým rozvojem jednotlivých lokalit, aby občané 
vnímali proměnu území pozitivně, podíleli se na plánování rozvoje a mohli mít pocit sounáležitosti 
s městskou částí. 
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NÁVRHOVÁ ČÁST STRATEGICKÉHO PLÁNU 
UDRŽITELNÉHO ROZVOJE MČ PRAHA 10 PRO 
OBDOBÍ 2020–2030 
 
Pro tvorbu Návrhové části jsme ustanovili expertní pracovní skupiny složené z vedení městské 
části, zastupitelů a zaměstnanců úřadu, ale také z neziskového a soukromého sektoru, městských 
organizací a občanů. Společně jsme navrhli strategické cíle, opatření a projekty.   
 
Vycházeli jsme z: 

● SWOT analytické části  
● Programového prohlášení Rady MČ Praha 10 pro volební období 2018–2022  
● Koncepcí MČ Praha 10  
● Strategického plánu hl. m. Praha 
● podkladů z odborů Úřadu MČ Praha 10   

 
Na průběh zpracování Strategie pro Desítku pro období 2020–2030 a její dílčí výstupy dohlížela 
Odborná skupina pro strategii jmenovaná Radou MČ Praha 10 pro účely zpracování tohoto 
dlouhodobého strategického dokumentu.  
 
Návrhová část Strategie pro Desítku pro období 2020–2030 obsahuje strategické cíle a opatření, 
které přispívají k dosažení vize. Konkrétní projekty jsou obsaženy v Seznamu projektů, z nichž 
budou tvořeny jednoleté Akční plány. Seznam projektů není součástí Návrhové části, protože bude 
operativně doplňován a průběžně vyhodnocován v rámci projektového řízení. 
 
OBLASTI návrhové části zahrnují klíčová témata rozvoje ovlivňující náš každodenní život. Každá 
oblast má uvedeny hlavní problémy (slabé stránky) a výzvy (příležitosti) ze SWOT analytické části 
Strategie pro Desítku. 
 
CÍLE návrhové části naplňují vizi v 11 oblastech. Strategických cílů máme 26 a budeme je naplňovat 
pomocí 59 opatření. Popis každého cíle stanovuje jeho cílový stav. Zároveň navazujeme na cíle 
Strategického plánu hl. m. Praha.  
 
INDIKÁTORY (UKAZATELE) strategických cílů nám pomohou změřit postup ke splnění vize. 
Uvádíme možnou sadu indikátorů ke každému cíli, která bude pro účely strategického řízení 
rozpracována do jednotlivých indikátorových listů s uvedením základní metodiky sledování a 
vyhodnocování indikátoru, odpovědnosti, hodnoty měření a jeho progresu. 
 
OPATŘENÍ návrhové části nám sdělují, jak splníme strategické cíle, kdo za to zodpovídá po politické 
a úřednické linii a jakými projekty/akcemi/aktivitami můžeme opatření realizovat. Máme jich 59. 
 
HLAVNÍ PROBLÉMY A VÝZVY neboli slabé stránky a příležitosti vychází ze SWOT analýzy 
zpracované v Analytické části Strategického plánu udržitelného rozvoje MČ Praha 10 pro období 
2020–2030. 
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PŘÍKLADY REALIZACE jsou opravdu jen příklady, kterými budeme realizovat opatření. Seznam 
projektů bude dokument, který budeme pravidelně aktualizovat, vyhodnocovat a hlavně bude 
podkladem pro jednoleté Akční plány. Seznam projektů bude předkládán Radě MČ Praha 10. 
 
ZAINTERESOVANÉ STRANY jsou ty, které mohou být ovlivněny naplňováním strategických cílů. 
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1 SPRÁVA VĚCÍ VEŘEJNÝCH: PRAHA 10 OTEVŘENÁ        

Otevřená a udržitelně hospodařící radnice. Komunikuje s lidmi uvnitř i navenek, je 

transparentní a kvalitní. Odpovědně nakládá se svým majetkem a financemi, a to vše 

v důstojném zázemí, které odpovídá 21. století. 

 

 

Hlavní problémy a výzvy  

Problémy 

● projektové řízení nedotažené do každodenní praxe odborů městské části 
● krytí rozpočtových potřeb pro realizaci zdrojově vyrovnaného rozpočtu prodejem majetku městské 

části 
● absence interního předpisu či rozhodnutí pro výši a kontrolu zadlužování městské části 
● nedostatečná komunikace stavu realizace projektů participativního rozpočtu „Moje stopa“ 
● havarijní stav budovy Úřadu MČ Praha 10 
● nekomunikující IT systémy, nízká efektivita využití IT systémů 
● nízká účast obyvatelstva na participativních aktivitách v důsledku nezájmu či neúspěchu méně 

kvalitních projektů v případě participativního rozpočtu 
● nedostatečná provázanost informací o připravovaných projektech mezi odbory 

  

Výzvy  

● rekonstrukce budovy Úřadu MČ Praha 10 
● kvalitní projektové řízení klíčových projektů 
● optimalizace agendových systémů, postupná elektronizace agend 
● zavedení akčních plánů realizace strategického plánu pro roční období 
● nastavení rozpočtových pravidel pro sestavování dlouhodobě udržitelného rozpočtu a nových 

pravidel pro budoucí prodej majetku 
● investiční modernizace vybavení škol 

● navýšení kapacit jeslí a škol 

● rekonstrukce hřišť školních, dopravních, dětských, sportovních, pro seniory 

● zajištění efektivního a transparentního rozdělování dotací 
● zlepšení evidence a zavedení moderního systému správy a údržby nemovitého majetku městské 

části 
● využití pasportu budov k naplánování systematické obnovy a rekonstrukce škol dle stanovených 

priorit 

● otevřené a transparentní zadávání a vyhodnocování všech veřejných zakázek 
● zkvalitnění fungování městských akciových společností 
● zajištění moderního dotačního řízení 
● zavedení a podpora ověřených procesů místní Agendy 21 
● zavedení kvalitního systému elektronické komunikace 
● zlepšení vlastní komunikace mezi odbory ÚMČ Praha 10 

● zkvalitňování participačních procesů se zapojováním různých cílových  
● pravidelné vydávání měsíčníku Prahy 10 a využití potenciálu on-line komunikace s občany 
● zvýšení informovanosti o službách dostupných na území MČ Praha 10 

● vytvoření digitálního povodňového plánu a vytvoření telefonní databáze osob v záplavovém území 

● otevřené a srozumitelné informování o hospodaření městské části, zřízených organizací a 
vlastněných společností 

● zlepšení komunikace o aktivitách MČ Praha 10 a prezentaci projektů Desítky 
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Cíle Strategického plánu hlavního města Praha:  

● 1.2 Komunitní život 

● 3.1 Aktivní role města 

● 3.2 Důvěryhodná správa 

● 3.3 Odolnost a bezpečnost 

Strategický cíl 1.1. Kvalitní radnice sloužící lidem 

Moderní, vstřícná a komunikující radnice. Denně informující a spolupracující s místními obyvateli. Usiluje o 

to, aby úřad byl naplněný schopnými a spokojenými zaměstnanci, kteří jsou přívětiví k návštěvníkům úřadu. 

Jejich práce je systematická a provázaná napříč úřadem s kvalitní místní správou. 

Opatření 1.1.1. Transparentní radnice 

Přehledný a jednoduchý přístup k informacím o správě městské části. 

Opatření 1.1.2. Aktivní zapojení obyvatel do veřejného života 

Využívání participačních metod a on-line kanálů pro zapojení občanů do rozvoje městské části ke 
zkvalitňování života.  

Opatření 1.1.3. Postupné zlepšování řízení úřadu 

Zavedení procesního, strategického a projektového řízení s provázáním metod kvality ve veřejné správě, 
např. ISO 9001, místní Agenda 21, Benchmarking. 

Opatření 1.1.4. Spokojený zaměstnanec vstřícné radnice 

Modernizace pracovních podmínek zaměstnanců úřadu, zvyšování jejich kvality a efektivnosti a posilování 
jejich sounáležitosti s místem, kde pracují. 
 
Odpovědnost 

gesční radní: starostka MČ Praha 10, radní pro oblast informační technologie 

gesční odbor úřadu: Kancelář starostky, Kancelář tajemníka 

 

Příklady realizace 

● pravidelná setkávání radních s občany 

● publikování otevřených dat 

● zapojování veřejnosti do rozvoje Prahy 10 pomocí různých participačních metod 

● nastavení způsobu komunikace s občany, např. on-line, měsíčník, webové stránky, sociální sítě 

● nastavení systému nahlašování podnětů a problémů od občanů 

● zapojení veřejnosti do tvorby Akčních plánu pro realizaci Strategického plánu udržitelného rozvoje 

MČ Praha 10 

● zkvalitnění spolupráce s neziskovým a soukromým sektorem 

● zapojení mládeže do rozvoje Prahy 10 

● zavedení projektového řízení 

● optimalizace agendových systémů na Úřadu MČ Praha 10 

● provázání metod kvality veřejné správy (např. ISO 9001, MA21) 

● pravidelné vyhodnocování kvality udržitelného rozvoje MČ Praha 10 pomocí Metodiky hodnocení 

udržitelných měst/městských částí 

 

Zainteresované strany 

● zaměstnanci úřadu 

● zastupitelé MČ Praha 10 
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● uživatelé budovy úřadu 

● veřejnost 

 

Strategický cíl 1.2. Městská část je dobrým hospodářem  

Hospodaření městské části je transparentní, efektivní a hospodárné s vyrovnaným rozpočtem. 

Opatření 1.2.1. Hospodárné nakládání s majetkem  

Transparentní finanční řízení a kvalitní péče o majetek městské části. 

Opatření 1.2.2. Efektivní a účelné spravování financí 

Udržitelné hospodaření s vyrovnaným rozpočtem a propojení rozpočtu se strategickým řízením. Otevřené 
a průhledné zadávání a vyhodnocování všech veřejných zakázek, zajištění větší konkurence a zvýšení kvality 
poptávaných produktů a služeb. 

Opatření 1.2.3. Budova úřadu odpovídající 21. století 

Rekonstrukce budovy úřadu s cílem vytvořit moderní a nízkonákladovou radnici, která bude uživatelsky 
příjemná pro zaměstnance i pro návštěvníky. 
 

Odpovědnost 

gesční radní: radní pro oblast majetku, radní pro oblast budovy ZŠ a MŠ, radní pro oblast investic, financí, 

rozpočtu, dotací, participativního rozpočtu, radní pro oblast rekonstrukce radnice 

gesční odbor úřadu: Kancelář starostky, Odbor kontroly a komunikace, Odbor ekonomický, Odbor 

majetkoprávní 

 

Příklady realizace 

● nastavení rozpočtových pravidel pro sestavování dlouhodobě udržitelného rozpočtu MČ Praha 10 

● transparentní pravidla pro hospodaření s majetkem MČ Praha 10 

● zapojení občanů do participativního rozpočtu 

● zlepšení evidence a zavedení moderního systému správy a údržby nemovitého majetku MČ Praha 

10 

● zkvalitnění fungování akciových společností MČ Praha 10 

● stanovení plánu investičních priorit do roku 2030 

● kompletní obnova materiálně technické základny škol zřizovaných MČ Praha 10 

● zavedení rozklikávacího rozpočtu 

● zajištění větší konkurence veřejných zakázek, snížení ceny a zvýšení kvality poptávaných produktů 

a služeb 

● zkvalitňování dotačních programů MČ Praha 10 

● rekonstrukce budovy Úřadu MČ Praha 10 

● rekonstrukce Strašnického divadla 

● rekonstrukce Kulturního domu Eden 

● rekonstrukce Kulturního domu Barikádníků 

● rekonstrukce Strašnické školy 

● rekonstrukce Čapkovy vily 

● rekonstrukce Kolbenovy vily 

 

Zainteresované strany 

● zaměstnanci úřadu 

● zastupitelé MČ Praha 10 
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● Magistrát hl. města Prahy  

● veřejné instituce a organizace 

● nadační fondy 

● příspěvkové organizace MČ Praha 10 

● akciové společnosti MČ Praha 10 

● nájemci nebytových prostor 

● veřejnost 
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2 ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ: PRAHA 10 ZELENÁ 

Přírodní zdroje nejsou neomezené, proto je nutno s nimi nakládat šetrně a 

odpovědně. Do péče o veřejnou zeleň a veřejná prostranství se zapojují i občané, kteří 

se tak podílejí na vytvoření kvalitního a příjemného prostředí Prahy 10.   

 

 

 

Hlavní problémy a výzvy  

Problémy 

● slabá a nesystematická podpora udržitelného rozvoje na úrovni městské části 

● žádná osvětová kampaň zaměřená na šetření pitnou vodou 

● velké úniky vody ve staré zástavbě 

● chybějící data znečišťujících látek vypouštěných do povrchových vod – problematika hl. m. Prahy 

 nedostatečná péče o některé plochy zeleně 

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

● náhradní výsadba nekompenzuje ekologickou újmu vzniklou výstavbou 

● nárůst zpevněných ploch u rodinných domů na úkor zahrad 

● nepořádek v okolí kontejnerů 

● nízký podíl územních systémů ekologické stability na území MČ Praha 10 (2,9 %) proti 

celopražskému průměru (13,5 %) 

 

Výzvy  

● sladění záměrů hl. m. Prahy a MČ Praha 10 

● ucelená koncepce pro městský mobiliář ve spolupráci s hl. m. Prahou 

● vytvoření strategický dokument pro zahrádkaření ve městě 

● nastavení systému vzdělávání k udržitelnému rozvoji ve všech cílových skupinách  

● zpracování vlastní koncepce MČ Praha 10 nakládání s dešťovou vodou 

● zadržování, postupné vsakování a následné využití srážkových vod (závlaha zeleně, užitková voda 

v budovách aj.) 

● kvalifikovaný odhad spotřeby pitné vody na veřejně přístupných plochách ve správě MČ Praha 10 

a nastavení podmínek pro nenavyšování spotřeby nebo její snížení 

● průběžná evidence a vyhodnocování koeficientu ekologické stability a jejich využití v 

připomínkování a stanoviscích městské části v územních řízení 

● preferování a podpora řešení modré a zelené infrastruktury 

● úklid černých skládek v lesích a podpora dobrovolnického úklidu 

● podpora komunitních zahrad, kompostování, recyklace a projektů odpovědné spotřeby 

● smysluplná výsadba zeleně zejména v ulicích z hlediska druhové skladby i funkce 

● podpora vzniku zelených střech převážně při výstavbě nových budov 

 

Cíle Strategického plánu hlavního města Praha  

● 1.4 Zdravé město 

● 3.3. Odolnost a bezpečnost 
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Strategický cíl 2.1. Kvalitní péče o životní prostředí  

Zdravé životní prostředí je nezbytnou podmínkou pro udržitelný rozvoj Prahy 10 a vyšší kvalitu života 

obyvatel. 

Opatření 2.1.1. Zvyšovat kvalitu veřejné zeleně 

Systémově revitalizovat zelené plochy se snahou o vytvoření příjemného prostředí pro všechny občany. 

Opatření 2.1.2. Udržovat čistotu veřejných prostranství 

Profesionální a pravidelná péče o čistotu ulic a veřejných prostranství, kvalitní údržba městské zeleně, parků 

a rekreačních ploch. 

Opatření 2.1.3. Šetrné nakládání s přírodními zdroji 

Přírodní zdroje je nutné ochraňovat a usilovat o čisté ovzduší, vodu a půdu. 

 

Odpovědnost 

gesční radní: radní pro oblast životní prostředí 

gesční odbor úřadu: Odbor životní prostředí, dopravy a rozvoje, Odbor hospodářské správy  

 

Příklady realizace 

● péče o zelené plochy a jejich revitalizace, např. park Na Solidaritě, okolí Botiče a parčíky u 
Malešického náměstí 

● smysluplná výsadba zeleně zejména v ulicích z hlediska druhové skladby i funkce 

● zvyšování podílu zeleně v urbanizovaném prostředí (systém menších parků, propojenost zelených 
ploch) 

● plán izolační zeleně 

● dílčí opatření proti suchu (samozavlažovací vaky, vsakovací boxy pro retenci dešťových srážek) 

● měření spotřeby pitné vody na území MČ Praha 10 a nastavení podmínek pro nezvyšování spotřeby 

nebo její snížení 

● iniciování údržby vodních toků 

● sledování veškerých spotřeb energií budov ve správě MČ Praha 10 

● monitoring oblastí se zhoršenou kvalitou ovzduší ve spolupráci s Hygienickou stanicí hl. m. Prahy 

● rozšíření statutu Významného krajinného prvku pro Slatiny 

 

Zainteresované strany 

● zaměstnanci úřadu 

● zastupitelé MČ Praha 10 

● veřejnost 

● uživatelé veřejných prostranství 

● příspěvkové organizace zřizované MČ Praha 10 

● městské organizace 

● Magistrát hl. města Prahy 
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Strategický cíl 2.2. Aktivní zapojení veřejnosti do péče o životní prostředí  

Podpora občanů zapojených do sdílené odpovědnosti za udržitelný rozvoj Prahy 10. 

Opatření 2.2.1. Podporovat a rozšiřovat dobrovolnické aktivity v péči o životní prostředí  

Dobrovolnické aktivity jsou nedílnou součástí péče o životní prostředí. 

Opatření 2.2.2. Podporovat a realizovat osvětu o životním prostředí 

Vzdělaný občan se zajímá a zapojuje do ochrany přírodních zdrojů a zkvalitňování veřejných ploch. 

 

Odpovědnost 

gesční radní: radní pro oblast životní prostředí 

gesční odbor úřadu: Odbor životní prostředí, dopravy a rozvoje 

 

Příklady realizace 

● podpora dobrovolnických úklidů 

● zakládání komunitních zahrad 

● zapojování obyvatel do výsadby stromů 

● nastavení systému vzdělávání k udržitelnému rozvoji ve všech cílových skupinách 

● podpora spolupráce s neziskovým a soukromým sektorem na lokálních nebo celonárodních 

kampaních (např. Ukliďme Česko, Den Země) 

 

Zainteresované strany 

● zaměstnanci úřadu 

● zastupitelé MČ Praha 10 

● dobrovolníci 

● neziskové organizace 

● mateřské a základní školy zřizované MČ Praha 10 

● podnikatelé 
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3 UDRŽITELNÁ SPOTŘEBA A VÝROBA: PRAHA 10 UDRŽITELNÁ 

Žijeme v období hojnosti a dostupnosti spotřebního zboží, a tak se jednou z 

civilizačních chorob stává tzv. konzumní společnost. Je potřeba se zamyslet nad 

dopady konzumního způsobu života, přijmout výzvy ke změně chování a přispět k 

prosazení udržitelného rozvoje. Samospráva je odpovědný spotřebitel, který se 

zamýšlí nad nákupy zboží a služeb, předchází vzniku odpadů a podporuje možnosti 

jejich recyklace. Sleduje, vyhodnocuje a snižuje spotřeby energií v budovách v 

majetku městské části. 

Hlavní problémy a výzvy  

Problémy 

● energeticky nehospodárný objekt Úřadu MČ Praha 10 v havarijním stavu 

● každodenní znečišťování okolí sběrných nádob tříděného odpadu volně odkládanými odpady  

a zneužívání nádob pro odkládání podnikatelského odpadu 

● nevyhodnocování spotřeby energií v budovách v majetku městské části 

 

Výzvy  

● realizace podzemních kontejnerů, výstavba stání pro separaci 

● sledování veškerých spotřeb energie budov a majetku městské části 

● rekonstrukce budovy Úřadu MČ Praha 10 včetně jejího zateplení 

● systematická práce a aktivity energetického manažera, jeho spolupráce s vedením základních a 

mateřských škol na systematickém měření a analýze vedoucí k úsporám energií 

● osvětová kampaň na téma správného třídění odpadů a předcházení vzniku odpadu  

● osvěta v oblasti třídění bioodpadu 

● podpora ekologických osvětových akcí ve školách 

● využití dotačních titulů pro nakládání s odpady či předcházení jejich vzniku 

● rozšiřování domovních stanovišť tříděného sběru (hradí Magistrát hl. m. Prahy) 

● podpora sběru dalších odpadních komodit 

● vytvořit podmínky pro kompostování rostlinného odpadu, např. umístěním větších biokompostérů, 

podporou komunitního kompostování 

● zabezpečit zneužívání kontejnerových stání vybudováním oplocení, tzv. klecí 

Cíle Strategického plánu hlavního města Praha  

● 3.3 Odolnost a bezpečnost 

 

Strategický cíl 3.1. Udržitelná spotřeba úřadu a jeho organizací  

Úřad a jeho organizace se chovají úsporně, efektivně a dbají na ekologický provoz. 

Opatření 3.1.1. Energeticky efektivní správa budov 

Pomocí energetického managementu dojde k finančním úsporám za energie v budovách v majetku MČ 

Praha 10. 
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Opatření 3.1.2. Prosazovat společenskou odpovědnost při nákupech 

Zajištění nákupu spotřebního materiálu s ohledem na ochranu životního prostředí se snahou o 

společenskou odpovědnost. 

 

Odpovědnost 

gesční radní: starostka MČ Praha 10, radní pro oblast životní prostředí, radní pro oblast finance, rozpočet 

gesční odbor úřadu: Odbor hospodářské správy 

 

Příklady realizace 

● snížení energetické náročnosti budov v majetku MČ Praha 10 

● pasportizace objektů v majetku MČ Praha 10 s ohledem na snížení energetické náročnosti a 

udržitelnosti budov 

● systematické vyhodnocování dat za účelem snížení spotřeby energií v budovách v majetku MČ 

Praha 10 

● zavedení energetického managementu 

● centralizovaný nákup energií 

● zpracování Energetická koncepce MČ Praha 10 pro budovy v majetku MČ 

● odpovědné zadávání veřejných zakázek s ohledem na udržitelný rozvoj 

● podpora fairtradových produktů 

 

Zainteresované strany 

● zaměstnanci úřadu 

● zastupitelé MČ Praha 10 

● příspěvkové organizace zřizované MČ Praha 10 

● neziskové organizace 

● uživatelé budov ve správě MČ Praha 10 

● poskytovatelé služeb energií   

● podnikatelé 

 

Strategický cíl 3.2. Odpovědné nakládání s odpady a předcházení jejich vzniku 

Omezování tvorby odpadu a jeho další zpracování je jedním ze zásadních témat ochrany a zachování 

zdravého životního prostředí pro budoucí generace.  

Opatření 3.2.1. Snižovat produkci odpadů a podporovat jejich další využití 

Podporou bezobalového hospodářství, recyklací odpadů a projektů odpovědné spotřeby chráníme přírodní 

zdroje. Zavedením systému cirkulární ekonomiky podporujeme další využití odpadů. 

Opatření 3.2.2. Informovat a vzdělávat veřejnost o nakládání s odpady 

Zapojením cílových skupin různého věku zvyšujeme povědomí o odpovědném nakládání s odpady a 

snižování jejich produkce. 

 

Odpovědnost 

gesční radní: radní pro oblast životní prostředí 

gesční odbor úřadu: Odbor životní prostředí, dopravy a rozvoje 
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Příklady realizace 

● nastavení vzdělávání pro různé cílové skupiny v oblasti snižování produkce odpadu 

● minimalizace jednorázových obalů (na akcích pořádaných nebo spolupořádaných MČ Praha 10, 

kampaň Dost bylo plastu, bezobalové farmářské trhy atd.) 

● podpora organizátorů výměny oblečení (swap) na území MČ 

● podpora bezobalových obchodů 

● zavádění širokého spektra separovaných odpadů (kovy, baterie, kartony, elektrospotřebiče, oleje, 

bio, nebezpečný odpad) 

● optimalizovaná distribuce košů na odpadky 

● omezovat plýtvání s jídlem (osvěta) 

● pořádání kampaní ke snižování ekologických dopadů 

● zapojení do projektu Cirkulární ekonomika 

● podpora kompostování 

 

Zainteresované strany 

● zaměstnanci úřadu 

● zastupitelé MČ Praha 10 

● svozové společnosti odpadů 

● příspěvkové organizace zřizované MČ Praha 10 

● neziskové organizace 

● veřejnost 

● podnikatelé 
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4 DOPRAVA A MOBILITA: PRAHA 10 DOSTUPNÁ  

Městská část prostupná pro pěší, cyklisty, veřejnou dopravu a automobily. Pyšní se 

kvalitní a širokou nabídkou hromadné dopravy, která motivuje obyvatele k jejímu 

využívání. Nabízí pohodlný, atraktivní a bezbariérový pohyb po městské části, a to 

jak pro pěší a vozíčkáře, tak cyklisty. Preferuje pohyb bez emisí a nabízí alternativy. 

Dbá na kvalitní automobilovou infrastrukturu, podílí se na vytvoření parkovacího 

systému a podporuje dostavbu městského a pražského okruhu.  

 

Hlavní problémy a výzvy 

Problémy 

 

● neexistence oficiálního pasportu problémových míst na dopravní infrastruktuře pro systematické 

odstraňování dopravních problémů 

● kapacitní problémy na některých úsecích tramvajových tratí 

● nesouvislost cyklistických opatření 

● vnitřní dluh na údržbě stávající infrastruktury hl. m. Prahy 

● nedokončená síť pražského a městského okruhu 

● přetížení komunikační sítě v určitých oblastech 

● negativní dopad automobilové dopravy (zejména emise skleníkových plynů) na kvalitu ovzduší, 

veřejné zdraví a životní prostředí obecně 

● nevyužívání elektromobilů pro potřeby městské části 

● chybějící dobíjecí místa pro elektrovozidla 

● zásadní deficit parkovacích kapacit na území městské části 

● parkující auta na chodnících (omezená možnost pohybu pro chodce, handicap, kočárky) 

● nedostatečný počet zásobovacích stání 

● nedostatečná kapacita P+R na Praze 10 

● špatný stav některých chodníků 

● autovraky v ulicích 

 

Výzvy 

 

● zavedení zón placeného stání 

● komplexní navýšení parkovacích kapacit na území Prahy 10 

● výstavba parkovacích domů 

● podpora realizace dobíjecích stanic, a to i na pozemcích MČ Praha 10 

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

● a chodníkových povrchů 

● rozvoj elektromobility osobní i veřejné dopravy (př. nekolejová doprava – elektrobusy, bateriové 

trolejbusy) 

● sladění možností a aktivit hl. m. Praha, Technické správy komunikací, IPR Praha a Dopravního 

podniku ve prospěch městské části 

● systémové zpracování a rozčlenění tématu bezpečnosti a nastavení pravidel pro pravidelné aktivity 

prevence a jejich prezentaci 

● využití podnětů občanů k vytvoření aktualizovaného pasportu dopravní infrastruktury s vyznačením 

problémových míst a návrhem na odstranění nedostatků 

● přijetí dopravního odborníka na samosprávnou pozici v rámci Úřadu MČ Praha 10 

● zvýšení bezbariérovosti městské části a její pěší prostupnosti 



   

21 
 

● dokončení vnitřního i vnějšího okruhu 

● zefektivňování Pražské integrované dopravy, zvyšování komfortu a služeb veřejné dopravy 

● využití prvků Smart Cities 

● transparentní rozvoj car/bike sharing 

● vybudování cyklistických stezek 

● realizované kroky ke zvýšení kapacity klíčových tramvajových tratí 

● realizace bezpečnostních prvků – radarové značky 

● elektronické nahlašování autovraků v ulicích 

 

Cíle Strategického plánu hlavního města Praha  

● 1.5 Udržitelná mobilita 

 

Strategický cíl 4.1. Dostupná, kvalitní a atraktivní městská hromadná doprava 

S provozovatelem městské a příměstské hromadné dopravy spolupracovat na vytvoření přívětivé dopravy, 

která motivuje občany k jejímu využívání. 

Opatření 4.1.1. Aktivně se podílet na plánování rozvoje městské hromadné dopravy 

Ve vzájemné spolupráci koordinovat plánování rozvoje infrastruktury a usilovat o její zefektivnění. 

Upravovat přestupní vazby vlídné pro občany a rozšiřovat bezbariérové přístupy. 

 

Odpovědnost 

gesční radní: radní pro oblast doprava a parkování 

gesční odbor úřadu: Odbor životní prostředí, dopravy a rozvoje 

 

 

Příklady realizace 

● podpora rozvoje tramvajových spojení hl. m. Prahy (smyčka Zahradní město, smyčka Depo 

Hostivař, Vinohradská – Sídliště Malešice ad.)  

● podpora ekologizace autobusové dopravy (elektromobilita, vodík, apod.), trolejbusy 

● výstavba železničních stanic Praha-Zahradní Město, Praha-Eden, Praha-Depo Hostivař 

● bezbariérový přístup do stanic metra 

● spolupráce MČ Praha 10 se Středočeským krajem a hl. m. Praha pro zvýšení nabídky hromadné 

dopravy pro Středočechy 

● spolupracovat na stabilizaci urbanistického vývoje rozvojových lokalit s cílem stabilizace vedení 

infrastruktury veřejné dopravy v celoměstsky významných relacích (východní tramvajová tangenta: 

Želivského – Slavia – Bohdalec – Michle/Spořilov) 

● zlepšení dostupnosti a přehlednosti přestupních uzlů veřejné dopravy (zkrácení přestupních 

vzdáleností, zvýšení atraktivity a kvality veřejného prostoru) 

● aktivně zprostředkovávat dialog mezi občanem, městskou částí a investorem (Dopravní podnik 

Praha, hl. m. Praha) 

● zvyšovat kvalitu veřejného prostranství v okolí zastávek městské hromadné dopravy 

 

Zainteresované strany 

● zaměstnanci úřadu 

● zastupitelé MČ Praha 10 

● občané 



   

22 
 

● cestující městskou hromadnou dopravou (kolejová a autobusová doprava) 

● handicapovaní občané 

● provozovatelé městské hromadné dopravy 

● městské organizace 

● veřejné instituce a organizace 

  

Strategický cíl 4.2. Zklidňovat automobilovou dopravu   

Kvalitní, přehledný a chytrý dopravní systém pro řidiče rezidenty i nerezidenty. Nabízí výhodnější bezemisní 

alternativy k individuální motorové automobilové dopravě v rámci městské části a Prahy. Zajišťuje bezpečný 

prostor pro pěší, cyklisty, cestující a řidiče. Disponuje infrastrukturou podporující vozidla pohánějící 

alternativní paliva a inspiruje se současnými trendy.     

Opatření 4.2.1. Utvářet kvalitní systém parkování sloužící obyvatelům Prahy 10   

Návštěvníci Prahy 10 mají možnost využívat odstavná parkoviště již při příjezdu do Prahy, která mnohdy 

kapacitně nevyhovují. Navýšením jejich kapacit může dojít ke snížení počtu aut projíždějících nebo 

přijíždějících do Prahy 10. Rezidenti Prahy 10 využijí parkovací systém nebo volnou kapacitu v nově 

postavených parkovacích domech. 

Opatření 4.2.2. Prosazovat úpravy dopravně nebezpečných a rizikových míst   

Realizovat prvky v dopravě pro bezpečnější prostor příjemný pro chodce, handicapované občany, řidiče, 

cyklisty i uživatele městské hromadné dopravy. 

Opatření 4.2.3. Podporovat alternativní druhy dopravy  

Dopravní infrastrukturu využívají i cyklisté a další tzv. alternativní druhy dopravy, proto je potřeba vytvářet 

podmínky pro jejich využívání. Ke zlepšování životního prostředí může dopomoci využívání aut na 

alternativní paliva se zajištěním podmínek pro jejich provoz. Moderní trendy v městské dopravě s využitím 

prvků Smart Cities zlepší kvalitu života občanů. 

 

Odpovědnost 

gesční radní: radní pro oblast doprava a parkování 

gesční odbor úřadu: Odbor životní prostředí, dopravy a rozvoje 

 

Příklady realizace 

● zavedení zón placeného stání 

● navýšení počtu parkovacích míst   

● zřízení dobíjecích stanic, rozvoj elektromobility 

● systémové opravy silničních a chodníkových povrchů ve spolupráci s Technickou správou 

komunikací  

● zřízení nebo rozšíření P+R ve vazbě na významné přestupní terminály MHD 

● navýšení kapacity parkoviště Depo Hostivař (ve vlastnictví hl. město Praha) 

● realizování pocitových map pro zjištění problémových míst a návrhem na odstranění nedostatků 

● usilování o dokončení vnitřního i vnějšího okruhu 

● vybudování parkoviště Jasmínov. 

● využití prvků Smart Cities, realizace bezpečnostních prvků – radarové značky 
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Zainteresované strany 

● zaměstnanci úřadu 

● zastupitelé MČ Praha 10 

● občané 

● uživatelé automobilové dopravy 

● soukromé společnosti 

● provozovatelé městské hromadné dopravy 

● Magistrát hl. m. Praha 

● Středočeský kraj 

  

Strategický cíl 4.3. Prostupné území pro bezpečný a bezbariérový pohyb  

Pěší i handicapovaní občané potřebují území, které je bezpečné a příjemné z hlediska jeho využívání. 

Zvyšováním informovanosti, spoluprací a působením na různé cílové skupiny může docházet k jeho 

proměně a ke zvýšení povědomí o možnostech bezpečného pohybu. 

Opatření 4.3.1. Vytvářet bezpečný a příjemný prostor pro pohyb pěších  

Veřejný prostor s mobiliářem a bezpečným prostředím motivuje občany k procházkám a odpočinku. 

Opatření 4.3.2. Informovat a vzdělávat veřejnost v oblasti udržitelné mobility a 

bezpečnosti v dopravě 

 

Pro všechny věkové skupiny je vhodné realizovat osvětu o způsobu chování v dopravním provozu a možností 

využívání různých druhů dopravy s uvědoměním si jejich předností i rizik. 

 

Odpovědnost 

gesční radní: radní pro oblast doprava a parkování 

gesční odbor úřadu: Odbor životní prostředí, dopravy a rozvoje 

 

Příklady realizace 

● vznik drážní promenády na opuštěném tělese části železniční trati č. 221 Praha – Benešov 

● zvýšení bezbariérovosti městské části a její pěší prostupnosti 

● podpora kampaně „Do práce na kole“ a zbudování vhodné kolárny na Úřadu MČ Praha 10  

● rozšiřování sítě cyklistických stezek 

● zkvalitňovat infrastrukturu pro pěší i cyklisty (chodníky, mobiliář, bezpečné přechody) 

● realizování programu Bezpečné cesty do škol / Pěšky do školy 

● systémové zpracování a rozčlenění tématu bezpečnosti a nastavení pravidel pro pravidelné aktivity 

prevence a jejich prezentaci 

● spolupráce s BESIP a dalšími organizacemi v rámci osvěty 

● podporování rozvoje rekreační cyklistiky 

● podporování rozvoje mikromobility 

 

Zainteresované strany 

- zaměstnanci úřadu 

- zastupitelé MČ Praha 10 

- cyklisté, pěší 

- veřejnost 

- policie městská i státní 
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- neziskové organizace,  

- Magistrát hl. města Prahy 

- městské organizace  

- příspěvkové organizace zřizované MČ Praha 10 
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5 ZDRAVÍ A SPORT: PRAHA 10 ZDRAVÁ 

Základním tématem této oblasti je prevence. Obyvatelé Desítky jsou informováni o 

aktivitách, které se v městské části pořádají, mají dostatečné zázemí pro sportovní 

aktivity a mají možnost účastnit se vzdělávacích a praktických akcí. Lékaři a zdravotní 

organizace se navzájem znají a sdílejí informace, které mohou dále poskytnout svým 

pacientům.  

 

Hlavní problémy a výzvy  

Problémy  

● absence zdravotního plánu MČ Praha 10 
● chybějící systém sledování vybraných zdravotních rizik a chorob (sledováno na úrovni hl. m. Prahy) 
● značný počet kuřáků mezi mládeží 
● zhoršování zázemí pro pohybové aktivity na území městské části v důsledku nedostatku financí 
● technický stav některých sportovišť 
● nevyužívání sportovních zařízení v dopoledních hodinách 
● nevyužívání sportovních hřišť při základních školách pro veřejné sportování 

Výzvy  

● realizace dotazníkového šetření zjišťující spokojenost a potřeby obyvatel v sociálně-zdravotní 
oblasti 

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

● vytvoření „Koncepce rodinné politiky“ 
● každoroční pořádání akcí na podporu zdraví a zdravého životního stylu 
● rozvoj sportovních aktivit (cvičení maminek s dětmi, kvalitní síť cyklostezek, aj.) 
● otevření školních hřišť veřejnosti 
● rekonstrukce hřišť školních, dopravních, dětských, sportovních i pro seniory 
● zvýšená míra osvěty ve školách na téma škodlivosti a následků kouření, užívání drog, nezdravého 

životního stylu, pohlavních chorob aj. 
● spolupráce s Fakultní nemocnicí Královské Vinohrady 
● optimalizace služeb pro seniory 

 

Cíle Strategického plánu hlavního města Praha  

● 1.1 Soudržné město 

● 1.2 Komunitní život 

● 1.4 Zdravé město 

● 2.4 Vzdělávání 

Strategický cíl 5.1. Kvalitní informovanost, spolupráce a osvěta v oblasti 
prevence nemocí a podpory zdraví  

Informovaný občan dbá o své zdraví, zná příznaky nemocí a včas vyhledá lékaře.  

Opatření 5.1.1. Spolupracovat s lékaři a dalšími organizacemi v oblasti zdraví 

Účelně spolupracovat s lékaři a dalšími organizacemi zabývajícími se zdraví. Spolupráce se zaměřuje na 

realizaci osvětových kampaní napříč generacemi. Obyvatelé jsou kvalitně informováni o službách 
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dostupných v naší městské části. Součástí kvalitní spolupráce je i podpora praktických lékařů a specialistů 

tak, aby poskytovali služby v co největší šíři a kvalitě ve všech částech Prahy 10. 

 

Odpovědnost 

gesční radní: radní pro oblast zdravotnictví 

gesční odbor úřadu: Odbor sociální, Odbor kultury a projektů, Odbor školství, Odbor majetkoprávní, 

Kancelář starostky  

 

Příklady realizace 

● zrekonstruování polikliniky Malešice 

● podporování praktických lékařů a specialistů, vzájemná spolupráce pro zkvalitňování služeb  

● sledování stavu zdraví obyvatel v návaznosti na osvětu a kampaně (spolupráce s Hygienickou stanicí 

hl. m. Praha 

● spolupráce s Fakultní nemocnicí Královské Vinohrady 

● vydávání informačních brožur, informování na webu Sociální a zdravotní portál MČ Praha 10  

● využívání dotačního programu Ministerstva zdravotnictví na osvětové akce 

● sledování spokojenosti občanů s kvalitou a dostupností zdravotních služeb  

● spolupráce s organizacemi v oblasti zdraví, osvětové akce ve školách a dalších cílových skupin.  

● pořádání kurzů první pomoc. 

 

Zainteresované strany 

- zaměstnanci úřadu 

- veřejnost 

- zdravotnická zařízení 

- lékaři 

- státní instituce 

- veřejné instituce a organizace 

- neziskové organizace 

- soukromé společnosti 

   

Strategický cíl 5.2. Pestrá nabídka sportovních a volnočasových aktivit pro 
každého 

Široká nabídka organizovaných a neorganizovaných sportovních aktivit s kvalitním zázemí.   

Opatření 5.2.1. Využívat, modernizovat a udržovat sportoviště   

Dostatečné množství a kvalitní sportoviště nabízí obyvatelům atraktivní prostor pro sportovní aktivity. 

Nezbytnou součástí je finanční podpora za účelem údržby a modernizace prostor určených pro volnočasové 

aktivity všech věkových kategorií. 

Opatření 5.2.2. Vytvářet podmínky pro aktivní spolupráci a podporu klubů, spolků v 

oblasti sportu 

Nabídka širokého spektra organizovaných a neorganizovaných sportovních aktivit, které uspokojí obyvatele 

městské části, je podpořena efektivním, rychlým, transparentním a spravedlivým rozdělováním dotací. 

Důležitou roli hraje síťování organizací a informovanost.   

 

Odpovědnost 

gesční radní: radní pro oblast sport a volnočasové aktivity 
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gesční odbor úřadu: Odbor kultury a projektů, Odbor životní prostředí, dopravy a rozvoje, Odbor školství, 

Odbor majetkoprávní 

 

Příklady realizace 

● analýza stavu a dostupnosti sportovní infrastruktury v majetku MČ Praha 10 

● otevření školních hřišť veřejnosti a zajištění správců 

● revitalizace parku Na Solidaritě 

● průběžná údržba toku Botiče a jeho okolí 

● výstavba sportovní haly Přípotoční 

● vznik Komunitně-volnočasové zóny Vršovice u Gymnázia Přípotoční 

● výstavba haly a hřiště Solidarita 

● rekonstrukce stadionu Ďolíček 

● udržovat a modernizovat sportoviště s podporou „zdravého“ sportování 

● vytvoření databáze sportovních subjektů a infrastruktury 

● oceňování práce sportovních pracovníků a dobrovolníků 

● propagování sportovních aktivit 

 

Zainteresované strany 

- zaměstnanci úřadu 

- příspěvkové organizace zřizované MČ Praha 10 

- neziskové organizace 

- veřejnost 

- uživatelé hřišť a sportovišť 

- sportovní kluby a organizace 

- veřejné instituce a organizace 

- Magistrát hl. města Prahy 

- soukromé společnosti 
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6 MÍSTNÍ EKONOMIKA A PODNIKÁNÍ: PRAHA 10 PODNIKAVÁ 

Nedílnou součástí prosperující městské části je vytváření prostředí vhodného pro 

rozvoj podnikání s podnikateli, kteří mají zájem o spolupráci, předávají si své 

zkušenosti a podílejí se podle svých možností na zkvalitňování prostředí vhodného 

pro příjemný život obyvatel. 
 

 

Hlavní problémy a výzvy  

Problémy 

● chybějící aktivní nástroje podpory pro místní podnikatele nebo vznik nových podnikatelských 

subjektů 

● chybějící systematická komunikace s místními podnikateli a firmami 

● nedostatečně nastavený systém ve vztahu k rostoucímu počtu poskytovatelů ubytovacích služeb 

prostřednictvím Airbnb vedoucí ke snížení příjmu MČ Praha 10 z ubytovacích poplatků 

● chybějící přehled o podnikatelské struktuře na Praze 10 

● neexistující síť podnikatelů, nedostatečné sdílení dobré praxe 

● doposud opomíjená spolupráce s podnikateli ze strany MČ Praha 10 

● zdlouhavé úřední postupy (např. při pořizování předzahrádky) 

 

Výzvy  

● zmapování podnikatelské struktury MČ Praha 10 

● komunikace s podnikateli malými i velkými a zjištění jejich potřeby 

● podpora vzniku coworkingových center (jako prostoru pro síťování a sdílení dobré praxe)  

● navázání dlouhodobé a koncepční spolupráce s podnikateli s cílem hledat řešení případných 

problémů soužití 

● spolupráce městské části s Hospodářskou komorou 

● podpora mikro a malých podniků (např. pronájem prostor, zásobník projektů, propagace) 

● podpora začínajících podnikatelů formou vzdělávacích seminářů, tzv. podnikatelský inkubátor 

● vznik manuálu pro pronájem veřejných prostranství 

● řešit hlučné provozy převážně v nočních hodinách (např. hotely, herny) 

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

● smysluplný rozvoj obchodních center na sídlištích a jejich blízkého okolí 

● podporovat rozšíření služeb pro občany (zavést poštu, infocentrum na Skalce, knihobudky apod.) 

 

Cíle Strategického plánu hlavního města Praha  

● 2.1 Významný region 

● 2.2 Podnikání a inovace 

● 2.4 Vzdělávání 
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Strategický cíl 6.1. Praha 10 pro podnikatele a podnikatelé pro Prahu 10  

Navázání a upevnění vzájemné spolupráce s cílem zapojit podnikatele do místního dění a projektů v Praze 

10. 

Opatření 6.1.1. Vytvořit funkční systém spolupráce mezi radnicí a podnikateli 

Nastavení fungující platformy podnikatelů a živnostníků na území MČ Praha 10, která vychází z analýzy 

potřeb v podnikatelském prostředí.  

Opatření 6.1.2. Podporovat oboustranně prospěšnou spolupráci mezi městskou částí a 

podnikateli 

Pořádáním pravidelných setkání, oceňováním kvalitních provozoven a realizací společných projektů navázat 

fungující spolupráci, která bude zajímavá pro obě strany. 

 

Odpovědnost 

gesční radní: radní pro oblast podpora podnikání 

gesční odbor úřadu: Odbor živnostenský 

 

Příklady realizace 

● navázání dlouhodobé a koncepční spolupráce s podnikateli s cílem hledat řešení případných 

problémů soužití 

● podpora mikro a malých podniků (např. pronájem prostor, zásobník projektů, propagace) 

● podpora začínajících podnikatelů formou vzdělávacích seminářů, tzv. podnikatelský inkubátor 

● podpora kaváren a restaurací (např. kavárna přátelská rodině) 

● smysluplný rozvoj obchodních center na sídlištích a jejich blízkého okolí: OC Cíl, Květ, Astra a Skalka 

● podpora rozšiřování služeb pro občany (např. pošta na Skalce, infocentrum, knihobudky) 

● spolupráce s Hospodářskou komorou (vzdělávání podnikatelů, spolupráce se školami, možnosti 

dotačních výzev) 

● spolupráce s místními podniky a firmami za účelem podpory výměny zkušeností z dobré 

podnikatelské praxe 

● rekonstrukce Kolbenovy vily 

● vytvoření Koncepce podpory podnikání a jeho dalšího rozvoje 

 

Zainteresované strany 

- podnikatelé 

- zastupitelé MČ Praha 10 

- zaměstnanci úřadu 

- vzdělávací instituce 

- veřejné instituce a organizace 

- neziskové organizace 

- veřejnost 
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7 VZDĚLÁVÁNÍ A VÝCHOVA: PRAHA 10 VZDĚLANÁ 

Školství pečuje o tvůrčí potenciál našich dětí. Být tvůrčí znamená mít schopnost 

reagovat, nalézat nová řešení, kriticky myslet, nebát se, umět zdravě riskovat – a 

právě takové vlastnosti jsou nutným vybavením na cestě mladých lidí k osobnímu i 

společenskému úspěchu. Vzdělávání je potřeba v každém věku, proto je vhodné 

podporovat aktivity, které rozvíjejí osobnost. 

 

Hlavní problémy a výzvy  

Problémy  

● vysoký počet dětí ve třídách mateřských škol 

● administrativní náročnost řízení škol, nedostatek administrativních pracovníků (nepedagogů) ve 
školách 

● přetíženost vedoucích pracovníků škol v důsledku rozsáhlé agendy, která s pedagogickým 

procesem souvisí jen nepřímo 

● školy nemají k dispozici překladatele z cizích jazyků pro podporu komunikace s rodinami dětí 

s odlišným mateřským jazykem a pro běžné školní situace 

● pouze jedna ze základních škol v městské části Praha 10 je plně bezbariérová 

● administrativní náročnost inkluzivních opatření, která neúměrně zatěžují většinu pedagogů v rámci 

pedagogických sborů škol 

● nedostatek odborně kvalifikovaných pedagogů (učitelů, asistentů a dalších) ve školách 

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

● chybějící monitoring a vyhodnocení spolupráce nestátních vzdělávacích a kulturních organizací 

s městskou částí Praha 10 

● nedostatek inovativního přístupu ke vzdělávání 

● minimální podpora neformálního/občanského vzdělávání pro udržitelný rozvoj skrze dotační 

programy 

 

Výzvy 

 

● podpora spolupráce mezi školami na úrovni městské části Praha 10 

● podpora spolupráce s partnerskými školami v ČR i zahraničí 

● podpora městské části Praha 10 školám v oblasti právního i grantového poradenství 

● realizace profesního rozvoje pedagogů v rámci projektů místního akčního plánování 

a prostřednictvím tzv. vzdělávání pro sborovny 

● poskytování kvalitního vzdělávání v širokém rozsahu cílů 

● podpora výchovného poradenství 

● důsledná realizace koncepce primární prevence a péče o dobré klima škol a wellbeing žáků 

i pedagogů 

● budování kultury hodnocení jako nástroje ke zvyšování kvality vzdělávání na úrovni školy, vedení, 

pedagogů i žáků 

● podpora osvětových akcí k udržitelnému rozvoji na všech typech škol, nejen zřizovaných městskou 

● částí Praha 10 

● realizace výzkumu spokojenosti občanů se vzdělávacími institucemi v městské části Praha 10 

● podpora inovativního přístupu ke vzdělávání 

● ustanovení žákovského zastupitelstva 
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● vnímání škol jako lokálních kulturních center 

 

Cíle Strategického plánu hlavního města Praha  

● 2.4 Vzdělávání 

 

Strategický cíl 7.1. Inspirativní a vstřícné prostředí obecních škol s 
dostatečnou kapacitou 

 

Vytváření provozních a personálních podmínek pro kvalitní vzdělávací systém, který umožní osobnostní 

rozvoj. 

 

Opatření 7.1.1. Rozšiřování kapacit mateřských a základních škol 

Dostatečná kapacita mateřských a základních škol, která bude zajištěna nejen novou výstavbou, ale i 

rekonstrukcí stávajících budov. Důležitým podkladem je analýza současného stavu budov, sledování počtu 

dětí předškolního a školního věku a nalezení příležitostí pro zvýšení kapacit. Aktivně vyhledávat dotační 

příležitosti a možnosti externího financování.  

Opatření 7.1.2. Oprava a modernizace stávajících mateřských a základních škol 

Na počátku procesu oprav a modernizací je nutné provést pasportizaci. Důležité je správné plánování oprav 

a systematická rekonstrukce dle priorit. Zaměřit se na energeticky i materiálově úsporná řešení, obnovu 

vybavení škol a informačních technologií. 

Opatření 7.1.3. Podpora učitelů a dalších pracovníků ve školství  

Přispívat ke snižování zátěže pracovníků ve školství, podporovat je v úsilí rozvíjet silné stránky a vyrovnávat 

slabiny. Podporovat profesní rozvoj pedagogů, jejich finanční i jiné ocenění a vytváření podmínek pro práci 

ve školství.  

Opatření 7.1.4. Kvalitní školní stravování s odpovídajícím zázemím 

Vytvářet dobré podmínky pro přípravu a konzumaci jídla, zlepšovat prostředí jídelen a propojovat výuku s 

gastronomií. Pěstovat v dětech povědomí o potravinách, které konzumují a formovat jejich stravovací 

návyky.  

 

Odpovědnost 

gesční radní: radní pro oblast školství 

gesční odbor úřadu: Odbor školství 

 

Příklady realizace 

● systematická analýza kapacity škol zřizovaných MČ Praha 10 ve vztahu k demografickému vývoji 

● využití pasportu budov k naplánování systematické obnovy a rekonstrukce škol dle stanovených 

priorit 

● výstavba komplexu MŠ Bajkalská 

● revitalizace hřiště při ZŠ Brigádníků 

● rekonstrukce ZŠ V Olšinách 

● průběžné vyhodnocování a aktualizace Koncepce rozvoje školství MČ Praha 10 

● podpora spolupráce s partnerskými školami v zahraničí (ale i v rámci České republiky) nad rámec 

sportovních a kulturních aktivit, využití projektů e-Twinningu a obecně programu Erasmus + 
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● realizace profesního rozvoje pedagogů v rámci projektů místního akčního plánování 

a prostřednictvím tzv. vzdělávání pro sborovny 

● modernizace vnitřního vybavení škol, úpravy a vybavení školních hřišť zahrad a tělocvičen 

● oprava a vybavení školních jídelen 

● využití profesionálních kuchařů pro vzdělávání personálu (moderní kuchyně) 

● zjišťování spokojenosti s kvalitou stravování a úrovní prostředí 

● využívání nutričních a výživových poradců ve školách 

● propojení tématu výuky a stravování, osvěta na školách (jak vzniká jídlo, jak pěstovat potraviny, 

navrácení se ke zdravým potravinám) 

● zapojení do kampaní např. Pěstuj planetu, Zachraň jídlo atd.  

Zainteresované strany 

- děti a žáci ve školách a školských zařízeních 

- zaměstnanci škol a školských zařízení 

- další uživatelé škol a školských zařízení 

- rodičovská veřejnost 

- zaměstnanci úřadu 

- veřejné instituce a organizace  

- zastupitelé MČ Praha 10 

- personál školních jídelen 

- strávníci školních jídelen 

- městské organizace 

- soukromé společnosti 

- neziskové organizace 

Strategický cíl 7.2. Škola v centru dění  

Spolupráce nad rámec škol s komunitou a organizacemi neformálního vzdělávání. 

Opatření 7.2.1. Rozvoj žáků ve všech oblastech, podpora rovných příležitostí a inovativní 

vzdělávání  

Podpořit různé formy výuky a rozvoj dovedností a kompetencí žáků. Vést je ke kreativitě, podnikavosti a 

odpovědnosti. Umožnit žákům podílet se na rozvoji městské části.  

Opatření 7.2.2. Školy jako lokální kulturně-vzdělávací centra 

Význam školy by měl být nejen vzdělávací, ale také kulturní a společenský. Škola by měla mít přesah do 

lokality a být pojítkem místních obyvatel a organizací. Vzdělávací instituce jsou přirozeným centrem života 

lokalit a mají vliv na jejich kulturní rozvoj. 

Opatření 7.2.3. Spolupráce mezi všemi školami na území Prahy 10  

Pro kvalitní vzdělávání je důležité podpořit vzájemnou spolupráci mezi školami a dalšími organizacemi, 

spolky, odborníky a rodiči. Zavést pravidelná setkání ředitelů a učitelů, kam budou moci přinášet nápady na 

zlepšení a vyjadřovat své připomínky.  

 

Odpovědnost 

gesční radní: radní pro oblast školství 

gesční odbor úřadu: Odbor školství 
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Příklady realizace 

● přenášení příkladů dobré praxe, zavádění a standardizace nejvhodnějších postupů ve všech školách 

● ustanovení žákovského zastupitelstva, samosprávy pro vedení MČ Praha 10 

● inovativní a kreativní přístup ke vzdělávání 

● zintenzivnění komunikace mezi školou a rodičovskou veřejností, neformální edukace rodičů 

● realizace průzkumu spokojenosti občanů se vzdělávacími institucemi v MČ Praha 10 

● inkluzivní vzdělávání 

● podpora projektové výuky 

● rozvoj dovedností (jazykové, pohybové, IT atd.) 

● spolupráce s dalšími aktéry i neformálního vzdělávání (DDM, ZUŠ, školní družiny atd.) i spolupráce 

mezi sebou 

● aktivní účast škol na jejich propagaci a prezentaci 

● propojování, networking, spolupráce 

● síťování různých druhů/typů škol, sdílení zkušeností, příklady dobré praxe (inovativní programy ve 

vzdělávání a výchově) 

● využívání školních poradenských pracovišť 

● pokračování v Místním akčním plánu rozvoje vzdělávání (plánování, realizace, vyhodnocování) 

● spolupráce při přechodu dětí a žáků do dalších druhů škol, mezi MŠ a ZŠ a jednotlivými stupni ZŠ 

● zapojování do preventivních aktivit (osvěta, kampaně) 

● vytvoření sdílené databáze kontaktů škol a organizací pro vzájemnou spolupráci 

Zainteresované strany 

- vzdělávací instituce 

- děti, žáci, studenti 

- učitelé a školní personál 

- rodiče 

- veřejnost 

- neziskové organizace  

- kulturní organizace 

- zaměstnanci úřadu  

- zastupitelé MČ Praha 10 
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8 KULTURA A VOLNÝ ČAS: PRAHA 10 KULTURNÍ 

Kulturu tvoří umění, které vnímáme, historie, kterou sdílíme, lidé, se kterými se 

stýkáme, veřejný prostor, kde trávíme volný čas, či místo, kde žijeme. Kultura 

motivuje k péči o prostor, který nás obklopuje, usnadňuje komunikaci a vede k 

vzájemnému respektu a poznávání odlišností. Veřejný prostor je místo, který lidé 

aktivně využívají, kde se setkávají a mohou se podílet na jeho oživení. Jsou 

vytvářeny podmínky pro pestrou nabídku k využití volného času. 

 

Hlavní problémy a výzvy  

Problémy  

● chybějící systémový přehled o všech nabídkách kulturních aktivit 

● chybějící ucelený přehled o subjektech působících v oblasti kultury, komunitního a spolkového 

● života pro obyvatele 

● nedostatečná medializace a propagační servis kulturní nabídky organizací působících v MČ Praha 

10 

● nedostatečné využití nemovitých kulturních památek pro kulturní účely 

● nedostatečné zázemí některých čtvrtí pro kulturně komunitní život 

● nedostatečná infrastruktura pro konání kulturních akcí většího rozsahu 

● chybějící veřejně přístupná evidence kulturního dědictví 

● technický stav kulturních zařízení v majetku či správě MČ Praha 10 

● omezená nabídka kulturních aktivit pro děti 

● kulturní organizace zřizované MČ Praha 10 bez strategie 

● občany pociťovaný nedostatek kulturních zařízení v některých lokalitách (např. Zahradní Město) 

 

Výzvy  

● podpora nových kulturních projektů, či podpora umění ve veřejném prostoru, kultivace veřejného 

prostoru živou kulturou 

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

● vytvoření živé a dostatečně hluboké evidence a dokumentace kulturního dědictví pro potřeby jeho 

podpory 

● zpracování manuálu (koncepce) reklamních a informačních ploch na území MČ Praha 10 

● měření a analýza dostupných sociologických dat z oblasti kultury 

● zvýšení zájmu veřejnosti o kulturní dědictví 

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

● podpora místní kultury v jednotlivých lokalitách 

● podpora kulturních akcí a kreativních průmyslů v rámci revitalizace brownfields 

● spolupráce s kulturními a uměleckými subjekty celopražského významu 

 

Cíle Strategického plánu hlavního města Praha  

● 1.2 Komunitní život 

● 1.3 Život ve městě 

● 2.3 Kulturní značka 
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Strategický cíl 8.1. Inspirující prostředí pro rozvoj kultury  

Součástí kvality života je funkční a provozně udržitelná kulturně komunitní infrastruktura v jednotlivých 

lokalitách městské části fungující ve spolupráci s partnery, která zajistí místní potřeby a výběrově bude 

atraktivní i pro celopražské publikum.  

Opatření 8.1.1. Zajistit kvalitní podmínky pro rozvoj kulturních, komunitních a 

společenských aktivit obyvatel 

Důraz je kladen na špičkovou uživatelskou kvalitu revitalizací kulturních objektů ve správě městské části 

Praha 10, která odpovídá potřebám obyvatel hlavního města ve 21. století. 

Opatření 8.1.2. Systémová podpora rozvoje kultury v Praze 10 

Efektivní nástroje podpory, které přispějí organizacím i jednotlivcům k tomu, aby mohli spoluvytvářet 

kvalitní nabídku zejména pro obyvatele Prahy 10. Městská část pečlivě promýšlí nástroje podpory pro rozvoj 

kulturně-občanských aktivit, a tím rozvíjí kulturní prostředí a komunitní podhoubí. 

 

Odpovědnost 

gesční radní: radní pro oblast kultura a sousedské vztahy 

gesční odbor úřadu: Odbor kultury a projektů 

 

Příklady realizace 

● zkvalitnění programu a zajištění kvality služeb v KD Barikádníků 

● nalezení strategického partnera pro provoz Strašnického divadla 

● studie využití KD Eden 

● proměna Galerie DESET v multifunkční progresivní Waldesovo centrum s přístupem veřejnosti 

● proměna Čapkovy vily v otevřené místo kulturního, zejména literárního dění, tj. vytvoření 

literárního domu 

● kontinuální podpora fungování Vršovického zámečku pro oficiální ceremonie městské části 

● analýza potřeb, zjištění stavu budov, plán rekonstrukcí 

● průběžné vyhodnocování a aktualizace Koncepce rozvoje kultury MČ Praha 10 

● dotační podpora pro zajištění základního zázemí pro kulturní činnost, pro kulturní spolky a kluby 

● realizování projektu „Moje stopa“ 

● realizování projektu „Zásobník projektů“ 

● vytvoření databáze kulturních subjektů a kulturní infrastruktury, vytvoření systému propagace 

● nastavení servisu pro sousedské aktivity pomocí nabídky vybavení pro pořádání akcí (např. stánky, 

mobiliář, ozvučení, základní produkční technika, mobilní WC) 

● realizování pravidelných setkávání s lokálními kulturními aktéry 

 

Zainteresované strany 

- veřejnost  

- neziskové organizace 

- kulturní organizace 

- vzdělávací instituce  

- církevní organizace  

- sportovní organizace 

- podnikatelé 

- příspěvkové organizace zřizované MČ Praha 10 

- zaměstnanci úřadu 
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- zastupitelé MČ Praha 10. 

Strategický cíl 8.2. Praha 10 kulturnější  

Různorodá nabídka kulturních, sousedských a uměleckých akcí a kvalitních doplňkových služeb. Radnice 

Prahy 10 je spíše koordinátorem a mediátorem veřejného prostředí než organizátorem vlastních akcí a do 

budování identity městské části zapojí také nejmladší obyvatele jako budoucí nositele hodnot.  

Opatření 8.2.1. Podporovat informovanost o významných osobnostech, historii a 

památných místech  

Prostřednictvím podpory genia loci určitých lokalit či kulturních památek tak budou moci obyvatelé 

prohlubovat svůj vztah k místu. Důležitou součástí je připomínat významné osobnosti městské části, stejně 

jako kulturně oživovat místa s nimi bezprostředně spojená. 

Opatření 8.2.2. Podporovat kulturu na celém území Prahy 10   

Zásadní je iniciace vzájemného propojení jednotlivých kulturních subjektů a nastavení komunikační 

strategie ze strany městské části Praha 10. Kultura se více soustředí do konkrétních lokalit a veřejný prostor 

je vnímán jako živé místo či zázemí a prostředí pro život, trávení volného času a realizaci rozličných 

kulturních aktivit.  

 

Odpovědnost 

gesční radní: radní pro oblast kultura a sousedské vztahy 

gesční odbor úřadu: Odbor kultury a projektů 

 

Příklady realizace 

● vydání knih o významných osobnostech Prahy 10 

● udělování čestných občanství 

● udělování Ceny Prahy 10 

● propagování osobnosti Jindřicha Waldese, mimo jiné prostřednictvím nově otevřeného Waldesova 

centra (bývalá Galerie DESET) 

● realizování projektu Příběhy našich sousedů 

● letní kino v různých částech MČ Praha 10 

● navázání spolupráce s místními kulturními aktéry při pořádání tradičních akcí MČ Praha 10 

● pravidelné setkání lokálních kulturních aktérů alespoň jednou za rok, a to v daných lokalitách 

● sledování a vyhodnocování dostupných sociologických dat z oblasti kultury 

● realizování interaktivních naučných stezek 

● podporování snahy obyvatel o zlepšení veřejného prostoru a komunitních zahrad 

● úprava veřejného prostoru u KD Barikádníků 

● umístění sochy Jindřicha Chalupeckého do veřejného prostoru 

● zmapování a pasportizace umění ve veřejném prostoru MČ Praha 10, a to za metodické spolupráce 

s IPR a Galerií hl. m. Prahy 

● spolupráce s uměleckým festivalem M3 či např. Signal Festivalem 

● vytvoření mapy kulturních aktérů 

Zainteresované strany 

- zaměstnanci úřadu  

- uživatelé kulturních, společenských a komunitních aktivit 

- neziskové organizace  

- kulturní organizace 
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- vzdělávací instituce  

- církevní organizace  

- sportovní organizace 

- soukromé společnosti 

- podnikatelé 

- příspěvkové organizace zřizované MČ Praha 10 

- zastupitelé MČ Praha 10 

  

Strategický cíl 8.3. Pestrá nabídka volnočasových aktivit 

Volnočasové aktivity jsou důležitou součástí života, ať jsou realizovány organizovaně, jednotlivci nebo 

dobrovolníky. Různé věkové skupiny mohou mít rozdílné potřeby a požadavky, proto je vhodné na ně 

reagovat a rozvíjet tak pestrost nabídek. Důležitou součástí jsou realizátoři volnočasových aktivit, kteří jsou 

motivováni k této činnosti. 

Opatření 8.3.1. Podporovat volnočasové aktivity pro širokou veřejnost 

Realizace volnočasových aktivit pro organizovanou či neorganizovanou veřejnost je uskutečňována v 

odpovídajících prostorách nebo území s kvalitním, bezpečným a vlídným zázemím. 

Opatření 8.3.2. Zvyšovat společenskou prestiž volnočasových organizací 

Fungování volnočasových aktivit je podporováno různými formami pro posílení jejich prestiže. 

 

Odpovědnost 

gesční radní: radní pro oblast kultura a sousedské vztahy 

gesční odbor úřadu: Odbor kultury a projektů 

 

Příklady realizace 

● zmapování potřeb mládeže 12+, obyvatel ve věku 20–60 let a seniorů 

● vzájemná spolupráce organizací (DDM, spolky, komunitní a rodinná centra, knihovny atd.) 

● síťování organizací, vzdělávání pro dobrovolníky a sportovní trenéry 

● oceňování dobrovolnických aktivit „Dobrovolník roku” 

● systém oceňování organizací volnočasových aktivit 

● finanční podpora prostor určených pro volnočasové aktivity obyvatel všech věkových kategorií a 

organizací zaměřených na práci s dětmi a mládeží 

 

Zainteresované strany 

- neziskové organizace  

- příspěvkové organizace 

- uživatelé volnočasových zařízení a aktivit 

- dobrovolníci 

- vzdělávací instituce 

- zaměstnanci úřadu 

- zastupitelé MČ Praha 10 
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Strategický cíl 8.4. Prezentovat nemovité kulturní dědictví a pečovat o něj 

Městská část vytváří podmínky pro ochranu všech urbanistických a architektonických kvalit, které jsou 

motivací pro jejich majitele a probouzí zájem obyvatel o aktivní přístup k památkové péči. Spolupracuje na 

všech s souvisejících činnostech s odbornou veřejností a subjekty, které jsou schopné a ochotné její úsilí 

podpořit. 

Opatření 8.4.1. Představovat památkově hodnotné objekty a lokality na území městské 

části 

Kvalitní informovanost a osvěta o památkově hodnotných objektech a urbanistických strukturách posiluje 

vztah občanů k historii. 

Opatření 8.4.2. Motivovat majitele památkové hodnotných objektů k citlivému přístupu 

při jejich užívání a obnově 

Památkově hodnotné objekty jsou užívány v souladu s jejich povahou a citlivým přístupem majitelů. 

 

Odpovědnost 

gesční radní: radní pro oblast kultura a sousedské vztahy, radní přes oblast kulturní památky 

gesční odbor úřadu: Odbor kultury a projektů 

 

 

Příklady realizace 

● oživení nevyužívaných objektů 

● vytvoření živé a dostatečně hluboké evidence a dokumentace kulturního dědictví pro potřeby jeho 

podpory 

● stanovení záměrů pro využití památek (analýza, koncepce) 

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

● sestavení pravidel pro prezentaci kulturních památek (osvěta, propagace osobností) 

● spolupráce se školami na osvětě o kulturních památkách 

● vydávání informačních brožur 

● poznávací vycházky pro veřejnost 

● zvýšení zájmu veřejnosti o kulturní dědictví 

 

Zainteresované strany 

- zaměstnanci úřadu  

- zastupitelé MČ Praha 10 

- kulturní organizace a jejich uživatelé  

- majitelé památkově hodnotných objektů 

- veřejnost 

- významné osobnosti 

- příspěvkové organizace zřizované MČ Praha 10 

- veřejné instituce a organizace 

- neziskové organizace 
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9 SOCIÁLNÍ PROSTŘEDÍ: PRAHA 10 PŘÁTELSKÁ 

Sociální prostředí ovlivňuje kvalitu života občanů. Pozornost je věnována nejen 

sociálně potřebným skupinám, ale i fungujícím rodinám, mladé generaci a dalším. 

Vytvářením bezpečného prostředí s dostupným bydlením a kvalitní péčí o rodiny i 

sociálně potřebné občany dochází ke zvyšování kvality života. 

 

 

 

Hlavní problémy a výzvy  

Problémy  

● chybějící sledovanost vývoje počtu sociálně potřebných domácností 

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

● absence akcí zaměřených na primární prevenci kriminality 

● špatný stav nezanedbatelné části bytového fondu 

● neobsazenost bytů 

● naplněná kapacita jeslí, mateřských školek a rodinných center 

● poptávka po aktivitách pro rodiče s dětmi převyšuje nabídku 

● nebezpečné prostory v okolí metra Skalka a Strašnice (výskyt socio-patologických jevů, zanedbané 

veřejné prostranství) 

● graffiti, pití alkoholu na veřejných prostranstvích, chování některých osob bez domova 

● nedostatečné služby a kapacity městské policie (OC Cíl, metro Strašnická, Malešice, Skalka) 

Výzvy  

● zpracování „Koncepce rozvoje obecního bydlení“ 

● vytvoření „Koncepce rodinné politiky“ 

● regulace hazardních her na území MČ Praha 10 

● vypracování veřejných map strážníků 

● navýšení četnosti policejních kontrol v lokalitách s vyšší mírou kriminality 

● využití sebraných dat z pocitových map k realizaci průzkumu zaměřeného na pocit bezpečí obyvatel 

● zvýšení informovanosti o aktuálních bezpečnostních rizicích s důrazem na prevenci 

● podpora rodinných center a navýšení kapacit jeslí a mateřských i základních škol na území MČ Praha 

10 

● zavedení odlehčovacích služeb (pro rodiny s hendikepem, seniory, rodiče samoživitele) 

● zřízení bezbariérového krizového bytu 

 

Cíle Strategického plánu hlavního města Praha  

● 1.1 Soudržné město 

● 1.3 Život ve městě 
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Strategický cíl 9.1. Kvalitní sociální péče a služby  

Hospodárnost a efektivita poskytovaných služeb vyplývá z kvalitního procesu “Komunitního plánování 

sociálních a návazných služeb” ve spolupráci s poskytovateli a občany. 

Opatření 9.1.1. Komunitní plánování sociálních a návazných služeb 

Proces komunitního plánování stanovuje priority pro zajištění potřebných sociálních a návazných služeb pro 

občany. 

Opatření 9.1.2. Financování sociální péče a služeb  

Dlouhodobá a systematická podpora činnosti spolupracujících poskytovatelů sociálních a návazných služeb. 

Opatření 9.1.3. Informovanost o sociální péči a službách  

K informacím o poskytované sociální péči a službách mají přístup všichni občané, jsou jim dostupné a 

srozumitelné. 

 

Odpovědnost 

gesční radní: radní pro oblast sociální a rodinné politiky 

gesční odbor úřadu: Odbor sociální, Odbor školství 

 

Příklady realizace 

● komunitní plánování sociálních a návazných služeb udržet a rozvíjet 

● prostřednictvím Centra sociální a ošetřovatelské pomoci zachovat pečovatelskou službu osobám 

se sníženou soběstačností v jejich domácím prostředí 

● podporování dotačních programů MČ Praha 10 

● podpora odlehčovacích služeb pro rodiny s hendikepovaným členem domácnosti, seniory 

● nízkoprahové zařízení pro děti a mládež k Botiči 

● pořádání Veletrhu sociálních služeb 

● podporovat organizace při realizaci osvětových aktivit a zapojení do kampaní 

● vydávání informačních letáků, brožur 

● vytvoření a zavádění programů primární prevence ve školách 

● dotazníkového šetření zjišťující spokojenost a potřeby obyvatel v sociálně-zdravotní oblasti 

 

Zainteresované strany 

- uživatelé sociální péče a pomoci 

- spolupracující organizace na Komunitním plánu sociálních a návazných služeb  

- zaměstnanci úřadu  

- veřejnost 

- neziskové organizace  

- příspěvkové organizace zřizované MČ Praha 10  

- veřejné instituce a organizace 

- městské organizace  

- Magistrát hl. města Prahy 
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Strategický cíl 9.2. Bezpečné prostředí pro všechny skupiny obyvatel  

Vytvoření bezpečného prostředí ovlivňuje mnoho faktorů a je potřebné, aby se na něm podílely jak složky 

Integrovaného záchranného systému, tak i další organizace a občané. Osvětou a informovaností se zvyšují 

schopnosti občanů reagovat na nebezpečí způsobem odpovídajícím jejich věku a zvyšovat potřebu 

bezpečné prostředí chránit. 

Opatření 9.2.1. Zajišťovat pravidelné sdílení informací o problematických místech 

Spolupráce s Městskou policií Praha, organizacemi i občany podpoří větší pozornost o problematických 

místech a způsobu jejich řešení. 

Opatření 9.2.2. Spolupracovat na šíření osvěty v oblasti bezpečnosti a dbát na prevenci 

Různé cílové skupiny mají odlišné potřeby a vnímání bezpečnostních rizik, proto je nutné podporovat 

preventivní akce, informovanost a vzdělávání široké veřejnosti v této oblasti. 

Opatření 9.2.3. Podporovat složky Integrovaného záchranného systému 

Posilováním spolupráce se státní a městskou policií, hasiči i záchranáři dochází ke zvyšování povědomí o 

jejich činnosti a potřebnosti. 

 

Odpovědnost 

gesční radní: radní pro oblast bezpečnosti a hazardu 

gesční odbor úřadu: Odbor kontroly a komunikace 

 

Příklady realizace 

● využívat „Pocitové mapy“ ke zjištění problémových míst a práci s nimi 

● regulace hazardních her na území MČ Praha 10 

● rozšiřování kamerového systému na problémových místech 

● osvěta o kybernetické bezpečnosti (sociální sítě, e-maily, apod.) 

● podporování aktivit mládeže ve volném čase 

● podporovat terénní programy, např. strážníci na přechodech 

● poradenské a podpůrné služby pro osoby v nepříznivé sociální situaci 

● vypracování veřejných map strážníků 

● zvýšení informovanosti o aktuálních bezpečnostních rizicích s důrazem na prevenci 

● zajištění základní sociálně-zdravotní péče pro lidi bez domova ve vybrané lokalitě 

● podporovat materiálního dovybavení pro složky záchranného integrovaného systému (Policie ČR, 

Městská policie, hasiči) 

● propagování práce strážníků, projekt Každý obyvatel Prahy 10 bude znát svého strážníka městské 

policie 

● navýšení četnosti policejních kontrol v lokalitách s vyšší mírou kriminality 

 

Zainteresované strany 

- zaměstnanci úřadu 

- složky integrovaného záchranného systému 

- zastupitelé MČ Praha 10 

- veřejnost 

- neziskové organizace  

- vzdělávací instituce 

- městské organizace 
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Strategický cíl 9.3. Příznivé prostředí a podmínky pro rodiny   

Prosazováním zodpovědné rodinné politiky dochází k vytvoření prostředí a podmínek pro kvalitní a 

inspirující fungování rodin. 

Opatření 9.3.1. Systémově reagovat na potřeby rodin  

Potřeby rodin jsou rozsáhlé, proto jejich zmapováním a spoluprací s nimi je možno vytvořit komplexní 

systém podpory rodin pro zkvalitnění jejich života v městské části. 

 

Odpovědnost 

gesční radní: radní pro oblast sociální a rodinné politiky 

gesční odbor úřadu: Odbor sociální, Odbor školství, Odbor životního prostředí dopravy a rozvoje, Odbor 

bytů a nebytových prostor, Odbor kultury a projektů, Odbor majetkoprávní 

 

Příklady realizace 

● vytvoření a naplňování Koncepce rodinné politiky 

● podporování zkrácených a flexibilní pracovních úvazků pro zaměstnance/kyně MČ Praha 10 a ve 

zřizovaných organizacích 

● využívání moderních informační kanálů 

● podpora rodinných center, provozu jeslí, dětských skupin apod. 

● zajištění odpovídajícího množství kvalitních škol a školek 

● dostupnost obchodů, dopravní obslužnost, přístup k zeleni 

● kvalitní veřejná prostranství, parky, hřiště, místa pro setkávání  

 

Zainteresované strany 

- rodiny  

- neziskové organizace  

- zaměstnanci úřadu 

- znevýhodněné skupiny obyvatel 

- Magistrát hl. města Prahy  

- zastupitelé MČ Praha 10 

- veřejné instituce a organizace 

Strategický cíl 9.4. Dostupné a sociální bydlení  

Moderní systém správy obecních bytů zajistí uchování a regeneraci stávajícího bytového fondu pro 

potřebné skupiny obyvatel znevýhodněné na trhu s bydlením. Transformační lokality jsou využity k rozšíření 

bytového fondu. 

Opatření 9.4.1. Systémově reagovat na potřeby v oblasti bydlení 

Koncepční přístup umožní zjišťovat potřeby v oblasti obecního bydlení a stanovit transparentní podmínky. 

Opatření 9.4.2. Zajišťování oprav bytového fondu ve správě MČ Praha 10 

Moderní systém správy obecních bytů zajistí hospodárné nakládání s majetkem a efektivní využívání 

finančních prostředků. 
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Opatření 9.4.3. Vytvořit podmínky pro městskou bytovou výstavbu 

Využít transformační lokality k rozšíření bytového fondu stanovením podmínek pro developery, podporou 

družstevní výstavby a dalších forem pro kvalitní bytovou výstavbu. 

Odpovědnost 

gesční radní: radní pro oblast bydlení 

gesční odbor úřadu: Odbor bytů a nebytových prostor 

 

Příklady realizace 

● zpracování a realizace Koncepce rozvoje bydlení 

● vstupní analýza – pasport technického stavu bytů a nebytů a určit priority 

● zmapování ohrožených skupin obyvatel a zaměření se na prevenci eskalace jejich problematické 

bytové situace 

● aktivní snaha o nastavení pravidel pro regulaci ubytovacích služeb typu Airbnb ve spolupráci s 

Magistrátem hl. m. Praha 

● zohlednění sociálních kritérií při výběru nájemců bytů v majetku MČ Praha 10 

● rozšiřování aktivit kontaktního centra pro bydlení 

● realizování projektů finančně dostupného bydlení (pro seniory, rodiny s dětmi, studenty atd.) 

● regenerace staršího bytového fondu a investování peněz z prodeje bytů do rekonstrukcí zbylého 

fondu 

● zřízení bezbariérového krizového bytu 

● zajištění pravidelných auditů bytů a správcovských firem 

● zpřehlednit správu bytů 

● nastavení jasných a transparentních pravidel pro vstup developerů do území 

● využívání finančních zdrojů pro rozvoj bydlení z Magistrátu hl. m. Praha a z dalších dotačních 

programů 

● využití transformační lokality k rozšíření bytového fondu MČ Praha 10 (např. Bohdalec x Slatiny, 

Malešice….) 

● podpora jiných forem bydlení, např. družstevní 

Zainteresované strany 

- uživatelé bytového fondu MČ Praha 10 

- zaměstnanci úřadu  

- zastupitelé MČ Praha 10 

- soukromí investoři 

- městské organizace  

- Magistrát hl. města Prahy  

- správcovské firmy 

- neziskové organizace  

- znevýhodněné skupiny obyvatel  

- veřejnost 
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10 GLOBÁLNÍ ODPOVĚDNOST: PRAHA 10 ODPOVĚDNÁ 

Vzájemně propojená a inspirující se partnerství v oblasti udržitelného rozvoje 

vedou k pozitivním změnám nejen v bezprostředním okolí. V době, kdy lokální 

problém se stává globálním a naopak je zásadním tématem spolupráce a místní 

angažovanost.    

 

 

 

Hlavní problémy a výzvy  

Problémy  

● chybějící agenda pro rozvojovou spolupráci 

● chybějící finanční prostředky na humanitární a rozvojovou spolupráci v tzv. rozvojových zemích 

● chybějící osvětové akce ve věci změny klimatu 

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

majetku 

● chybějící vlastní plán opatření proti suchu 

Výzvy  

● zvyšování povědomí o principech etického obchodu 

● navázání partnerství s municipalitou v některé z tzv. rozvojových zemí 

● osvěta v oblasti klimatických změn a možností adaptace na tyto změny 

● budování nádrží na zachytávání dešťových srážek z objektů městské části s využitím dotací z EU a 

následné využití vody pro zálivku 

● spolupráce se Střediskem ekologické výchovy nebo jinou nevládní organizací v oblasti 

environmentální výchovy a globálního rozvojového vzdělávání 

 

Cíle Strategického plánu hlavního města Praha  

● 2.1 Významný region 

Strategický cíl 10.1. Partnerstvím k udržitelnému rozvoji 

Udržitelný rozvoj města v oblasti sociální, ekonomické a environmentální je dlouhodobý, mnohdy nekončící 

proces. Proto považujeme za nezbytné vzájemně se inspirovat partnerskou spoluprací s městy a obcemi 

právě v této oblasti. Nedílnou součástí spolupráce je sdílení příkladů dobré praxe a využití společných témat 

pro oboustranně prospěšný rozvoj. 

Opatření 10.1.1. Oboustranně prospěšná mezinárodní i lokální spolupráce v tématu 

udržitelného rozvoje 

 
Na mezinárodní i lokální úrovni sdílet zkušenosti a vzájemně se inspirovat v oblasti udržitelného rozvoje jak 
na úrovni osvěty, vzdělávání, tak konkrétních postupů a realizace.  
 

Odpovědnost 

gesční radní: starostka MČ Praha 10 
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gesční odbor úřadu. Kancelář starostky 

 

 

Příklady realizace 

● aktivní vystupování MČ Praha 10 jako člena Národní sítě Zdravých měst ČR 

● vyhodnocení současné spolupráce s partnerskými městy 

● spolupráce s inspirativními městy přinášející oběma stranám dobrou praxi v udržitelném rozvoji 

● výměnné zahraniční pobyty převážně pro školní děti, ale i další věkové skupiny 

● zvyšování povědomí o principech etického obchodu 

● navázání partnerství s municipalitou v některé z tzv. rozvojových zemí 

 

Zainteresované strany 

- partnerská města a obce 

- zastupitelé MČ Praha 10  

- zaměstnanci úřadu  

- neziskové organizace 

- vzdělávací instituce  

- veřejnost  

- platformy podporující udržitelný rozvoj 

 

Strategický cíl 10.2. Lokálně reagovat na změny klimatu  

Změny klimatu ovlivňují krajinu, faunu, flóru i život lidí. Je nutné klimatické změny zmírňovat a připravovat 

se na jejich následky, a to v době, kdy více než polovina světové populace žije ve městech. Právě místní 

samospráva společně se svými obyvateli hraje důležitou roli v realizaci menších krůčků s nemalým 

pozitivním dopadem na životní prostředí a bezprostřední okolí.  

Opatření 10.2.1. Podporovat a realizovat opatření ke zmírnění a dopadům změny klimatu   

Předcházením negativních vlivů na změny klimatu může docházet ke zmírnění jeho dopadu. Podporovat 

spolupráci s příslušnými orgány veřejné správy, organizacemi i občany je hlavním úkolem pro ochranu 

přírodních zdrojů a míry jejich využívání. 

 

Odpovědnost 

gesční radní: radní pro oblast životní prostředí Jana Komrsková 

gesční odbor úřadu: Odbor majetkoprávní, Odbor životní prostředí, dopravy a rozvoje 

 

 

Příklady realizace 

● zpracování Koncepce MČ Praha 10 nakládání s dešťovou vodou 

● založení nových ploch plnících funkci lesa ze strany hl. m. Prahy (př. založení lesoparku v oblasti 

Trojmezí) 

● podporování vzniku zelených střech převážně při výstavbě nových budov 

● sanace dvorních traktů bytových domů 

● dotační program pro realizaci adaptačních opatření 

● využití propustných materiálů na veřejných prostranstvích a materiálů šetrných k životnímu 

prostředí (zejm. při renovaci hřišť) 

● podporování energeticky úsporných opatření (lokální vytápění, bio linky atd.) 

● osvěta v oblasti klimatických změn a možností adaptace na tyto změny 
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● spolupráce se Střediskem ekologické výchovy nebo jinou nevládní organizací v oblasti 

environmentální výchovy a globálního rozvojového vzdělávání 

 

Zainteresované strany 

- neziskové organizace 

- veřejné instituce a organizace 

- soukromé společnosti 

- vzdělávací instituce 

- veřejnost  

- zastupitelé MČ Praha 10  

- zaměstnanci úřadu 
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11 ÚZEMNÍ ROZVOJ: PRAHA 10 MODERNÍ  

Městská část jako aktivní, profesionální a sebevědomý aktér místního rozvoje, 

který zná potenciály území a je schopný na ně reagovat. Základem dobré správy je 

transparentní a koordinovaná spolupráce s jednotlivými městskými a státními 

organizacemi a soukromými investory. Obyvatelé městské části se podílejí svými 

nápady a podněty na podobě svého okolí a jsou pravidelně informováni o 

záměrech. 

 

 

Hlavní problémy a výzvy  

Problémy  

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

● rozdílný pohled MČ Praha 10 a hl. m. Prahy na funkční využití brownfields (např. Malešická 

průmyslová zóna) 

● zdlouhavý proces projednávání případných změn nadřazené územně plánovací dokumentace 

● dosažení maximálních kapacit na Oddělení koncepce a rozvoje ÚMČ Praha 10 

● nekoncepční zásahy do veřejného prostoru ze strany správců inženýrských sítí a Technické správy 

komunikací 

● nekoordinovaná a komplikovaná obnova technického vybavení a inženýrských sítí v kompetenci 

hl. m. Prahy, 

● není zpracována územní studie Průmyslové zóny Malešice Strašnice 

 

Výzvy  

 

● podpora tvorby komplexních územních studií jakožto ověřovací fáze záměru předcházející 

zpracování projektu 

● podpora zpracování dopravních studií v rámci významnějších investičních záměrů 

● pokračování v tvorbě dílčích generelů vycházejících z Generelu veřejných prostranství Prahy 10 

● realizace drobných zásahů na základě doporučení z generelů 

● zpracování pasportu brownfields s hodnocením jejich stavu a potenciálu využití 

● zpracování veřejné databáze nevyužitých nebo nevhodně využitých objektů (OMP) a ploch (OŽD) 

● rozpracování Strategie adaptace hl. m. Prahy na klimatickou změnu do dílčích opatření a projektů 

pro Prahu 10 

● zavedení jasných pravidel (koncepce) pro finanční participaci investorů na rozvoji území městské 

části (city development) 

● koordinace činností mezi MČ Praha 10 a hl. m. Praha ve věci údržby inženýrských sítí a technického 

vybavení 

● uspořádání vzorové architektonické soutěže ve spolupráci s Českou komorou architektů 

● zohlednění navržení dalších kritérií výběru zpracovatele stavební zakázky kromě stavební ceny 

● zajištění vyšší konkurence u veřejných zakázek 

● posílení oddělení koncepce a rozvoje Úřadu MČ Praha 10 – možnost zpracování koncepčních 

dokumentů a studií v rámci úřadu 

● osvěta a motivace občanů k aktivnímu zapojení se do rozvoje města a smysluplnosti komunikace s 

městskou částí 

● snaha minimalizovat dopravní zátěž generovanou novou výstavbou 
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● zvýšení bezbariérovosti městské části a její pěší prostupnosti 

● větší finanční participace hl. m. Prahy na realizaci chodníkového programu 

● v souvislosti s rekonstrukcí radnice řešit také širší vztahy –  veřejný prostor, prostupnost územím, 

nakládání se srážkovou vodou 

 

Cíle Strategického plánu hlavního města Praha  

● 1.3 Život ve městě 

● 3.1 Aktivní role města 

Strategický cíl 11.1. Moderní způsob plánování a rozvoje veřejného prostoru  

Kvalitní tým, který má dostatečné kapacity tvořit a důsledně používat podrobnější plánovací nástroje. 

Zároveň pravidelně informovat veřejnost o záměrech v území s možností podílení se na jejich podobě.  

Opatření 11.1.1. Kvalitní tým plánující rozvoj městské části Praha 10 

Kvalitní a rozmanitý tým odborníků na dané téma, který má dostatečné kapacity pro územní plánování jedné 

z největších a nejlidnatějších městských částí. 

Opatření 11.1.2. Tvorba a důsledné používání podrobnějších plánovacích nástrojů 

Městská část aktivně zpracovává podrobnější plánovací nástroje, které slouží jako podklad pro rozhodování 

v území. Vychází z platného územního plánu, předpisů a vyhlášek. Navrhuje případné podněty pro změny a 

konzultuje je s důležitými aktéry v území.  

Opatření 11.1.3. Posilovat sounáležitost obyvatel s veřejným prostorem   

Informovaný a aktivní obyvatel, který se vyjadřuje ke svému okolí prostřednictvím širokého spektra kanálů. 

Má zájem podílet se na koncepčním rozvoji města, své okolí bere jako součást každodenního života a radnici 

vnímá jako odpovědného aktéra územního plánování.  

 

Odpovědnost 

gesční radní: radní pro oblast územní rozvoj 

gesční odbor úřadu: Odbor životní prostředí, dopravy a rozvoje 

 

Příklady realizace 

● realizace opatření v dílčích Generelech veřejných prostranství 

● podporování vznik zelených střech převážně při výstavbě nových budov 

● personální zajištění na Úřadě MČ Praha 10 s odpovídající odborností (pozice městského architekta) 

● vytváření příležitostí pro mladé, talentované a začínající v oblasti plánování (spolupráce s vysokými 

školami, podpora začínajících ateliérů) 

● revitalizace předprostoru parku Grébovka (Havlíčkovy sady) 

● úpravy veřejného prostranství kolem OC Květ a Polikliniky Zahradní Město 

● rozvoj obchodních center na sídlištích a jejich blízkého okolí: OC Cíl, Květ, Astra a Skalka 

● vznik Komunitně volnočasové zóny Vršovice u Gymnázia Přípotoční 

● revitalizace toku Botiče, vznik nových veřejných prostranství 

● realizace biotopu koupaliště Trojmezí 

● revitalizace prostranství Strašnická 

● koncepce rozvoje Solidarity 

● rekonstrukce objektu na křížení ulice U Vršovického nádraží a Rostovská 

● revitalizace prostor v okolí metra Skalka a Strašnická (pobytové plochy) 

● zpracování územní studie Průmyslové zóny Malešice Strašnice 
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● revitalizace hřiště u staré školy ve Strašnicích 

● revitalizace Malešického náměsí. 

● aktivní role v zachování Trojmezí jako přírodního parku, mj. i v souvislosti s tvorbou Metropolitního 

plánu 

● prosazování zájmů MČ Praha 10 pro Metropolitní plán Praha 

● tvorba a důsledné používání územně plánovacích nástrojů 

● podpora objektů a lokalit s historickou a památkově významnou hodnotou  

● interaktivní mapa projektů na webu MČ Praha 10 

● pořádání veřejných setkání, besed, výstav 

● spolupráce s Centrem architektury a městského plánování 

● zřízení malé informační kanceláře ve Středisku územního rozvoje MČ Praha 10 

● vytvoření manuálu pro investory obsahující podmínky prezentace jak pro investory, tak pro 

městskou část 

● osvěta a motivace občanů k aktivnímu zapojení se do rozvoje města a smysluplnosti komunikace s 

městskou částí 

 

Zainteresované strany 

- zaměstnanci úřadu  

- architekti, urbanisté, sociální antropologové, geografové 

- Institut plánování a rozvoje hl. města Prahy 

- Magistrát hl. m. Prahy 

- veřejnost 

- veřejné instituce a organizace 

- zastupitelé MČ Praha 10 

- vzdělávací instituce 

 

Strategický cíl 11.2. Sebevědomý přístup MČ Praha 10 při rozvoji území  

Městská část se profiluje jako sebevědomý aktér při rozvoji svého území. Koordinuje své aktivity s 

městskými a státními organizacemi a soukromými investory.  

Opatření 11.2.1. Aktivní přístup ke koordinaci záměrů v území s městskými a státními 

organizacemi 

Sdílením informací a koordinací záměrů směřovat k efektivnějšímu územnímu plánování v městské části. 

Opatření 11.2.2. Zlepšování koordinace záměrů v území se soukromými investory 

Vést transparentní a otevřený dialog se soukromými investory. Koordinovat jednotlivé aktivity a společně 

plánovat rozvoj území s důrazem na kvalitní veřejná prostranství a infrastrukturu.  

 

Odpovědnost 

gesční radní: radní pro oblast územní rozvoj 

Martin Valovič 

gesční odbor úřadu: Odbor životní prostředí, dopravy a rozvoje 

 

Příklady realizace 

● aktivně vystupovat 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) 
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● aktivně zasahovat nejen tam, kde mám městská část nebo pozemky, ale moderovat dialog 

soukromých hráčů 

● aktivně koordinovat vlastní záměry, které iniciují odbory Úřadu MČ Praha 10 

● spolupráce s okolními městskými částmi 

● vytvoření manuálu pro investory se stanovením doporučení (posílit vyjednávací pozici městské 

části) 

● stanovení rovných podmínek pro investory pro vstup do území 

● zpracování metodiky pro jednání s developery a prosazování veřejného zájmu (např. občanská 

vybavenost, zeleň, prostupnost území) 

● jako součást metodiky vytvořit transparentní rozvojový fond, do kterého budou developeři 

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

zdravotnictví, veřejný prostor) 

● zjišťování dobré praxe (např. zelená architektura) 

● vytvořit koncept City developmentu 

 

Zainteresované strany 

- městské a státní organizace a instituce  

- soukromí investoři  

- zaměstnanci úřadu 
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REALIZAČNÍ ČÁST STRATEGICKÉHO PLÁNU 
UDRŽITELNÉHO ROZVOJE MČ PRAHA 10 PRO 
OBDOBÍ 2020–2030 
 

Strategický plán má stanoveny cíle, opatření, návrhy projektů pro jejich realizaci a sadu indikátorů 

pro jejich sledování. Chceme mít strategický plán, který bude realizován, vyhodnocován a 

aktualizován. K tomu je potřeba vytvořit systém strategického řízení, který stanovuje: 

a) pravidla pro naplnění strategických cílů 
b) Akční plán 
c) seznam projektů 
d) projektové řízení 
e) řízení rizik 
f) vzdělávání 
g) informovanost, participace  
h) monitoring a evaluace 
i) aktualizace 

 
PRAVIDLA pro naplnění strategických cílů 
Realizace Strategie pro Desítku je koordinována Oddělením strategického rozvoje a participace 
ÚMČ Praha 10 a politickým garantem či garantkou přes oblast strategického a projektového řízení. 
Pro zdárnou realizaci je potřebná spolupráce Odborné skupiny pro strategii jmenované Radou MČ 
Praha 10, v níž jsou zastoupeny odbory úřadu a politická reprezentace vedení MČ Praha 10. 
Stěžejní roli má tajemník či tajemnice Úřadu MČ Praha 10, který dohlíží na realizaci strategického 
a projektového řízení příslušnými odbory Úřadu MČ Praha 10.  
 
Z tohoto důvodu je doporučeno upravit některé vnitřní směrnice a instrukce, například: 

● Organizační řád 
● Pracovní řád 
● Rozpočtový proces v návaznosti na Akční plán 
● Řízení rizik 

 

nebo vyhotovit nové, například: 
● Metodický pokyn k projektovému řízení 
● Mapa procesů strategického řízení 
● Zásady pro zpracování koncepcí 
● Zásady pro správu Seznamu projektů 
● Zásady pro tvorbu a vyhodnocování Akčního plánu 

 
Plnění strategických cílů bude realizováno prostřednictvím projektů/akcí/aktivit uvedených v 
ročním Akčním plánu. 
 

AKČNÍ PLÁN Strategie pro Desítku je vytvářen každý rok souběžně s tvorbou rozpočtu městské 
části. Jeho obsahem jsou konkrétní projekty/akce/aktivity s uvedením, kdo za realizaci zodpovídá, 
kolik to bude stát a jakým indikátorem/ukazatelem změříme, zda se nám to podařilo. Akční plán 
schvaluje Zastupitelstvo MČ Praha 10, kterému je ročně předkládána zpráva o jeho plnění s 
vyhodnocením. Koordinátorem Akčního plánu je Oddělení strategického rozvoje a participace 
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ÚMČ Praha 10 v úzké spolupráci s Odbornou skupinou pro strategii. Tato skupina navrhuje k 
realizaci projekty/akce/aktivity ze Seznamu projektů, který schvaluje Rada MČ Praha 10 zpravidla 
jednou ročně. Návrhy je vhodné posuzovat s ohledem na dopady a přínosy v ekonomické, sociální 
a environmentální oblasti. 
 
SEZNAM PROJEKTŮ 
Pod pojmem „projekty“ je nutné si představit jak projekty investiční, tak neinvestiční, proto je 
nazýváme také akcemi (např. kulturní, sportovní, vzdělávací) i aktivitami (např. tvorba 
koncepčního dokumentu, zásad, pravidel). Tvorbu seznamu projektů koordinuje Oddělení 
strategického rozvoje a participace ÚMČ Praha 10 v úzké spolupráci s odbory Úřadu MČ Praha 10. 
Jednotlivé odbory aktualizují seznam v daném termínu tak, aby mohl být projednán v Radě MČ 
Praha 10 a následně využit při tvorbě ročního Akčního plánu. Projekty budou rozděleny podle 
náročnosti časové, finanční a realizační s určením odpovědností. 
 
PROJEKTOVÉ ŘÍZENÍ se stane každodenní součástí chodu Úřadu MČ Praha 10. Koordinátorem je 
Oddělení strategického rozvoje a participace ÚMČ Praha 10 a politický garant či garantka, s 
kompetencí strategického a projektového řízení. Spolupracujícím orgánem je při realizaci projektů 
odbory Úřadu MČ Praha 10, při vyhodnocování realizace projektů Odborná skupina pro strategii. 
Pomocí projektového řízení jsou realizovány a vyhodnocovány Akční plány.  K projektovému řízení 
je využíván vhodný nástroj pro efektivní týmovou práci. Zpravidla jednou za čtvrt roku je Radě MČ 
Praha 10 předložena zpráva o stavu realizace projektů. 
 
ŘÍZENÍ RIZIK je nezbytné pro úspěšnou koordinaci strategického plánu. Je nutné stanovit si rizika, 
která mohou nastat a ovlivnit realizaci opatření a tím plnění strategických cílů. Rizika sleduje a 
vyhodnocuje interní auditor MČ Praha 10 ve spolupráci s Oddělením strategického rozvoje a 
participace a odbory úřadu zpravidla jednou ročně. 
 
VZDĚLÁVÁNÍ zaměstnanců Úřadu MČ Praha 10, radních a zastupitelů MČ Praha 10 je realizováno 
průběžně dle potřeby s cílem získávání nebo upevňování schopností a dovedností potřebných pro 
kvalitní strategické a projektové řízení Strategie pro Desítku. 
 
INFORMOVANOST A PARTICIPACE Strategie pro Desítku je uskutečňována zpravidla přes 
webovou stránku www.praha10.cz/strategie, tištěný zpravodaj, web MČ Praha 10, sociální sítě. 
Veřejnost je zapojena do tvorby a vyhodnocování ročních Akčních plánů a do aktualizace Strategie 
pro Desítku. Pomocí participačních metod (ankety, dotazníky, průzkumy, veřejná projednání, 
kulaté stoly, plánovací setkání atd.) se mohou občané a různé cílové skupiny zapojovat do 
plánovacího i realizačního procesu Strategie pro Desítku. Alespoň jednou ročně jsou občané 
informováni v rámci „Strategie tour“ o realizovaných a připravovaných projektech v konkrétních 
místech Prahy 10. V rámci této venkovní tour jsou sbírány možné nápady na projekty občanů pro 
zkvalitnění života v Praze 10. 
 
MONITORING a EVALUACE strategického plánu jsou prováděny průběžně Oddělením 
strategického rozvoje a participace ÚMČ Praha 10 za dohledu Odborné skupiny pro strategii. 
Zastupitelstvo MČ Praha 10 obdrží jednou ročně zprávu o plnění Akčního plánu a jeho ročního 
vyhodnocení. Na základě pravidelného monitoringu a průběžného hodnocení dochází k 
efektivnějšímu naplňování Strategie pro Desítku.  Jednou za tři roky zpracuje ÚMČ Praha 10 
„Audity udržitelného rozvoje“, které vyhodnocují externí hodnotitelé ve spolupráci s Pracovní 
skupinou Rady vlády pro udržitelný rozvoj pro místní Agendy 21, která je garantem všech procesů 

http://www.praha10.cz/strategie
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hodnocení MA21. Audity koordinuje Oddělení strategického rozvoje a participace ve spolupráci s 
odbory úřadu.  
 
AKTUALIZACE Strategie pro Desítku je uskutečněna zpravidla v polovině její doby účinnosti, 
popřípadě dle potřeby. Aktualizaci koordinuje Oddělení strategického rozvoje a participace ve 
spolupráci s radními MČ Praha 10, Odbornou skupinou pro strategii a dalšími aktéry. Souběžně s 
ročním vyhodnocováním Akčního plánu je předložen Zastupitelstvu MČ Praha 10 stav plnění 
strategických cílů. 
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Přílohy 
Příloha č. 1: Tabulka strategických cílů a opatření 

Seznam strategických cílů a opatření Strategického plánu udržitelného rozvoje MČ Praha 10 pro období 2020–2030  

č. oblasti oblast č. 
cíle 

Strategický cíl č. 
opatření 

Opatření  

1 Správa věcí 
veřejných: Praha 
10 Otevřená 

1.1. Kvalitní radnice sloužící lidem 1.1.1. Transparentní radnice 
1.1.2. Aktivní zapojení obyvatel do veřejného života 

1.1.3. Postupné zlepšování řízení úřadu 

1.1.4. Spokojený zaměstnanec vstřícné radnice 

1.2. Městská část je dobrým 
hospodářem 
  

1.2.1. Hospodárné nakládání s majetkem  
 

1.2.2. Efektivní a účelné spravování financí 

  1.2.3. Budova úřadu odpovídající 21. století 

2 Životní prostředí: 
Praha 10 Zelená 
  

2.1. Kvalitní péče o životní 
prostředí 

2.1.1. Zvyšovat kvalitu veřejné zeleně 

   
2.1.2. Udržovat čistotu veřejných prostranství  

    2.1.3. Šetrné nakládání s přírodními zdroji  
2.2. Aktivní zapojení veřejnosti do 

péče o životní prostředí 
2.2.1. Podporovat a rozšiřovat dobrovolnické aktivity v péči o životní prostředí  

      2.2.2. Podporovat a realizovat osvětu o životním prostředí 

3 
  

Udržitelná 
spotřeba a výroba: 
Praha 10 
Udržitelná 
  

3.1. Udržitelná spotřeba úřadu a 
jeho organizací 

3.1.1. Energeticky efektivní správa budov 

    3.1.2. Prosazovat společenskou odpovědnost při nákupech 

3.2. Odpovědné nakládání s 
odpady a předcházení jejich 
vzniku  

3.2.1. Snižovat produkci odpadů a podporovat jejich další využití 

  3.2.2. Informovat a vzdělávat veřejnost o nakládání s odpady 
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4 
  

Doprava a 
mobilita: Praha 10 
Dostupná 
  

4.1. Dostupná, kvalitní a atraktivní 
městská hromadná doprava 

4.1.1. Aktivně se podílet na plánování rozvoje městské hromadné dopravy 

4.2. Zklidňovat automobilovou 
dopravu   

4.2.1. Utvářet kvalitní systém parkování sloužící obyvatelům Prahy 10  
 

4.2.2. Prosazovat úpravy dopravně nebezpečných a rizikových míst 

  4.2.3. Podporovat alternativní druhy dopravy 

4.3. 
  

Prostupné území pro bezpečný 
a bezbariérový pohyb 

4.3.1. Vytvářet bezpečný a příjemný prostor pro pohyb pěších 

4.3.2. Informovat a vzdělávat veřejnost v oblasti udržitelné mobility a bezpečnosti v 
dopravě 

5 
  

Zdraví a sport: 
Praha 10 Zdravá 

5.1. Kvalitní informovanost, 
spolupráce a osvěta v oblasti 
prevence nemocí a podpory 
zdraví 

5.1.1. Spolupracovat s lékaři a dalšími organizacemi v oblasti zdraví 

5.2. Pestrá nabídka sportovních a 
volnočasových aktivit pro 
každého 

5.2.1. Využívat, modernizovat a udržovat sportoviště 

    5.2.2. Vytvářet podmínky pro aktivní spolupráci a podporu klubů, spolků v oblasti sportu 

6 
  

Místní ekonomika 
a podnikání: Praha 
10 Podnikavá 

6.1. Praha 10 pro podnikatele a 
podnikatelé pro Prahu 10 

6.1.1. Vytvořit funkční systém spolupráce mezi radnicí a podnikateli 

6.1.2. Podporovat oboustranně prospěšnou spolupráci mezi městskou částí a podnikateli 

7 
  

Vzdělávání a 
výchova: Praha 10 
Vzdělaná 
  

7.1. Inspirativní a vstřícné prostředí 
obecních škol s dostatečnou 
kapacitou 

7.1.1. 
7.1.2. 
7.1.3. 
7.1.4. 

Rozšiřování kapacit mateřských a základních škol 
Oprava a modernizace stávajících mateřských a základních škol 

Podpora učitelů a dalších pracovníků ve školství 

Kvalitní školní stravování s odpovídajícím zázemím 

7.2. 
  

Škola v centru dění  
  

7.2.1. Rozvoj žáků ve všech oblastech, podpora rovných příležitostí a inovativní vzdělávání  

7.2.2. Školy jako lokální kulturně-vzdělávací centra 

7.2.3. Spolupráce mezi všemi školami na území Prahy 10  

8 Kultura a volný čas: 
Praha 10 Kulturní 

8.1. 
  

Inspirující prostředí pro rozvoj 
kultury  

8.1.1. Zajistit kvalitní podmínky pro rozvoj kulturních, komunitních a společenských aktivit 
obyvatel   

8.1.2. Systémová podpora rozvoje kultury v Praze 10 
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8.2. Praha 10 kulturnější 8.2.1. Podporovat informovanost o významných osobnostech, historii a památných 

místech   
    8.2.2. Podporovat kulturu na celém území Prahy 10   
8.3. Pestrá nabídka volnočasových 

aktivit  
8.3.1. Podporovat volnočasové aktivity pro širokou veřejnost 

    
8.3.2. Zvyšovat společenskou prestiž volnočasových organizací   

8.4. Prezentovat nemovité kulturní 
dědictví a pečovat o něj 

8.4.1. Představovat památkově hodnotné objekty a lokality na území městské části 

        8.4.2. Motivovat majitele památkově hodnotných objektů k citlivému přístupu při jejich 
užívání a obnově 

9 
  

Sociální prostředí: 
Praha 10 Přátelská 
  

9.1. Kvalitní sociální péče a služby 9.1.1. Komunitní plánování sociálních a návazných služeb 

9.1.2. Financování sociální péče a služeb 

9.1.3. Informovanost o sociální péči a službách  

9.2. Bezpečné prostředí pro 
všechny skupiny obyvatel 

9.2.1. Zajišťovat pravidelné sdílení informací o problematických místech 

9.2.2. Spolupracovat na šíření osvěty v oblasti bezpečnosti a dbát na prevenci 

9.2.3. Podporovat složky Integrovaného záchranného systému 

9.3. Příznivé prostředí a podmínky 
pro rodiny  

9.3.1. Systémově reagovat na potřeby rodin 

9.4. 
  

Dostupné a sociální bydlení 9.4.1. Systémově reagovat na potřeby v oblasti bydlení 

9.4.2. Zajišťování oprav bytového fondu ve správě MČ Praha 10 

9.4.3. Vytvořit podmínky pro městskou bytovou výstavbu 

10 Globální 
odpovědnost:Praha 
10 Odpovědná 

10.1. Partnerstvím k udržitelnému 
rozvoji 

10.1.1. Oboustranně prospěšná mezinárodní i lokální spolupráce v tématu udržitelného 
rozvoje 

    10.2. Lokálně reagovat na změny 
klimatu 

10.2.1. Podporovat a realizovat opatření ke zmírnění a dopadům změny klimatu   

11 Územní rozvoj: 
Praha 10 Moderní 

11.1. Moderní způsob plánování a 
rozvoje veřejného prostoru  

11.1.1. Kvalitní tým plánující rozvoj městské části Praha 10 
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11.1.2. Tvorba a důsledné používání podrobnějších plánovacích nástrojů 

11.1.3. Posilovat sounáležitost obyvatel s veřejným prostorem   

11.2. Sebevědomý přístup MČ Praha 
10 při rozvoji území 

11.2.1. Aktivní přístup ke koordinaci záměrů v území s městskými a státními organizacemi 

 
11.2.2. Zlepšování koordinace záměrů v území se soukromými investory 
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Příloha č. 2: Tabulka indikátorů 

Sada indikátorů pro hodnocení naplňování cílů Strategického plánu udržitelného rozvoje MČ Praha 10 pro období 2020–2030 

Oblast č. cíle Název cíle Název indikátoru Základní popis indikátoru 

Správa věcí 
veřejných: 
Praha 10 
Otevřená 

1.1 Kvalitní radnice 
sloužící lidem 
  

Spokojenost 
občanů s místem, 
ve kterém žijí 

Zjištění míry spokojenosti občanů s dostupností a kvalitou služeb pomocí 
dotazníkového šetření. 

Spokojenost 
zaměstnanců 
Úřadu MČ Praha 
10 

Zjištění míry spokojenosti zaměstnanců s prostředím, kde pracují, klima, pomocí 
dotazníkového šetření. 

Spokojenost 
zastupitelů MČ 
Praha 10 

Zjištění míry spokojenosti zastupitelů se zapojením do rozvoje MČ, informovanosti a 
zapojení do spolurozhodování pomocí dotazníkového šetření. 

Účast občanů na 
veřejném dění 

Posouzení míry participace obyvatel sledováním počtu zúčastněných na jednotlivých 
participačních setkáních. 

Podmínky 
recertifikačního a 
dozorového 
auditu ISO 9001 

Sledování a vyhodnocování plnění podmínek daných systémem řízení kvality ISO 9001 
pomocí auditu. 

Sada kritérií místní 
Agendy 21 

Naplňování oficiální sady kritérií místní Agendy 21 v kategorii C, do budoucna v 
kategorii B. 

    Audity 
udržitelného 
rozvoje 

Sebehodnocení v 11 oblastech udržitelného rozvoje dle Metodiky hodnocení 
udržitelných měst/městských částí s vyhodnocením externími odborníky. 
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1.2 
  

Městská část je 
dobrým 
hospodářem 
  

Udržitelné 
hospodaření MČ  

Sebekontrola při hospodaření a zajišťování chodu městské části a zřízených organizací.  

Provázanost 
rozpočtu a 
rozpočtového 
výhledu se 
Strategickým 
plánem MČ Praha 
10  

Zavedením projektového řízení budou projekty a aktivity pro realizaci Strategického 
plánu MČ Praha 10 a dílčích koncepcí realizovány ročními Akčními plány s každoročním 
vyhodnocováním. 

Zapojení občanů 
do programů Moje 
stopa a Zásobník 
projektů 

Sledování počtu podaných návrhů ve vztahu k počtu hlasovatelných projektů a počtu 
realizovaných projektů a počtu hlasujících. 

Životní 
prostředí:  
Praha 10 Zelená 

2.1 Kvalitní péče o 
životní prostředí 

Ekologická stopa  Sledování množství zdrojů, které spotřebováváme a odpadů, které produkujeme, 
přepočítané na plochu potřebnou k zajištění daných aktivit.  

Koncentrace 
polétavého prachu 
(PM10 nebo 
PM2,5) 

Sledování kvality ovzduší prostřednictvím měřicích stanic tzv. imisního monitoringu. 

Spokojenost s 
kvalitou veřejné 
zeleně a čistoty 
veřejných 
prostranství 

Zjištění míry spokojenosti občanů s kvalitou veřejné zeleně a čistoty veřejných 
prostranství pomocí dotazníkového šetření. 

   
Vyřešené podněty 
občanů na čistotu 
a úklid 

Sledování počtu přijatých podnětů ve vztahu k počtu vyřešených podnětů. 

   
Projekty na 
zadržování vody 

Počet projektů podaných do dotačního řízení pro oblast zadržování dešťové vody. 
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    Zábory 

zemědělské a lesní 
půdy  

Objem záborů zemědělské půdy v I. a II. třídě ochrany. 

 
2.2 Aktivní zapojení 

veřejnosti do péče 
o životní prostředí 

Ekologické 
dobrovolnické 
aktivity 

Sledování a vyhodnocování počtu osvětových a úklidových akcí se zaměřením na 
ekologii a počtu účastníků. 

      Zapojení občanů 
do grantového 
řízení v rámci 
programu pro 
životní prostředí 
MČ Praha 10 

Sledování počtu podaných žádostí, počtu podpořených žádostí, k objemu finančních 
prostředků a počtu zapojených občanů do realizací jednotlivých projektů. 

Udržitelná 
spotřeba a 
výroba: 
Praha 10 
Udržitelná 
  

3.1 Udržitelná 
spotřeba úřadu a 
jeho organizací 

Systém 
energetického 
managementu 

Vyhodnocování úrovně zavedení systému energetického managementu a úspor. 

    Vnitřní předpis 
upravující 
udržitelné 
nakupování 

Vyhodnocování podílu veškerého spotřebního materiálu a dlouhodobého hmotného 
majetku s pozitivním vlivem na udržitelný rozvoj. 

3.2 Odpovědné 
nakládání s 
odpady a 
předcházení jejich 
vzniku 

Produkce 
vytříděného 
odpadu 

Sledování množství vytříděného odpadu. 

Doprava a 
mobilita: 
Praha 10 
Dostupná 

4.1 Dostupná, kvalitní 
a atraktivní 
městská 
hromadná 
doprava 
  

Míra dopravní 
obslužnosti 
městské části 

Sledování vývoje počtu linek, spojů, zastávek městské a integrované hromadné 
dopravy. 

 
  Využívání městské 

hromadné 
dopravy 

Sledování počtu přepravených osob v městské, integrované i železniční dopravě. 
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4.2 Zklidňovat 

automobilovou 
dopravu  

Parkovací místa Analýza vývoje počtu parkovacích míst, možno jen ve vytipovaných problémových 
oblastech. 

 
    Pocitová mapa 

dopravně 
nebezpečných 
míst 

Pomocí "pocitové mapy" zjišťování počtu dopravně nebezpečných míst mezi občany a 
řešení jejich zkvalitnění. 

 
4.3 
  

Prostupné území 
pro bezpečný a 
bezbariérový 
pohyb 
  

Vybavenost 
cyklistickými 
komunikacemi 

Sledování míry budování infrastruktury environmentálně šetrných druhů dopravy 
(cyklostezky, smíšené stezky). 

  Úprava 
komunikací ve 
prospěch chodců 

Úprava komunikací pro chodce s vazbou na délku jejich úpravy nebo počtu míst. 

Zdraví a sport: 
Praha 10 Zdravá 

5.1 Kvalitní 
informovanost, 
spolupráce a 
osvěta v oblasti 
prevence nemocí 
a podpory zdraví 

Spokojenost 
občanů s 
dostupností a 
úrovní zdravotních 
služeb 

Zjištění míry spokojenosti občanů s dostupností a kvalitou služeb pomocí 
dotazníkového šetření. 

  Dostupnost 
informací a 
preventivních 
aktivit v oblasti 
zdraví 

Zmapování počtu preventivních aktivit na podporu zdraví, vyhodnocení komplexnosti 
pokrytí problematiky a návrh na případné doplnění aktivit v oblastech, které budou 
vyhodnoceny jako nedostatečně zajištěné. 

 
5.2 Pestrá nabídka 

sportovních a 
volnočasových 
aktivit pro 
každého 
  

Volně přístupná 
školní hřiště 

Sledování počtu využívaných školních hřišť veřejností. 

  
Volně přístupná 
sportoviště a 
dětská hřiště 

Sledování počtu využívaných veřejných sportovních ploch. 

    Organizované 
sportovní a 
volnočasové akce 
se zaměřením na 

Sledování počtu akcí organizovaných MČ Praha 10 pro různé cílové skupiny nebo 
podporovaných v dotačním řízení. 
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různé cílové 
skupiny 

Místní 
ekonomika a 
podnikání: 
Praha 10 
Podnikavá 

6.1 Praha 10 pro 
podnikatele a 
podnikatelé pro 
Prahu 10 

Spolupráce s 
místními podniky 
a podnikateli 

Počet zápisů ze společných jednání, jejich vyhodnocení a řešení. 

Vzdělání a 
výchova: 
Praha 10 
Vzdělaná 

7.1 Inspirativní a 
vstřícné prostředí 
obecních škol s 
dostatečnou 
kapacitou 

Energeticky a 
materiálově 
úsporný provoz ve 
školách 
zřizovaných MČ 
Praha 10 

Sledování úsporného provozu škol a jejich chování vůči životnímu prostředí, např. 
energetické audity, úspory vody, třídění odpadů. 

   
Modernizace 
vybavení škol a 
jejich technického 
stavu 

Sledování výdajů a dokončených akcí na modernizaci škol zřizovaných MČ Praha 10. 

   
Síťování pedagogů 
vzdělávajících se 
v problematice 
udržitelného 
rozvoje i dalších 
oblastech 

Sledování síťování škol v různých oblastech pro předávání si zkušeností a příkladů dobré 
praxe. Počet setkání a počet příkladů dobré praxe.  

   
Spokojenost 
strávníků se 
školním 
stravováním 

Míra spokojenosti strávníků se školním stravováním, dotazník/anketa, externí 
hodnocení Českou školní inspekcí, Hygienickou stanicí HMP. 

   
Umístění dětí v 
mateřských a 
základních školách 
zřizovaných MČ 
Praha 10 

Sledování počtu neumístěných dětí v MŠ a ve spádové/preferované ZŠ. 
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    Vzdělávání k 

udržitelnému 
rozvoji a profilace 
škol 

Vyhodnocování a monitoring vzdělávání učitelů a dalších pracovníků ve školství k 
udržitelnému rozvoji a profilace škol. Doplňkový indikátor - anketa. 

 
7.2 Škola v centru 

dění  
Naplněnost tříd v 
družinách, 
mateřských a  
základních školách 
zřizovaných MČ 
Praha 10 

Sledování naplněnosti tříd v MŠ, ZŠ, družinách. 

   
Pořádání kulturně 
vzdělávacích akcí 
škol zřizovaných 
MČ Praha 10 

Sledování počtu akcí škol pro rodiče a veřejnost ve vztahu k počtu účastníků. 

      Spokojenost 
obyvatel se 
vzdělávacími 
institucemi 

Zjištění míry spokojenosti občanů s dostupností a kvalitou škol pomocí dotazníkového 
šetření. 

Kultura a volný 
čas: 
Praha 10 
Kulturní 

8.1 Inspirující 
prostředí pro 
rozvoj kultury  

Soulad s Koncepcí 
rozvoje kultury 
MČ Praha 10 

Vyhodnocování plnění Koncepce ve vztahu k počtu zrealizovaných akcí uvedených v 
Koncepci rozvoje kultury MČ Praha 10. 

 
    Vlastní strategické 

dokumenty v 
kulturních 
organizacích 
městské části 

Strategické dokumenty, které definují směřování (vizi) a poslání kulturních organizací, 
zda jsou zpracovány, sledovány a vyhodnocovány. 

 
8.2 Praha 10 

kulturnější 
  

Spokojenost s 
nabízenými 
kulturními 
aktivitami a 
projekty 

Celková spokojenost návštěvníků/uživatelů se službami kulturních organizací. Jak 
kvantitativními metodami (počet návštěvníků), tak kvalitativními (dotazníkové šetření). 
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  Výdaje na kulturu Objem a struktura (charakter) výdajů.  

 
8.3 Pestrá nabídka 

volnočasových 
aktivit  

Spokojenost 
občanů s 
dostupností a 
úrovní 
poskytovatelů 
volnočasových 
aktivit 

Zjištění míry spokojenosti občanů s dostupností a kvalitou služeb pomocí 
dotazníkového šetření. 

 
8.4 Prezentovat 

nemovité kulturní 
dědictví a pečovat 
o něj 

Otevřený grantový 
systém zahrnující 
projekty z oblasti 
historického 
kulturního dědictví 

Grantové řízení s jasně formulovanými pravidly pro posuzování projektů. 

      Zpřístupňování 
místního 
kulturního dědictví 
veřejnosti 

Schopnost městské části i dalších subjektů vyhledávat, revitalizovat, využívat a 
propagovat kulturní dědictví sledováním počtu akcí, subjektů, propagace, zásahů. 
 

Sociální 
prostředí: 
Praha 10 
Přátelská 
  

9.1 Kvalitní sociální 
péče a služby 

Spokojenost 
občanů s 
dostupností a 
úrovní sociálních 
služeb 

Zjištění míry spokojenosti občanů s dostupností a kvalitou sociálních služeb pomocí 
dotazníkového šetření. 

    Výdaje na sociální 
služby 

Městská část vede a zveřejňuje přehled poskytnutých prostředků do sociální oblasti 
sledováním objemu financí. 

9.2 
  

Bezpečné 
prostředí pro 
všechny skupiny 
obyvatel  

Míra kriminality Analýza vývoje počtu trestných činů v městské části (členění podle druhu trestných 
činů) s přihlédnutím ke statistikám hl. m. Praha, doplňkový indikátor: Pocitová mapa. 

Počet přestupků Vývoj počtu přestupků členěných podle jejich druhů s přihlédnutím ke statistikám hl. m. 
Praha. 
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9.3 Příznivé prostředí 
a podmínky pro 
rodiny 

Oblasti pro 
zkvalitnění 
prostředí 
přátelské rodině  

Zjištění oblastí, na které se odbory úřadu zaměřují pro zlepšování života rodin a 
monitorování jejich kvality. 

9.4 Dostupné a 
sociální bydlení 

Přidělené byty 
dostupného a 
sociálního bydlení 

Počet přidělených bytů dostupného a sociálního bydlení ve vztahu k nákladům na jejich 
opravy. 

Globální 
odpovědnost: 
Praha 10 
Odpovědná 
  

10.1 Partnerstvím k 
udržitelnému 
rozvoji 

Globální 
partnerství 

Zapojení do rozvojové pomoci a humanitární pomoci ve spolupráci s nevládními 
organizacemi či jinými aktéry. 

10.2 
  

Lokálně reagovat 
na změny klimatu 
  

Adaptační 
opatření 

Počet adaptačních opatření, která mají pozitivní dopad na klima. 

Uhlíková stopa Uhlíková stopa, tedy agregovaná emise skleníkových plynů, je měřítkem dopadu lidské 
činnosti na životní prostředí a zejména na klimatické změny. Uhlíková stopa je 
(obdobně jako ekologická stopa) nepřímým ukazatelem spotřeby energií, výrobků a 
služeb. 

Územní rozvoj: 
Praha 10 
Moderní 

11.1 Moderní způsob 
plánování a 
rozvoje veřejného 
prostoru 

Projednávání 
velkých 
investičních 
záměrů s 
veřejností 

Zapojování veřejnosti do rozvoje území moderními participačními metodami, 
sledováním počtu akcí a počtu zúčastněných. 
 

11.2 
  

Sebevědomý 
přístup MČ Praha 
10 při rozvoji 
území 
  

Využívání 
strategických 
dokumentů při 
proměně území 

Sledování využívání strategických dokumentů (např. generely, koncepce, studie) při 
tvorbě studií, při vlastní realizaci a při posuzování žádostí o prodeje a pronájmy 
pozemků. 

Využívání "City 
developmentu" 

Vyhodnocování naplňování manuálu pro developery - počet zrealizovaných 
navrhovaných opatření/objem financí poskytnutých developery. 
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Příloha č. 3: Seznam základních rolí strategického a projektového řízení  

Název aktivity zodpovídá realizuje předkládá schvaluje spolupracuje kontroluje vyhodnocuje četnost 

Realizace strategického řízení OSRP OSRP OSRP RMČ OSS ZMČ OSRP ročně 

Realizace projektového řízení OSRP OSRP OSRP RMČ OÚMČ TAJ OSRP ročně 

Průběžné vyhodnocení projektového řízení OSRP OSRP OSRP RMČ OSS TAJ OSRP čtvrtletně 

Úprava vnitřních směrnic, instrukcí MaKv MaKv MaKv RMČ OÚMČ TAJ MaKv ročně 

Seznam projektů OSRP OSRP OSRP RMČ OÚMČ TAJ OSRP ročně 

Sestavení Akčního plánu OSRP OSRP OSRP ZMČ OÚMČ RMČ OSRP ročně 

Realizace Akčního plánu TAJ OÚMČ OSRP RMČ OÚMČ TAJ OSRP pololetně 

Vyhodnocení Akčního plánu OSRP OSRP OSRP ZMČ OÚMČ RMČ OSS ročně 

Řízení rizik  IA IA IA RMČ OÚMČ TAJ IA ročně 

Vzdělávání zaměstnanců Úřadu MČ a zastupitelů MČ Praha 10 TAJ OSRP TAJ RMČ MaKv TAJ TAJ ročně 

Informovanost občanů TM TM TM RMČ OSRP RMČ TM průběžně 

Participace OSRP OSRP OSRP RMČ OÚMČ TAJ OSRP průběžně 

Průběžné vyhodnocení realizace strategického plánu OSRP OSRP OSRP ZMČ OSS RMČ OSRP ročně 

Audity udržitelného rozvoje OSRP OSRP OSRP RMČ OÚMČ TAJ OSRP 1x za 3 roky 

Aktualizace strategického plánu OSRP OSRP OSRP ZMČ OSS RMČ OSRP 1x za 5 let 
         
Seznam Zkratka        
Rada MČ Praha 10 RMČ        
Zastupitelstvo MČ Praha 10 ZMČ        
Tajemník Úřadu MČ Praha 10 TAJ        
Oddělení strategického rozvoje a participace OSRP        
Odborná skupina pro strategii OSS        
Interní audit IA        
Manažer kvality Úřadu MČ Praha 10 MaKv        
Odbory Úřadu MČ Praha 10 OÚMČ        
Tiskový mluvčí TM        
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Příloha č. 4: Postup zpracování strategického plánu  

25. března 2019     usnesení ZMČ Praha 10 o zahájení prací na strategickém plánu 

16. dubna 2019 usnesení RMČ Praha 10 o jmenování Odborné skupiny pro 

strategii 

24. dubna 2019     Odborná skupina pro strategii, 1. zasedání 

9. května – 3. června 2019   sběr podnětů občanů  

11. května – 10. června 2019  Dotazníkové šetření ECI - zjištění míry spokojenosti se životem na 

Desítce 

květen - červen 2019    pocitová mapa 

13. června – 8. července 2019  anketa mezi spolky 

17. května – 8. července 2019   anketa mezi rodinami 

13. června – 8. července 2019   anketa mezi podnikateli 

3. května 2019    zahájení zpracování analytické části 

20. června 2019     Odborná skupina pro strategii, 2. zasedání 

5. srpna – 16. srpna 2019   projednání SWOT s jednotlivými radními 

27. srpna 2019     projednání SWOT se všemi radními 

31. srpna 2019    ukončení zpracování analytické části 

17. září 2019     Odborná skupina pro strategii, 3. zasedání 

25. září 2019     zasedání expertních pracovních skupin 

26. září 2019     zasedání expertních pracovních skupin 

23. října 2019     zasedání expertních pracovních skupin 

24. října 2019     zasedání expertních pracovních skupin 

14. listopadu 2019  projednání návrhu cílů a opatření na Institutu plánování a rozvoje 

hl. m. Praha  

21. listopadu 2019    Odborná skupina pro strategii, 4. zasedání 

27. listopadu – 28. listopadu 2019  projednání návrhu cílů a opatření s jednotlivými radními a 

odbory úřadu 

9. prosince – 13. prosince 2019  schůzky s odbory úřadu k projektům/akcím/aktivitám 

13. ledna – 20. ledna 2020  schůzky s odbory úřadu k navržené sadě indikátorů 

31. ledna    ukončení zpracování návrhové a realizační části 

únor 2020 představení návrhové a realizační části v Komisích Rady MČ 

Praha 10 a Výborech Zastupitelstva MČ Praha 10 

17. března 2020    projednání návrhové a realizační části v Radě MČ Praha 10 

30. března 2020    projednání návrhové a realizační části v ZMČ Praha 10 
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Příloha č. 5: Termíny a seznam akcí s veřejností 

13. května 2019  sběr podnětů ke strategickému plánu v ZŠ Břečťanová 

15. května 2019  sběr podnětů ke strategickému plánu v ZŠ Brigádníků 

20. května 2019  sběr podnětů ke strategickému plánu v Knihovně Malešice 

22. května 2019  sběr podnětů ke strategickému plánu v ZŠ Olešská 

29. května 2019  sběr podnětů ke strategickému plánu v ZŠ Jakutská 

9. května 2019  sběr podnětů ke strategickému plánu u Polikliniky Květ 

14. května 2019  sběr podnětů ke strategickému plánu u metra Strašnická 

15. května 2019  sběr podnětů ke strategickému plánu u OC Eden 

16. května 2019  sběr podnětů ke strategickému plánu u knihovny Malešice 

21. května 2019  sběr podnětů ke strategickému plánu u metra Skalka 

23. května 2019  sběr podnětů ke strategickému plánu na Kubánské náměstí 

26. května 2019  sběr podnětů ke strategickému plánu v Malešickém parku 

30. května 2019  sběr podnětů ke strategickému plánu v Krymské ulici 

3. června 2019  sběr podnětů ke strategickému plánu v ZŠ U Vršovického nádraží 

15. září 2019   propagační stan u OC Květ – SWOT analýzy 

18. září 2019   veřejné projednání pracovní verze analytické části strategického plánu 

září 2019 veřejné komentování pracovní verze analytické části umístěné na odkazu 

www.praha10.cz/strategie 

únor 2020 veřejné komentování pracovní verze návrhové části umístěné na odkazu 

www.praha10.cz/strategie 

 

  

http://www.praha10.cz/strategie
http://www.praha10.cz/strategie
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Příloha č. 6: Složení Odborné skupiny pro strategii 

 

Předsedkyně: Renata Chmelová, starostka MČ Praha 10 

Tajemnice: Bc. Iva Hájková, odd. strategického rozvoje a participace 

Kancelář tajemníka: JUDr. Jana Hatalová, pověřena výkonem činností tajemníka ÚMČ P10  

Odbor životního prostředí, dopravy a rozvoje: Bc. Martin Pecánek, Ing. arch. Pavel Ludvík 

Odbor bytů a nebytových prostor: Ing. Roman Březina 

Odbor majetkoprávní: Ing. Filip Koucký 

Odbor kultury a projektů: Mgr. Tomáš Procházka 

Odbor školství: Mgr. Jana Vinterová 

Odbor sociální: Bc. Pavel Petřík 

Odbor ekonomický: Ing. Mária Gombíková 

Odbor kontroly a komunikace, manažer kvality a bezpečnostní management: 

Mgr. Tomáš Kosmel, Ing. Josef Neklan, Bc. Miloš Jurča 

Politické zastoupení: Ing. Jana Komrsková – 1. místostarostka, Ing. arch. Martin Valovič – místostarosta 

 
 
  

http://www.praha10.cz/urad-mc/kontakty-na-urad/adresar-zamestnancu-uradu/jednotka/view/idosoby/42144/maria-gombikova-odbor-ekonomicky
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Příloha č. 7: Složení Expertních pracovních skupin 

Pracovní skupina A: Řízení a správa městské části, participace, otevřenost, strategický rozvoj 

Chmelová Renata   starostka MČ Praha 10 

Beneš Petr   místostarosta MČ Praha 10 

Škochová Olga zastupitelka MČ Praha 10, předsedkyně Komise pro strategii Zdravého 

města a místní Agendu 21   

Maršálek Milan   zastupitel MČ Praha 10, předseda Komise územního rozvoje  

Cabrnochová Ivana  zastupitelka MČ Praha 10      

Koubek Ladislav zastupitel MČ Praha 10, předseda Komise informační, otevřená radnice, 

IT, Smart Cities 

Komrska Jiří zastupitel MČ Praha 10, člen Komise informační, otevřená radnice, IT, 

Smart Cities 

Letocha Ondřej    člen Komise pro strategii Zdravého města a místní Agendu 21  

Hatalová Jana   pověřená výkonem činností tajemníka ÚMČ Praha 10 

Bahenský Martin  vedoucí Kanceláře starostky / koordinátor místní Agendy 21 

Hamrník Jan   Kancelář starostky / tiskový mluvčí  

Neklan Josef   Odbor kontroly a komunikace / Manažer kvality    

Binder Jan Vojtěch  Odbor hospodářské správy, vedoucí oddělení  E-Governmantu a ICT 

Hájková Iva   Kancelář starostky / vedoucí oddělení strategického rozvoje a participace 

Martínková Jana   Kancelář starostky / oddělení strategického rozvoje a participace 

Kroužilová Lenka   Kancelář starostky / oddělení strategického rozvoje a participace 

Vávrová Kateřina  Kancelář starostky / koordinátorka participativního rozpočtu  

Dian Vitezslav   Manažer obchodniho centra TESCO  

George Pavlína   MČ Praha 14 / koordinátorka místní Agendy 21  

Bouchal Petr Institut plánování a rozvoje hl. m. Praha / vedoucí kanceláře strategie a 

rozvoje  

Pelčíková Pavla   Institut plánování a rozvoje hl. m. Praha / kancelář participace  

Jenda Žáček   občan  

Stanislav Pfeifer   občan  

Marek Mencl   občan  

Kubina Tomáš   občan    

 

 

 



   

73 
 

Pracovní skupina B: Majetek městské části, ekonomika a rozvoj podnikání 

Sedmihradská Lucie  radní MČ Praha 10 

Koumarová Olga   radní MČ Praha 10 

Valovič Martin   místostarosta MČ Praha 10 

Beneš Petr   místostarosta MČ Praha 10 

Mikoláš Ivan zastupitel MČ Praha 10, předseda Výboru pro strategické investice a 

veřejné zakázky, 

Vávra Zdeněk   zastupitel MČ Praha 10 

Bulíček Roman   zastupitel MČ Praha 10, předseda Finančního výboru 

Červíček Bohumil  Odbor ekonomický / vedoucí oddělení evidence hospodářské činnosti 

Vališ Radek   Odbor ekonomický / metodik 

Jordanidis Lakis   Odbor ekonomický / vedoucí referátu daní, kontroly a SF 

Svobodová Kristýna  Odbor kultury a projektů / vedoucí referátu dotací 

Koucký Filip   Odboru majetkoprávní / vedoucí 

Doležal Jiří Odbor majetkoprávní / vedoucí oddělení přípravy a realizace oprav a 

investic 

Morávková Petra  Odbor majetkoprávní / vedoucí oddělení přípravy veřejných zakázek 

Klogner Josef   Odbor bytů a nebytových prostor / vedoucí referátu nebytových prostor 

Pommer Roman   Hospodářská komora hl. m Praha / předseda 

Zlámalová Jana Hospodářská komora hl. m Praha / předsedkyně, Sekce malého a středního 

podnikání 

Koukolíček Václav  TESCO 

Stehlíček Karel   TESCO 

Pochman Martin   PUB U Sousedů 

Rakušan Jan   občan 

 

Pracovní skupina C: Technická infrastruktura, doprava, životní prostředí, územní rozvoj  

Komrsková Jana   1. místostarostka MČ Praha 10 

Sekal Martin   místostarosta MČ Praha 10 

Valovič Martin   místostarosta MČ Praha 10 

Humplík Filip   zastupitel MČ Praha 10 

Maršálek Milan zastupitel MČ Praha 10, předseda Výboru pro životní prostředí a 

infrastrukturu 

Řezníčková Denisa zastupitelka MČ Praha 10, předsedkyně Komise pro dopravu a 

parkování 

Cabrnochová Ivana  zastupitelka MČ Praha 10 
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Pecánek Martin   Odbor životního prostředí, dopravy a rozvoje / vedoucí 

Čech Daniel   Odbor životního prostředí, dopravy a rozvoje / vedoucí oddělení státní 

správy 

Ludvík Pavel Odbor životního prostředí, dopravy a rozvoje / vedoucí oddělení 

koncepce a rozvoje 

Janík Tomáš   Kancelář starostky 

Pfeifer Stanislav   Technická správa komunikací 

Zuzana Kriesmanová  Technická správa komunikací  

Martin Fafejta   Regionální organizátor Pražské integrované dopravy (ROPID) 

Michal Andelek   Dopravní podnik hl. m. Praha (DPP) 

Paidar Pavel   Správa železniční dopravní cesty (SŽDC) 

Vaněk Martin   Správa železniční dopravní cesty (SŽDC) 

Vaníček Petr   Správa železniční dopravní cesty (SŽDC) 

Volrábová Zuzana Institut plánování a rozvoje hl. m. Praha / urbanistka a koncepční 

projektantka 

Klouček Tomáš   Český svaz ochránců přírody 

Šmausová Veronika  Strana zelených Praha 10 

Brychtová Jitka   architektka 

Jiran Zdeněk   architekt 

Kašparová Hana   architektka 

Lebedová Jana   MČ Praha 14 

Suchý David   MČ Praha 14 

Žáček Jenda   občan 

Palečková Magda  občanka 

Rakušan Jan   občan 

Strnad Radek   občan 

Kot Peter   občan 

Moravec Pavel   občan 

Kerleha Ladislav   občan 

Vokáč Michal   občan 

 

Pracovní skupina D: Školství, kultura, sport, volný čas, památky 

Kašpar David   místostarosta MČ Praha 10 

Jana Komrsková   1. místostarostka MČ Praha 10 

Vlček Václav   zastupitel MČ Praha 10, předseda Výboru pro sport a volnočasové aktivity 

Humplík Filip   zastupitel MČ Praha 10 
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Vávra Zdeněk   zastupitel MČ Praha 10 

Tlamichová Jana   Odbor kultury a projektů / vedoucí oddělení kultury, sportu a projektů 

Vašek Jan Odbor kultury a projektů / vedoucí oddělení památkové péče a správy 

kulturních objektů 

Srstková Olga   Odbor kultury a projektů / sousedské aktivity 

Vinterová Jana   Odbor školství / vedoucí 

Frýdl David   ředitel Divadla Mana a farář Husova sboru ve Vršovicích 

Pražáková Dana   Česká školní inspekce 

Ciprová Zdena   vedoucí obvodní knihovny pro Prahu 10 a Prahu 15 

Čejková Pavla   ředitelka KD Barikádníků 

Vrtiška Jaroslav   ředitel Školní jídelna Praha 10, příspěvková organizace 

Kurka Martin   sportovní klub Bohemians Praha 1905 

Urbanec Roman   ředitel Dům UM 

Janota Oldřich   ředitel Kotěrovo centrum architektury o.p.s. 

Doubrava Jakub   Florbalová škola Bohemians 

Vránek Filip   spolek Malešice v pohybu 

Novotná Martina  učitelka 

Marques Karin   ředitelka ZŠ Brigádníků 

Doležal Luděk   ředitel ZŠ V Rybníčkách 

Žert Richard   ředitel OA Heroldovy sady 

Šmausová Veronika  Strana zelených Praha 10 

Volfová Lenka   občanka  

Kot Peter   občan 

Mencl Marek   občan 

Bortová Hedvika   občanka 

Pitín Michal   občan 

Wolf Přemysl   občan 

 

Pracovní skupina E: Zdravotnictví, sociální oblast, rodina, bezpečnost, bydlení 

Kočí Michal   radní MČ Praha 10 

Beneš Petr   místostarosta MČ Praha 10 

Sekal Martin   místostarosta MČ Praha 10 

Štěpánek Matěj   zastupitel MČ Praha 10, předseda Komise bezpečnostní 

Freitas Lopesová Zuzana  zastupitelka MČ Praha 10 

Pavel Hájek   zastupitel MČ Praha 10 

Mareš Pavel   zastupitel MČ Praha 10, člen Výboru sociálního a zdravotního 
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Aronová Nikola   Odbor bytů a nebytových prostor / vedoucí referátu bytů 

Jurča Miloš Odbor kontroly a komunikace / vedoucí oddělení bezpečnostního 

managementu 

Jonášová Petra   Odbor sociální / vedoucí referátu sociální a zdravotní péče 

Zákorová Linda   Odbor sociální / vedoucí oddělení sociální práce 

Simmerl Jan   Policie ČR 

Ridl Michal   Městská policie Praha 10 

Rovná Miroslava   Centrum sociální a ošetřovatelské pomoci / metodička 

Gavlasová Libuše Fakultní nemocnice Královské Vinohrady, náměstkyně ředitele, Úsek pro 

ošetřovatelskou péči a řízení kvality zdravotní péče 

Petrová Markéta   LDN Vršovice 

Dlouhá Regína   ředitelka Klubu K2 

Lexová Eva   Domov pro seniory 

Němec Michal   Institut plánování a rozvoje Praha /specialista analýz a prognóz 

Holubcová Lenka  občanka 

Balcar Martin   občan 
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Příloha č. 8: Seznam dobrovolníků 

Freund Martin, analytické zpracování podnětů  

Fuxa Tomáš, analytické zpracování podnětů 

Rejzl David, analytické zpracování podnětů 

Další dobrovolníci, občané, jsou uvedeni v seznamu expertních skupin (Příloha č. 7).   
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Příloha č. 9 Výsledek posouzení strategického plánu procesem SEA 

Bude doplněno po obdržení výsledků. 
 
 

 


