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PRŮBĚŽNÁ ZPRÁVA ZA ROK 2022 K AUDITU UDRŽITELNÉHO 

ROZVOJE MČ PRAHA 10 

 
Městská část Praha 10 získala v roce 2021 poprvé kategorii B na základě expertního 

vyhodnocení deseti resp. jedenácti auditů udržitelného rozvoje, které zpracovaly příslušné 

odbory ÚMČ Praha 10 jako sebehodnocení v oblasti udržitelného rozvoje. Souhrnné informace 

jsou uveřejněny na https://strategieprodesitku.cz/uvod2/. 

 

V této průběžné zprávě za rok 2022 uvádíme konkrétní postupy a akce v jednotlivých oblastech, 

kterými reagujeme na doporučení expertů. V oblastech Územní rozvoj a Globální odpovědnost 

byla MČ Praha 10 stanovena podmínka. U každé oblasti je „Shrnutí“ ve kterém uvádíme 

konkrétní doporučení expertů a k nim vyjádření městské části. 

 

Všechny auditní otázky a jejich vyhodnocení vedeme v programu Kanboard.  
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1A – SPRÁVA VĚCÍ VEŘEJNÝCH  
Souhrnné informace 

https://strategieprodesitku.cz/  

 

Přívětivý úřad  

https://strategieprodesitku.cz/blog/desitka-ziskala-oceneni-nejprivetivejsi-urad-v-praze/  

 

Úřad MČ Praha 10 získal v roce 2022 od Ministerstva vnitra ocenění za přívětivost a otevřenost. 

Do soutěže se přihlásilo 16 pražských městských části z 22 a ÚMČ Praha 10 získal 1. místo. 

Zároveň oblast strategického plánování a řízení byla uveřejněna jako jeden z příkladů dobré 

praxe. 

 

Cena Ministerstva vnitra za kvalitu ve veřejné správě  

https://strategieprodesitku.cz/blog/oceneni-prahy-10-od-ministerstva-vnitra/  

 

Další ocenění udělilo Ministerstvo vnitra a to za uplatňování metod kvality, jako ISO 9001, 

místní Agenda 21, strategické a projektové řízení.  

 

Participativní rozpočet „Moje stopa ve škole“ 

https://veskole.mojestopa.cz/  

 

https://strategieprodesitku.cz/blog/deti-z-desitky-prevzaly-oceneni-od-narodni-site-zdravych-

mest/  

 

První ročník participativního rozpočtu byl vyhodnocen s koordinátory jednotlivých škol a RMČ 

Praha 10 schválila vyhlášení 2. ročníku (šk. rok 2022/2023) s finanční podporou 5 000 Kč pro 

školního koordinátora a 35 000 Kč na realizaci vítězného projektu. Na ÚMČ Praha 10 je 

zaměstnána koordinátorka participativního rozpočtu, která je školám nápomocna při realizaci 

projektu „Moje stopa ve škole“. Do druhého ročníku se přihlásilo o 3 základní školy více než 

do prvního ročníku, což svědčí o úspěšnosti a potřebnosti tohoto demokratického rozhodování 

dětí ve školách. Národní síť Zdravých měst ČR ocenila projekt participativního rozpočtu jako 

příklad Dobré praxe. 

 

Strategický plán udržitelného rozvoje MČ Praha 101 pro období 2020-2030 

https://strategieprodesitku.cz/blog/akcni-plan-2022/  

 

https://strategieprodesitku.cz/wp-content/uploads/2022/06/Priloha-c.-1_-Hodnotici-zprava-

SPUR_2021.pdf 

 

https://strategieprodesitku.cz/wp-content/uploads/2022/08/Priloha-c.-1_Hodnotici-zprava-o-

plneni-Metodiky_2021-2.pdf  

https://strategieprodesitku.cz/
https://strategieprodesitku.cz/blog/desitka-ziskala-oceneni-nejprivetivejsi-urad-v-praze/
https://strategieprodesitku.cz/blog/oceneni-prahy-10-od-ministerstva-vnitra/
https://veskole.mojestopa.cz/
https://strategieprodesitku.cz/blog/deti-z-desitky-prevzaly-oceneni-od-narodni-site-zdravych-mest/
https://strategieprodesitku.cz/blog/deti-z-desitky-prevzaly-oceneni-od-narodni-site-zdravych-mest/
https://strategieprodesitku.cz/blog/akcni-plan-2022/
https://strategieprodesitku.cz/wp-content/uploads/2022/06/Priloha-c.-1_-Hodnotici-zprava-SPUR_2021.pdf
https://strategieprodesitku.cz/wp-content/uploads/2022/06/Priloha-c.-1_-Hodnotici-zprava-SPUR_2021.pdf
https://strategieprodesitku.cz/wp-content/uploads/2022/08/Priloha-c.-1_Hodnotici-zprava-o-plneni-Metodiky_2021-2.pdf
https://strategieprodesitku.cz/wp-content/uploads/2022/08/Priloha-c.-1_Hodnotici-zprava-o-plneni-Metodiky_2021-2.pdf
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https://strategieprodesitku.cz/wp-content/uploads/2022/06/Indikatory_2021_final_excel.xlsx  

 

Pro rok 2022 schválilo ZMČ Praha 10 roční Akční plán spolu s rozpočtem. Každoročně 

schvaluje RMČ Praha 10 hodnotící zprávu o plnění „Metodického postupu pro zavádění 

strategického a projektového řízení ÚMČ Praha 10“ a zprávu o plnění strategického plánu. 

Každé čtvrtletí jsou RMČ Praha 10 předkládány zprávy o stavu projektů Akčního plánu 

vedených v programu Kanboard. Zprávy jsou uveřejněny na odkazu 

https://strategieprodesitku.cz/ke-stazeni/ v sekci Hodnotící zprávy. 

Strategický plán má stanoveny indikátory ke sledování jeho naplňování. Jsou vedeny a 

vyhodnocovány také v programu Kanboard. 

 

Dotační řízení MČ Praha 10 

https://praha10.cz/dotace/dotacni-rizeni-2022  

 

MČ Praha 10 každoročně podporuje v rámci dotací aktivity v oblasti kultury, sportu, mládeže, 

volného času, aktivity v oblasti sociální a zdravotní oblast, oblasti ochrany životního prostředí 

a udržitelného rozvoje. V roce 2022 podpořila žádosti částkou 26 813 000 Kč. Zároveň je 

možno žádat o mikrogranty do 50 000 Kč, v tomto roce byly podpořeny žádosti částkou 

600 000 Kč.  

 

Projekty  

https://strategieprodesitku.cz/projekty/  

 

https://strategieprodesitku.cz/blog/desitkove-projekty-v-ulicich/  

 

https://strategieprodesitku.cz/blog/praha-10-ziskala-nekolik-oceneni/  

 

Veřejnost je seznamována s projekty Prahy 10 na veřejných setkáních, tzv. Strategie tour. 

V roce 2022 se uskutečnila v Záběhlicích, Strašnicích a Vršovicích. V oblasti strategického 

plánování získala MČ Praha 10 od Národní sítě Zdravých měst ČR ocenění jako příklad Dobré 

praxe. 

 

Veřejná projednání, ankety, pocitová mapa 

https://strategieprodesitku.cz/blog/vysledky-pocitove-mapy-2021/  

Uskutečnilo se 15 veřejných setkání k revitalizaci hřišť, rekonstrukci základní školy, 

k představení projektů plánovaných nebo realizovaných v Praze 10. 

V roce 2022 nebyl splněn plán v realizaci dotazníkového šetření „Spokojenost s místním 

společenstvím“, protože v období květen – červen byly již zahájeny předvolební kampaně a 

dotazník by mohl být chápán veřejností jako aktivita před volbami. Splnění tohoto indikátoru 

je přesunuto do roku 2023. 

Došlo k vyhodnocení pocitové mapy Zdravá Praha 21. Příslušné komise RMČ Praha 10 

projednaly výstupy a odbory úřadu mají další podklad pro plánování zkvalitnění rozvoje Prahy 

https://strategieprodesitku.cz/wp-content/uploads/2022/06/Indikatory_2021_final_excel.xlsx
https://strategieprodesitku.cz/ke-stazeni/
https://praha10.cz/dotace/dotacni-rizeni-2022
https://strategieprodesitku.cz/projekty/
https://strategieprodesitku.cz/blog/desitkove-projekty-v-ulicich/
https://strategieprodesitku.cz/blog/praha-10-ziskala-nekolik-oceneni/
https://strategieprodesitku.cz/blog/vysledky-pocitove-mapy-2021/
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10. Ve spolupráci s IPR Praha byla pořádána anketa ke zjištění podkladů pro zpracování 

krajinářské studie pro oblast Trojmezí https://iprpraha.cz/projekt/132/trojmezi.  

SHRNUTÍ 
MČ Praha 10 získala v roce 2022 mnoho ocenění za kvalitní postupy ve veřejné správě. 

Nadále pokračuje strategické a projektové řízení a participační aktivity. 

 

Doporučení oponenta: 

Více zapojit podnikatelský sektor a navázat s ním partnerské vztahy. Zkoušet nové postupy 

např. v oblasti cirkulární ekonomiky, navázat partnerství s univerzitami a zkoušet nové postupy 

formou "urban labs". 

 

Vyjádření MČ Praha 10: 

Podnikatelský sektor je zapojen do některých volnočasových aktivit a osvětových akcí, na 

základě metodiky uvedené v oblasti 6 – Místní ekonomika a podnikání získává MČ Praha 10 

finanční prostředky na rozvoj občanské vybavenosti. Zatím je spolupráce s podnikateli řešena 

nahodile bez koncepce. Této oblasti by se měla více věnovat nově vznikající RMČ Praha 10. 

V oblasti cirkulární ekonomiky byly v MČ pořádány swapy v různých lokalitách Prahy 10, je 

podporováno komunitní zahradničení a kompostování. 

 

1B – ÚZEMNÍ ROZVOJ  

Metropolitní plán Praha 

https://strategieprodesitku.cz/blog/pripominkujte-nove-pripravovany-metropolitni-uzemni-

plan-hl-m-prahy/  

 

MČ Praha 10 se zapojila do připomínkování Metropolitního plánu i tím, že vytvořila pro občany 

možnost podávání podnětů na web Prahy 10. Relevantní podněty byly projednány na 

červnovém ZMČ Praha 10 a zaslány na Magistrát hl. m. Prahy. 

 

Územní plán a stavební záměry 

https://strategieprodesitku.cz/mapy/  

 

MČ Praha 10 zpracovala a uveřejnila mapu aktuálních změn územního plánu a významných 

stavebních záměrů v jednotlivých čtvrtích Desítky.  

 

Veřejné mapy 

https://strategieprodesitku.cz/blog/verejne-mapy-prahy/  

 

Podstatné veřejné mapy jsou soustředěny na jedno místo na webu strategieprodesitku.cz. Jedná 

se o mapy dětských hřišť, sportovišť, parků, kulturních aktérů a další. 

 

Strategie tour 

Jak je výše popsáno, každoročně jsou v jednotlivých lokalitách Prahy 10 představovány 

projekty, které městská část nebo jiné veřejné organizace plánují, připravují nebo realizují. 

https://iprpraha.cz/projekt/132/trojmezi
https://strategieprodesitku.cz/blog/pripominkujte-nove-pripravovany-metropolitni-uzemni-plan-hl-m-prahy/
https://strategieprodesitku.cz/blog/pripominkujte-nove-pripravovany-metropolitni-uzemni-plan-hl-m-prahy/
https://strategieprodesitku.cz/mapy/
https://strategieprodesitku.cz/blog/verejne-mapy-prahy/
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Zároveň na setkáních probíhá diskuze za účasti starostky MČ Praha 10 a občané si mohou vzít 

tzv. projektové karty s informacemi k jednotlivým projektům. 

 

Nový Eden – Dům Prahy 10 

https://strategieprodesitku.cz/blog/mc-praha-10-obcanum-predstavuje-vysledky-mezinarodni-

souteze-vznikne-podle-ni-novy-eden/  

 

V roce 2022 byla ukončena mezinárodní architektonicko-urbanistické soutěže na revitalizaci 

bývalého kulturního domu Eden a jeho okolí. V červnu byla uspořádána venkovní výstava 

podaných návrhů a vítězný návrh přišel představit sám autor – zástupce architektonického 

ateliéru ohboi a projekční společnosti JIKA-cz  

 

Fotbalový stadion Ďolíček a jeho okolí 

https://dolicek.com/ 

 

MČ Praha 10 podporuje ve spolupráci s Magistrátem hl. m. Praha revitalizaci stadionu a hlavně 

jeho okolí s výstavbou bytů, parkovacího domu, sportovní haly a úpravou okolí pro příjemné 

trávení volného času. 

SHRNUTÍ 
MČ Praha 10 nadále představuje veřejnosti projekty formou venkovní akce v různých 

lokalitách Prahy 10. V pořádání architektonických studií bude pokračovat. 

 

Doporučení oponenta: 

Zásadním úkolem pro další období je zaměření se na systémové využití kvalitativního kritéria 

při výběru projektantů veřejných staveb a prostranství a pořádání architektonických soutěží za 

účelem zvýšení kvality veřejných staveb a veřejného prostoru. 

 

Vyjádření MČ Praha 10: 

V roce 2022 byla ukončena 2. fáze architektonicko-urbanistické soutěže „Nový Eden“. MČ 

Praha 10 uspořádala v řešeném území – na prostranství mezi OC Eden a KD Eden – veřejnou 

výstavu. Tato třítýdenní výstava byla zahájena dne 30. 5. 2022 vernisáží s autorskou prezentací 

vítězného návrhu. Oceněné návrhy jsou stále ke zhlédnutí na následujícím odkazu 

https://cceamoba.cz/souteze/edn/awarded . Aktuálním krokem je příprava jednacího řízení bez 

uveřejnění, která by měla vyústit v zadání projekčních prací. MČ Praha 10 po dobré zkušenosti 

se soutěží ve spolupráci s ČKA intenzivně uvažuje nad dalšími vhodnými zadáními. V roce 

2023 proběhne vyzvaná soutěž na rekonstrukci veřejného prostranství u OC Oáza v Malešicích, 

jenž bude dotčeno výraznou zástavbou. 

 

MČ Praha 10 při výběru projektanta a dodavatele pro veřejné stavby uplatňuje kritérium kvality 

a to prostřednictvím hodnocení poskytnutých referencí jednotlivých zájemců. Kladně 

hodnoceny jsou realizace obdobné - využití, rozsah a náročnost - v porovnání s konkrétním 

kýženým projektem. Dále MČ bere v potaz termín dodání a již zmíněnou cenu. 

 

https://strategieprodesitku.cz/blog/mc-praha-10-obcanum-predstavuje-vysledky-mezinarodni-souteze-vznikne-podle-ni-novy-eden/
https://strategieprodesitku.cz/blog/mc-praha-10-obcanum-predstavuje-vysledky-mezinarodni-souteze-vznikne-podle-ni-novy-eden/
https://dolicek.com/
https://cceamoba.cz/souteze/edn/awarded
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Doporučení oponenta: 

Pro další období bude vhodné výrazně posílit odbornou složku tohoto orgánu – Komise pro 

územní rozvoj. Regenerace a znovuvyužití nevyužitých nebo nevhodně využitých pozemků a 

staveb – podrobně rozpracovat. Byty a pozemky svěřené do správy MČ by měly mít jasnou 

koncepci využití a definovaný scénář možného vývoje tak, aby přispěly k posílení komunitních 

služeb a udržitelnému rozvoji Prahy 10. 

 

Vyjádření MČ Praha 10: 

Po volbách konaných v září 2022 budou řešeny komise a výbory s novým vedením MČ Praha 

10 a zastoupením odborníků. 

 

MČ Praha 10 spolupracuje s Platformou pro sociální bydlení, která zpracovala za rok 2021 

Zprávu o bytové politice MČ Praha 10. Tato organizace zahájila zpracování koncepčního 

dokumentu pro rozvoj bydlení v Praze 10. 

2 – ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ 
Souhrnné informace 

https://praha10.cz/mestska-cast/zivotni-prostredi-a-odpady  

 

Úprava hřišť 

Hřiště Malinová 

https://praha10.cz/zivot-v-praze-10/aktualne/aktuality-z-mestske-casti/artmid/8652/mc-praha-

10-otevre-novou-malinovou-rekonstrukci-a-upravami-projde-jeste-sedm-dalsich-detskych-

hrist?articleid=3698  

 

Hřiště Sobotecká 

https://strategieprodesitku.cz/blog/promena-detskeho-hriste-sobotecka-na-vinohradech/   

 

Zatím nedošlo k domluvě se soukromou společností, která s nápadem revitalizace přišla a která 

měla zájem celou akci zafinancovat. Plocha je ve správě MČ Praha 10, proto je řešena smlouva 

o výpůjče a po revitalizaci navrácení do správy MČ se stanovením určitých podmínek. 

 

Veřejné projednání plochy Podléšková 

https://strategieprodesitku.cz/blog/setkani-s-verejnosti-na-tema-uprava-povrchu-zapadni-a-

vychodni-casti-stredoveho-pasu-zelene/  

 

Občané v okolí nechtějí předmětnou plochu zatravnit, na což získala MČ Praha 10 finanční 

prostředky od Magistrátu hl. m. Praha v rámci adaptačních opatření, proto bylo uspořádáno 

veřejné setkání a diskutovány návrhy veřejnosti. Koncem října došlo k dalšímu setkání již nad 

návrhem úpravy plochy navazující na nápady z prvního setkání. 

 

Trojmezí 

https://strategieprodesitku.cz/blog/zajima-vas-lokalita-trojmezi/  

 

https://praha10.cz/mestska-cast/zivotni-prostredi-a-odpady
https://praha10.cz/zivot-v-praze-10/aktualne/aktuality-z-mestske-casti/artmid/8652/mc-praha-10-otevre-novou-malinovou-rekonstrukci-a-upravami-projde-jeste-sedm-dalsich-detskych-hrist?articleid=3698
https://praha10.cz/zivot-v-praze-10/aktualne/aktuality-z-mestske-casti/artmid/8652/mc-praha-10-otevre-novou-malinovou-rekonstrukci-a-upravami-projde-jeste-sedm-dalsich-detskych-hrist?articleid=3698
https://praha10.cz/zivot-v-praze-10/aktualne/aktuality-z-mestske-casti/artmid/8652/mc-praha-10-otevre-novou-malinovou-rekonstrukci-a-upravami-projde-jeste-sedm-dalsich-detskych-hrist?articleid=3698
https://strategieprodesitku.cz/blog/promena-detskeho-hriste-sobotecka-na-vinohradech/
https://strategieprodesitku.cz/blog/setkani-s-verejnosti-na-tema-uprava-povrchu-zapadni-a-vychodni-casti-stredoveho-pasu-zelene/
https://strategieprodesitku.cz/blog/setkani-s-verejnosti-na-tema-uprava-povrchu-zapadni-a-vychodni-casti-stredoveho-pasu-zelene/
https://strategieprodesitku.cz/blog/zajima-vas-lokalita-trojmezi/
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Ve spolupráci s Institutem plánování a rozvoje hl. m. Prahy je veřejnost zapojena do tvorby 

krajinářské studie přírodní plochy nazývané Trojmezí. 

 

Adaptační opatření 

https://praha10.cz/vedeni-a-sprava-mc/rozvoj-prahy-10/aktuality/artmid/8791/desitka-spousti-

desitky-svych-vodnich-prvku?articleid=3676  

 

https://praha10.cz/mestska-cast/zivotni-prostredi-a-odpady/aktuality-z-oblasti-zivotniho-

prostredi-a-odpadu/artmid/8016/na-desitce-budou-nova-mlzitka-a-pitka?articleid=3697  

 

V roce 2022 bylo investováno do umístění a zprovoznění nových pítek a mlhovišť v parcích, 

hřištích nebo veřejném prostoru.  

 

Úklid veřejných ploch 

https://praha10.cz/mestska-cast/zivotni-prostredi-a-odpady/aktuality-z-oblasti-zivotniho-

prostredi-a-odpadu/artmid/8016/desitka-nasazuje-rychlou-cetu-pro-dalsi-zlepseni-verejneho-

prostoru?articleid=3705  

 

V tomto roce byla zřízena tzv. Rychlá četa, která zabezpečuje drobné úpravy a opravy ve 

veřejném prostoru, případně o bleskový úklid konkrétních míst. Obyvatelé si Četu mohou 

„přivolat“ telefonem nebo prostřednictvím formuláře dostupném na webu městské části. 

 

Setkání s ekologickými organizacemi 

https://strategieprodesitku.cz/blog/setkani-s-ekologickymi-organizacemi/  

 

MČ Praha 10 si váží organizací, které realizují v Praze 10 ekologické aktivity, proto se 

uskutečnilo společné setkání, na kterém si organizace vyměnily různé informace a kontakty.  

 

Vycházka s dendrologem 

https://strategieprodesitku.cz/blog/park-na-solidarite/  

 

V oblasti parku Na Solidaritě byla uspořádána vycházka s dendrologem z důvodu seznámení 

s potřebností kácení nemocných stromů v návaznosti na revitalizaci této plochy. 

 

Osvětové akce Den Země, Ukliďme Prahu 10, Re-use 

https://strategieprodesitku.cz/blog/spolecne-uklidme-prahu-10/  

 

https://strategieprodesitku.cz/blog/den-zeme-v-malesicich-2022/  

 

https://strategieprodesitku.cz/blog/praha-10-ziskala-nekolik-oceneni/  

 

https://praha10.cz/mestska-cast/zivotni-prostredi-a-odpady/aktuality-z-oblasti-zivotniho-

prostredi-a-odpadu/artmid/8016/na-desitce-ma-premieru-reuse-den?articleid=3688  

 

https://praha10.cz/vedeni-a-sprava-mc/rozvoj-prahy-10/aktuality/artmid/8791/desitka-spousti-desitky-svych-vodnich-prvku?articleid=3676
https://praha10.cz/vedeni-a-sprava-mc/rozvoj-prahy-10/aktuality/artmid/8791/desitka-spousti-desitky-svych-vodnich-prvku?articleid=3676
https://praha10.cz/mestska-cast/zivotni-prostredi-a-odpady/aktuality-z-oblasti-zivotniho-prostredi-a-odpadu/artmid/8016/na-desitce-budou-nova-mlzitka-a-pitka?articleid=3697
https://praha10.cz/mestska-cast/zivotni-prostredi-a-odpady/aktuality-z-oblasti-zivotniho-prostredi-a-odpadu/artmid/8016/na-desitce-budou-nova-mlzitka-a-pitka?articleid=3697
https://praha10.cz/mestska-cast/zivotni-prostredi-a-odpady/aktuality-z-oblasti-zivotniho-prostredi-a-odpadu/artmid/8016/desitka-nasazuje-rychlou-cetu-pro-dalsi-zlepseni-verejneho-prostoru?articleid=3705
https://praha10.cz/mestska-cast/zivotni-prostredi-a-odpady/aktuality-z-oblasti-zivotniho-prostredi-a-odpadu/artmid/8016/desitka-nasazuje-rychlou-cetu-pro-dalsi-zlepseni-verejneho-prostoru?articleid=3705
https://praha10.cz/mestska-cast/zivotni-prostredi-a-odpady/aktuality-z-oblasti-zivotniho-prostredi-a-odpadu/artmid/8016/desitka-nasazuje-rychlou-cetu-pro-dalsi-zlepseni-verejneho-prostoru?articleid=3705
https://www.survio.com/survey/d/F4W8J0M1E8L3I4L0T
https://strategieprodesitku.cz/blog/setkani-s-ekologickymi-organizacemi/
https://strategieprodesitku.cz/blog/park-na-solidarite/
https://strategieprodesitku.cz/blog/spolecne-uklidme-prahu-10/
https://strategieprodesitku.cz/blog/den-zeme-v-malesicich-2022/
https://strategieprodesitku.cz/blog/praha-10-ziskala-nekolik-oceneni/
https://praha10.cz/mestska-cast/zivotni-prostredi-a-odpady/aktuality-z-oblasti-zivotniho-prostredi-a-odpadu/artmid/8016/na-desitce-ma-premieru-reuse-den?articleid=3688
https://praha10.cz/mestska-cast/zivotni-prostredi-a-odpady/aktuality-z-oblasti-zivotniho-prostredi-a-odpadu/artmid/8016/na-desitce-ma-premieru-reuse-den?articleid=3688
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https://verejneprostory.cz/Portals/8/dokumenty/OZD_Kastovsky/Knihobudky.jpg?ver=2021-

06-14-070048-590   

 

Za způsob osvěty v oblasti předcházení vzniku odpadů získala MČ Praha 10 od Národní sítě 

Zdravých měst ČR ocenění jako příklad Dobré praxe. Prvně se v Záběhlicích uskutečnil Re-use 

den ve spolupráci se spolkem Swap Prague a Magistrátem hl. m. Praha. Další obdobná akce se 

uskutečnila v září v rámci Zažít město jinak. Nadále dochází k rozšiřování sítě knihovniček ve 

veřejném prostoru. Aktivně se zapojují i místní pobočky Městské knihovny Praha. 

 

Ekologická stopa a Uhlíková stopa 

V rámci stanovených indikátorů pro strategický plán bylo sledování indikátoru Uhlíková stopa 

posunuto a to z důvodu připravované rekonstrukce radnice a tím stanovení Uhlíkové stopy až 

v budoucnu pro budovu úřadu. U Ekologické stopy nebylo zjištěno, že by nějaká organizace 

dokázala zpracovat hodnoty pro městskou část, proto nebude tento indikátor nadále sledován. 

SHRNUTÍ 
V oblasti zkvalitňování životního prostředí jsou nadále realizovány různé komunitní a osvětové 

akce a spolupráce s ekologickými organizacemi. Péče o zeleň je vykonávána standardně i na 

základě dostupnosti finančních prostředků. 

 

Doporučení oponenta: 

V některých dílčích otázkách chybí přesnější a spolehlivější data, v některých také důraz na 

sledování a vyhodnocování opatření. Sama MČ je si těchto nedostatků vědoma a velmi 

realisticky svůj výkon hodnotí ve většině oblastí známkou uspokojivou. 

 

Vyjádření MČ Praha 10: 

V budoucnu by mělo být zahájeno sledování uhlíkové stopy buď všech/některých budov 

v majetku MČ Praha 10 (např. školská zařízení) nebo celé městské části. Toto bude řešeno 

s nově zvoleným gesčním radním pro oblast životního prostředí. 

 

3 – UDRŽITELNÁ SPOTŘEBA A VÝROBA  

Energetický management  

https://smlouvy.gov.cz/smlouva/21350519  

 

https://praha10.cz/zivot-v-praze-10/aktualne/aktuality-z-mestske-casti/artmid/8652/mc-praha-

10-usetri-miliony-ve-svych-skolach-a-skolkach-bude-optimalizovat-spotrebu-

energii?articleid=3709  

 

V srpnu 2022 byla uzavřena mezi MČ Praha 10 a spol. PORSENNA ENERGY s.r.o. smlouva 

o poskytování služeb zajišťujících odbornou podporu týmu energetického managementu. Ta 

obsahuje odbornou podporu energetickému týmu, proškolení energetického manažera v oblasti 

hospodaření s energií a v práci se systémem e-manažer. Postupně bude docházet k finančním 

úsporám a snižování emisí oxidu uhličitého. 

https://verejneprostory.cz/Portals/8/dokumenty/OZD_Kastovsky/Knihobudky.jpg?ver=2021-06-14-070048-590
https://verejneprostory.cz/Portals/8/dokumenty/OZD_Kastovsky/Knihobudky.jpg?ver=2021-06-14-070048-590
https://smlouvy.gov.cz/smlouva/21350519
https://praha10.cz/zivot-v-praze-10/aktualne/aktuality-z-mestske-casti/artmid/8652/mc-praha-10-usetri-miliony-ve-svych-skolach-a-skolkach-bude-optimalizovat-spotrebu-energii?articleid=3709
https://praha10.cz/zivot-v-praze-10/aktualne/aktuality-z-mestske-casti/artmid/8652/mc-praha-10-usetri-miliony-ve-svych-skolach-a-skolkach-bude-optimalizovat-spotrebu-energii?articleid=3709
https://praha10.cz/zivot-v-praze-10/aktualne/aktuality-z-mestske-casti/artmid/8652/mc-praha-10-usetri-miliony-ve-svych-skolach-a-skolkach-bude-optimalizovat-spotrebu-energii?articleid=3709
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Zateplení školských budov a instalace fotovoltaiky 

MČ Praha 10 vybrala pro instalaci fotovoltaické elektrárny (FVE) objekty ZŠ Nad Vodovodem, 

ZŠ Břečťanová, ZŠ Švehlova, ZŠ Olešská a MŠ Magnitogorká. Na střechy těchto objektů 

budou instalovány FVE o celkovém výkonu 0,426 MWp. Na realizaci daných opatření bude 

čerpána dotace SFŽP. 

 

Pro snížení energetické náročnosti budov jsou vybrány objekty ZŠ Švehlova, ZŠ Olešská, MŠ 

Magnitogorská a MČ U Roháčových kasáren. 

 

Odpadové hospodářství  

https://praha10.cz/mestska-cast/zivotni-prostredi-a-odpady/aktuality-z-oblasti-zivotniho-

prostredi-a-odpadu/artmid/8016/praha-10-ma-sedme-podzemni-stanoviste-na-odpad-je-u-

bytoveho-domu-ve-strasnicich?articleid=3635 

 

https://praha10.cz/mestska-cast/zivotni-prostredi-a-odpady/aktuality-z-oblasti-zivotniho-

prostredi-a-odpadu/artmid/8016/desitka-sbira-stare-mobily-budou-se-

recyklovat?articleid=3634  

 

https://praha10.cz/mestska-cast/zivotni-prostredi-a-odpady/aktuality-z-oblasti-zivotniho-

prostredi-a-odpadu/artmid/8016/obcane-prahy-10-mohou-v-breznu-vyuzit-bezplatneho-

odvozu-elektroodpadu?articleid=3620  

 

Nadále dochází k rozšiřování podzemních stanovišť na odpad a možnosti bezplatného svozu 

elektroodpadu z domácností. Ve spolupráci se spol. Remobil a Městskou knihovnou Praha byly 

sbírány mobily pro další recyklaci se spojením s finanční sbírkou pro uprchlíky z Ukrajiny. 

 

Kompostování – Kompostéry 

https://praha10.cz/mestska-cast/zivotni-prostredi-a-odpady/aktuality-z-oblasti-zivotniho-

prostredi-a-odpadu/artmid/8016/na-kubani-budou-kompostovaci-poradny?articleid=3665  

 

https://verejneprostory.cz/odpady-a-pece-o-vp/bioodpad/kompostery-pro-obcany-mestske-

casti-praha-10  

 

Na Kubánském náměstí ve Vršovicích se uskutečnila akce s kompostovací poradnou ve 

spolupráci se spolky Kokoza a Ekodomov. Městská část Praha 10 realizuje projekt na 

předcházení vzniku odpadů formou podpory domácího kompostování, proto si občané mohou 

požádat o bezplatné zapůjčení domácího kompostéru, který po pěti letech zůstává ve vlastnictví 

vypůjčitele. 

Ve spolupráci se spolkem Ekodomov byla uspořádána setkání se správci komunitních 

kompostérů a komunitních zahrad. Cílem setkání bylo vzájemné předávání informací a příkladů 

spolupráce s místními komunitami. Zároveň je s tímto spolkem realizován projekt „Zelené 

zákoutí“ na dvou místech Prahy 10. Jedná se o společnou akci s místními občany k úpravě okolí 

komunitních kompostérů nebo zahrad a vytvoření příjemného odpočinkového místa pro 

komunitní setkávání. 

https://praha10.cz/mestska-cast/zivotni-prostredi-a-odpady/aktuality-z-oblasti-zivotniho-prostredi-a-odpadu/artmid/8016/praha-10-ma-sedme-podzemni-stanoviste-na-odpad-je-u-bytoveho-domu-ve-strasnicich?articleid=3635
https://praha10.cz/mestska-cast/zivotni-prostredi-a-odpady/aktuality-z-oblasti-zivotniho-prostredi-a-odpadu/artmid/8016/praha-10-ma-sedme-podzemni-stanoviste-na-odpad-je-u-bytoveho-domu-ve-strasnicich?articleid=3635
https://praha10.cz/mestska-cast/zivotni-prostredi-a-odpady/aktuality-z-oblasti-zivotniho-prostredi-a-odpadu/artmid/8016/praha-10-ma-sedme-podzemni-stanoviste-na-odpad-je-u-bytoveho-domu-ve-strasnicich?articleid=3635
https://praha10.cz/mestska-cast/zivotni-prostredi-a-odpady/aktuality-z-oblasti-zivotniho-prostredi-a-odpadu/artmid/8016/desitka-sbira-stare-mobily-budou-se-recyklovat?articleid=3634
https://praha10.cz/mestska-cast/zivotni-prostredi-a-odpady/aktuality-z-oblasti-zivotniho-prostredi-a-odpadu/artmid/8016/desitka-sbira-stare-mobily-budou-se-recyklovat?articleid=3634
https://praha10.cz/mestska-cast/zivotni-prostredi-a-odpady/aktuality-z-oblasti-zivotniho-prostredi-a-odpadu/artmid/8016/desitka-sbira-stare-mobily-budou-se-recyklovat?articleid=3634
https://praha10.cz/mestska-cast/zivotni-prostredi-a-odpady/aktuality-z-oblasti-zivotniho-prostredi-a-odpadu/artmid/8016/obcane-prahy-10-mohou-v-breznu-vyuzit-bezplatneho-odvozu-elektroodpadu?articleid=3620
https://praha10.cz/mestska-cast/zivotni-prostredi-a-odpady/aktuality-z-oblasti-zivotniho-prostredi-a-odpadu/artmid/8016/obcane-prahy-10-mohou-v-breznu-vyuzit-bezplatneho-odvozu-elektroodpadu?articleid=3620
https://praha10.cz/mestska-cast/zivotni-prostredi-a-odpady/aktuality-z-oblasti-zivotniho-prostredi-a-odpadu/artmid/8016/obcane-prahy-10-mohou-v-breznu-vyuzit-bezplatneho-odvozu-elektroodpadu?articleid=3620
https://praha10.cz/mestska-cast/zivotni-prostredi-a-odpady/aktuality-z-oblasti-zivotniho-prostredi-a-odpadu/artmid/8016/na-kubani-budou-kompostovaci-poradny?articleid=3665
https://praha10.cz/mestska-cast/zivotni-prostredi-a-odpady/aktuality-z-oblasti-zivotniho-prostredi-a-odpadu/artmid/8016/na-kubani-budou-kompostovaci-poradny?articleid=3665
https://verejneprostory.cz/odpady-a-pece-o-vp/bioodpad/kompostery-pro-obcany-mestske-casti-praha-10
https://verejneprostory.cz/odpady-a-pece-o-vp/bioodpad/kompostery-pro-obcany-mestske-casti-praha-10
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SHRNUTÍ 
V tomto roce byla uzavřena smlouva s externí společností, která pomáhá zavést energetický 

management, protože stále není obsazena volná pracovní pozice energetického manažera. 

V oblasti odpadového hospodářství jsou nadále pořádány osvětové a komunitní aktivity.  

 

Doporučení oponenta: 

Chybí postup a praktická opatření v nákupu dle environmentálních kritérií. V současnosti je 

pozice energetického manažera neobsazená a trendy ve spotřebě energií nejsou 

vyhodnocovány. 

 

Vyjádření MČ Praha 10: 

Praktická opatření pro nákup dle environmentálních kritérií nejsou zatím stanovena, protože je 

nákup řešen dle aktuálních potřeb odborů úřadu a dle finančních možností daných rozpočtem 

MČ Praha 10. Na základě smlouvy mezi MČ Praha 10 a PORSENNA ENERGY s.r.o. je 

postupně zaváděn energetický management a to i ve sledování spotřeb energií ve školských 

zařízeních zřizovaných MČ Praha 10 s Operátorem ICT, akciovou společností hl. m. Prahy. 

 

4 – DOPRAVA  
https://praha10.cz/zivot-v-praze-10/doprava  

 

Tramvajová smyčka Depo Hostivař,  Elektrobus 

https://www.prazsketramvaje.cz/view.php?cisloclanku=2022041701 

  

https://www.dpp.cz/spolecnost/aktuality/detail/66_1562-nove-elektrobusy-v-ulicich-prahy  

 

MČ Praha 10 podporuje ve spolupráci s Dopravním podnikem Praha rozšiřování tramvajových 

tratí na svém území a zavedení elektrobusů. 

 

Parkovací domy 

https://praha10.cz/zivot-v-praze-10/aktualne/aktuality-z-mestske-casti/artmid/8652/mc-praha-

10-pripravi-projekty-parkovacich-domu-v-ulicich-jahodova-a-v-olsinach?articleid=3654   

 

MČ Praha 10 má zpracované studie proveditelnosti pro dvě lokality s možností výstavby 

parkovacích domů. Zavedením zón placeného stání po celé Praze 10 se zvýšila potřeba 

parkování pro návštěvníky Prahy 10, i když je možnost využívat hustou síť městské nebo 

příměstské hromadné dopravy. 

 

Cyklopruhy a cyklostojany 

Odbor dopravy zjistil poptávku školských zařízení po instalaci cyklostojanů, proto v tomto roce 

je v plánu je vybudovat u ZŠ Nad Vodovodem, ZŠ Brigádníků, ZŠ U Vršovického nádraží. Ve 

spolupráci s TSK Praha je podporováno zřízení cyklopruhů, např. v ul. Vršovická, která je 

cyklisty hodně využívána.  

 

Chodníkový program 

https://praha10.cz/zivot-v-praze-10/doprava
https://www.prazsketramvaje.cz/view.php?cisloclanku=2022041701
https://www.dpp.cz/spolecnost/aktuality/detail/66_1562-nove-elektrobusy-v-ulicich-prahy
https://praha10.cz/zivot-v-praze-10/aktualne/aktuality-z-mestske-casti/artmid/8652/mc-praha-10-pripravi-projekty-parkovacich-domu-v-ulicich-jahodova-a-v-olsinach?articleid=3654
https://praha10.cz/zivot-v-praze-10/aktualne/aktuality-z-mestske-casti/artmid/8652/mc-praha-10-pripravi-projekty-parkovacich-domu-v-ulicich-jahodova-a-v-olsinach?articleid=3654
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https://praha10.cz/mestska-cast/doprava/aktuality-z-dopravy/artmid/7988/mc-praha-10-letos-

vyclenila-10-milionu-korun-na-opravy-chodniku?articleid=3583 

 

V tomto roce je z rozpočtu MČ Praha 10 vyčleněno 10 mil. Kč na opravy chodníků.  

Dosud jsou opraveny např. chodníky podél Botiče ve Vršovicích, některé chodníky ve 

Strašnicích a Zahradním Městě. Chodníky k opravě mohli vytipovávat občané na FB P10. 

 

Bezpečná cesta do školy 

Ve spolupráci se spolkem Pěšky městem je zahájena v tomto roce realizace programu v ZŠ 

Solidarita ve Strašnicích. Na základě mapování cest žáky školy bude v listopadu představena 

pracovní skupině studie s návrhy úprav dopravních řešení v okolí školy. 

 

Smart odjezdové tabule 

Postupně jsou na zastávky tramvají a autobusů instalovány elektronické informační tabule, 

které upozorňují na čas odjezdu konkrétní linky BUS a TRAM. 

SHRNUTÍ 
V této oblasti je nutná spolupráce s městskými a státními organizacemi (DPP, TSK, SŽ atd.) 

pro realizaci opatření ke zvýšení kvality cest pro pěší, cyklisty, ale i pro řešení v městské 

hromadné dopravě (BUS, TRAM, vlak). MČ řeší výstavbu parkovacích domů v budoucnu a 

spolupráci ke zřízení další vlakové zastávky Depo Hostivař.  

 

Doporučení oponenta: 

MČ by se měla chopit příležitosti jít příkladem ve využívání nemotorových a bezemisních 

vozidel a tato vozidla požadovat i v zadávaných veřejných zakázkách (je-li to relevantní). 

 

Vyjádření MČ Praha 10: 

Toto bude řešeno v novém volebním období. 

5 – ZDRAVÍ  

Veletrh sociálních a návazných služeb 

https://praha10.cz/mestska-cast/socialni-oblast-a-zdravotni-sluzby/aktuality-z-oblasti-socialni-

a-zdravotnictvi/artmid/8001/praha-10-porada-jubilejni-desaty-veletrh-socialnich-a-

navaznych-sluzeb?articleid=3690 

 

Již tradičně pořádala MČ Praha 10 tuto akci, na které se prezentuje přes 40 organizací se 

zaměřením na sociální oblast a oblast zdraví. 

 

Dobrovolnictví 

https://praha10.cz/mestska-cast/socialni-oblast-a-zdravotni-sluzby/aktuality-z-oblasti-socialni-

a-zdravotnictvi/artmid/8001/desitka-ocenila-sve-dobrovolniky-roku?articleid=3694  

 

Pomáhají druhým ve svém volném čase a bez nároku na honorář, proto si zasluhují ocenění, 

kterým jim každoročně městská část vyjadřuje podporu a poděkování za jejich práci. Úřad má 

https://praha10.cz/mestska-cast/doprava/aktuality-z-dopravy/artmid/7988/mc-praha-10-letos-vyclenila-10-milionu-korun-na-opravy-chodniku?articleid=3583
https://praha10.cz/mestska-cast/doprava/aktuality-z-dopravy/artmid/7988/mc-praha-10-letos-vyclenila-10-milionu-korun-na-opravy-chodniku?articleid=3583
https://praha10.cz/mestska-cast/socialni-oblast-a-zdravotni-sluzby/aktuality-z-oblasti-socialni-a-zdravotnictvi/artmid/8001/praha-10-porada-jubilejni-desaty-veletrh-socialnich-a-navaznych-sluzeb?articleid=3690
https://praha10.cz/mestska-cast/socialni-oblast-a-zdravotni-sluzby/aktuality-z-oblasti-socialni-a-zdravotnictvi/artmid/8001/praha-10-porada-jubilejni-desaty-veletrh-socialnich-a-navaznych-sluzeb?articleid=3690
https://praha10.cz/mestska-cast/socialni-oblast-a-zdravotni-sluzby/aktuality-z-oblasti-socialni-a-zdravotnictvi/artmid/8001/praha-10-porada-jubilejni-desaty-veletrh-socialnich-a-navaznych-sluzeb?articleid=3690
https://praha10.cz/mestska-cast/socialni-oblast-a-zdravotni-sluzby/aktuality-z-oblasti-socialni-a-zdravotnictvi/artmid/8001/desitka-ocenila-sve-dobrovolniky-roku?articleid=3694
https://praha10.cz/mestska-cast/socialni-oblast-a-zdravotni-sluzby/aktuality-z-oblasti-socialni-a-zdravotnictvi/artmid/8001/desitka-ocenila-sve-dobrovolniky-roku?articleid=3694


   
 

stránka 12 z 20 

 

databázi dobrovolníků, které oslovuje i při nenadálých situacích, jako pandemie COVID 19 

nebo při pomoci s uprchlíky z Ukrajiny. 

 

Kurzy první pomoci 

https://praha10.cz/mestska-cast/socialni-oblast-a-zdravotni-sluzby/aktuality-z-oblasti-socialni-

a-zdravotnictvi/artmid/8001/obcane-prahy-10-mohou-vyuzit-kurzy-prvni-

pomoci?articleid=3639  

 

Pořádáním zážitkových kurzů první pomoci si účastníci vyzkoušejí, jak zvládat krizové situace. 

 

Vršovická 30/30 

https://praha10.cz/mestska-cast/socialni-oblast-a-zdravotni-sluzby/aktuality-z-oblasti-socialni-

a-zdravotnictvi/artmid/8001/v-praze-10-bude-nove-centrum-pro-lidi-s-poruchou-autistickeho-

spektra?articleid=3633  

 

V budově MČ Praha 10 působí Pacientský hub, který poskytuje vzdělávání a osvětu v oblasti 

nejen zdraví. Nově je otevřeno integrační centrum Sasov, které poskytuje službu pro lidi 

s poruchou autistického spektra. 

 

Sportovní akce 

MČ Praha 10 podporuje finančně v rámci grantů aktivity, např. běžecká škola, nordic walking, 

veřejné bruslení, kuzy jógy a plavání, různé turnaje, např. v beach volejbalu, florbalu, 

parkourday, tábory letní i pro seniory v objektu MČ Praha 10 (Jánské lázně) a příměstské pro 

děti. 

SHRNUTÍ 
MČ Praha 10 nadále pokračuje v aktivitách na podporu fyzického a duševního zdraví. 

 

Doporučení oponenta: 

Považuji za nezbytné, aby MČ v kategorii B, a zřejmě usilující i o kategorii A, v blízké 

budoucnosti zpracovala a schválila Zdravotní plán s danými prioritami, následně jej naplňovala 

a pravidelně jeho plnění vyhodnocovala. V souvislosti s tím postrádám v tomto auditu i pevný 

časový rámec jeho tvorby a schválení. 

 

Vyjádření MČ Praha 10: 

Zdravotní plán s danými prioritami by měl být zpracován v následujícím roce a měl by 

obsahovat i konkrétní aktivity (akce) na podporu zdraví.  

 

6 – MÍSTNÍ EKONOMIKA A PODNIKÁNÍ 
https://praha10.cz/zivot-v-praze-10/podnikani/kontakty-a-odkazy  

 

Na webu MČ Praha 10 je uveřejněn rozcestník pro podnikatele s různými kontakty. 

V měsíčníku Praha 10 vychází pravidelně rozhovory s místními podnikateli.  

https://praha10.cz/mestska-cast/socialni-oblast-a-zdravotni-sluzby/aktuality-z-oblasti-socialni-a-zdravotnictvi/artmid/8001/obcane-prahy-10-mohou-vyuzit-kurzy-prvni-pomoci?articleid=3639
https://praha10.cz/mestska-cast/socialni-oblast-a-zdravotni-sluzby/aktuality-z-oblasti-socialni-a-zdravotnictvi/artmid/8001/obcane-prahy-10-mohou-vyuzit-kurzy-prvni-pomoci?articleid=3639
https://praha10.cz/mestska-cast/socialni-oblast-a-zdravotni-sluzby/aktuality-z-oblasti-socialni-a-zdravotnictvi/artmid/8001/obcane-prahy-10-mohou-vyuzit-kurzy-prvni-pomoci?articleid=3639
https://praha10.cz/mestska-cast/socialni-oblast-a-zdravotni-sluzby/aktuality-z-oblasti-socialni-a-zdravotnictvi/artmid/8001/v-praze-10-bude-nove-centrum-pro-lidi-s-poruchou-autistickeho-spektra?articleid=3633
https://praha10.cz/mestska-cast/socialni-oblast-a-zdravotni-sluzby/aktuality-z-oblasti-socialni-a-zdravotnictvi/artmid/8001/v-praze-10-bude-nove-centrum-pro-lidi-s-poruchou-autistickeho-spektra?articleid=3633
https://praha10.cz/mestska-cast/socialni-oblast-a-zdravotni-sluzby/aktuality-z-oblasti-socialni-a-zdravotnictvi/artmid/8001/v-praze-10-bude-nove-centrum-pro-lidi-s-poruchou-autistickeho-spektra?articleid=3633
https://praha10.cz/zivot-v-praze-10/podnikani/kontakty-a-odkazy
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Metodika spoluúčasti privátního sektoru na veřejných výdajích 

https://praha10.cz/zivot-v-praze-10/aktualne/aktuality-z-mestske-casti/artmid/8652/desitka-

letos-ziskala-na-svuj-rozvoj-uz-140-milionu-na-zaklade-smluv-s-developery?articleid=3715  

 

Na základě podmínek uvedených v metodice získala Praha 10 od developerů 140 mil. Kč na 

rozvoj občanské vybavenosti. 

SHRNUTÍ 
Spolupráce s podnikateli je v oblasti „reklamy“ v měsíčníku Praha 10, a to formou rozhovorů, 

a v oblasti plnění doporučení ve výše uvedené metodice. Gesční radní se setkal neformálně 

s některými podnikateli, aby zjistil jejich potřeby a problémy. 

 

Doporučení oponenta: 

Pro další období a vývoj bychom doporučili soustředit se více na kvalitativní (efektivnost 

aktivit) než na kvantitativní část problematiky. 

 

Vyjádření MČ Praha 10: 

Obvodní kancelář hospodářské komory Praha 10 nabízí možnosti osvěty ve školách 

k pozitivnímu přístupu v oblasti řemesel, vzdělávání mezi podnikateli atd. MČ by měla 

zpracovat konkrétní plán spolupráce s podnikateli. 

 

7 – VZDĚLÁVÁNÍ A VÝCHOVA  
Souhrnné informace 

https://praha10.cz/zivot-v-praze-10/skolstvi  

 

Místní Akční plán vzdělávání (MAP) 

https://sites.google.com/view/map-praha-10/map-ii  

Nadále pokračuje realizace projektu MAP a v rámci něho dochází k prohloubení partnerství a 

spolupráce subjektů působících v oblasti vzdělávání na území MČ Praha 10. Pravidelné 

setkávání partnerů, výměna zkušeností a organizace akcí zaměřených na budování znalostních 

kapacit přispívá k posílení stávajících partnerských vazeb. 

 

Školní fórum (zastupitelstvo mladých) 

https://strategieprodesitku.cz/desitka-ocima-mladych/ 

 

Na jaře tohoto roku vznikla neformální skupina mladých lidí od 12 let z místních základních i 

středních škol (nejčastěji členů školních parlamentů), kteří se scházejí pravidelně 1x měsíčně 

nad tématy, které si pro tento roku určili: bezodpadovost, školní stravování, uspořádání 

sportovní akce, bezdomovectví. Tato skupina okolo 20 dětí se byla představit v červu na 

Zastupitelstvu MČ Praha 10, zajistili jsme jim prohlídku Senátu a mají možnost účastnit se 

zdarma výjezdů s Domem dětí a mládeže Prahy 10 po ČR i zahraničí. Cílem je zapojit mládež 

do rozvoje Desítky. 

 

https://praha10.cz/zivot-v-praze-10/aktualne/aktuality-z-mestske-casti/artmid/8652/desitka-letos-ziskala-na-svuj-rozvoj-uz-140-milionu-na-zaklade-smluv-s-developery?articleid=3715
https://praha10.cz/zivot-v-praze-10/aktualne/aktuality-z-mestske-casti/artmid/8652/desitka-letos-ziskala-na-svuj-rozvoj-uz-140-milionu-na-zaklade-smluv-s-developery?articleid=3715
https://praha10.cz/zivot-v-praze-10/skolstvi
https://sites.google.com/view/map-praha-10/map-ii
https://strategieprodesitku.cz/desitka-ocima-mladych/
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Moje stopa ve škole 

https://veskole.mojestopa.cz/  

 

Školy mohou realizovat participativní rozpočet pro zkvalitnění jejich prostředí. V tomto roce 

byl vyhlášen 2. ročník. 

 

Rekonstrukce strašnické školy – navýšení kapacit pro základní vzdělávání 

https://strategieprodesitku.cz/blog/rekonstrukce-stare-strasnicke-skoly-a-jejiho-okoli/ 

 

https://praha10.cz/zivot-v-praze-10/aktualne/aktuality-z-mestske-casti/artmid/8652/prazsky-

magistrat-desitce-prispeje-100-miliony-korun-na-rekonstrukci-nove-strasnicke-

skoly?articleid=3729  

 

V rámci navyšování kapacit základních škol byla zahájena rekonstrukce budovy bývalé školy 

ve Strašnicích za finanční pomoci Magistrátu hl. m. Prahy. V lednu bylo uspořádáno veřejné 

setkání k představení projektu a harmonogramu rekonstrukce. 

 

Výstavba MŠ Bajkalská 

V rámci navyšování kapacit předškolního školství byla zahájena výstavba nové mateřské 

školy, která má být otevřena v září 2023. Bude určena pro 168 dětí v 6 třídách a 3 objektech. 

 

Rekonstrukce budovy jeslí Jakutská 

https://praha10.cz/zivot-v-praze-10/aktualne/aktuality-z-mestske-casti/artmid/8652/mc-praha-

10-bude-rekonstruovat-budovu-svych-jesli?articleid=3701 

 

https://www.csop10.cz/nase-sluzby/ostatni-sluzby/stredisko-sluzeb-pro-deti-a-rodice-detske-

skupiny.aspx  

 

MČ Praha 10 provozuje dětské skupiny pod Centrem sociální a ošetřovatelské pomoci a nyní 

prochází budova rekonstrukcí 

 

Příběhy sousedů 

https://praha10.cz/zivot-v-praze-10/aktualne/aktuality-z-mestske-casti/artmid/8652/skolaci-z-

desitky-zpracovali-pribehy-svych-sousedu?articleid=3678 

Každoročně se školy zapojují do vzdělávacího projektu organizace Post Bellum. Osm 

žákovských týmů z pěti základních škol zpracovalo dokumenty o pamětnících z Desítky, jejichž 

životy významně ovlivnily dějinné události 20. století. Prezentace děl proběhla ve Strašnickém 

divadle, kde zároveň odborná porota ocenila ty nejzdařilejší.  

 

Uprchlíci z Ukrajiny  

https://praha10.cz/zivot-v-praze-10/aktualne/aktuality-z-mestske-casti/artmid/8652/na-

moskevske-je-nova-vystava-ukazuje-ukrajinske-deti-valky?articleid=3731  

 

https://veskole.mojestopa.cz/
https://strategieprodesitku.cz/blog/rekonstrukce-stare-strasnicke-skoly-a-jejiho-okoli/
https://praha10.cz/zivot-v-praze-10/aktualne/aktuality-z-mestske-casti/artmid/8652/prazsky-magistrat-desitce-prispeje-100-miliony-korun-na-rekonstrukci-nove-strasnicke-skoly?articleid=3729
https://praha10.cz/zivot-v-praze-10/aktualne/aktuality-z-mestske-casti/artmid/8652/prazsky-magistrat-desitce-prispeje-100-miliony-korun-na-rekonstrukci-nove-strasnicke-skoly?articleid=3729
https://praha10.cz/zivot-v-praze-10/aktualne/aktuality-z-mestske-casti/artmid/8652/prazsky-magistrat-desitce-prispeje-100-miliony-korun-na-rekonstrukci-nove-strasnicke-skoly?articleid=3729
https://praha10.cz/zivot-v-praze-10/aktualne/aktuality-z-mestske-casti/artmid/8652/mc-praha-10-bude-rekonstruovat-budovu-svych-jesli?articleid=3701
https://praha10.cz/zivot-v-praze-10/aktualne/aktuality-z-mestske-casti/artmid/8652/mc-praha-10-bude-rekonstruovat-budovu-svych-jesli?articleid=3701
https://www.csop10.cz/nase-sluzby/ostatni-sluzby/stredisko-sluzeb-pro-deti-a-rodice-detske-skupiny.aspx
https://www.csop10.cz/nase-sluzby/ostatni-sluzby/stredisko-sluzeb-pro-deti-a-rodice-detske-skupiny.aspx
https://praha10.cz/zivot-v-praze-10/aktualne/aktuality-z-mestske-casti/artmid/8652/skolaci-z-desitky-zpracovali-pribehy-svych-sousedu?articleid=3678
https://praha10.cz/zivot-v-praze-10/aktualne/aktuality-z-mestske-casti/artmid/8652/skolaci-z-desitky-zpracovali-pribehy-svych-sousedu?articleid=3678
https://praha10.cz/zivot-v-praze-10/aktualne/aktuality-z-mestske-casti/artmid/8652/na-moskevske-je-nova-vystava-ukazuje-ukrajinske-deti-valky?articleid=3731
https://praha10.cz/zivot-v-praze-10/aktualne/aktuality-z-mestske-casti/artmid/8652/na-moskevske-je-nova-vystava-ukazuje-ukrajinske-deti-valky?articleid=3731
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https://praha10.cz/zivot-v-praze-10/aktualne/aktuality-z-mestske-casti/artmid/8652/mc-praha-

10-do-sveho-vzdelavaciho-systemu-zapojila-bezmala-800-deti-a-zaku-z-

ukrajiny?articleid=3670  

 

https://strategieprodesitku.cz/blog/integracni-platforma-pro-cizince-v-mc-praha-10/  

 

MČ Praha 10 zareagovala na přísun migrantů z Ukrajiny a zřídila adaptační skupiny ve školách 

a školkách, zajistila kurzy výuky českého jazyka, ubytovala 100 Ukrajinců v bytovém domě 

v Malešicích, který je v majetku MČ Praha 10. Na úřadě byla zřízena pracovní pozice 

koordinátorky – Ukrajinky hovořící česky, která intenzivně spolupracuje s běženci, 

s Integračním centrem Praha, Úřadem práce, MPSV a dalšími místními organizacemi se snahou 

usnadnit těmto lidem přístup na trh práce, ubytování, poskytuje osvětu. 

Vznikla integrační platforma složená z aktivních spolků, škol a organizací s cílem předávat si 

informace a hledat řešení. 

Na webu MČ Praha 10 byl vytvořen web se základními informacemi 

https://praha10.cz/ukrajina a byla zřízena facebooková skupina pro Ukrajince, se kterou 

intenzivně komunikuje koordinátorka pro uprchlíky. Další aktivity viz oblast Sociální prostředí. 

SHRNUTÍ 
Na základě demografické studie je řešeno navýšení kapacit v základním i předškolním školství. 

Na základě přílivu uprchlíků z Ukrajiny byly řešeny problémy vyplývající z potřeby zařazení 

těchto dětí do vzdělávacího systému. Žáci škol se mohou zapojit do participativního rozpočtu 

nebo do skupiny aktivních mladých lidí „Školní fórum“ a podílet se tak na zkvalitňování života 

na Desítce. 

 

Doporučení oponenta: 

Zaměřit by se MČ měla především na zavedení monitoringu a vyhodnocování nejrůznějších 

aktivit vztahujících se k VUR – dobře by k tomu mohla posloužit již existující funkce 

„koordinátora sousedských aktivit“. 

 

Vyjádření MČ Praha 10: 

Koordinátorka MČ Praha 10 pro participativní rozpočet a Školní fórum úzce spolupracuje se 

školními parlamenty základní škol a jedné střední školy. Z tohoto důvodu jsou monitorovány 

aktivity školu v oblasti VUR a s Školním fórem jsou diskutována témata, která jsou potřebná a 

chtěná, např. předcházení plýtvání s jídlem ve školních jídelnách, bezodpadovost, 

kompostování atd. 

 

8 – KULTURA A VOLNÝ ČAS  
Souhrnné informace 

https://praha10.cz/zivot-v-praze-10/kultura 

 

Vyhodnocení Koncepce kultury 

https://praha10.cz/zivot-v-praze-10/aktualne/aktuality-z-mestske-casti/artmid/8652/kulturni-

akteri-z-desitky-se-sesli-ve-vzletu?articleid=3693 

https://praha10.cz/zivot-v-praze-10/aktualne/aktuality-z-mestske-casti/artmid/8652/mc-praha-10-do-sveho-vzdelavaciho-systemu-zapojila-bezmala-800-deti-a-zaku-z-ukrajiny?articleid=3670
https://praha10.cz/zivot-v-praze-10/aktualne/aktuality-z-mestske-casti/artmid/8652/mc-praha-10-do-sveho-vzdelavaciho-systemu-zapojila-bezmala-800-deti-a-zaku-z-ukrajiny?articleid=3670
https://praha10.cz/zivot-v-praze-10/aktualne/aktuality-z-mestske-casti/artmid/8652/mc-praha-10-do-sveho-vzdelavaciho-systemu-zapojila-bezmala-800-deti-a-zaku-z-ukrajiny?articleid=3670
https://strategieprodesitku.cz/blog/integracni-platforma-pro-cizince-v-mc-praha-10/
https://praha10.cz/ukrajina
https://praha10.cz/zivot-v-praze-10/kultura
https://praha10.cz/zivot-v-praze-10/aktualne/aktuality-z-mestske-casti/artmid/8652/kulturni-akteri-z-desitky-se-sesli-ve-vzletu?articleid=3693
https://praha10.cz/zivot-v-praze-10/aktualne/aktuality-z-mestske-casti/artmid/8652/kulturni-akteri-z-desitky-se-sesli-ve-vzletu?articleid=3693
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V roce 2020 vznikla Koncepce rozvoje kultury Prahy 10 na pětileté období. V polovině její 

platnosti došlo k vyhodnocení jejího naplňování a to formou setkávání s kulturními a 

komunitními aktéry v Praze 10 a zjišťování jejich potřeb a zpětné vazby ke koncepci. 

V červnu se všichni aktéři sešli ve vršovickém Vzletu na společném setkání k evaluaci 

koncepce a zároveň s poděkováním za jejich činnost. 

 

Festival kultury a volného času 

https://praha10.cz/zivot-v-praze-10/aktualne/aktuality-z-mestske-casti/artmid/8652/na-

desitce-probehne-prvni-festival-kultury-a-volneho-casu?articleid=3668  

 

Podnět na uspořádání akce „Sejdeme se na Desítce“ vzešel od veřejnosti při sběru podnětů na 

projekty Akčního plánu MČ Praha 10. Cílem akce bylo představit veřejnosti různé kulturní i 

komunitní organizace.  

 

Signal festival 

https://praha10.cz/mestska-cast/kultura/aktuality-z-kultury/artmid/7994/jubilejni-signal-

festival-bude-mit-premieru-na-desitce?articleid=3747  

 

Prvně je realizován festival i na Praze 10. 

 

Science festival 

https://praha10.cz/mestska-cast/kultura/aktuality-z-kultury/artmid/7994/druhy-rocnik-science-

festivalu-v-prazske-gutovce-predstavi-zabavnou-vedu?articleid=3716  

Festival se konal podruhé ve volnočasovém areálu Gutovka s cílem představit vědu dětem i 

dospělým zábavnou formou. 

 

Letní kino 

https://praha10.cz/mestska-cast/kultura/aktuality-z-kultury/artmid/7994/na-desitce-startuje-

letni-kinosezona?articleid=3696  

 

Rok Jiřího Koláře 

https://praha10.cz/mestska-cast/kultura/aktuality-z-kultury/artmid/7994/desitka-vzpomina-na-

slavneho-souseda-zivot-a-dilo-jiriho-kolare-pripominaji-dve-vystavy?articleid=3695  

 

https://praha10.cz/mestska-cast/kultura/aktuality-z-kultury/artmid/7994/mc-praha-10-udelila-

cestne-obcanstvi-in-memoriam-jirimu-kolari?articleid=3680  

 

Každoročně je veřejnosti představována významná osobnost Prahy 10 formou výstav a různých 

akcí. Jiřímu Kolářovi bylo uděleno čestné občanství in memoriam. 

 

Průvodce po sochách a pomnících 

https://praha10.cz/zivot-v-praze-10/aktualne/aktuality-z-mestske-casti/artmid/8652/na-desitce-probehne-prvni-festival-kultury-a-volneho-casu?articleid=3668
https://praha10.cz/zivot-v-praze-10/aktualne/aktuality-z-mestske-casti/artmid/8652/na-desitce-probehne-prvni-festival-kultury-a-volneho-casu?articleid=3668
https://praha10.cz/mestska-cast/kultura/aktuality-z-kultury/artmid/7994/jubilejni-signal-festival-bude-mit-premieru-na-desitce?articleid=3747
https://praha10.cz/mestska-cast/kultura/aktuality-z-kultury/artmid/7994/jubilejni-signal-festival-bude-mit-premieru-na-desitce?articleid=3747
https://praha10.cz/mestska-cast/kultura/aktuality-z-kultury/artmid/7994/druhy-rocnik-science-festivalu-v-prazske-gutovce-predstavi-zabavnou-vedu?articleid=3716
https://praha10.cz/mestska-cast/kultura/aktuality-z-kultury/artmid/7994/druhy-rocnik-science-festivalu-v-prazske-gutovce-predstavi-zabavnou-vedu?articleid=3716
https://praha10.cz/mestska-cast/kultura/aktuality-z-kultury/artmid/7994/na-desitce-startuje-letni-kinosezona?articleid=3696
https://praha10.cz/mestska-cast/kultura/aktuality-z-kultury/artmid/7994/na-desitce-startuje-letni-kinosezona?articleid=3696
https://praha10.cz/mestska-cast/kultura/aktuality-z-kultury/artmid/7994/desitka-vzpomina-na-slavneho-souseda-zivot-a-dilo-jiriho-kolare-pripominaji-dve-vystavy?articleid=3695
https://praha10.cz/mestska-cast/kultura/aktuality-z-kultury/artmid/7994/desitka-vzpomina-na-slavneho-souseda-zivot-a-dilo-jiriho-kolare-pripominaji-dve-vystavy?articleid=3695
https://praha10.cz/mestska-cast/kultura/aktuality-z-kultury/artmid/7994/mc-praha-10-udelila-cestne-obcanstvi-in-memoriam-jirimu-kolari?articleid=3680
https://praha10.cz/mestska-cast/kultura/aktuality-z-kultury/artmid/7994/mc-praha-10-udelila-cestne-obcanstvi-in-memoriam-jirimu-kolari?articleid=3680


   
 

stránka 17 z 20 

 

https://praha10.cz/mestska-cast/kultura/aktuality-z-kultury/artmid/7994/desitka-neznama-

praha-10-ma-noveho-pruvodce-po-sochach-ci-pomnicich?articleid=3636  

 

MČ Praha 10 podpořila vznik průvodce v rámci dotačního programu.  

 

Za Waldesovým diamantem 

https://praha10.cz/mestska-cast/kultura/aktuality-z-kultury/artmid/7994/hru-doplni-vystavy-

desitka-si-dal-pripomina-legendarniho-waldese?articleid=3596  

 

Občané se mohli účastni venkovní rodinné hry a shlédnout výstavu věnovanou historii 

„Waldesky“. 

SHRNUTÍ 
Naplňování Koncepce rozvoje kultury MČ Praha 10 byla v její polovině platnosti vyhodnocena 

ve spolupráci s kulturními a komunitními aktéry. Nadále jsou podporovány místní aktéři 

v realizaci akcí např. formou spolupráce, dotačním programem, zápůjčkou vybavení zdarma 

(stany, stoly atd.). 

 

Doporučení oponenta: 

Jako klíčový aspekt vedoucí k udržitelnosti a dalšímu rozvoji doporučujeme stabilizaci 

stávajícího systému a jeho větší ukotvení do struktury úřadu. 

 

Vyjádření MČ Praha 10: 

Jedná se o dlouhodobější úkol, který bude řešen v novém volebním období. 

 

9 – SOCIÁLNÍ PROSTŘEDÍ  
Souhrnné informace 

https://praha10.cz/zivot-v-praze-10/socialni-oblast-a-zdravotni-sluzby   

https://socialniportal.praha10.cz/  

 

Komunitní plán sociálních a návazných služeb  

https://socialniportal.praha10.cz/komunitni-planovani  

Nadále je realizován komunitní plán formou dvouletých akčních plánů. 

 

Uprchlíci z Ukrajiny  

https://praha10.cz/zivot-v-praze-10/aktualne/aktuality-z-mestske-casti/artmid/8652/mc-praha-

10-vyhlasuje-dotacni-program-na-humanitarni-pomoc-a-podporu-integrace-uprchliku-z-

ukrajiny?articleid=3644  

 

https://praha10.cz/zivot-v-praze-10/aktualne/aktuality-z-mestske-casti/artmid/8652/mc-praha-

10-rozjela-jazykove-kurzy-pro-ukrajinske-uprchliky?articleid=3643 

 

https://praha10.cz/mestska-cast/kultura/aktuality-z-kultury/artmid/7994/desitka-neznama-praha-10-ma-noveho-pruvodce-po-sochach-ci-pomnicich?articleid=3636
https://praha10.cz/mestska-cast/kultura/aktuality-z-kultury/artmid/7994/desitka-neznama-praha-10-ma-noveho-pruvodce-po-sochach-ci-pomnicich?articleid=3636
https://praha10.cz/mestska-cast/kultura/aktuality-z-kultury/artmid/7994/hru-doplni-vystavy-desitka-si-dal-pripomina-legendarniho-waldese?articleid=3596
https://praha10.cz/mestska-cast/kultura/aktuality-z-kultury/artmid/7994/hru-doplni-vystavy-desitka-si-dal-pripomina-legendarniho-waldese?articleid=3596
https://praha10.cz/zivot-v-praze-10/socialni-oblast-a-zdravotni-sluzby
https://socialniportal.praha10.cz/
https://socialniportal.praha10.cz/komunitni-planovani
https://praha10.cz/zivot-v-praze-10/aktualne/aktuality-z-mestske-casti/artmid/8652/mc-praha-10-vyhlasuje-dotacni-program-na-humanitarni-pomoc-a-podporu-integrace-uprchliku-z-ukrajiny?articleid=3644
https://praha10.cz/zivot-v-praze-10/aktualne/aktuality-z-mestske-casti/artmid/8652/mc-praha-10-vyhlasuje-dotacni-program-na-humanitarni-pomoc-a-podporu-integrace-uprchliku-z-ukrajiny?articleid=3644
https://praha10.cz/zivot-v-praze-10/aktualne/aktuality-z-mestske-casti/artmid/8652/mc-praha-10-vyhlasuje-dotacni-program-na-humanitarni-pomoc-a-podporu-integrace-uprchliku-z-ukrajiny?articleid=3644
https://praha10.cz/zivot-v-praze-10/aktualne/aktuality-z-mestske-casti/artmid/8652/mc-praha-10-rozjela-jazykove-kurzy-pro-ukrajinske-uprchliky?articleid=3643
https://praha10.cz/zivot-v-praze-10/aktualne/aktuality-z-mestske-casti/artmid/8652/mc-praha-10-rozjela-jazykove-kurzy-pro-ukrajinske-uprchliky?articleid=3643
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https://praha10.cz/zivot-v-praze-10/aktualne/aktuality-z-mestske-casti/artmid/8652/mc-praha-

10-ubytovala-104-ukrajinskych-uprchliku-v-bytovem-dome-malesice-maji-zajistenou-

komplexni-peci?articleid=3619  

 

MČ Praha 10 pomáhá uprchlíkům z Ukrajiny finančně (dotační program), radou a pomocí, 

akcemi pro děti, pořádáním pobytového letního tábora v objektu MČ Praha 10 v Jánských 

lázních, pomoc se zaměstnáním, ubytování atd.  

Dále viz oblast Vzdělávání. 

 

Ocenění dobrovolníků, dárců krve 

https://praha10.cz/mestska-cast/socialni-oblast-a-zdravotni-sluzby/aktuality-z-oblasti-socialni-

a-zdravotnictvi/artmid/8001/desitka-ocenila-sve-dobrovolniky-roku?articleid=3694  

 

Každoročně MČ Praha 10 oceňuje dobrovolníky, kteří pomáhají nejen v sociální oblasti. 

 

Veletrh sociálních a návazných služeb 

https://praha10.cz/mestska-cast/socialni-oblast-a-zdravotni-sluzby/aktuality-z-oblasti-socialni-

a-zdravotnictvi/artmid/8001/praha-10-porada-jubilejni-desaty-veletrh-socialnich-a-

navaznych-sluzeb?articleid=3690 

 

Již tradičně pořádala MČ Praha 10 tuto akci, na které se prezentuje přes 40 organizací se 

zaměřením na sociální oblast a oblast zdraví. 

 

Pěstounství 

https://praha10.cz/mestska-cast/socialni-oblast-a-zdravotni-sluzby/aktuality-z-oblasti-socialni-

a-zdravotnictvi/artmid/8001/praha-10-otevira-dvere-zajemcum-o-pestounstvi?articleid=3684  

 

Pěstounství je jedna z potřebných forem péče o děti. Proto jim MČ Praha 10 věnuje velkou 

pozornost a pořádá informačně osvětové aktivity. 

 

Seniorská obálka 

https://praha10.cz/mestska-cast/socialni-oblast-a-zdravotni-sluzby/aktuality-z-oblasti-socialni-

a-zdravotnictvi/artmid/8001/seniorska-obalka?articleid=3681  

 

Tento projekt napomáhá seniorům mít na jednom místě sepsané potřebné kontakty a údaje o 

lécích. Kartička pak usnadňuje pomoc v případě ohrožení zdraví nebo života.  

  

Nízkoprahové centrum pro děti a mládež 

https://praha10.cz/mestska-cast/socialni-oblast-a-zdravotni-sluzby/aktuality-z-oblasti-socialni-

a-zdravotnictvi/artmid/8001/desata-mestska-cast-podpori-sluzby-pro-deti-a-mladez-ulite-a-

ymce-poskytne-32-miliony-korun?articleid=3645  

 

Nízkoprahové zařízení Decima na území desáté městské části funguje od roku 2021. Ve 

Vršovicích ho provozuje YMCA, nejstarší mládežnická organizace na světě, která uspěla ve 

veřejné nabídce na pronájem nebytových prostor ve Vršovicích.  

https://praha10.cz/zivot-v-praze-10/aktualne/aktuality-z-mestske-casti/artmid/8652/mc-praha-10-ubytovala-104-ukrajinskych-uprchliku-v-bytovem-dome-malesice-maji-zajistenou-komplexni-peci?articleid=3619
https://praha10.cz/zivot-v-praze-10/aktualne/aktuality-z-mestske-casti/artmid/8652/mc-praha-10-ubytovala-104-ukrajinskych-uprchliku-v-bytovem-dome-malesice-maji-zajistenou-komplexni-peci?articleid=3619
https://praha10.cz/zivot-v-praze-10/aktualne/aktuality-z-mestske-casti/artmid/8652/mc-praha-10-ubytovala-104-ukrajinskych-uprchliku-v-bytovem-dome-malesice-maji-zajistenou-komplexni-peci?articleid=3619
https://praha10.cz/mestska-cast/socialni-oblast-a-zdravotni-sluzby/aktuality-z-oblasti-socialni-a-zdravotnictvi/artmid/8001/desitka-ocenila-sve-dobrovolniky-roku?articleid=3694
https://praha10.cz/mestska-cast/socialni-oblast-a-zdravotni-sluzby/aktuality-z-oblasti-socialni-a-zdravotnictvi/artmid/8001/desitka-ocenila-sve-dobrovolniky-roku?articleid=3694
https://praha10.cz/mestska-cast/socialni-oblast-a-zdravotni-sluzby/aktuality-z-oblasti-socialni-a-zdravotnictvi/artmid/8001/praha-10-porada-jubilejni-desaty-veletrh-socialnich-a-navaznych-sluzeb?articleid=3690
https://praha10.cz/mestska-cast/socialni-oblast-a-zdravotni-sluzby/aktuality-z-oblasti-socialni-a-zdravotnictvi/artmid/8001/praha-10-porada-jubilejni-desaty-veletrh-socialnich-a-navaznych-sluzeb?articleid=3690
https://praha10.cz/mestska-cast/socialni-oblast-a-zdravotni-sluzby/aktuality-z-oblasti-socialni-a-zdravotnictvi/artmid/8001/praha-10-porada-jubilejni-desaty-veletrh-socialnich-a-navaznych-sluzeb?articleid=3690
https://praha10.cz/mestska-cast/socialni-oblast-a-zdravotni-sluzby/aktuality-z-oblasti-socialni-a-zdravotnictvi/artmid/8001/praha-10-otevira-dvere-zajemcum-o-pestounstvi?articleid=3684
https://praha10.cz/mestska-cast/socialni-oblast-a-zdravotni-sluzby/aktuality-z-oblasti-socialni-a-zdravotnictvi/artmid/8001/praha-10-otevira-dvere-zajemcum-o-pestounstvi?articleid=3684
https://praha10.cz/mestska-cast/socialni-oblast-a-zdravotni-sluzby/aktuality-z-oblasti-socialni-a-zdravotnictvi/artmid/8001/seniorska-obalka?articleid=3681
https://praha10.cz/mestska-cast/socialni-oblast-a-zdravotni-sluzby/aktuality-z-oblasti-socialni-a-zdravotnictvi/artmid/8001/seniorska-obalka?articleid=3681
https://praha10.cz/mestska-cast/socialni-oblast-a-zdravotni-sluzby/aktuality-z-oblasti-socialni-a-zdravotnictvi/artmid/8001/desata-mestska-cast-podpori-sluzby-pro-deti-a-mladez-ulite-a-ymce-poskytne-32-miliony-korun?articleid=3645
https://praha10.cz/mestska-cast/socialni-oblast-a-zdravotni-sluzby/aktuality-z-oblasti-socialni-a-zdravotnictvi/artmid/8001/desata-mestska-cast-podpori-sluzby-pro-deti-a-mladez-ulite-a-ymce-poskytne-32-miliony-korun?articleid=3645
https://praha10.cz/mestska-cast/socialni-oblast-a-zdravotni-sluzby/aktuality-z-oblasti-socialni-a-zdravotnictvi/artmid/8001/desata-mestska-cast-podpori-sluzby-pro-deti-a-mladez-ulite-a-ymce-poskytne-32-miliony-korun?articleid=3645


   
 

stránka 19 z 20 

 

 

Den integrovaného záchranného systému 

https://praha10.cz/zivot-v-praze-10/aktualne/aktuality-z-mestske-casti/artmid/8652/na-

desitce-bude-den-integrovaneho-zachranneho-systemu?articleid=3687  

 

Každoročně je pořádána tato akce s cílem představit veřejnosti složky záchranného systému 

nenásilnou formou a poděkovat jim za jejich práci. 

 

Oblast bydlení 

https://praha10.cz/zivot-v-praze-10/bydleni  

 

MČ Praha 10 má zřízenou pozici koordinátora pro oblast bydlení a kontaktní centrum pro 

poradenství v oblasti bydlení. Investuje do oprav bytů ve vlastnictví a dle Zásad o přidělování 

bytů se snaží o jejich pronájmy. Zároveň disponuje byty v tzv. zájmu obce, tj. pro učitele, 

policisty, hasiče atd. 

 

Oblast bezpečnosti 

https://praha10.cz/zivot-v-praze-10/bezpecnost 

 

Tato oblast je řešena v úzké spolupráci s Městskou policií Praha a Policií ČR. V tomto roce 

byla vyhodnocena pocitová mapa Zdravá Praha https://www.pocitovemapy.cz/praha/ , s jejímiž 

výstupy nadále pracují jak příslušné odbory, tak komise RMČ nebo výbory ZMČ.  

SHRNUTÍ 
Tato oblast byla dost ovlivněna příchodem uprchlíků z Ukrajiny a realizací opatření k jejich 

integraci. Byla vytvořena pracovní pozice koordinátorky, která úzce s Ukrajinci spolupracuje, 

zjišťuje jejich potřeby a snaží se je řešit napříč úřadem. Nadále byly realizovány akce pro 

veřejnost v sociální oblasti, byla zahájena práce na analýze stavu v oblasti bydlení v Praze 10, 

která by mohla v budoucnu být podkladem pro vytvoření koncepčního dokumentu. 

 

Doporučení oponenta: 

Vhodné by bylo věnovat analytickou pozornost mapování potřeb obyvatel, dostupnosti 

jednotlivých služeb a predikovat budoucí potřeby a poptávku po službách. 

 

Vyjádření MČ Praha 10: 

Dotazníkové šetření by mělo být realizováno v roce 2023. 

 

10 – GLOBÁLNÍ ODPOVĚDNOST  

Uprchlíci z Ukrajiny  

https://praha10.cz/vedeni-a-sprava-mc/zastupitelstvo-

mc/usneseni/agenttype/view/usneseni/53781/zastupitelstvo-28-1  

 

Informace v oblasti Vzdělávání a výchova a Sociální prostředí. ZMČ Praha 10 schválilo 

poskytnutí humanitární pomoci Ukrajině. 

https://praha10.cz/zivot-v-praze-10/aktualne/aktuality-z-mestske-casti/artmid/8652/na-desitce-bude-den-integrovaneho-zachranneho-systemu?articleid=3687
https://praha10.cz/zivot-v-praze-10/aktualne/aktuality-z-mestske-casti/artmid/8652/na-desitce-bude-den-integrovaneho-zachranneho-systemu?articleid=3687
https://praha10.cz/zivot-v-praze-10/bydleni
https://praha10.cz/zivot-v-praze-10/bezpecnost
https://www.pocitovemapy.cz/praha/
https://praha10.cz/vedeni-a-sprava-mc/zastupitelstvo-mc/usneseni/agenttype/view/usneseni/53781/zastupitelstvo-28-1
https://praha10.cz/vedeni-a-sprava-mc/zastupitelstvo-mc/usneseni/agenttype/view/usneseni/53781/zastupitelstvo-28-1
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SHRNUTÍ 
MČ Praha 10 se v tomto roce věnovala pomoci ukrajinským běžencům a spolupráci 

s Velvyslanectví Ukrajiny v Praze. 

 

Doporučení oponenta: 

Ke zkvalitňování celé této tematické oblasti lze dospět souběžnými "cestami" s: 

 doplněním koncepčního přístupu k dílčím tématům globální odpovědnosti (viz  

relevantní kapitoly auditu); 

 postupným řešením i vyhodnocováním nejen jejich systematické podpory (finančně 

dotační, osvětově vzdělávací, morální i humanitární), ale i přínosů, nezdarů, trendů 

vývoje a vlivů na udržitelný rozvoj; 

 rozšiřováním a zlepšováním spolupráce s místní komunitou (občany, NNO, podnikateli, 

vzdělávacími organizacemi, aj.) ve vazbě na témata globální odpovědnosti; 

 realizací participativně identifikovaných záměrů, vhodnými aktivitami, projekty; 

 pravidelným monitoringem a vyhodnocováním všech indikátorů globální odpovědnosti; 

 příležitostí je mj. i pozitivní dokončení rozjednané možnosti společného partnerství s 

Jihoafrickou republikou. 

 

Vyjádření MČ Praha 10: 

V tomto roce byla z důvodu přílivu uprchlíků z Ukrajina zahájena spolupráce s ukrajinským 

velvyslanectvím a veškeré aktivity byly směřovány k tomuto tématu. 

 

 

Zpracovala 

Iva Hájková, vedoucí oddělení strategického rozvoje a participace 

 

 

 


