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ÚVOD
Strategický plán udržitelného rozvoje městské části Praha 8 na období 2017–2026 (dále jen „SPUR
MČ“ případně obecně “strategie”) je jeden ze základních rozvojových dokumentů vyjadřující předpokládaný vývoj
MČ Praha 8 v dlouhodobějším časovém horizontu 10 let. Na základě zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě
Praze, má MČ pečovat o všestranný rozvoj svého území a o potřeby svých občanů. Do samostatné působnosti
MČ náleží mimo jiné i schvalování programu rozvoje MČ zastupitelstvem MČ, schvalování rozpočtu
a hospodaření podle něj.
Zpracování SPUR vychází z metodiky schválené a zpracované MMR ČR. Příprava strategie je rozdělena
do 7 fází. Jednotlivé fáze mají předem definované konkrétní výstupy – dokumenty, které jsou použity jako vstupní
podklady pro následující fázi tvorby strategie. Vychází ze skutečných potřeb území a je formován na základě
dohody všech zapojených aktérů, čímž je zabezpečena kontinuita i v dalším volebním období. V rámci
zpracovávání strategie je klíčová partnerská spolupráce se zadavatelem a dosažení společného konsenzu
při zpracování strategického plánu, který bude navazovat na využité osvědčené postupy v předchozím
plánovacím období.
SPUR MČ Praha 8 byl zpracován ve spolupráci s externím zpracovatelem (společnost PROCES – Centrum pro
rozvoj obcí a regionů s.r.o.) pomocí procesu místní Agendy 21, tj. se zapojením ÚMČ Praha 8, občanů MČ,
různých cílových skupin (např. spolky, podnikatelé, příspěvkové organizace) a odborné veřejnosti. V rámci
zpracovaného SPUR jsou rovněž sledovány všechny pilíře udržitelného rozvoje (sociální, ekonomický,
environmentální).

Dokument zpracovala společnost PROCES – Centrum pro rozvoj obcí a regionů, s.r.o.,
Švabinského 1749/19, Ostrava
IČ: 28576217
Telefon: +420 595 136 023
Web: http://rozvoj-obce.cz
E-mail:
PROCES je členem PAAC CONSORTIUM
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STRATEGICKÝ PLÁN A JEHO PŘÍNOSY
Strategický plán udržitelného rozvoje Městské části Praha 8 je klíčový středně až dlouhodobý strategický
dokument, který slouží jako nástroj koordinace rozvojových aktivit městské části pro období let 2017–2026.
Strategické plánování přináší systematický, dlouhodobý a komplexní přístup vycházející ze sdílené představy
o společné budoucnosti, který optimalizuje využití lidských a finančních zdrojů dlouhodobým sledováním předem
vytyčeného cíle. Cílem strategického rozvojového plánu je na základě konstruktivního a aktuálního vyhodnocení
stávající situace vytvořit reálné možnosti resp. cesty k udržitelnému rozvoji MČ Praha 8.
1. Vychází ze skutečných potřeb území a je formován na základě dohody všech zapojených aktérů v území,
tímto je zabezpečena kontinuita i v dalším volebním období.
2. Identifikuje silné a slabé stránky městské části a příležitosti a ohrožení dalšího rozvoje, stanovuje směr a
cíle, zaměřuje aktivity městské části na řešení hlavních problémů a určuje priority pro období platnosti
strategie.
3. Slouží jako podklad pro rozhodování veřejné správy MČ o realizaci aktivit vedoucí k udržitelnému rozvoji.
Předpokladem pro úspěšné dosažení cíle projektu je vzájemně provázaná realizace všech činností a jejich
následná vzájemná synergie.
Schéma strategického plánování

STRATEGICKÝ PLÁN JE PODKLADEM PŘEDEVŠÍM PRO:
 střednědobé a dlouhodobé plánování rozvoje města,
 případné změny územního plánu města,
 sestavování rozpočtu města,
 aktivní marketing města,
 posuzování regionálních a nadregionálních plánů města,
 zapojování občanů a podnikatelů do rozvojových aktivit města.
SPUR MČ PRAHA 8 SE SKLÁDÁ Z NÁSLEDUJÍCÍCH ČÁSTÍ:
 Analytická část (profil/analýza území vč. vyhodnocení realizovaných průzkumů).
 Návrhová část (stanovení strategické vize, kam se chce MČ za 10 let dostat, priorit a opatření).
 Implementační část (způsob realizace strategických záměrů, učení odpovědnosti za naplnění cílů
apod.), obsahuje také zásobník projektů a postup tvorby akčního plánu na další roky.
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ANALYTICKÁ ČÁST
Analytická část neboli Profil městské čísti je první částí SPUR. Analýza shrnuje základní údaje o vývoji MČ,
jeho současnosti, a také faktografii všech rozhodujících sfér života. Dokument analyzuje obyvatelstvo, sociální
a zdravotní služby, bydlení, bezpečnost, ekonomiku a rozvoj podnikání, technickou infrastrukturu,
dopravu, životní prostředí, územní plánování, školství, kulturní, sportovní a volnočasové aktivity a také
řízení a správu MČ. Zpracovaná analýza se zabývá všemi pilíři udržitelného rozvoje (sociální, ekonomický,
environmentální). Cílem je shrnout znalostní bázi a porozumět řešenému problému. Není jím vyčerpávající
přehled všech aspektů života v MČ, ale jejich cílený výběr, provázání a zevšeobecnění.
V rámci Profilu MČ jsou výstupy členěny na dílčí podkapitoly, z nichž každá se zabývá specifickou oblastí života
obyvatel MČ. Za každou dílčí částí následuje SWOT analýza, která hodnotí nejen silné a slabé stránky MČ, ale
také hrozby a příležitosti spojené s možnostmi dalšího rozvoje.
Do procesu tvorby SPUR byla zapojena také laická i odborná veřejnost prostřednictvím:








dotazníkového průzkumu mezi občany MČ;
dotazníkového průzkumu mezi podnikateli a lékaři;
skupinové diskuze na 7 kulatých stolech s občany MČ;
webových stránek strategie: menimeprahu8.cz s veřejným diskuzním fórem;
veřejných projednání strategie;
workshopů odborných pracovních skupin.

Na základě provedené analýzy byly stanoveny hlavní silné a slabé stránky MČ Praha 8 (kompletní SWOT
analýzy jsou součástí hlavního dokumentu SPUR) v jednotlivých analyzovaných oblastech:
Sociodemografická charakteristika
Silné stránky (S)
S1.1: Nadprůměrná vzdělanostní struktura obyvatelstva
ve srovnání s ČR
S1.2: Kladné migrační saldo
S1.3: Dostupnost do centra města (jižní část)

Slabé stránky (W)
W1.1: Zrychlující se proces demografického stárnutí obyvatel
W1.2: Vyšší podíl seniorů v porovnání s hodnotami hl. m. Prahy
W1.3: Snižování počtu obyvatel v produktivním věku
W1.4: Vysoký index stáří
W1.5: Záporný přirozený přírůstek
W1.6: Klesající počet sezdaných párů

Řízení a správa MČ, ekonomika MČ a rozvoj podnikání, rozvoj území a bydlení
Silné stránky (S)
S2.1: Důraz MČ na zapojování veřejnosti do procesů plánování a
rozvoje území
S2.2: Nízký podíl nezaměstnaných osob v porovnání
s republikovým průměrem
S2.3: Široká nabídka pracovních příležitosti pro občany všech
věkových kategorií
S2.4: Různorodé, dobře dopravně dostupné, hustě obydlené
území
S2.5: Prostorové rezervy pro umístění celoměstských funkcí na
transformačních plochách v centru (např. Rohan)
S2.6: Dostatek zeleně a volných ploch pro aktivní odpočinek
S2.7: Přívětivé místo pro podnikání a jeho rozvoj (např. Karlín)

Slabé stránky (W)
W2.1: Významná část příjmů je dlouhodobě tvořena prodejem
majetku
W2.2: Dlouhodobě nedokončená koncepce významných
městských lokalit (např. Palmovka, Rohanské nábřeží) a
sídlištních založení, nedostatečné využití jejich potenciálu
W2.3: Chybějící koncepce potřeb a umísťování významných
staveb občanského vybavení, absence strategie využití
významných budov ve vlastnictví MČ
W2.4: Necitlivé zahušťování obytné zástavby, s důsledkem
snížení kvality obytného prostředí pro stávající obyvatele (např.
Karlín, Libeň, sídliště)
W2.5: Pomalá a nedostatečná rekultivace a rehabilitace
veřejných prostor a městské zeleně (např. Florenc, Palmovka,
Rohan, Na Košince)
W2.6: Malá kompetence MČ při řešení problémů územního
rozvoje
W2.7: Nedostatek rozvojových ploch ve vlastnictví MČ
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Technická infrastruktura, doprava, životní prostředí
Silné stránky (S)
S3.1: Dobrá dopravní dostupnost území
S3.2: Důraz MČ na bezmotorovou dopravu
S3.3: Výskyt zvláště chráněných území
S3.4: Kvalitní plošná obsluha území veřejnou dopravou
S3.5: Nadstandardní čištění veřejných prostranství v rámci
projektu Čistá osmička, zajištění kontejnerů na objemný odpad a
dalších aktivit
S3.6: Revitalizace zeleně
S3.7: Kapacitní páteřové komunikace umožňující dobrou
dopravní dostupnost MČ

Slabé stránky (W)
W3.1: Negativní jevy spojené s dopravou (hluk, znečistěné
ovzduší, nebezpečný provoz, hustota a zatížení komunikací)
W3.2: Navýšení hustoty provozu na vybraných ulicích (např.
Trojská, Povltavská, V Holešovičkách) vlivem otevření Trojského
mostu a tunelu Blanka
W3.3: Nedostatečná regulace parkování
W3.4: Špatný technický stav a nedostatečný počet chodníků
W3.5: Neexistence kolejového řešení ve směrech s vysokým
podílem autobusové dopravy (např. Ládví)
W3.6: Znečištění některých vodních toků, zejména odpadky
(např. Rokytka) a následná kumulace odpadu do ústí Vltavy
W3.8: Špatný stav pozemních komunikací (např. Horní a Dolní
Libeň, Čimice, Bohnice)

Školství, kultura, volnočasové aktivity, turistický ruch
Silné stránky (S)
S4.1: Rozsáhlá síť a nabídka školských zařízení
S4.2: Široká nabídka organizací zabývajících se volnočasovými
aktivitami
S4.3: Existence významných kulturních a technických památek
S4.4: Investice do školských budov a zařízení
S4.5: Existence široké nabídky volnočasových a vzdělávacích
aktivit pro děti, mládež a seniory
S4.6: Aktivita spolkových iniciativ a občanských iniciativ (např.
Karlín)
S4.7: Instituce, kulturní zařízení a akce nadregionálního významu
(např. Muzeum hl. m. Prahy, Divadlo pod Palmovkou, festival
Mezi ploty atd.)
S4.8: Úzká spolupráce a vzájemná podpora MČ a místních
sportovních klubů

Slabé stránky (W)
W4.1: Absence alternativního školství (např. Montessori školy
nebo třídy)
W4.2: Nízká vybavenost kulturně-komunitní infrastrukturou
v Čimicích a Bohnicích
W4.3: Snížená úroveň vybavenosti podle podílu m2 sportovních a
rekreačních ploch na obyvatele
W4.4: Nedostatečné zmapování kulturních a technických
památek, včetně jejich technického stavu
W4.5: Absence kulturní koncepce MČ
W4.6: Nedostatek volných ploch pro nová sportoviště

Zdravotnictví, sociální oblast, bezpečnost
Silné stránky (S)
S5.1: Dobrá místní dostupnost sociálních služeb
S5.2: Dostatečná nabídka zdravotnických zařízení
S5.3: Široká nabídka sociálních služeb v porovnání s úrovní
nabídky hl. m. Prahy
S5.4: Spolupráce Městské policie s Policií ČR
S5.5: Důraz MČ na zajištění bezpečnosti a na krizové řízení
S5.6: Neexistence sociálně vyloučené lokality na území MČ, ve
smyslu jedné stálé lokality, kde se koncentrují osoby sociálně
vyloučené nebo sociálním vyloučením ohrožené

Slabé stránky (W)
W5.1: Absence Komunitního plánu sociálních služeb MČ Praha 8
W5.2: Legislativní členění, které komplikuje řízení sítě sociálních
služeb na úrovni MČ a hlavního města Prahy
W5.3: Stoupající kumulace sociálně patologických jevů a jejich
chybějící systematické řešení
W5.4: Nedostatečná informovanost občanů o nabídce sociálních
služeb
W5.5: Malý počet bytů ve vlastnictví MČ (sociálních bytů
a startovacích bytů) - nedostatečné kapacity pro aktuální řešení
sociálního bydlení
W5.6: Nedodržování veřejného pořádku ve vybraných lokalitách
(např. lokality Palmovka, Florenc)
W5.7: Špatný technický stav vybraných pavilónů a veřejných
prostranství areálů zdravotnických zařízení (např. Nemocnice
na Bulovce)
W5.8: Nepořádek a rušení veřejného pořádku v okolí
metadonového centra a záchytné stanice v areálu Nemocnice na
Bulovce
W5.9: Nízký počet policejních hlídek v ulicích
W5.10: Absence systematické nabídky sociálních služeb dle
konkrétních cílových skupin
W5.11: Absence koncepce rodinné politiky pro MČ
W5.12: Nedostatečná kapacita jeslí
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NÁVRHOVÁ ČÁST
Návrhová část SPUR MČ Praha 8 navazuje na Analytickou část a popisuje možné a žádoucí zásahy, které by se
měly na území MČ realizovat. Při tvorbě Návrhové části bylo reagováno na výstupy a zjištění z provedených
analýz a ze SWOT analýzy. Jako podkladové materiály pro nastavení směrů rozvoje MČ sloužilo Programové
prohlášení MČ Praha 8 na období 2014 – 2018 a také podněty od občanů získané při kulatých stolech a
veřejných projednáních. Současně probíhaly konzultace s Institutem plánování a rozvoje hlavního města Prahy
(IPR), který zpracovával nový Strategický plán hl. m. Prahy s cílem zajistit soulad mezi těmito dvěma dokumenty.
Pro účely zpracování Návrhové části strategického plánu byly sestaveny 4 pracovní skupiny (PS) pro následující
rozvojové oblasti:






Rozvoj území, bydlení, řízení a správa MČ, rozvoj podnikání
Technická infrastruktura, doprava, životní prostředí
Školství, kultura, volnočasové aktivity, turistický ruch
Zdravotnictví, sociální oblast, bezpečnost

STRUKTURA NÁVRHOVÉ ČÁSTI
Obsahem Návrhové části je strategická vize MČ Praha 8, která vyjadřuje základní představu pro systematický
rozvoj a směřování MČ do roku 2026. K vizi byl vytvořen globální cíl, který stanovuje stav, ke kterému by MČ
měla dospět, a v jakých oblastech by se měla rozvíjet v dalším období.
Na základě stanovených tematických oblastí byly následně pracovními skupinami definovány priority
tematických oblastí, ke každé z nich byl vytyčen jeden specifický cíl, kterého by mělo být v rámci dané priority
v horizontu strategického plánu dosaženo. Následně byla definována konkrétní opatření, která povedou
k naplnění specifických cílů, globálního cíle i vize a přispějí k udržitelnému rozvoji MČ.

STRATEGICKÁ VIZE
Charakterizuje budoucí stav, kterého by mělo být prostřednictvím realizace strategického plánu dosaženo,
odpovídá na otázku, kde se chce MČ v daném časovém období nacházet.
Vize MČ Prahy 8 je zaměřena marketingově, tzn., jedná se o formulaci krátkého znění – „sloganu“, který bude
využit pro propagaci MČ směrem ke svým občanům, organizacím, podnikatelům, ale i směrem k potenciálním
novým obyvatelům, investorům a návštěvníkům.
K naplnění vize by mělo dojít ve střednědobém až dlouhodobém časovém rámci (tj. vize nemusí být naplněna
bezprostředně po ukončení realizace strategického plánu). Všechny realizované aktivity v území by měly
směřovat k naplnění následující vize MČ Praha 8:

„ŽIVÁ A PESTRÁ OSMIČKA“
GLOBÁLNÍ CÍL
K vytvořené strategické vizi je stanoven globální cíl – konkretizovaný a faktický popis požadovaného stavu
vymezující základní cestu a výsledek rozvojového procesu, jehož prostřednictvím bude naplněna stanovená vize.
Pro naplnění strategické vize rozvoje si MČ PRAHA 8 stanovila následující GLOBÁLNÍ CÍL:

„ZDRAVÁ A BEZPEČNÁ MĚSTSKÁ ČÁST S KVALITNÍM ŽIVOTNÍM PROSTŘEDÍM A KVALITNÍ
NABÍDKOU BYDLENÍ, PRÁCE, KULTURY, SPORTU A REKREACE PRO VŠECHNY GENERACE.“
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TEMATICKÉ OBLASTI
Strategické aktivity, které povedou k naplnění vize a globálního cíle, jsou rozděleny do 4 tematických oblastí směřujících k rozvoji jednotlivých sfér života v MČ. Každá
z těchto tematických oblastí je dále dělena do dílčích priorit viz „strom cílů“ níže.

TEMATICKÉ OBLASTI A PRIORITY

Oblast A

Oblast B

Oblast C

Oblast D

ROZVOJ ÚZEMÍ, BYDLENÍ,
ŘÍZENÍ A SPRÁVA MČ, ROZVOJ
PODNIKÁNÍ

DOPRAVA, ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ,
TECHNICKÁ INFRASTRUKTURA

ŠKOLSTVÍ, KULTURA,
VOLNOČASOVÉ AKTIVITY,
TURISTICKÝ RUCH

BEZPEČNOST, SOCIÁLNÍ
OBLAST, ZDRAVOTNICTVÍ

Priority A

Priority B

Priority C

Priority D

C1: Školství a další vzdělávací
aktivity

A1: Bytová politika

B1: Propagace udržitelné mobility

A2: Hospodaření MČ

B2: Veřejná hromadná doprava

A3: Plánování území MČ

B3: Pohyb a orientace v zástavbě
a krajině

C3: Sport a tělovýchova

B4: Dopravní infrastruktura a sítě

C4: Komunitní život a duchovní
rozvoj obyvatel

A4: Veřejná prostranství a
jejich využití
A5: Podmínky pro podnikání
A6 Řízení MČ, posílení
informovanosti, zapojení
a zvyšování důvěry obyvatel
k místní správě

D1: Bezpečnost
D2: Sociální oblast

C2: Kultura
D3: Zdravotnictví

B5: Statická doprava – parkování
C5: Turistický ruch
B6: Životní prostředí
B7: Udržitelný rozvoj a přírodní
zdroje

C8: Technická infrastruktura
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D4: Spolupráce v oblastech
sociální péče, zdravotnictví,
bezdomovectví a drogových
závislostí
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PRIORITY, CÍLE, OPATŘENÍ
Po stanovení priorit následovalo jejich rozpracování do konkrétních specifických cílů a opatření, jejichž naplněním
by mělo dojít k optimalizaci stavu v rámci dané oblasti. Navržená opatření budou realizována prostřednictvím
projektů a aktivit vycházejících z reálných potřeb a záměrů aktérů v území. Jednotlivé specifické cíle a opatření
jsou zobrazeny v hierarchickém uspořádání formou následujících přehledových tabulek.

TEMATICKÁ OBLAST 1 - ROZVOJ ÚZEMÍ, BYDLENÍ, ŘÍZENÍ A SPRÁVA MČ, ROZVOJ PODNIKÁNÍ
Priorita A1 Bytová politika
Specifický cíl: Rozvíjet aktivní a udržitelnou politiku bydlení MČ
Opatření A1.1 Nastavení a realizování bytové politiky MČ.
Opatření A1.2 Rozvíjení nabídky bydlení pro znevýhodněné skupiny obyvatel vč. bezbariérového bydlení.
Priorita A2 Hospodaření MČ
Specifický cíl: Rozvíjet MČ v souladu s ekonomickými možnostmi
Opatření A2.1 Efektivní chod a transparentní hospodaření MČ a jí zřízených organizací. Podporování energetických
úspor veřejných budov a budov ve vlastnictví MČ.
Opatření A2.2 Vhodné čerpání finančních prostředků z externích zdrojů a evropských fondů.
Opatření A2.3 Zdrojově vyrovnání rozpočtu v oblasti provozních nákladů bez krytí z prodeje majetku.
Priorita A3 Plánování území MČ
Specifický cíl: Zajistit systematický a koncepční územní rozvoj MČ
Opatření A3.1 Aktivní přistupování v územně plánovací činnosti s využitím potenciálu komunitně vedeného místního
rozvoje.
Opatření A3.2 Provázání strategického a územního plánování (respektovat strategický plán v územním plánování)
a stanovení priorit rozvoje.
Opatření A3.3 Optimalizování a koncepční regulování rozvoje a výstavby na území MČ.
Opatření A3.4 Omezování zahuštění sídlišť na úkor zeleně a zachování kvality bydlení.
Priorita A4 Veřejná prostranství a jejich využití
Specifický cíl: Rozvíjet veřejná prostranství a zajistit jejich vhodné využívání
Opatření A4.1 Nastavení podmínek využití veřejného prostoru.
Opatření A4.2 Podporování udržitelného rozvoje a vhodného využívání veřejných prostranství (např. pro volnočasové
aktivity, sport, kulturu).
Priorita A5 Podmínky pro podnikání
Specifický cíl: Zlepšit podnikatelské prostředí a podporovat rozvoj malého a středního podnikání
Opatření A5.1 Navázání spolupráce MČ s místními zaměstnavateli a dalšími aktéry.
Opatření A5.2 Zefektivnění propagace stávajících objektů a ploch využitelných pro podnikatelskou činnost.
Priorita A6 Řízení MČ, posílení informovanosti, zapojení a zvyšování důvěry obyvatel k místní správě
Specifický cíl: Zkvalitnit řízení MČ a rozvíjet efektivní spolupráci a komunikaci MČ
Opatření A6.1 Posilování komunikace s místními občany, spolky a místními komunitami, s podnikateli a návštěvníky a
jejich zapojování do činnosti a správy MČ.
Opatření A6.2 Zefektivnění a zvýšení kvality činností a služeb úřadu zaváděním moderních konceptů a postupů
(standardů) veřejné správy.
Opatření A6.3 Zefektivnění řízení MČ ve spolupráci s HMP a jím zřízenými subjekty.
Opatření A6.4 Podporování a rozvíjení konceptu Smart City.
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TEMATICKÁ OBLAST 2 - DOPRAVA, ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ, TECHNICKÁ INFRASTRUKTURA
Priorita B1 Propagace udržitelné mobility
Specifický cíl: Koncepčně a systémově podporovat udržitelnou mobilitu
Opatření B1.1 Podporování koncepčních a systémových řešení mobility v MČ v souladu se strategickými dokumenty
HMP.
Priorita B2 Veřejná hromadná doprava
Specifický cíl: Zajistit efektivní a atraktivní dopravní obslužnost území MČ
Opatření B2.1 Rozvíjení dopravní obslužnosti celého území MČ veřejnou hromadnou dopravu.
Opatření B2.2 Podporování rozšíření a větší využívání systému Park and Ride (P+R)/ Bike and Ride (B+R).
Opatření B2.3 Podporování rozvoje kolejových systémů a návazné infrastruktury.
Opatření B2.4 Zlepšování přestupních dopravních vazeb.
Priorita B3 Pohyb a orientace v zástavbě a krajině
Specifický cíl: Zvýšit průchodnost a propustnost území MČ
Opatření B3.1 Koncepční řešení bezbariérovosti a rozšiřování bezbariérových prvků v MČ.
Opatření B3.2 Rozvíjení nemotorové dopravy vč. související infrastruktury a její systematické řešení.
Opatření B3.3 Systematické řešení průchodnosti/průjezdnosti MČ vč. majetkoprávního řešení.
Opatření B3.4 Využívání a zpřístupnění vltavských břehů.
Priorita B4 Dopravní infrastruktura a sítě
Specifický cíl: Zajistit kvalitní dopravní infrastrukturu a její údržbu
Opatření B4.1 Zlepšování technického stavu komunikací vč. chodníků.
Opatření B4.2 Zapojování nových technologií a aplikace vhodných bezpečnostních prvků do dopravního provozu.
Opatření B4.3 Podporování udržitelného rozvoje a údržby komunikační sítě v souladu s koncepčními dokumenty HMP
s cílem snižování negativních dopadů na obyvatelstvo.
Opatření B4.4 Revitalizování vybraných úseků místních komunikací převážně obklopených zástavbou s cílem
zkvalitnění veřejných prostranství a zvýšení bezpečnosti a plynulosti silničního provozu.
Opatření B4.5 Regulování a řízení provozu automobilové dopravy.
Opatření B4.6 Prověřování možností a překážek stavební optimalizace problematických dopravních uzlů.
Opatření B4.7 Řešení dopravního zatížení a zklidňování dopravy v ulici V Holešovičkách.
Priorita B5 Statická doprava – parkování
Specifický cíl: Vyřešit problematiku parkování na území MČ
Opatření B5.1 Vytváření vhodných parkovacích podmínek vč. zajištění dostatečné regulace parkování na území MČ.
Opatření B5.2 Budování alternativních typů parkování s cílem částečného uvolňování veřejného prostranství.
Priorita B6 Životní prostředí
Specifický cíl: Snížit zatížení životního prostředí
Opatření B6.1 Podporování rozvoje environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty (EVVO).
Opatření B6.2 Snižování emisí znečišťujících ovzduší a dalších environmentálních rizik, vyplývajících zejména
z dopravy, s důrazem na řešení situace v ulici V Holešovičkách.
Opatření B6.3 Revitalizování, údržba a čistota veřejných prostranství a veřejné zeleně.
Priorita B7 Udržitelný rozvoj a přírodní zdroje
Specifický cíl: Zajistit udržitelnost rozvoje území MČ a podporovat udržitelné nakládání s přírodními zdroji
Opatření B7.1 Budování (ve spolupráci s HMP) šetrného, efektivně a ekologicky fungujícího odpadového
hospodářství.
Opatření B7.2 Realizování (ve spolupráci s HMP) digitálních povodňových plánů, výstavba protipovodňových opatření
a realizování systémových změn na Rokytce.
Opatření B7.3 Udržitelné nakládání s územím, systematické vyhledávání a zajištění vhodných pozemků pro rozvojové
aktivity MČ.
Priorita B8 Technická infrastruktura
Specifický cíl: Rozvíjet kapacitní a moderní technickou infrastrukturu
Opatření B8.1 Modernizování sítí technické infrastruktury.
Opatření B8.2 Rozvíjení environmentálně šetrného hospodaření s energiemi.
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TEMATICKÁ OBLAST 3 - ŠKOLSTVÍ, KULTURA, VOLNOČASOVÉ AKTIVITY, TURISTICKÝ RUCH
Priorita C1 Školství a další vzdělávací aktivity
Specifický cíl: Udržet kvalitní a dostupné školství a vzdělávání, jeho provázání s poptávkou na trhu práce
a možná podpora alternativního a dalšího vzdělávání
Opatření C1.1 Podporování zavádění alternativních forem vzdělávání.
Opatření C1.2 Podporování udržitelnosti a rozvoje kvality výuky, školství a školských zařízení (MŠ, ZŠ).
Opatření C1.3 Podporování mimoškolních aktivit na ZŠ a v dalších školských zařízeních.
Opatření C1.4 Rozšíření spolupráce mezi školami na všech stupních vzdělání, škol se zaměstnavateli a dalšími
vybranými subjekty.
Opatření C1.5 Rozvíjení dalšího profesního vzdělávání.
Opatření C1.6 Podporování vzdělávání seniorů (školy, komunitní knihovny, vzdělávací centra…).
Priorita C2 Kultura
Specifický cíl: Rozvíjet a zlepšit využití památek, zajistit dostatečnou nabídku kulturních aktivit
Opatření C2.1 Vytvoření koncepce rozvoje kultury MČ vč. možností vícezdrojového financování.
Opatření C2.2 Podporování kulturních subjektů a organizátorů kulturních akcí a tradičních i alternativních kulturních
aktivit.
Opatření C2.3 Zkvalitňování péče, ochraňování a využívání historického a kulturního dědictví MČ.
Opatření C2.4 Podporování umění ve veřejném prostoru.
Priorita C3 Sport a tělovýchova
Specifický cíl: Efektivně a účelně využívat současná sportoviště, rozvíjet a podporovat nová
Opatření C3.1 Zajišťování koncepčního řešení rozvoje oblasti sportu v MČ vč. možností vícezdrojového financování
(zmapování prostor, ploch potenciálně využitelných pro sportovní aktivity).
Opatření C3.2 Podporování a rozvíjení stávajících i nových sportovních aktivit.
Opatření C3.3 Podporování zvýšení informovanosti o využití sportovní infrastruktury.
Priorita C4 Komunitní život a duchovní rozvoj obyvatel
Specifický cíl: Vytvořit prostory a aktivity za účelem setkávání a trávení volného času pro občany všech
generací
Opatření C4.1 Podporování duchovního rozvoje a občanské soudržnosti (vztah k místu).
Opatření C4.2 Vytváření prostor pro komunitní aktivity (podporování činnosti spolků a dalších občanských aktivit).
Priorita C5 Turistický ruch
Specifický cíl: Podporovat využití stávající infrastruktury vč. její revitalizace a rozvíjet vhodné podmínky MČ
pro cestovní ruch
Opatření C5.1 Zajištění koncepčního řešení rozvoje cestovního ruchu.
Opatření C5.2 Podporování prezentace, propagace a informovanosti o cestovním ruchu a větší využití stávající a
rozvoj nové infrastruktury a aktivit cestovního ruchu.
Opatření C5.3 Podporování a propagování podnikatelských příležitostí v oblasti cestovního ruchu.
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TEMATICKÁ OBLAST 4 - BEZPEČNOST, SOCIÁLNÍ OBLAST, ZDRAVOTNICTVÍ
Priorita D1 Bezpečnost
Specifický cíl: Zvyšovat pocit bezpečí, snižovat kriminalitu a výskyt sociálně patologických jevů
Opatření D1.1 Rozšiřování a podporování bezpečnostních prvků a ochranných systémů na území MČ.
Opatření D1.2 Stabilizování a rozvíjení (spolupráce s HMP) činností městské policie vč. financování.
Opatření D1.3 Posilování spolupráce bezpečnostních složek s ostatními subjekty, zvyšování prevence a proaktivní
činnosti policie, podporování informovanosti, osvěty a posilování občanské odpovědnosti při
dodržování veřejného pořádku.
Opatření D1.4 Posilování bezpečnosti obyvatel v oblasti dopravy.
Opatření D1.5 Posilování schopnosti obyvatel reagovat v krizových situacích.
Priorita D2 Sociální oblast
Specifický cíl: Trvale a efektivně podporovat sociální služby na území MČ a zlepšit informovanost občanů v
této oblasti
Opatření D2.1 Podporování koordinace sociální politiky MČ – zavedení procesu komunitního plánování sociálních
služeb.
Opatření D2.2 Zvyšování informovanosti obyvatel o dostupných sociálních službách.
Priorita D3 Zdravotnictví
Specifický cíl: Trvale a efektivně podporovat dostupnost zdravotní péče na území MČ vč. podpory prevence a
zdravého životního stylu
Opatření D3.1 Posilování dostupnosti a úrovně současných poskytovaných zdravotních služeb.
Opatření D3.2 Podporování prevence zdravého životního stylu a zvyšování informovanosti občanů v oblasti
zdravotních služeb.
Priorita D4 Spolupráce v oblastech sociální péče, zdravotnictví, bezdomovectví a drogových závislostí
Specifický cíl: Řešit vybrané problémy (zdravotnictví, sociální oblast, bezpečnost, atd.) v součinnosti
kompetentních subjektů.
Opatření D4.1 Komplexní řešení problematiky bezdomovectví a sociálního vyloučení.
Opatření D4.2 Podporování řešení protidrogové problematiky a dalších závislostí.
Opatření D4.3 Podporování zdravého stárnutí seniorů.
Opatření D4.4 Podporování a animace vzniku lokálních sítí v oblasti zdravotnictví, sociální, bezpečnost.
Opatření D4.5 Koordinovaný přístup k podpoře rodin s dětmi a realizování sociální prevence.
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IMPLEMENTAČNÍ ČÁST
Účelem této části je nastavit proces implementace/realizace nově vzniklého SPUR MČ Praha 8 do činnosti úřadu
a organizačních složek MČ Praha 8.
Implementační/realizační plán nastavuje způsob:





jakým bude SPUR realizován, tj. uváděn do praxe;
jak budou monitorovány výsledky SPUR na základě stanovených ukazatelů;
jak budou výstupy SPUR kvalitativně hodnoceny.

V rámci implementace/realizace strategie je popsán:






systém řídicí a organizační struktury;
proces postupu přípravy projektů a aktivit k realizaci SPUR;
systém monitoringu, hodnocení a aktualizace SPUR;
plán řízení implementace SPUR – způsob řízení rizik, způsob komunikace, časový harmonogram
realizace, rozpočet SPUR.

Pro zdárnou implementaci/realizaci SPUR je určující aktivní podpora vedení MČ Praha 8. Stěžejní je
institucionální zajištění implementace, tzn. sestavení „Strategické komise“ a stanovení zodpovědného
Manažera strategie (tj. implementačního týmu) – včetně vymezení rozsahu jejich činností.
Strategie bude implementována a realizována prostřednictvím realizace projektů z Akčního plánu.
Implementační mechanismy budou nastaveny tak, aby se zajistilo společné působení různých projektů
v jednotlivých opatřeních směrem ke stanoveným cílům SPUR.

Zásobník projektů (projekty, které nebudou realizovány v
nejbližším období, nejsou prioritní nebo nejsou vhodné
podmínky pro jejich realizaci - např. chybějí finanční zdroje,
nejsou vypořádány majetkoprávní poměry apod.)

Není-li projekt
vyhodnocen
jako prioritní, je zařazen
do Zásobníku projektů

Při zajištění vhodných
podmínek pro realizaci
může být projekt přeřazen
ze Zásobníku projektů do
Akčního plánu

Akční plán (projekty, u kterých se předpokládá realizace v dohledné
době (v průběhu 2 let – měla by být zajištěna provazba s
rozpočtem/rozpočtovým výhledem MČ nebo jejích příspěvkových
organizací)
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PROCES IMPLEMENTACE STRATEGIE JE NÁZORNĚ POPSÁN V NÁSLEDUJÍCÍM SCHÉMA:
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