
1 

 

Z á p i s  z  j e d n á n í  

Projekt: Strategický plán udržitelného rozvoje Městské části Praha 8 na období 2017 – 2026 (dále 

jen SPUR) 

Věc:  Jednání členů pracovní skupiny (PS) Technická infrastruktura, doprava, životní 

prostředí k SPUR se zpracovatelem (PROCES – Centrum pro rozvoj obcí a regionů, s.r.o. 

dále PROCES) 

Místo konání:       Úřad městské části Praha 8 

Datum a čas: 23. 3. 2016 (13:00–15:00)  

Body jednání: 

1. Vize města, globální cíl 

Byla představena finální verze vize města a globální cíl, které byly zvoleny na základě dřívějších podnětů 

pracovních skupin a veřejnosti:  

 VIZE: Živá a pestrá Osmička 

 Globální cíl: Zdravá a bezpečná městská část s kvalitním životním prostředím a 

kvalitní nabídkou bydlení, práce, kultury, sportu a rekreace pro všechny generace. 

2. Priority, specifické cíle, opatření 

Byla představena nová podoba struktury návrhové části strategického plánu – priority, specifické cíle, 

opatření. Po krátké diskuzi se členové PS shodli na její aktuální podobě – viz Příloha 1 na konci tohoto 

zápisu. 

Projektové záměry a aktivity  

Proběhla diskuze k předkládání projektových záměrů a aktivit naplňující jednotlivá opatření. Členové PS 

navrhovali projektové záměry a aktivity, které byly zaznamenávány do „zásobníku projektů“. 

Bylo dohodnuto, že do 4. dubna 2016 členové PS: 

a) rozpracují u jednotlivých projektových záměrů jejich popisy (co bude předmětem realizace a další 

vhodné skutečnosti).  

b) mohou doplnit a popsat další projektové záměry a aktivity, zejména pro ta opatření, ke kterým zatím 

není uveden žádný projektový záměr či aktivita. 

Pro tyto účely bude vytvořen sdílený dokument se seznamem projektových záměrů a aktivit umístěný na uložišti“ 

docs.google.com“, do kterého budou moci členové PS popisy projektů umisťovat.  

3. Termín dalšího jednání pracovní skupiny 

Další jednání pracovní skupiny proběhne dne 13. 4. 2016 od 13 hodin – viz harmonogram níže: 

13. 4. 2016 

1. Školství, kultura, volnočasové aktivity, turistický ruch 8:00 - 10:00 

2. Zdravotnictví, sociální oblast, bezpečnost 10:00 - 12:00 

3. Technická infrastruktura, doprava, životní prostředí 13:00 - 15:00 

4. Rozvoj území, bydlení, řízení a správa MČ, rozvoj podnikání 15:00 - 17:00 

Programem jednání bude finalizace projektových záměrů a aktivit a jejich prioritizaci (tvorba Zásobníku 

projektů a Akčního plánu). 
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4. Harmonogram úkolů 

Co? Kdo? Do kdy? 

Návrhy projektových záměrů/aktivit a 
zpracování jejich podrobnějšího popisu 

Členové PS 4. 4. 2016 

Příprava a zaslání podkladů na další jednání PS PROCES 6. 4. 2016 

4. jednání pracovních skupin Členové PS + PROCES 13. 4. 2016 

 

Zápis zpracoval: Mgr. Lukáš Dědič 

Dne: 24. 3. 2016 
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Příloha 1: Struktura návrhové části – oblast: Technická infrastruktura, doprava, životní prostředí 
B
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Priorita Specifický cíl Opatření 

B1: Veřejná hromadná doprava 
Zajištění efektivní a atraktivní dopravní obslužnosti 
území MČ prostřednictvím veřejné dopravy v možné 
kombinaci s různými druhy dopravy. 

B1.1 Rozvoj dopravní obslužnosti celého území MČ veřejnou hromadnou dopravu. 

B1.2 Podpora rozšiřování a většího využívání systému Park and Ride (P+R)/ Bike and Ride 
(B+R). 

B1.3 Podpora rozvoje kolejových systémů a návazné infrastruktury. 

B1.4 Zlepšování přestupních vazeb. 

B2: Zlepšení možností pohybovat 
se a orientovat se v zástavbě a 
krajině 

Zvýšení průchodnosti a propustnosti území MČ se 
zaměřením na pěší a využití bezmotorové dopravy. 

B2.1 Koncepční řešení bezbariérovosti a rozšíření bezbariérových prvků v MČ. 

B2.2 Rozvoj nemotorové dopravy vč. související infrastruktury a systematické řešení. 

B2.3 Systematické řešení průchodnosti/průjezdnosti MČ vč. majetkoprávního řešení. 

B2.4 Využití a zpřístupnění vltavských břehů. 

B3: Dopravní infrastruktura a sítě 
Zajištění kvalitní dopravní infrastruktury a obslužnosti 
MČ 

B3.1 Zlepšování technického stavu komunikací vč. chodníků a systematické rozšiřování pěších 
vazeb v území. 

B3.2 Zapojení nových technologií a aplikace vhodných bezpečnostních prvků v dopravním 
provozu. 

B3.3 Podpora udržitelného rozvoje a údržby komunikační sítě v souladu s koncepčními 
dokumenty hlavního města Prahy s cílem snižování negativních dopadů na obyvatelstvo. 

B4: Statická doprava – parkování 
Vyřešení komplikované situace a problematiky 
parkování na území MČ. 

B4.1 Vytvoření vhodných podmínek pro parkování vč. zajištění dostatečné regulace parkování 
na území MČ. 

B4.2 Budování alternativních typů parkování (parkovací domy, apod.) s cílem částečně uvolnit 
veřejná prostranství. 

B5: Životní prostředí Snížení zatížení životního prostředí. 

B5.1 Podpora rozvoje environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty (EVVO). 

B5.2 Snížení emisí znečišťujících ovzduší a dalších environmentálních rizik  

B5.3 Revitalizace veřejných prostranství.  

B6: Udržitelný rozvoj a přírodní 
zdroje 

Zajištění udržitelnosti rozvoje území MČ a podpora 
udržitelného nakládání s přírodními zdroji. 

B6.1 Budování šetrného, efektivně a ekologicky fungujícího odpadového hospodářství. 

B6.2 Realizace digitálních povodňových plánů a výstavba protipovodňových opatření. 

B6.3 Udržitelné nakládání s územím, systematické vyhledávání a zajištění vhodných pozemků 
pro rozvojové aktivity městské části. 

B7: Technická infrastruktura 
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