
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 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: 10. 2. 2016 (13:00–15:00)  

Body jednání: 

1. Představení analytické části SPUR 

Analytická část bude doplněna dle připomínek členů všech pracovních skupin, které byly zaslány 

zpracovateli jak v písemné podobě, tak předány ústní formou. 

2. Účel jednání pracovních skupin 

Členové Pracovní skupiny byli seznámeni s jejich rolí při tvorbě SPUR. Konkrétně se bude jednat o finalizaci 

analytické části (SWOT analýz), stanovení vize a globálního cíle, navrhování prioritních oblastí rozvoje 

města, cílů, opatření a navrhování konkrétních projektových záměrů do Akčního plánu. 

3. Finalizace SWOT analýzy za vybranou oblast dle zaměření pracovní skupiny 

Na jednání Pracovní skupiny byla finalizována SWOT analýza za oblast technické infrastruktury, dopravy a 

životního prostředí. SWOT analýza je součástí analytické části SPUR a slouží jako podklad pro další aktivity 

v projektu (stanovení priorit, opatření a konkrétních projektů). 

Podkladem pro tvorbu SWOT analýzy byly dostupná statistická data, zjištění z jiných strategických 

dokumentů na lokální, krajské i národní úrovni, dále informace z rozhovorů se zástupci úřadu MČ, veřejností 

apod. Prvotní návrh SWOT analýzy byl diskutován na pracovních skupinách, přičemž následně došlo k její 

úpravě, případně doplnění. Dílčí SWOT analýzy tak nezachycují pouze informace uvedené v textu 

analytické části (často založené zejména na statistických datech), ale také odborný postoj a skutečný stav 

vnímaný odborníky - členy pracovních skupin. 

SWOT analýza ve všech kategoriích (Silné stránky, Slabé stránky, Příležitosti, Hrozby) zachycuje vnější i 

vnitřní faktory ovlivňující rozvoj MČ. 

Tabulka 1: SWOT analýza za oblast technické infrastruktury, dopravy a životního prostředí 

Silné stránky (S) Slabé stránky (W) 

S3.1: Dobrá dopravní dostupnost území 
W3.1: Negativní jevy spojené s dopravou (hluk, 

znečistěné ovzduší, nebezpečný provoz, hustota a 
zatížení komunikací) 

S3.2: Důraz MČ na bezmotorovou dopravu 
W3.2: Navýšení hustoty provozu na vybraných ulicích 

(např. Trojská, Povltavská, V Holešovičkách) vlivem 
otevření Trojského mostu a tunelu Blanka  

S3.3: Výskyt zvláště chráněných území W3.3: Nedostatečná regulace parkování 

S3.4: Kvalitní plošná obsluha území veřejnou 

dopravou 

W3.4: Špatný technický stav a nedostatečný počet 

chodníků 
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S3.5: Nadstandardní čištění veřejných prostranství 

v rámci projektu Čistá osmička, zajištění kontejnerů 
na objemný odpad a dalších aktivit 

W3.5: Neexistence kolejového řešení ve směrech s 

vysokým podílem autobusové dopravy (např. Ládví) 

S3.6: Revitalizace zeleně 
W3.6: Znečištění některých vodních toků, zejména 

odpadky (např. Rokytka) a následná kumulace 
odpadu do ústí Vltavy 

S3.7: Kapacitní páteřové komunikace umožňující 

dobrou dopravní dostupnost MČ 

W3.8: Špatný stav pozemních komunikací (např. 

Horní a Dolní Libeň, Čimice, Bohnice) 

Příležitosti (O) Hrozby (T) 

O3.1: Zlepšení a systematické řešení průchodnosti 

MČ (např. vybudování tunelu pod ulicí 
V Holešovičkách, Liberecká) 

T3.1: Rozšíření Libeňského mostu a s tím spojené 

možné navýšení počtu jízdních pruhů 

O3.2: Nové technologie a bezpečnostní prvky 

v dopravním provozu 
T3.2: Výstavba plynové elektrárny v Čimicích 

O3.3: Rozvoj odstavných parkovišť P+R  a zřízení 

parkovacích zón 

T3.3: Zhoršení zdravotního stavu obyvatelstva vlivem 

negativních externalit z dopravy 

O3.4: Rozvoj potenciálu příměstské železniční 

dopravy 

T3.4: Snížení cen nemovitostí a kvality bydlení u 

stanice metra Ládví vlivem husté dopravy 

O3.5: Posílení systému třídění odpadu 
T3.5: Ekonomická efektivita a udržitelnost projektu 

nových železničních zastávek 

O3.6: Systém nakládání s odpady, např. zahloubené 

nádoby na odpad 

T3.6: Střet projektu nových železničních zastávek s 

limity území (hluk atd.) 

O3.7: Intenzivnější údržba a zkvalitnění veřejných 

prostranství 

T3.7: Možný dopad bezpečnostních prvků na kolaps 

dopravy 

O3.8: Rekonstrukce autobusového nádraží Palmovka 
T3.8: Stav geologického podloží některých ulic (např. 

ulice Trojská) 

O3.9: Rozšíření spolupráce s MČ Praha 8 na 

operativním programu plošných oprav komunikací 

T3.9: Ukončení provozu sběrného dvora na 

Voctářově ulici 

O3.10: Rozvoj cyklotras a cyklostezek 
T3.10: Zhoršení kvality bydlení vlivem zahuštění 

zástavby sídlišť na úkor zeleně 

O3.11: Zpracování protipovodňového plánu a 

opatření 

T3.11: Ústřední čistírna odpadních vod v současné 

době nesplňuje požadavky platné úpravy 

O3.12: Realizace tramvajového spojení v relacích s 

vysokým podílem autobusové dopravy (např. Kobylisy 
– Bohnice) 

T3.12: Problematický brownfield a znečištěné území 

dolní Libně 

O3.13: Výstavba severní části Pražského okruhu T3.13: Výskyt záplavových území 

O3.14: Podílet se na programu pilotního projektu 

Smart Cities 
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4. Definování Vize MČ Praha 8 

Vize MČ neslouží jako reklamní/marketingové logo, nebude tedy součástí hlavičky úředních dokumentů aj. 

Vize města se definuje pouze pro účely strategického plánu. Realizací jednotlivých projektů strategického 

plánu dojde k naplnění stanovené vize. 

Návrhy vize MČ Praha 8, vzešlé z jednání všech pracovních skupin, jsou: 

 “Živá osmička“ – Městská část s pestrou nabídkou bydlení, práce, kultury, sportu a rekreace blízko 

centra města s kvalitním přírodním prostředím. 

 Praha 8, místo pro život všech generací 

 Praha 8 - vstřícné místo vůči rodinám s dětmi 

 Praha 8, místo kde chce žít každý. 

 „Živá osmička“ – oblast pro plnohodnotný život. 

 „Živá osmička“ – oblast pro domov a plnohodnotný život. 

 „Různorodá osmička“ 

 MČ Praha 8 vstřícná vůči rodinám s dětmi. 

 Praha 8 – různorodá MČ, zajišťující plnohodnotný život všem generacím. 

 Praha 8 se 150 tisíci obyvateli. 

 Praha 8, místo pro každého. 

 Praha 8, ideální místo pro život ve všech denních obdobích. 

 Praha 8 – hezký domov. 

 Praha 8 rovnoměrně se rozvíjející městská část. 

5. Další aktivity v projektu 

Na analytickou část bude navazovat návrhová část, ve které budou stanoveny priority a opatření 

a implementační část obsahující akční plán. 

Na dalším jednání Pracovní skupiny, které se bude konat 2. 3. 2016 ve 13:00 bude odsouhlasena finální 

verze SWOT analýzy za oblast technické infrastruktury, dopravy a životního prostředí a bude stanovena 

vize MČ Praha 8. 
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6. Termíny jednání pracovní skupiny 

 

7. Veřejné projednání s občany 

Dne 22. 2. 2016 od 18 hod. proběhne 1. veřejné projednání s občany. Jednání bude uskutečněno v KD 

Ládví. Na jednání bude veřejnosti představen postup zpracování SPUR, výstupy a aktivity, které byly 

v projektu realizovány a které se budou zpracovávat. Jednání se bude účastnit zpracovatel (PROCES), 

spolu s členy Týmu pro tvorbu strategie, zároveň se jej může účastnit kdokoli z členů Pracovní skupiny. 

Harmonogram úkolů 

Co? Kdo? Kdy? 

Zapracovat připomínky k analytické 

části SPUR 
PROCES Do 22. 2. 2016 

Kontrola, doplnění, případně 

připomínkování zápisu z 1. jednání 

Pracovní skupiny a SWOT analýzy 

Členové Pracovní skupiny Do 19. 2. 2016 

Zaslání návrhu vize MČ Praha 8 Členové Pracovní skupiny Do 19. 2. 2016 

2. jednání Pracovní skupiny Členové Pracovní skupiny, PROCES 2. 3. 2016 

 

 

 

 

Zápis zpracoval: Mgr. Jan Horák 

Dne: 12. 2. 2016 


