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Č. 
temat. 
oblasti 

Název tematické oblasti 
Č. 

priority 
Název priority Specifický cíl 

Č. 
opatření 

Opatření 
Vazba na hl. opatření  

SPUR HMP  

TO 1 
Rozvoj území, bydlení, řízení 

a správa MČ, rozvoj 
podnikání 

A1 Bytová politika 
Rozvíjet aktivní a udržitelnou 

politiku bydlení MČ 
A1.1 

Nastavení a realizování bytové 
politiky MČ. 

Vést koncepční a 
aktivní městskou 
bytovou politiku  

Zodpovědný odbor/Kompetence 
(vazba na opatření) 

Číslo 
projektu 

Název projektu Popis projektu 
Priorita 

realizace 
Investiční/ 

Neinvestiční 

Odbor správy majetku (OSM)/radní 
zodpovědný za bytový fond 

A1.1.1 Provést pasportizaci majetku MČ                                                          
Provedení pasportizace majetku MČ - bytových a nebytových prostor a 
pozemků, které jsou pronajímány vč. zveřejnění smluv na webu. 

1 Neinvestiční 

Odbor správy majetku (OSM)/radní 
zodpovědný za bytový fond 

A1.1.2 
Zpracovat strategii boje proti znečišťování 
ploch veřejného prostranství graffiti 
(antigraffiti program).                                                                

Zpracování strategie/studie a antigraffity programu pro využití v MČ pro 
bytové domy ve vlastnictví MČ i pro bytové domy v soukromém vlastnictví. 

1 Neinvestiční 

Odbor správy majetku (OSM)/radní 
zodpovědný za bytový fond 

A1.1.3 Zpracovat koncepci bytové politiky MČ                                                            

Vytvoření koncepce bydlení a bytové politiky MČ. Součástí bude zpracování 
přehledu bytového fondu MČ za účelem identifikace volných bytů – 
pasportizace bytového fondu a návrh na optimalizaci bytového fondu s 
ohledem na potřebu rozšířit nabídku startovacích bytů, sociálního bydlení 
apod.  

1 Neinvestiční 

Odbor správy majetku (OSM)/radní 
zodpovědný za bytový fond 

A1.1.4 
Vytvořit plán dlouhodobých oprav a 
rekonstrukcí                                                  

Vytvoření plánu dlouhodobých oprav a rekonstrukcí bytových prostor v 
majetku MČ vč. stanovení nákladů spojených s údržbou, opravami a 
rekonstrukcemi. 

1 Neinvestiční 

Odbor správy majetku (OSM)/radní 
zodpovědný za bytový fond 

A1.1.5 Regenerovat bytový fond                                                                                                             

Zpracování a aktualizování plánu regenerace bytového fondu a stanovení 
kritérií pro pořadí realizace konkrétních projektů. Dle možností rozpočtu v 
předstihu zpracovat projektové dokumentace a povolení na stavebním úřadě 
a plánovat jejich realizaci. 

1 Investiční 

Odbor správy majetku (OSM)/radní 
zodpovědný za bytový fond 

A1.1.6 Analyzovat nájemní vztahy mezi MČ a nájemci                                                             
Provedení analýzy nájemních vztahů mezi MČ a jednotlivými nájemci 
nebytových prostor. Snahou je narovnat výši nájmů tam, kde se prokáže, že 
jsou pro MČ nevýhodné. 

1 Neinvestiční 

Odbor správy majetku (OSM)/radní 
zodpovědný za bytový fond 

A1.1.7 Řešit  problematiku neplatičů nájemného                                                                                        
Zpracování interní směrnice MČ a stanovení postupu při řešení problematiky 
neplatičů nájemného. 

1 Neinvestiční 
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Č. 
temat. 
oblasti 

Název tematické oblasti 
Č. 

priority 
Název priority Specifický cíl 

Č. 
opatření 

Opatření 
Vazba na hl. opatření  

SPUR HMP  

TO 1 
Rozvoj území, bydlení, řízení 

a správa MČ, rozvoj 
podnikání 

A1 Bytová politika 
Rozvíjet aktivní a udržitelnou 

politiku bydlení MČ 
A1.2 

Rozvíjení nabídky bydlení pro 
znevýhodněné skupiny obyvatel vč. 

bezbariérového bydlení. 

Spravovat obecní a 
bytový fond 

odpovědně a efektivně 

Zodpovědný odbor/Kompetence 
(vazba na opatření) 

Číslo 
projektu 

Název projektu Popis projektu 
Priorita 

realizace 
Investiční/ 

Neinvestiční 

Odbor správy majetku (OSM)/radní 
zodpovědný za bytový fond 

A1.2.1 Podporovat výstavbu "startovacích" bytů                                                                  
Ověření možnosti výstavby startovacích bytů na pozemku parc. č. 527/97, 
k.ú. Střížkov. 

1 Investiční 

Odbor správy majetku (OSM)/radní 
zodpovědný za bytový fond 

A1.2.2 Zpracovat plán rekonstrukce bytového fondu                                                                     
Zpracování plán (na základě zpracované koncepce bytové politiky) vč. 
harmonogramu a finančního rozpočtu pro dlouhodobou a pravidelnou 
údržbu a rekonstrukci bytového fondu. 

1 Neinvestiční 

Odbor správy majetku (OSM)/radní 
zodpovědný za bytový fond 

A1.2.3 
Rekonstruovat uvolněné byty a přizpůsobit je 
pro sociální bydlení                                                                                                       

Rekonstruování bytů na základě zpracované koncepce, která stanoví 
potřebné počty bytů pro účely sociálního bydlení znevýhodněných skupin, 
kdy bude u uvolňovaných bytů rozhodováno o jejich rekonstrukci a 
případném využití pro účely sociálního bydlení. 

2 Investiční 

Odbor správy majetku (OSM)/radní 
zodpovědný za bytový fond 

A1.2.4 
Provést přestavbu nebytových prostor pro 
jejich smysluplné využití 

Přestavění nebytových prostor (např. lesní školka v Libčické ulici) 1 Investiční 

Odbor správy majetku (OSM)/radní 
zodpovědný za bytový fond 

A1.2.5 
Podporovat výstavbu nových bytů ve 
vlastnictví MČ pro znevýhodněné skupiny 
obyvatel                                                                                                                                                             

Monitorování možných dotačních příležitostí za účelem výstavby nových 
bytů a jejich následná výstavba. 

1 Investiční 
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Č. 
temat. 
oblasti 

Název tematické oblasti 
Č. 

priority 
Název priority Specifický cíl 

Č. 
opatření 

Opatření 
Vazba na hl. opatření  

SPUR HMP  

TO 1 
Rozvoj území, bydlení, řízení 

a správa MČ, rozvoj 
podnikání 

A2 Hospodaření MČ 
Rozvíjet MČ v souladu s 

ekonomickými možnostmi 
A2.1 

Efektivní chod a transparentní 
hospodaření MČ a jí zřízených 

organizací. Podporování 
energetických úspor veřejných 

budov a budov ve vlastnictví MČ. 

Zlepšovat kvalitu řízení 

Zodpovědný odbor/Kompetence 
(vazba na opatření) 

Číslo 
projektu 

Název projektu Popis projektu 
Priorita 

realizace 
Investiční/ 

Neinvestiční 

Odbor kancelář starosty (OKS)/radní 
zodpovědný za finanční řízení městské 
části včetně výdajů na provoz ÚMČ a 
Servisního střediska pro správu 
svěřeného majetku 

A2.1.1 
Snížit spotřebu papíru a sledování podílu 
recyklovaného papíru 

Snížení spotřeby papíru a zvýšit podíl recyklovaného papíru v celkové 
spotřebě při činnosti ÚMČ. 

1 Neinvestiční 

Odbor kancelář starosty (OKS)/radní 
zodpovědný za finanční řízení městské 
části včetně výdajů na provoz ÚMČ a 
Servisního střediska pro správu 
svěřeného majetku 

A2.1.2 Zřídit pozici energetického manažera 
Zřízení na ÚMČ pozici energetického manažera, který bude garantem 
energetických úspor a návazných realizačních opatření ke snižování 
energetické náročnosti provozu budov v majetku MČ. 

1 Neinvestiční 

Odbor kancelář starosty (OKS)/radní 
zodpovědný za finanční řízení městské 
části včetně výdajů na provoz ÚMČ a 
Servisního střediska pro správu 
svěřeného majetku 

A2.1.3 
Sledovat data pro podporu energetického 
managementu 

Sledování hospodaření s energií a tím docílit významných finančních úspor. 
Musí však být nastaven systém, kdo a jakým způsobem sleduje hodnoty a 
jakým způsobem se centralizují. Tyto data jsou následně využívána k analýze 
a k opatřením vedoucí ke snížení spotřeby a tím ke snížení provozních 
nákladů. 

1 Neinvestiční 

Odbor kancelář starosty (OKS)/radní 
zodpovědný za finanční řízení městské 
části včetně výdajů na provoz ÚMČ a 
Servisního střediska pro správu 
svěřeného majetku 

A2.1.4 
Stanovit vnitřní předpis a pravidla pro 
zadlužování MČ 

Stanovení pravidel v oblasti zadlužování MČ, která jsou přijata na úrovni 
zastupitelstva MČ vč. systému kontroly, vyhodnocování a informování 
politické reprezentace a veřejnosti o dodržování těchto pravidel. 

1 Neinvestiční 

Odbor kancelář starosty (OKS)/radní 
zodpovědný za finanční řízení městské 
části včetně výdajů na provoz ÚMČ a 
Servisního střediska pro správu 
svěřeného majetku 

A2.1.5 
Zavést environmentální a sociální kritéria ve 
fungování ÚMČ 

Zpracování analýzy provozu s ohledem na ekologická a sociální kritéria, 
zhodnocení nákupů a způsobu zadávání veřejných zakázek. Realizace 
následných opatření a školení pracovníků ÚMČ k naplnění cílů stanoveným 
tímto projektem. 

1 Neinvestiční 

Odbor kancelář starosty (OKS)/radní 
zodpovědný za finanční řízení městské 
části včetně výdajů na provoz ÚMČ a 
Servisního střediska pro správu 
svěřeného majetku 

A2.1.6 
Zpracovat vnitřní předpis upravující udržitelné 
nakupování  

Zpracování interního předpisu, který obsahuje jednoznačně formulované 
pokyny k nakupování v souladu s principy udržitelného rozvoje (např. 
produkty s označením Fair trade). 

2 Neinvestiční 
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Č. 
temat. 
oblasti 

Název tematické oblasti 
Č. 

priority 
Název priority Specifický cíl 

Č. 
opatření 

Opatření 
Vazba na hl. opatření  

SPUR HMP  

TO 1 
Rozvoj území, bydlení, řízení 

a správa MČ, rozvoj 
podnikání 

A2 Hospodaření MČ 
Rozvíjet MČ v souladu s 

ekonomickými možnostmi 
A2.1 

Efektivní chod a transparentní 
hospodaření MČ a jí zřízených 

organizací. Podporování 
energetických úspor veřejných 

budov a budov ve vlastnictví MČ. 

Zlepšovat kvalitu řízení 

Zodpovědný odbor/Kompetence 
(vazba na opatření) 

Číslo 
projektu 

Název projektu Popis projektu 
Priorita 

realizace 
Investiční/ 

Neinvestiční 

Odbor kancelář starosty (OKS)/radní 
zodpovědný za finanční řízení městské 
části včetně výdajů na provoz ÚMČ a 
Servisního střediska pro správu 
svěřeného majetku 

A2.1.7 
Snížit počet elektrospotřebičů v energetické 
třídě B a nižší, náhradou za spotřebiče A+ (až 
A+++) 

Optimalizování počtů elektrospotřebičů užívaných ÚMČ a MČ zřízenými 
organizacemi a postupně nahrazovat spotřebiče s vysokou spotřebou 
úspornějšími a ekologičtějšími. 

2 Investiční 

Odbor kancelář starosty (OKS)/radní 
zodpovědný za finanční řízení městské 
části včetně výdajů na provoz ÚMČ a 
Servisního střediska pro správu 
svěřeného majetku 

A2.1.8 
Zkvalitnit stravovací provozy ve školských 
zařízení, které jsou v majetku MČ 

Zkvalitnění a rekonstruování gastroprovozů ve školských zařízení, které jsou 
v majetku MČ. 

1 Investiční 

Odbor kancelář starosty (OKS)/radní 
zodpovědný za finanční řízení městské 
části včetně výdajů na provoz ÚMČ a 
Servisního střediska pro správu 
svěřeného majetku 

A2.1.9 
Zpracovat studii proveditelnosti - digitální 
archiv dokumentace stavebního úřadu 

Zpracování studie proveditelnosti a každoroční realizace stanoveného 
objemu digitalizace. 

1 Investiční 

Odbor kancelář starosty (OKS)/radní 
zodpovědný za finanční řízení městské 
části včetně výdajů na provoz ÚMČ a 
Servisního střediska pro správu 
svěřeného majetku 

A2.1.10 
Snížit energetickou náročnost školských a 
jiných objektů, které jsou v majetku MČ 

Snížení energetické náročnosti školských a jiných objektů a zvýšení 
energetických úspor. 

1 Investiční 

Odbor kancelář starosty (OKS)/radní 
zodpovědný za finanční řízení městské 
části včetně výdajů na provoz ÚMČ a 
Servisního střediska pro správu 
svěřeného majetku 

A2.1.11 
Vyřešit problematiku budovy Centrum 
Palmovka 

Monitorování a řešení problematiky budovy Centrum Palmovka. 1 Investiční 

Odbor kancelář starosty (OKS)/radní 
zodpovědný za finanční řízení městské 
části včetně výdajů na provoz ÚMČ a 
Servisního střediska pro správu 
svěřeného majetku 

A2.1.12 Rekonstruovat polikliniku Mazurská  
Rekonstruování slaboproudých rozvodů, vodoinstalace studené/teplé 
užitkové vody a kanalizace polikliniky Mazurská 484. 

1 Investiční 
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Č. 
temat. 
oblasti 

Název tematické oblasti 
Č. 

priority 
Název priority Specifický cíl 

Č. 
opatření 

Opatření 
Vazba na hl. opatření  

SPUR HMP  

TO 1 
Rozvoj území, bydlení, řízení 

a správa MČ, rozvoj 
podnikání 

A2 Hospodaření MČ 
Rozvíjet MČ v souladu s 

ekonomickými možnostmi 
A2.1 

Efektivní chod a transparentní 
hospodaření MČ a jí zřízených 

organizací. Podporování 
energetických úspor veřejných 

budov a budov ve vlastnictví MČ. 

Zlepšovat kvalitu řízení 

Zodpovědný odbor/Kompetence 
(vazba na opatření) 

Číslo 
projektu 

Název projektu Popis projektu 
Priorita 

realizace 
Investiční/ 

Neinvestiční 

Odbor kancelář starosty (OKS)/radní 
zodpovědný za finanční řízení městské 
části včetně výdajů na provoz ÚMČ a 
Servisního střediska pro správu 
svěřeného majetku 

A2.1.13 Rekonstruovat Gerontologické centrum Rekonstruování kotelny a ÚV (ústřední vytápění)  Gerontologického centra. 1 Investiční 

Odbor kancelář starosty (OKS)/radní 
zodpovědný za finanční řízení městské 
části včetně výdajů na provoz ÚMČ a 
Servisního střediska pro správu 
svěřeného majetku 

A2.1.14 Motivovat obyvatele k trvalému pobytu v MČ 
Realizování reklamní kampaně vysvětlující proč se stát občanem MČ, jaké 
výhody to má pro MČ (např. na reklamních lavičkách, na internetových 
stránkách). Cílem je zvýšit daňovou výnosnost. 

1 Neinvestiční 

Odbor kancelář starosty (OKS)/radní 
zodpovědný za finanční řízení městské 
části včetně výdajů na provoz ÚMČ a 
Servisního střediska pro správu 
svěřeného majetku 

A2.1.15 

Připravit metodický návrh pro rozvoj 
projektů, řešení koncepce a metodiky návrhu 
k problematice energetických úspor a 
optimalizace hospodaření MČ 

Podporování aktivit souvisejících s koncepcí a definicí inteligentních budov. 
Aktualizování na podmínky MČ. 

1 Neinvestiční 

Odbor kancelář starosty (OKS)/radní 
zodpovědný za finanční řízení městské 
části včetně výdajů na provoz ÚMČ a 
Servisního střediska pro správu 
svěřeného majetku 

A2.1.16 
Snižovat provozní náklady ÚMČ a objektů ve 
správě MČ s využitím moderních technologií 

Zpracování studie pro využití inteligentních technologií v budovách v 
majetku MČ a jejich příspěvkových organizacích vč. energetické náročnosti 
budov. Vhodné využívání centrálních nákupů, elektronických aukcí. 

3 Investiční 

Odbor kancelář starosty (OKS)/radní 
zodpovědný za finanční řízení městské 
části včetně výdajů na provoz ÚMČ a 
Servisního střediska pro správu 
svěřeného majetku 

A2.1.17 
Zpracovat studii proveditelnosti u 
významných investičních projektů  

Nastavení procesu realizace a zveřejňování studií proveditelnosti před 
rozhodnutím o vlastní realizaci dle projektové dokumentace. 

1 Neinvestiční 

Odbor kancelář starosty (OKS)/radní 
zodpovědný za finanční řízení městské 
části včetně výdajů na provoz ÚMČ a 
Servisního střediska pro správu 
svěřeného majetku 

A2.1.18 
Vytvořit směrnici pro transparentní zadávání 
a řízení veřejných zakázek 

Vytvoření směrnice pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu a 
uplatnění různých aspektů ve výběrových řízeních. Informace o probíhajících 
výběrových řízeních zobrazovat na webových stránkách MČ, zveřejňování 
výsledků. Vytvoření mapy korupčních rizik a jejich řešení. 

1 Neinvestiční 
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Č. 
temat. 
oblasti 

Název tematické oblasti 
Č. 

priority 
Název priority Specifický cíl 

Č. 
opatření 

Opatření 
Vazba na hl. opatření  

SPUR HMP  

TO 1 
Rozvoj území, bydlení, řízení 

a správa MČ, rozvoj 
podnikání 

A2 Hospodaření MČ 
Rozvíjet MČ v souladu s 

ekonomickými možnostmi 
A2.1 

Efektivní chod a transparentní 
hospodaření MČ a jí zřízených 

organizací. Podporování 
energetických úspor veřejných 

budov a budov ve vlastnictví MČ. 

Zlepšovat kvalitu řízení 

Zodpovědný odbor/Kompetence 
(vazba na opatření) 

Číslo 
projektu 

Název projektu Popis projektu 
Priorita 

realizace 
Investiční/ 

Neinvestiční 

Odbor kancelář starosty (OKS)/radní 
zodpovědný za finanční řízení městské 
části včetně výdajů na provoz ÚMČ a 
Servisního střediska pro správu 
svěřeného majetku 

A2.1.19 
Vytvořit strategii ohledně nakládání s 
majetkem MČ 

Stanovení strategie a vytvoření interního předpisu pro prodej majetku vč. 
popsání procesů, kterými se bude prodej majetku realizovat. 

1 Neinvestiční 

Odbor kancelář starosty (OKS)/radní 
zodpovědný za finanční řízení městské 
části včetně výdajů na provoz ÚMČ a 
Servisního střediska pro správu 
svěřeného majetku 

A2.1.20 
Iniciovat a usilovat o převedení státních 
pozemků na MČ 

Intervenování u ostatních veřejnoprávních institucí jako je HMP, Úřad pro 
zastupování státu ve věcech majetkových, apod. 

1 Investiční 

Odbor kancelář starosty (OKS)/radní 
zodpovědný za finanční řízení městské 
části včetně výdajů na provoz ÚMČ a 
Servisního střediska pro správu 
svěřeného majetku 

A2.1.21 Přezkoumat vybrané veřejné zakázky 
Přezkoumání a kontrola  veřejných zakázek z pohledu dodržování zákona a 
kritérií hospodárnosti, účelnosti a efektivity. 

1 Neinvestiční 

Odbor kancelář starosty (OKS)/radní 
zodpovědný za finanční řízení městské 
části včetně výdajů na provoz ÚMČ a 
Servisního střediska pro správu 
svěřeného majetku 

A2.1.22 
Zvýšit výnosy z provozování objektu 
Polikliniky Mazurská 

Prověření možností zvýšit výnosy z pronájmu objektu Polikliniky Mazurská 1 Neinvestiční 

Odbor kancelář starosty (OKS)/radní 
zodpovědný za finanční řízení městské 
části včetně výdajů na provoz ÚMČ a 
Servisního střediska pro správu 
svěřeného majetku 

A2.1.23 Zrealizovat audit Centra Palmovka, a.s. 
Kontrolování hospodárnosti, účelnosti a efektivity v činnostech, v působnosti 
společnosti Centrum Palmovka, a.s. 

1 Neinvestiční 

Odbor kancelář starosty (OKS)/radní 
zodpovědný za finanční řízení městské 
části včetně výdajů na provoz ÚMČ a 
Servisního střediska pro správu 
svěřeného majetku 

A2.1.24 
Navýšit rozpočtové příjmy MČ vč. snížení 
rozdílu mezi běžnými příjmy a provozními 
výdaji MČ 

Provedení celkové revize výdajů MČ. Prověření možnosti navýšení 
rozpočtových příjmů a jednání s HMP i státem o jeho navýšení. 

1 Neinvestiční 
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Č. 
temat. 
oblasti 

Název tematické oblasti 
Č. 

priority 
Název priority Specifický cíl 

Č. 
opatření 

Opatření 
Vazba na hl. opatření  

SPUR HMP  

TO 1 
Rozvoj území, bydlení, řízení 

a správa MČ, rozvoj 
podnikání 

A2 Hospodaření MČ 
Rozvíjet MČ v souladu s 

ekonomickými možnostmi 
A2.1 

Efektivní chod a transparentní 
hospodaření MČ a jí zřízených 

organizací. Podporování 
energetických úspor veřejných 

budov a budov ve vlastnictví MČ. 

Zlepšovat kvalitu řízení 

Zodpovědný odbor/Kompetence 
(vazba na opatření) 

Číslo 
projektu 

Název projektu Popis projektu 
Priorita 

realizace 
Investiční/ 

Neinvestiční 

Odbor kancelář starosty (OKS)/radní 
zodpovědný za finanční řízení městské 
části včetně výdajů na provoz ÚMČ a 
Servisního střediska pro správu 
svěřeného majetku 

A2.1.25 
Zpracovat studii proveditelnosti budoucího 
využití nákupního centra Draháň v Čimicích 

Zpracování studie proveditelnosti a hledání finančních zdrojů, pro budoucí 
využití nákupního centra Draháň v Čimicích. 

2 Investiční 
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Č. 
temat. 
oblasti 

Název tematické oblasti 
Č. 

priority 
Název priority Specifický cíl 

Č. 
opatření 

Opatření 
Vazba na hl. opatření  

SPUR HMP  

TO 1 
Rozvoj území, bydlení, řízení 

a správa MČ, rozvoj 
podnikání 

A2 Hospodaření MČ 
Rozvíjet MČ v souladu s 

ekonomickými možnostmi 
A2.2 

Vhodné čerpání finančních 
prostředků z externích zdrojů a 

evropských fondů. 
Zlepšovat kvalitu řízení 

Zodpovědný odbor/Kompetence 
(vazba na opatření) 

Číslo 
projektu 

Název projektu Popis projektu 
Priorita 

realizace 
Investiční/ 

Neinvestiční 

Odbor kancelář tajemníka (OKT)/radní 
zodpovědný za čerpání dotací 

A2.2.1 Vytvořit plán čerpání dotací z fondů EU 
Vytvoření plánu čerpání dotací na rozvojové aktivity MČ s přihlédnutím k 
rozpočtovým možnostem MČ na základě předběžného harmonogramu výzev 
operačních programů ESIF fondů (Evropské strukturální a investiční fondy)  

1 Investiční 

Odbor kancelář tajemníka (OKT)/radní 
zodpovědný za čerpání dotací 

A2.2.2 
Monitoring výzev operačních programů EU 
fondů a zajištění přenosu informací mezi 
vedoucími odborů/oddělení 

Nastavení a realizování pravidelného monitoringu a vyhledávání vhodných 
výzev z operačních programů ESIF fondů (Evropské strukturální a investiční 
fondy) za účelem čerpání dotací na rozvojové aktivity MČ. Definování 
povinností a kompetencí pracovníků ÚMČ, nastavení systému přenosu a 
sdílení informací. 

1 Neinvestiční 

Odbor kancelář tajemníka (OKT)/radní 
zodpovědný za čerpání dotací 

A2.2.3 
Zpracování studie realizace některých 
investičních akcí formou PPP (Public Private 
Partnerships) 

Provedení studie realizace některých investičních akcí formou PPP (Public 
Private Partnerships). 

1 Investiční 
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Č. 
temat. 
oblasti 

Název tematické oblasti 
Č. 

priority 
Název priority Specifický cíl 

Č. 
opatření 

Opatření 
Vazba na hl. opatření 

SPUR HMP  

TO 1 
Rozvoj území, bydlení, řízení 

a správa MČ, rozvoj 
podnikání 

A2 Hospodaření MČ 
Rozvíjet MČ v souladu s 

ekonomickými možnostmi 
A2.3 

Zdrojově vyrovnaný rozpočet v 
oblasti provozních nákladů bez krytí 

z prodeje majetku. 
Zlepšovat kvalitu řízení 

Zodpovědný odbor/Kompetence 
(vazba na opatření) 

Číslo 
projektu 

Název projektu Popis projektu 
Priorita 

realizace 
Investiční/ 

Neinvestiční 

Odbor kancelář tajemníka (OKT)/radní 
zodpovědný za čerpání dotací 

A2.3.1 
Vytvářet podmínky/aktivity pro zajištění 
zdrojově vyrovnaného rozpočtu 

Vytváření podmínek/aktivit pro zajištění zdrojově vyrovnaného rozpočtu v 
oblasti provozních nákladů bez krytí z prodeje majetku. 

3 Neinvestiční 
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Č. 
temat. 
oblasti 

Název tematické oblasti 
Č. 

priority 
Název priority Specifický cíl 

Č. 
opatření 

Opatření 
Vazba na hl. opatření  

SPUR HMP  

TO 1 
Rozvoj území, bydlení, řízení 

a správa MČ, rozvoj 
podnikání 

A3 Plánování území MČ 
Zajistit systematický a koncepční 

územní rozvoj MČ 
A3.1 

Aktivní přistupování v územně 
plánovací činnosti s využitím 

potenciálu komunitně vedeného 
místního rozvoje. 

Koordinovat rozvoj 
města a Pražské 

metropolitní oblasti. 

Zodpovědný odbor/Kompetence 
(vazba na opatření) 

Číslo 
projektu 

Název projektu Popis projektu 
Priorita 

realizace 
Investiční/ 

Neinvestiční 

Odbor územního rozvoje a výstavby 
(OÚRV)/radní zodpovědný za územní 
rozvoj 

A3.1.1 

Využívat všech nástrojů územně plánovací 
činnosti (iniciovat regulační plány ev. územní 
studie na rozsáhlejších transformačních a 
rozvojových územích)  

Zavedení metody CLLD (Community led local development). Jde o spojení 
záměrů jednotlivých místních obyvatel a skupin včetně partnerů z 
neziskového a podnikatelského sektoru tak, aby MČ delegovala své zástupce, 
kteří mají za dané území odbornou zodpovědnost, nejlépe z centra MHMP a 
MČ zajistit podporu coaching a mentoring od zkušenějších aktérů a expertů 
např. z ČVUT. 

3 Neinvestiční 

Odbor územního rozvoje a výstavby 
(OÚRV)/radní zodpovědný za územní 
rozvoj 

A3.1.2 
Aktivně spolupracovat s MHMP při pořizování 
územně plánovacích podkladů (ÚPP) a 
územně plánovací dokumentace (ÚPD) 

Spolupracování s MHMP při pořizování územně plánovacích podkladů (ÚPP) 
a územně plánovací dokumentace (ÚPD) na základě podkladů připravených 
odbornou komisí.  

3 Investiční 

Odbor územního rozvoje a výstavby 
(OÚRV)/radní zodpovědný za územní 
rozvoj 

A3.1.3 

Vytvořit a průběžně 
aktualizovat/zdokonalovat manuál 
preferovaného využití území, žádoucích 
vlivů/dopadů na okolí  

Podporování polyfunkčnosti, která má směrovat k využívání a prosperaci 
území po celý den. V rámci možností brát ohled na stávající zástavbu a 
aktivity, doplnění zeleně, služeb, vybavenosti pro území, preference a 
podpora zajímavých staveb, které obohatí a oživí lokalitu. Preference staveb, 
které nabídnou udržovaný veřejný prostor. Na základě podnětů od obyvatel 
a firem na území MČ evidovat co je vnímáno jako problémové a co jako 
vítané a na tyto názory reagovat. 

3 Neinvestiční 

Odbor územního rozvoje a výstavby 
(OÚRV)/radní zodpovědný za územní 
rozvoj 

A3.1.4 

Aktivně se snažit umístit na území MČ funkce 
a stavby, které mohou podnítit další rozvoj 
lokality (např. knihovny, muzea, 
úřady, centrálu navigace Galileo, atd.) 

Zpracování studie potenciálu a přínosů umístění objektů a aktivit na území 
MČ, které by přinesly rozvoj lokality.  

3 Investiční 

Odbor územního rozvoje a výstavby 
(OÚRV)/radní zodpovědný za územní 
rozvoj 

A3.1.5 
Podněcovat komunikaci s developery ve 
snaze, aby záměry byly pro dotčenou lokalitu 
přínosné  

Podněcování komunikace ve snaze, aby developerské záměry byly v souladu 
s manuálem preferovaného využití území a/nebo potřebami daného území.  

3 Neinvestiční 

Odbor územního rozvoje a výstavby 
(OÚRV)/radní zodpovědný za územní 
rozvoj 

A3.1.6 
Stanovit plnění povinností vlastníků 
chátrajících objektů 

Prosazování povinností plnění vlastníků chátrajících objektů. 2 Neinvestiční 
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Č. 
temat. 
oblasti 

Název tematické oblasti 
Č. 

priority 
Název priority Specifický cíl 

Č. 
opatření 

Opatření 
Vazba na hl. opatření  

SPUR HMP  

TO 1 
Rozvoj území, bydlení, řízení 

a správa MČ, rozvoj 
podnikání 

A3 Plánování území MČ 
Zajistit systematický a koncepční 

územní rozvoj MČ 
A3.1 

Aktivní přistupování v územně 
plánovací činnosti s využitím 

potenciálu komunitně vedeného 
místního rozvoje. 

Koordinovat rozvoj 
města a Pražské 

metropolitní oblasti. 

Zodpovědný odbor/Kompetence 
(vazba na opatření) 

Číslo 
projektu 

Název projektu Popis projektu 
Priorita 

realizace 
Investiční/ 

Neinvestiční 

Odbor územního rozvoje a výstavby 
(OÚRV)/radní zodpovědný za územní 
rozvoj 

A3.1.7 
Najít způsob využívání prázdných domů 
vlastněných státem 

Podporování využívání prázdných domů vlastněných státem. 2 Neinvestiční 
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Č. 
temat. 
oblasti 

Název tematické oblasti 
Č. 

priority 
Název priority Specifický cíl 

Č. 
opatření 

Opatření 
Vazba na hl. opatření 

SPUR HMP  

TO 1 
Rozvoj území, bydlení, řízení 

a správa MČ, rozvoj 
podnikání 

A3 Plánování území MČ 
Zajistit systematický a koncepční 

územní rozvoj MČ 
A3.2 

Provázání strategického a územního 
plánování (respektovat strategický 

plán v územním plánování) a 
stanovení priorit rozvoje. 

Koordinovat rozvoj 
města a Pražské 

metropolitní oblasti. 

Zodpovědný odbor/Kompetence 
(vazba na opatření) 

Číslo 
projektu 

Název projektu Popis projektu 
Priorita 

realizace 
Investiční/ 

Neinvestiční 

Odbor územního rozvoje a výstavby 
(OÚRV)/radní zodpovědný za územní 
rozvoj 

A3.2.1 
Zpracovat vnitřní předpis nastavující obecné 
parametry pro novou výstavbu a 
rekonstrukce 

Zpracování předpisu obsahující konkrétní výčet parametrů pro rekonstrukce 
a novou výstavbu budov v majetku MČ, které budou uplatněny při 
výběrových řízeních na dodavatele staveb nebo jejich projektů. V předpisu je 
žádoucí stanovit i nutnost zdůvodňování a princip schvalování výjimek, 
pokud není možné ve výjimečných případech těmto pravidlům dostát. 

2 Neinvestiční 

Odbor územního rozvoje a výstavby 
(OÚRV)/radní zodpovědný za územní 
rozvoj 

A3.2.2 
Prosazovat principy udržitelné výstavby na 
úrovni celé MČ 

Prosazování principů udržitelné výstavby, které MČ uplatňuje formou 
dodržování pravidel stanovených interním předpisem, který v budoucnu 
vytvoří v řízeních a jednáních s investory. MČ může vybudovat webové 
stránky, kde budou tyto principy zveřejněny pro využití investorů a jejich 
projektantů ještě před finálním zpracováním projektu a potenciálního 
konfliktu s požadavky MČ. 

2 Neinvestiční 

Odbor územního rozvoje a výstavby 
(OÚRV)/radní zodpovědný za územní 
rozvoj 

A3.2.3 
Připomínkovat Metropolitní plán HMP na 
základě závěrů Strategického plánu MČ 

Připomínkování Metropolitního plánu HMP na základě schváleného 
Strategického plánu udržitelného rozvoje MČ.  

3 Neinvestiční 

Odbor územního rozvoje a výstavby 
(OÚRV)/radní zodpovědný za územní 
rozvoj 

A3.2.4 
Vytvořit systém informování o územním a 
strategickém rozvoji 

Vytvoření systému informování o územním a strategickém rozvoji. 2 Investiční 

Odbor územního rozvoje a výstavby 
(OÚRV)/radní zodpovědný za územní 
rozvoj 

A3.2.5 
Spolupracovat s urbanisty a studenty při 
hledání řešení zanedbaných a poškozených 
míst MČ 

Iniciování spolupráce s urbanisty a studenty při hledání řešení zanedbaných 
a poškozených míst MČ. 

2 Neinvestiční 
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Č. 
temat. 
oblasti 

Název tematické oblasti 
Č. 

priority 
Název priority Specifický cíl 

Č. 
opatření 

Opatření 
Vazba na hl. opatření  

SPUR HMP  

TO 1 
Rozvoj území, bydlení, řízení 

a správa MČ, rozvoj 
podnikání 

A3 Plánování území MČ 
Zajistit systematický a koncepční 

územní rozvoj MČ 
A3.3 

Optimalizování a koncepční 
regulování rozvoje a výstavby na 

území MČ. 

Realizovat udržitelnou 
výstavbu 

Zodpovědný odbor/Kompetence 
(vazba na opatření) 

Číslo 
projektu 

Název projektu Popis projektu 
Priorita 

realizace 
Investiční/ 

Neinvestiční 

Odbor územního rozvoje a výstavby 
(OÚRV)/radní zodpovědný za územní 
rozvoj 

A3.3.1 
Zkrášlovat a zpříjemnit veřejná prostranství za 
využití manuálu veřejných prostranství (IPR) 

Zkrášlování ulic, chodníků a náměstí, zkvalitnění provedených a následně 
udržovaných povrchů, vzhledný a udržovaný mobiliář a další součásti a 
příslušenství. Výsadba více stromů, keřů, květin, realizace laviček, soch nebo 
jiných zajímavých objektů. Zatraktivnění a zpříjemnění veřejných 
prostranství, tak aby se více využívala, a aby v nich občané MČ trávili svůj 
volný čas. 

3 Investiční 

Odbor územního rozvoje a výstavby 
(OÚRV)/radní zodpovědný za územní 
rozvoj 

A3.3.2 
Optimalizovat pozemky a budovy v majetku 
MČ  

Vytvoření a naplňování portfolia pozemků a budov v majetku MČ potřebných 
pro stabilitu a rozvoj MČ.  

3 Neinvestiční 

Odbor územního rozvoje a výstavby 
(OÚRV)/radní zodpovědný za územní 
rozvoj 

A3.3.3 
Podporovat veřejné architektonické soutěže 
zejména při investicích MČ za účelem vzniku 
kvalitní architektury na území MČ  

Preferování a podpora zajímavých staveb, které obohatí, oživí a ozvláštní 
lokalitu. Preference staveb, které v rámci sebe nabídnou udržovaný, 
obhospodařovaný veřejný prostor. 

3 Neinvestiční 

Č. 
temat. 
oblasti 

Název tematické oblasti 
Č. 

priority 
Název priority Specifický cíl 

Č. 
opatření 

Opatření 
Vazba na hl. opatření 

SPUR HMP  

TO 1 
Rozvoj území, bydlení, řízení 

a správa MČ, rozvoj 
podnikání 

A3 Plánování území MČ 
Zajistit systematický a koncepční 

územní rozvoj MČ 
A3.4 

Omezování zahuštění sídlišť na úkor 
zeleně a zachování kvality bydlení. 

Koordinovat rozvoj 
města a Pražské 

metropolitní oblasti. 

Zodpovědný odbor/Kompetence 
(vazba na opatření) 

Číslo 
projektu 

Název projektu Popis projektu 
Priorita 

realizace 
Investiční/ 

Neinvestiční 

Odbor územního rozvoje a výstavby 
(OÚRV)/radní zodpovědný za územní 
rozvoj 

A3.4.1 
Omezit stavby výškově přesahující současnou 
zástavbu 

Omezování/zákaz v okrajových částech MČ staveb výškově přesahující 
současnou zástavbu, zvláště pak pro okolí ulice Čimická v rozsahu od 
Psychiatrické léčebny v Bohnicích až k centru Dolních Chaber. 

3 Neinvestiční 
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Č. 
temat. 
oblasti 

Název tematické oblasti 
Č. 

priority 
Název priority Specifický cíl 

Č. 
opatření 

Opatření 
Vazba na hl. opatření  

SPUR HMP  

TO 1 
Rozvoj území, bydlení, řízení 

a správa MČ, rozvoj 
podnikání 

A4 Veřejná prostranství a jejich využití 
Rozvíjet veřejná prostranství a 
zajistit jejich vhodné využívání 

A4.1 
Nastavení podmínek využití 

veřejného prostoru. 

Posilovat a 
zkvalitňovat veřejná 
prostranství města 

Zodpovědný odbor/Kompetence 
(vazba na opatření) 

Číslo 
projektu 

Název projektu Popis projektu 
Priorita 

realizace 
Investiční/ 

Neinvestiční 

Odbor územního rozvoje a výstavby 
(OÚRV)/radní zodpovědný za územní 
rozvoj 

A4.1.1 
Připravit podmínky pro řešení gentrifikace MČ 
a Prahy 

Zdůrazňování fyzické i sociální prostupnosti a bezbariérovosti, zabránit 
vzniku uzavřených areálů vytvářejících bariéry mezi sociálně silnými a 
zbytkem společnosti. Zpracování metodiky jak využívat veřejné prostranství s 
cílem regulace nájmů. Zpracování studie, která by se opírala o tzv. 
gentrifikaci Prahy tzn. aby se z Prahy nevytrácel každodenní život. 

3 Neinvestiční 
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Č. 
temat. 
oblasti 

Název tematické oblasti 
Č. 

priority 
Název priority Specifický cíl 

Č. 
opatření 

Opatření 
Vazba na hl. opatření  

SPUR HMP  

TO 1 
Rozvoj území, bydlení, řízení 

a správa MČ, rozvoj 
podnikání 

A4 Veřejná prostranství a jejich využití 
Rozvíjet veřejná prostranství a 
zajistit jejich vhodné využívání 

A4.2 

Podporování udržitelného rozvoje a 
vhodného využívání veřejných 

prostranství (např. pro volnočasové 
aktivity, sport, kulturu). 

Koordinovat rozvoj 
města a Pražské 

metropolitní oblasti. 

Zodpovědný odbor/Kompetence 
(vazba na opatření) 

Číslo 
projektu 

Název projektu Popis projektu 
Priorita 

realizace 
Investiční/ 

Neinvestiční 

Odbor územního rozvoje a výstavby 
(OÚRV)/radní zodpovědný za územní 
rozvoj 

A4.2.1 
Analyzovat možnosti regenerace a znovu 
využití existujících brownfields 

Zpracování analýzy na regeneraci a znovu využití existujících brownfields ve 
spolupráci s IPR.  

2 Neinvestiční 

Odbor územního rozvoje a výstavby 
(OÚRV)/radní zodpovědný za územní 
rozvoj 

A4.2.2 
Zpracovat analýzu o nevyužívaných či 
nevhodně využívaných ploch MČ 

Zpracování analýzy s ohledem na možnost získání finančních prostředků 
dotačních titulů pro jejich revitalizaci či změnu využití. 

2 Neinvestiční 

Odbor územního rozvoje a výstavby 
(OÚRV)/radní zodpovědný za územní 
rozvoj 

A4.2.3 
Revitalizovat náměstí a park u Kulturního 
domu Krakov 

Zpracování studie,  projektové dokumentace a následná realizace 
revitalizace náměstí. 

1 Investiční 

Odbor územního rozvoje a výstavby 
(OÚRV)/radní zodpovědný za územní 
rozvoj 

A4.2.4 
Revitalizovat veřejný prostor u Kulturního 
domu Ládví 

Revitalizování Kulturního domu Ládví a jeho blízkého okolí. 1 Investiční 

Odbor územního rozvoje a výstavby 
(OÚRV)/radní zodpovědný za územní 
rozvoj 

A4.2.5 Realizovat rekonstrukci Libeňského podzámčí Zrekonstruování Libeňského podzámčí. 1 Investiční 

Odbor územního rozvoje a výstavby 
(OÚRV)/radní zodpovědný za územní 
rozvoj 

A4.2.6 Revitalizovat Elsnicovo náměstí  Revitalizace Elsnicova náměstí, p.č. 3969/2, 3994/3, k.ú. Libeň.  1 Investiční 

Odbor životního prostředí a speciálních 
projektů (OŽPSP)/radní zodpovědný za 
životní prostředí 

A4.2.7 Revitalizovat park Dlážděnka (naučná stezka)  Revitalizace parku Dlážděnka (naučná stezka), p.č. 699/1, 693 k.ú. Libeň. 1 Investiční 

Odbor životního prostředí a speciálních 
projektů (OŽPSP)/radní zodpovědný za 
životní prostředí 

A4.2.8 Provést pasportizaci zeleně MČ Provedení pasportizace zeleně MČ. 1 Investiční 

Odbor kultury, sportu, mládeže a 
památkové péče (OKSMPP)/radní 
zodpovědný za kulturu 

A4.2.9 Veřejné knihovničky Zpracování projektové dokumentace - Veřejné knihovničky. 1 Investiční 

Odbor územního rozvoje a výstavby 
(OÚRV)/radní zodpovědný za územní 
rozvoj 

A4.2.10 
Provést pasportizaci veřejných prostranství a 
koncepce jejich využití 

Vytvoření standardu tvorby, údržby, vzhledu a funkce veřejného prostoru a k 
tomu směřovat. Důležité je zaměření se na funkci "fungující náplň" a to 
podporovat. 

1 Investiční 
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Č. 
temat. 
oblasti 

Název tematické oblasti 
Č. 

priority 
Název priority Specifický cíl 

Č. 
opatření 

Opatření 
Vazba na hl. opatření  

SPUR HMP  

TO 1 
Rozvoj území, bydlení, řízení 

a správa MČ, rozvoj 
podnikání 

A4 Veřejná prostranství a jejich využití 
Rozvíjet veřejná prostranství a 
zajistit jejich vhodné využívání 

A4.2 

Podporování udržitelného rozvoje a 
vhodného využívání veřejných 

prostranství (např. pro volnočasové 
aktivity, sport, kulturu). 

Koordinovat rozvoj 
města a Pražské 

metropolitní oblasti. 

Zodpovědný odbor/Kompetence 
(vazba na opatření) 

Číslo 
projektu 

Název projektu Popis projektu 
Priorita 

realizace 
Investiční/ 

Neinvestiční 

Odbor kultury, sportu, mládeže a 
památkové péče (OKSMPP)/radní 
zodpovědný za sport, mládež a volný 
čas 

A4.2.11 
Otevřít parky a veřejné prostory pro 
společenský život 

Vytipování a realizace nízkonákladových opatření pro volnočasové aktivity, 
sport, kulturu na veřejném prostranství. Realizace veřejných soutěží o využití 
veřejného prostranství pro volnočasové aktivity, sport, kulturu se zapojením 
místních občanů. 

3 Neinvestiční 

Odbor územního rozvoje a výstavby 
(OÚRV)/radní zodpovědný za územní 
rozvoj 

A4.2.12 
Zpracovat seznam názvů veřejných 
prostranství podle významných osob 

Zpracování seznamu možných názvů veřejného prostranství k budoucímu 
využití při pojmenování názvů veřejných prostor v rámci uličního systému. 

2 Neinvestiční 

Odbor územního rozvoje a výstavby 
(OÚRV)/radní zodpovědný za územní 
rozvoj 

A4.2.13 
Rozvíjet farmářské trhy s navýšením možných 
míst 

Rozvíjení farmářských trhů s navýšením možných míst. 2 Investiční 
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Č. 
temat. 
oblasti 

Název tematické oblasti 
Č. 

priority 
Název priority Specifický cíl 

Č. 
opatření 

Opatření 
Vazba na hl. opatření  

SPUR HMP  

TO 1 
Rozvoj území, bydlení, řízení 

a správa MČ, rozvoj 
podnikání 

A5 Podmínky pro podnikání 
Zlepšit podnikatelské prostředí a 

podporovat rozvoj malého a 
středního podnikání 

A5.1 
Navázání spolupráce MČ s místními 

zaměstnavateli a dalšími aktéry. 
Spolupracovat se 

soukromým sektorem 

Zodpovědný odbor/Kompetence 
(vazba na opatření) 

Číslo 
projektu 

Název projektu Popis projektu 
Priorita 

realizace 
Investiční/ 

Neinvestiční 

Odbor kultury, sportu, mládeže a 
památkové péče (OKSMPP)/radní 
zodpovědný za vnější vztahy a turistický 
ruch 

A5.1.1 
Rozvíjet komunikaci a podporu malého a 
středního podnikání zaměřené na služby pro 
obyvatele  

Nastavení procesu komunikace MČ s místními malými a středními 
podnikateli. Vytvoření portfolia pobídek pro malé a střední podnikatele ze 
strany MČ – levnější pronájmy, společná propagace podnikatelů pod záštitou 
MČ, apod. 

1 Neinvestiční 

Odbor kultury, sportu, mládeže a 
památkové péče (OKSMPP)/radní 
zodpovědný za vnější vztahy a turistický 
ruch 

A5.1.2 
Aktivně podporovat podnikatelské aktivity na 
základě jejich oboustranné výhodnosti 

Podporování požadavků podnikatelských subjektů a aktivní snaha o pomoc 
při rozvoji podnikání zejména pokud podnikatelské projekty mají pozitivní 
vliv na vnímání a/nebo rozvoj MČ a život jejích obyvatel a dalších 
podnikatelských subjektů. 

1 Neinvestiční 

Odbor kultury, sportu, mládeže a 
památkové péče (OKSMPP)/radní 
zodpovědný za vnější vztahy a turistický 
ruch 

A5.1.3 
Navázat komunikaci a partnerství MČ s 
významnými podnikatelskými subjekty  

Navázání komunikace a partnerství MČ s významnými podnikatelskými 
subjekty.  

2 Neinvestiční 

Č. 
temat. 
oblasti 

Název tematické oblasti 
Č. 

priority 
Název priority Specifický cíl 

Č. 
opatření 

Opatření 
Vazba na hl. opatření 

SPUR HMP  

TO 1 
Rozvoj území, bydlení, řízení 

a správa MČ, rozvoj 
podnikání 

A5 Podmínky pro podnikání 
Zlepšit podnikatelské prostředí a 

podporovat rozvoj malého a 
středního podnikání 

A5.2 
Zefektivnění propagace stávajících 
objektů a ploch využitelných pro 

podnikatelskou činnost. 

Podnikatelské 
prostředí 

Zodpovědný odbor/Kompetence 
(vazba na opatření) 

Číslo 
projektu 

Název projektu Popis projektu 
Priorita 

realizace 
Investiční/ 

Neinvestiční 

Odbor správy majetku (OSM)/radní 
zodpovědný za územní rozvoj 

A5.2.1 
Nastavit pravidla pronájmu majetku ve 
vlastnictví MČ 

Nastavení pravidel pro efektivní a transparentní pronajímání majetku 
svěřeného MČ příspěvkovým organizacím, neziskovému sektoru i 
soukromým subjektům. 

1 Neinvestiční 
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Č. 
temat. 
oblasti 

Název tematické oblasti 
Č. 

priority 
Název priority Specifický cíl 

Č. 
opatření 

Opatření 
Vazba na hl. opatření  

SPUR HMP  

TO 1 
Rozvoj území, bydlení, řízení 

a správa MČ, rozvoj 
podnikání 

A6 
Řízení MČ, posílení informovanosti, zapojení a 

zvyšování důvěry obyvatel k místní správě 

Zkvalitnit řízení MČ a rozvíjet 
efektivní spolupráci a komunikaci 

MČ 
A6.1 

Posilování komunikace s místními 
občany, spolky a místními 

komunitami, s podnikateli a 
návštěvníky a jejich zapojování do 

činnosti a správy MČ. 

Rozvíjet kreativní a 
kulturní formáty 

zapojení obyvatel do 
plánování a utváření 
života lokalit města  

Zodpovědný odbor/Kompetence 
(vazba na opatření) 

Číslo 
projektu 

Název projektu Popis projektu 
Priorita 

realizace 
Investiční/ 

Neinvestiční 

Odbor územního rozvoje a výstavby 
(OÚRV)/radní zodpovědný za místní 
Agendu 21 

A6.1.1 
Zpracovat systém opatření orientovaných na 
občana a jeho oprávněných potřeb 

Analyzování a následné zpracování systému opatření pro optimální chování 
ÚMČ směrem k občanovi a jeho oprávněným potřebám (dostupnost, otvírací 
doba apod.). 

1 Neinvestiční 

Odbor územního rozvoje a výstavby 
(OÚRV)/radní zodpovědný za místní 
Agendu 21 

A6.1.2 
Zapojit veřejnost do spolurozhodování 
formou veřejných projednání 

Stanovení interního předpisu a následně zpracovávat statistiky s cílem 
navýšit počet veřejných projednání a to i včetně elektronických způsobů bez 
fyzické účasti občanů. 

1 Neinvestiční 

Odbor územního rozvoje a výstavby 
(OÚRV)/radní zodpovědný za místní 
Agendu 21 

A6.1.3 
Posílit transparentnost a dostupnost 
informací 

Realizování úpravy webových stránek úřadu s ohledem na zvýšení 
transparentnosti a zlepšení dostupnosti informací směrem k občanům. 
Zvyšovat digitalizaci ÚMČ a nově vytvářené a zpracovávané agendy 
podrobovat analýze, které informace jsou zveřejnitelné a žádané s ohledem 
na legislativu a finanční náročnost. 

1 Neinvestiční 

Odbor územního rozvoje a výstavby 
(OÚRV)/radní zodpovědný za místní 
Agendu 21 

A6.1.4 Pořádat tiskové konference 
Nastavení principu pořádání pravidelných tiskových konferencí a konferencí 
spojených s významnými událostmi. 

1 Neinvestiční 

Odbor územního rozvoje a výstavby 
(OÚRV)/radní zodpovědný za místní 
Agendu 21 

A6.1.5 
Pravidelně zveřejňovat výroční zprávy MČ a 
zřízených příspěvkových organizací 

Zveřejňování výročních zpráv obsahující aktuální informace o dané 
organizaci a jejích výsledcích za uplynulý rok, které tak mohou být zdrojem 
řady důležitých informací. Můžou být také "důkazem", který lze uplatnit jako 
průkazný údaj v řadě kritérií hodnocení kvality a vyhodnocování plánu 
zlepšování. 

2 Neinvestiční 

Odbor územního rozvoje a výstavby 
(OÚRV)/radní zodpovědný za místní 
Agendu 21 

A6.1.6 
Vytvořit na webových stránkách MČ sekci 
Územní rozvoj  

Vytvoření na webových stránkách MČ sekce Územní rozvoj s přehled 
významných rozvojových záměrů na území MČ s popisem fáze v níž se 
nacházejí, jak se mohou občané zapojit (plánované diskuze, připomínky 
apod.) Cílem by mělo být informování a zároveň i vzdělávání občanů MČ v 
oblasti územního rozvoje MČ. 

3 Neinvestiční 

Odbor kanceláře starosty (OKS)/radní 
zodpovědný za organizační rozvoj MČ 

A6.1.7 
Podporovat zveřejňování materiálů rady a 
zastupitelstva MČ 

Podporování zveřejňování materiálů rady a zastupitelstva MČ. 2 Neinvestiční 

Odbor kanceláře starosty (OKS)/radní 
zodpovědný za organizační rozvoj MČ 

A6.1.8 
Zveřejňovat přenosů ze zastupitelstva a 
veřejných schůzí 

Zveřejňování přenosů ze zastupitelstva MČ a veřejných schůzí. 2 Neinvestiční 
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Č. 
temat. 
oblasti 

Název tematické oblasti 
Č. 

priority 
Název priority Specifický cíl 

Č. 
opatření 

Opatření 
Vazba na hl. opatření  

SPUR HMP  

TO 1 
Rozvoj území, bydlení, řízení 

a správa MČ, rozvoj 
podnikání 

A6 
Řízení MČ, posílení informovanosti, zapojení a 

zvyšování důvěry obyvatel k místní správě 

Zkvalitnit řízení MČ a rozvíjet 
efektivní spolupráci a komunikaci 

MČ 
A6.1 

Posilování komunikace s místními 
občany, spolky a místními 

komunitami, s podnikateli a 
návštěvníky a jejich zapojování do 

činnosti a správy MČ. 

Rozvíjet kreativní a 
kulturní formáty 

zapojení obyvatel do 
plánování a utváření 
života lokalit města  

Zodpovědný odbor/Kompetence 
(vazba na opatření) 

Číslo 
projektu 

Název projektu Popis projektu 
Priorita 

realizace 
Investiční/ 

Neinvestiční 

Odbor kanceláře tajemníka (OKT)/radní 
zodpovědný za organizační rozvoj MČ 

A6.1.9 Zkvalitnit a rozvíjet časopis Osmička Zkvalitnění a rozvoj časopisu Osmička. 2 Investiční 

Odbor územního rozvoje a výstavby 
(OÚRV)/radní zodpovědný za místní 
Agendu 21 

A6.1.10 
Podporovat participaci občanů při přípravě 
investiční složky rozpočtu 

Podporování participace občanů při přípravě investiční složky rozpočtu. 2 Neinvestiční 

Odbor územního rozvoje a výstavby 
(OÚRV)/radní zodpovědný za místní 
Agendu 21 

A6.1.11 
Rozšířit a rozvíjet databázi informačního SMS 
kanálu 

Rozšíření a rozvoj databáze informačního SMS kanálu. 2 Investiční 

Odbor územního rozvoje a výstavby 
(OÚRV)/radní zodpovědný za místní 
Agendu 21 

A6.1.12 Zřídit stálou infolinku pro občany Vytvoření stálé infolinky pro občany. 2 Investiční 

 

  



21 

Č. 
temat. 
oblasti 

Název tematické oblasti 
Č. 

priority 
Název priority Specifický cíl 

Č. 
opatření 

Opatření 
Vazba na hl. opatření  

SPUR HMP  

TO 1 
Rozvoj území, bydlení, řízení 

a správa MČ, rozvoj 
podnikání 

A6 
Řízení MČ, posílení informovanosti, zapojení a 

zvyšování důvěry obyvatel k místní správě 

Zkvalitnit řízení MČ a rozvíjet 
efektivní spolupráci a komunikaci 

MČ 
A6.2 

Zefektivnění a zvýšení kvality 
činností a služeb úřadu zaváděním 

moderních konceptů a postupů  
(standardů) veřejné správy. 

Inovativně spravovat 
město 

Zodpovědný odbor/Kompetence 
(vazba na opatření) 

Číslo 
projektu 

Název projektu Popis projektu 
Priorita 

realizace 
Investiční/ 

Neinvestiční 

Odbor kancelář tajemníka (OKT)/radní 
zodpovědný za organizační rozvoj ÚMČ 

A6.2.1 

Provázat ostatní strategické dokumenty se 
strategickým plánem a doplnit Seznam 
námětů pro období 2017-2026 aktivitami 
nově vzniklých strategických dokumentů 

Provázání nových koncepčních dokumentů se strategickým řízením na ÚMČ, 
které budou obsahovat řadu opatření či akční plány a bude je nutné zařadit 
do Seznamu námětů pro období 2017-2026. 

1 Neinvestiční 

Odbor kancelář tajemníka (OKT)/radní 
zodpovědný za organizační rozvoj ÚMČ 

A6.2.2 
Zavedení hodnocení projektů z pohledu 
udržitelného rozvoje a stanovení procesu pro 
jejich schvalování  

Posuzování velkých a finančně náročných projektů i z hlediska udržitelného 
rozvoje. Interní předpis stanoví proces a způsob hodnocení jednotlivých 
projektů vč. schvalovací případně vyřazovací procedury. 

1 Neinvestiční 

Odbor kancelář tajemníka (OKT)/radní 
zodpovědný za organizační rozvoj ÚMČ 

A6.2.3 
Provázat investice a mimořádné provozní 
výdaje s realizací projektů strategického plánu 
a ostatních koncepčních dokumentů 

Zpracování interního předpisu a popsání, realizovaného a kontrolovaného 
procesu plánování a řízení projektů, při kterém dojde k propojení procesu 
přípravy rozpočtu s procesy strategického řízení projektů vyplývajících ze 
strategických a koncepčních dokumentů. 

1 Neinvestiční 

Odbor kancelář tajemníka (OKT)/radní 
zodpovědný za organizační rozvoj ÚMČ 

A6.2.4 Zavést systém kvality veřejné správy na ÚMČ 

Realizování vládou uznávaných metod zlepšování kvality úřadu (Místní 
Agenda 21, CAF – Common Assessment Framework (Společný hodnotící 
rámec), benchmarking,…) a každoročně zvyšovat kvalitu v organizaci. 
Každoročně zpracovávat plán zlepšování kvality a realizovat nápravná 
opatření zvyšující kvalitu služeb a fungování úřadu. 

1 Neinvestiční 

Odbor kancelář tajemníka (OKT)/radní 
zodpovědný za organizační rozvoj ÚMČ 

A6.2.5 
Zpracovat analýzu stížností a podnětů 
občanů, stanovení procesu jejich vypořádání 

Centralizování databáze podnětů a kontrolování procesu komunikace a 
realizace následných opatření z podnětů plynoucí. Podněty a stížnosti 
občanů jsou standardním postupem občanů, ve kterém je důležité splnit 
očekávání formou včasných a přesných odpovědí. 

1 Neinvestiční 

Odbor kancelář tajemníka (OKT)/radní 
zodpovědný za organizační rozvoj ÚMČ 

A6.2.6 
Analyzovat indikátory udržitelného rozvoje a 
realizovat opatření ke sledování jednotlivých 
dílčích ukazatelů. 

Stanovení, které indikátory udržitelného rozvoje a z jakých zdrojů dat budou 
sledovány, vyhodnocovány a jaká opatření je nutné realizovat pro zajištění 
všech potřebných podkladů, které jsou pro sledování indikátorů potřené. 

2 Neinvestiční 
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Č. 
temat. 
oblasti 

Název tematické oblasti 
Č. 

priority 
Název priority Specifický cíl 

Č. 
opatření 

Opatření 
Vazba na hl. opatření  

SPUR HMP  

TO 1 
Rozvoj území, bydlení, řízení 

a správa MČ, rozvoj 
podnikání 

A6 
Řízení MČ, posílení informovanosti, zapojení a 

zvyšování důvěry obyvatel k místní správě 

Zkvalitnit řízení MČ a rozvíjet 
efektivní spolupráci a komunikaci 

MČ 
A6.2 

Zefektivnění a zvýšení kvality 
činností a služeb úřadu zaváděním 

moderních konceptů a postupů  
(standardů) veřejné správy. 

Inovativně spravovat 
město 

Zodpovědný odbor/Kompetence 
(vazba na opatření) 

Číslo 
projektu 

Název projektu Popis projektu 
Priorita 

realizace 
Investiční/ 

Neinvestiční 

Odbor kancelář tajemníka (OKT)/radní 
zodpovědný za organizační rozvoj ÚMČ 

A6.2.7 
Zpracovat audit v deseti oblastech 
udržitelného rozvoje 

Zpracování auditu udržitelného rozvoje pro všechny oblasti podle oficiální 
metodiky schválené pracovní skupinou MA21 Rady vlády pro udržitelný 
rozvoj. 

2 Neinvestiční 

Odbor kancelář tajemníka (OKT)/radní 
zodpovědný za organizační rozvoj ÚMČ 

A6.2.8 Provést šetření spokojenosti občanů 
Stanovení četnosti a metodiky provádění šetření spokojenosti občanů a 
vyhodnocování trendů. Metodiku zvolit nebo přizpůsobit možnosti 
porovnávat výsledky těchto šetření s ostatními městy nebo MČ. 

2 Neinvestiční 

Odbor kancelář tajemníka (OKT)/radní 
zodpovědný za organizační rozvoj ÚMČ 

A6.2.9 Pořídit digitální databázi dokumentů Pořízení digitální databáze dokumentů. 1 Investiční 

Odbor kancelář tajemníka (OKT)/radní 
zodpovědný za organizační rozvoj ÚMČ 

A6.2.10 
Zřídit automatizovaný systém řízení a 
monitoringu bezpečnosti sítě 

Zřízení automatizovaného systému řízení a monitoringu bezpečnosti sítě. 1 Investiční 

Odbor kancelář tajemníka (OKT)/radní 
zodpovědný za organizační rozvoj ÚMČ 

A6.2.11 Zajistit digitalizaci správního archivu Zajištění digitalizace správního archivu. 1 Investiční 

Odbor kancelář tajemníka (OKT)/radní 
zodpovědný za organizační rozvoj ÚMČ 

A6.2.12 Obnovit serverovou a síťovou infrastrukturu Obnovení serverové a síťové infrastruktury. 1 Investiční 

Odbor kancelář tajemníka (OKT)/radní 
zodpovědný za organizační rozvoj ÚMČ 

A6.2.13 
Obnovit výpočetní techniku vč. tiskových 
zařízení 

Obnovení výpočetní techniky vč. tiskových zařízení. 1 Investiční 

Odbor kancelář tajemníka (OKT)/radní 
zodpovědný za organizační rozvoj ÚMČ 

A6.2.14 
Zajistit programové vybavení vč. 
implementace 

Zajištění programového vybavení vč. implementace. 1 Investiční 

Odbor kancelář tajemníka (OKT)/radní 
zodpovědný za organizační rozvoj ÚMČ 

A6.2.15 
Implementovat systém řízení bezpečnosti 
informací (Information Security Management 
System - ISMS) 

Implementování Systému řízení bezpečnosti informací (Information Security 
Management System - ISMS). Jedná se o dokumentovaný systém, ve kterém 
jsou chráněna definovaná informační aktiva, jsou řízena rizika bezpečnosti 
informací a zavedená opatření jsou kontrolována. 

1 Investiční 

Odbor kancelář tajemníka (OKT)/radní 
zodpovědný za organizační rozvoj ÚMČ 

A6.2.16 Zavést interaktivní úřední desku 
Nahrazení papírové úřední desky elektronickou, uspoření pracovních sil k 
jejímu ručnímu aktualizování. 

1 Investiční 

Odbor kancelář tajemníka (OKT)/radní 
zodpovědný za organizační rozvoj ÚMČ 

A6.2.17 Zřídit portál mobilních služeb Zřízení portálu mobilních služeb. 1 Investiční 
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Č. 
temat. 
oblasti 

Název tematické oblasti 
Č. 

priority 
Název priority Specifický cíl 

Č. 
opatření 

Opatření 
Vazba na hl. opatření  

SPUR HMP  

TO 1 
Rozvoj území, bydlení, řízení 

a správa MČ, rozvoj 
podnikání 

A6 
Řízení MČ, posílení informovanosti, zapojení a 

zvyšování důvěry obyvatel k místní správě 

Zkvalitnit řízení MČ a rozvíjet 
efektivní spolupráci a komunikaci 

MČ 
A6.2 

Zefektivnění a zvýšení kvality 
činností a služeb úřadu zaváděním 

moderních konceptů a postupů  
(standardů) veřejné správy. 

Inovativně spravovat 
město 

Zodpovědný odbor/Kompetence 
(vazba na opatření) 

Číslo 
projektu 

Název projektu Popis projektu 
Priorita 

realizace 
Investiční/ 

Neinvestiční 

Odbor kancelář tajemníka (OKT)/radní 
zodpovědný za organizační rozvoj ÚMČ 

A6.2.18 
Zavést strategické plánování, procesní a 
projektové řízení 

Zavedení strategického plánování a řízení vč. projektového řízení projektů ze 
Seznamu námětů pro období 2017-2026 vázaného s opatřeními SPUR MČ. 

3 Investiční 

Odbor kancelář tajemníka (OKT)/radní 
zodpovědný za organizační rozvoj ÚMČ 

A6.2.19 Rozšířit úřední hodiny ÚMČ Rozšíření úředních hodin ÚMČ. 2 Investiční 

Odbor kancelář tajemníka (OKT)/radní 
zodpovědný za organizační rozvoj ÚMČ 

A6.2.20 Zlepšit společenskou odpovědnost ÚMČ Zlepšení společenské odpovědnosti ÚMČ a možnosti její aplikace. 2 Neinvestiční 

Odbor kancelář tajemníka (OKT)/radní 
zodpovědný za organizační rozvoj ÚMČ 

A6.2.21 
Zpracovat interní předpis - využívání licence 
Creative Commons 

Stanovení závazného interního předpisu o publikování dat na webových 
stránkách s otevřenou licencí. Stanovit rozsah dat i webových serverů vč. 
popisu licence, se kterou jsou data publikována. 

2 Neinvestiční 

Odbor kancelář tajemníka (OKT)/radní 
zodpovědný za organizační rozvoj ÚMČ 

A6.2.22 Zajistit otevřený software (open source) 

Publikování seznamu otevřeného software využívaného ÚMČ a zakotvení 
povinnosti upřednostnit využití otevřeného systému před komerčním 
řešením v situacích, kdy je to možné. Součástí procesu je i nutné zdůvodnění, 
z jakého důvodu nelze otevřeného řešení využít a rešerše, jaká řešení v dané 
oblasti existují. 

2 Neinvestiční 

Odbor kancelář tajemníka (OKT)/radní 
zodpovědný za organizační rozvoj ÚMČ 

A6.2.23 
Optimalizovat organizační uspořádaní ÚMČ za 
účelem zvýšení kvality služeb. 

Optimalizování (průběžně) organizačního uspořádaní ÚMČ za účelem zvýšení 
kvality služeb. 

2 Investiční 

Odbor kancelář tajemníka (OKT)/radní 
zodpovědný za organizační rozvoj ÚMČ 

A6.2.24 Zavést a rozvíjet otevřená data 
Rozšíření datasetů, které jsou ÚMČ publikovány formou strojově čitelného 
formátu k volnému využití ze strany veřejnosti. 

2 Neinvestiční 

Odbor kancelář tajemníka (OKT)/radní 
zodpovědný za organizační rozvoj ÚMČ 

A6.2.25 Zavést místní Agendu 21 a získání kategorie B Přiznání kategorie B MA21 dle sady kritérií. 2 Investiční 
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Č. 
temat. 
oblasti 

Název tematické oblasti 
Č. 

priority 
Název priority Specifický cíl 

Č. 
opatření 

Opatření 
Vazba na hl. opatření  

SPUR HMP  

TO 1 
Rozvoj území, bydlení, řízení 

a správa MČ, rozvoj 
podnikání 

A6 
Řízení MČ, posílení informovanosti, zapojení a 

zvyšování důvěry obyvatel k místní správě 

Zkvalitnit řízení MČ a rozvíjet 
efektivní spolupráci a komunikaci 

MČ 
A6.3 

Zefektivnění řízení MČ ve spolupráci 
s HMP a jím zřízenými subjekty. 

Zlepšovat kvalitu řízení 

Zodpovědný odbor/Kompetence 
(vazba na opatření) 

Číslo 
projektu 

Název projektu Popis projektu 
Priorita 

realizace 
Investiční/ 

Neinvestiční 

Odbor kancelář tajemníka (OKT)/radní 
zodpovědný za organizační rozvoj ÚMČ 

A6.3.1 
Nalézt partnera v jiné městské části pro 
spolupráci a získání zkušeností ze 
synergických efektů 

Nalezení partnerské MČ pro spolupráci v nejrůznějších oblastech činnosti 
ÚMČ, příspěvkových organizací nebo spolupráci na projektech, jejich 
výsledky jdou aplikovat v obou MČ a realizovat tak synergické efekty 
plynoucí ze sdílení informací a zdrojů. 

2 Neinvestiční 

Odbor kancelář tajemníka (OKT)/radní 
zodpovědný za organizační rozvoj ÚMČ 

A6.3.2 Provázat SPUR HMP se SPUR MČ 

Analyzování schváleného návrhu Strategického plánu udržitelného rozvoje 
hl. města Prahy a pomocí projektů a akčních plánů provázat jejich realizace. 
Upřednostnit projekty, které plní cíle obou strategických dokumentů a využít 
synergických efektů z realizace obou plánů. 

1 Investiční 
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Č. 
temat. 
oblasti 

Název tematické oblasti 
Č. 

priority 
Název priority Specifický cíl 

Č. 
opatření 

Opatření 
Vazba na hl. opatření  

SPUR HMP  

TO 1 
Rozvoj území, bydlení, řízení 

a správa MČ, rozvoj 
podnikání 

A6 
Řízení MČ, posílení informovanosti, zapojení a 

zvyšování důvěry obyvatel k místní správě 

Zkvalitnit řízení MČ a rozvíjet 
efektivní spolupráci a komunikaci 

MČ 
A6.4 

Podporování a rozvíjení konceptu 
Smart City. 

Inovativně spravovat 
město 

Zodpovědný odbor/Kompetence 
(vazba na opatření) 

Číslo 
projektu 

Název projektu Popis projektu 
Priorita 

realizace 
Investiční/ 

Neinvestiční 

Odbor kancelář tajemníka (OKT)/radní 
zodpovědný za organizační rozvoj ÚMČ 

A6.4.1 Zpracovat koncepční dokument ke Smart City Zpracování koncepčního dokumentu ke Smart City. 1 Neinvestiční 

Odbor kancelář tajemníka (OKT)/radní 
zodpovědný za organizační rozvoj ÚMČ 

A6.4.2 

Zpracovat strategický plán a metodiku 
zabývající se bezpečnosti v souvislosti s 
internetem věci a prevencí kriminality a 
ochrany obyvatel při plánování a realizaci 
bytové politiky.  

Zpracování strategického plánu a metodiky pro aplikaci metod a norem z 
oblasti „Prevence kriminality a ochrany obyvatel“ a jasné formulace 
internetu věcí v podmínkách MČ. Internet věcí (anglicky Internet of Things, 
zkratka IoT) je v informatice označení pro propojení vestavěných zařízení s 
Internetem. Navrhnout řešení komunikačního centra a sítí (návrh koncepce 
na příští programové období). Delegovat odborníky na internet věcí a Smart 
Cities ve spolupráci s MHMP. 

2 Neinvestiční 

Odbor kancelář tajemníka (OKT)/radní 
zodpovědný za organizační rozvoj ÚMČ 

A6.4.3 
Kooperovat a spolupracovat v zavádění 
konceptu Smart City na území MČ s MHMP a 
IPR 

Rozvíjení projektů a realizace plánované optimalizace rozvoje výstavby v 
podmínkách definovaných tzv. inteligentních budov a Smart City Prahy.  

3 Neinvestiční 

Odbor kancelář tajemníka (OKT)/radní 
zodpovědný za organizační rozvoj ÚMČ 

A6.4.4 
Zpracovat návrh strategie podpory 
efektivního řízení MČ na bázi internetu věcí 
(inteligentních technologií) 

Zpracování návrhu strategie podpory efektivního řízení MČ na bázi internetu 
věcí (inteligentních technologií) propojující nejen lidi, ale také i stroje a 
zařízení. Cílem pak je tzv. socializace a navigace světa s chytrou 
infrastrukturou a tím může docházet ke snížení dopravních nehod a nákladů 
s tím spojených. Další aplikace z oblasti energetických úspor je aplikace 
Inteligentní sítě (smart grid), což jsou silové elektrické a komunikační sítě, 
které umožňují regulovat výrobu a spotřebu elektrické energie v reálném 
čase. 

3 Neinvestiční 

 


