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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 2 
Doprava, životní prostředí, 

technická infrastruktura 
B1 Propagace udržitelné mobility 

Koncepčně a systémově podporovat 
udržitelnou mobilitu 

B1.1 

Podporování koncepčních a 
systémových řešení mobility v MČ v 
souladu se strategickými dokumenty 

HMP. 

Koncepčně podporovat 
udržitelnou mobilitu  

Zodpovědný odbor/Kompetence 
(vazba na opatření) 

Číslo 
projektu 

Název projektu Popis projektu 
Priorita 

realizace 
Investiční/ 

Neinvestiční 

Odbor dopravy (OD)/radní zodpovědný za 
dopravu 

B1.1.1 Vést aktivní majetkovou politiku MČ 
Vedení aktivní majetkové politiky MČ, která spočívá ve vyhledávání, sledování, 
výkupů a případné vypořádání pozemků potřebných pro plánované stavby, vč. 
finanční podpory. 

3 Neinvestiční 

Odbor dopravy (OD)/radní zodpovědný za 
dopravu 

B1.1.2 
Podporovat a rozvíjet propagační a 
osvětové aktivity MHMP samotnou 
MČ 

Podporování a rozvíjení propagačních a osvětových aktivity MHMP samotnou MČ 
a tím zvýšení možností účinnosti propagace, na základě propagace staveb MHMP, 
příp. i organizování zpětné vazby od občanů MČ již do přípravy staveb. 

3 Neinvestiční 

Odbor dopravy (OD)/radní zodpovědný za 
dopravu, cyklodopravu 

B1.1.3 Vést osvětu v oblasti dopravy v klidu 
Podporování osvětové činnosti v oblasti povinnosti HMP/MČ zajistit pro všechny 
obyvatele parkovací místa z veřejného rozpočtu a s tím související dopady. 

3 Investiční 

Odbor dopravy (OD)/radní zodpovědný za 
dopravu, cyklodopravu 

B1.1.4 

Propagovat a vést osvětu v oblasti 
přiměřeného rozvoje cyklistické 
dopravy, podporovat bezmotorovou 
dopravu 

Rozvíjení a podporování cyklistiky  na území MČ. Zjištění a realizování návaznosti 
na trasy sousedních MČ. 

3 Investiční 

Odbor dopravy (OD)/radní zodpovědný za 
dopravu 

B1.1.5 
Sestavit udržitelný koncept podpory 
sdílení dopravních prostředků 

Sestavení dlouhodobě udržitelného jednotného konceptu podpory sdílených 
dopravních prostředků (např. vyhrazení parkovacích míst na sídlištích a v zónách 
placeného stání pro dokládaným způsobem sdílená vozidla). 

3 Investiční 

Odbor dopravy (OD)/radní zodpovědný za 
dopravu 

B1.1.6 

Propagovat a vést aktivní propagaci 
a osvětu v návaznosti na MHMP v 
oblasti udržitelné mobility, ale i 
vzájemné tolerance, ohleduplnosti a 
lidské slušnosti mezi účastníky 
provozu 

Realizování osvěty v oblasti udržitelné mobility, nárocích a dopadů provozu 
různých dopravních prostředků, potřeby ohleduplného sdílení vzácného veřejného 
prostoru a celkové působení na veřejnost s cílem na dobrovolnou redukci zbytných 
cest automobily. Aktivně připomínat, že propagace udržitelné mobility, ale 
neznamená jen propagaci cyklistiky. Aktivně působit na veřejnost v oblastech 
redukce zbytných jízd automobilovou dopravou (podpora všech alternativ, 
především veřejné hromadné dopravy). 

3 Neinvestiční 

Odbor dopravy (OD)/radní zodpovědný za 
dopravu 

B1.1.7 

Propagovat a vést osvětu v 
návaznosti na MHMP v oblasti 
udržitelného rozvoje dopravních 
staveb 

Realizování osvěty v oblasti hodnot staveb (např. mosty, MÚK, apod.), které ještě 
nedosahují horizontu své životnosti a potřeby jejich zohledňování při navrhování 
jejich demolice a náhrady jiným řešením.  

3 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 2 
Doprava, životní prostředí, 

technická infrastruktura 
B1 Propagace udržitelné mobility 

Koncepčně a systémově podporovat 
udržitelnou mobilitu 

B1.1 

Podporování koncepčních a 
systémových řešení mobility v MČ v 
souladu se strategickými dokumenty 

HMP. 

Koncepčně podporovat 
udržitelnou mobilitu  

Zodpovědný odbor/Kompetence 
(vazba na opatření) 

Číslo 
projektu 

Název projektu Popis projektu 
Priorita 

realizace 
Investiční/ 

Neinvestiční 

Odbor dopravy (OD)/radní zodpovědný za 
dopravu 

B1.1.8 

Propagovat a vést argumentaci v 
návaznosti na MHMP v oblasti 
potřeby zachování přiměřené 
hladiny propustnosti nosné dopravní 
infrastruktury 

Vyvarování se nežádoucích aplikací zklidňujících a regulačních prvků na nosné 
dopravní infrastruktuře (zejména na místních komunikací I. třídy). Vazby na 
plošnou dostupnost území celého města, spolehlivost provozu hromadné dopravy 
osob, dojezdové časy IZS, apod. 

3 Neinvestiční 

Odbor dopravy (OD)/radní zodpovědný za 
dopravu 

B1.1.9 

Propagovat a vést argumentaci v 
návaznosti na MHMP v oblasti 
významu dopravních 
staveb celoměstského nebo i 
nadměstského významu 

Zvýšení šancí na realizovatelnost a hladší průběh projednávání projektů. Podpora 
vzniku, stmelení a aktivitě skupin obyvatel kontrujících proti (veskrze) 
individuálnímu komfortu a ziskům jednotlivců i menších skupin obyvatel na úkor 
celku. 

3 Neinvestiční 

Odbor dopravy (OD)/radní zodpovědný za 
dopravu 

B1.1.10 

Propagovat a vést aktivní propagaci 
a osvětu v návaznosti na MHMP v 
oblasti účelů nástrojů územního 
plánování a řízení územního rozvoje 

Omezení nátlaku od skupin jednotlivců neznalých nebo účelově nerespektujících 
územní plán hlavního města Prahy při projednávání důležitých staveb. 

3 Neinvestiční 

Odbor dopravy (OD)/radní zodpovědný za 
dopravu 

B1.1.11 

Zajistit součinnost MČ odboru 
dopravy se správci komunikací a 
příp. i Úseku dopravního inženýrství 
TSK při návrzích a projektování 
dopravních opatření a respektování 
jejich doporučení zejména v 
případech místních komunikací II. 
třídy (s provozem MHD) 

Eliminování systémově nevhodných řešení. Správci komunikací vycházejí z jejich 
lokální kompetence a bohatých zkušeností se správou různých řešení na 
obdobných typech místních komunikacích, jejich dopady tak mohou ze zkušeností 
dobře předjímat a tedy i v předstihu omezit možné negativní dopady především na 
MHD. 

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 2 
Doprava, životní prostředí, 

technická infrastruktura 
B1 Propagace udržitelné mobility 

Koncepčně a systémově podporovat 
udržitelnou mobilitu 

B1.1 

Podporování koncepčních a 
systémových řešení mobility v MČ v 
souladu se strategickými dokumenty 

HMP. 

Koncepčně podporovat 
udržitelnou mobilitu  

Zodpovědný odbor/Kompetence 
(vazba na opatření) 

Číslo 
projektu 

Název projektu Popis projektu 
Priorita 

realizace 
Investiční/ 

Neinvestiční 

Odbor dopravy (OD)/radní zodpovědný za 
dopravu 

B1.1.12 
Propagovat a vést aktivní propagaci 
a osvětu v návaznosti na MHMP v 
oblasti pravidel silničního provozu 

Realizování osvěty u méně zažitých pravidel silničního provozu - cyklistický přejezd 
a místo pro přecházení (přednost), doplňková zelená šipka (přednost), přecházení 
na signalizovaném přechodu (zelená pro vstup do vozovky, nikoliv pro její 
překonání), zdůraznění přednosti chodců na křižovatkách v době vypnuté SSZ 
(Světelné signalizační zařízení), tramvajové zastávky v jízdním pruhu (event. 
zastávky vídeňského typu), řízení provozu v jízdních pruzích světelnými signály, 
nestandardní stavy silničních tunelů, okružní křižovatky bez vyznačené přednosti v 
jízdě, apod. 

3 Investiční 

Č. 
temat. 
oblasti 

Název tematické oblasti 
Č. 

priority 
Název priority Specifický cíl Č. opatření Opatření 

Vazba na hl. opatření  
SPUR HMP  

TO 2 
Doprava, životní prostředí, 

technická infrastruktura 
B2 Veřejná hromadná doprava 

Zajistit efektivní a atraktivní dopravní 
obslužnost území MČ 

B2.1 
Rozvíjení dopravní obslužnosti celého 

území MČ veřejnou hromadnou 
dopravu. 

Realizovat opatření pro 
preferenci tramvají a 

autobusů  

Zodpovědný odbor/Kompetence 
(vazba na opatření) 

Číslo 
projektu 

Název projektu Popis projektu 
Priorita 

realizace 
Investiční/ 

Neinvestiční 

Odbor dopravy (OD)/radní zodpovědný za 
dopravu 

B2.1.1 

Intenzivně spolupracovat a 
participovat s HMP v oblasti 
dopravní obslužnosti a podpora 
veřejné hromadné dopravy 

Optimalizování a rozšíření jízdních řádů MHD u navazujících linek. 3 Neinvestiční 

Odbor dopravy (OD)/radní zodpovědný za 
dopravu 

B2.1.2 

Zhodnotit potřebnost speciálních 
nízkokapacitních linek MHD vč. 
možností financování provozu z 
rozpočtu MČ 

Prověření možnosti zavedení adekvátní doplňkové obsluhy do vzdálenějších lokalit 
MČ vč. zhodnocení ekonomických nákladů (krátká linka s delším intervalem je 
zpravidla méně atraktivní pro cestující z důvodu nižšího využití).  

3 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 2 
Doprava, životní prostředí, 

technická infrastruktura 
B1 Propagace udržitelné mobility 

Koncepčně a systémově podporovat 
udržitelnou mobilitu 

B1.1 

Podporování koncepčních a 
systémových řešení mobility v MČ v 
souladu se strategickými dokumenty 

HMP. 

Koncepčně podporovat 
udržitelnou mobilitu  

Zodpovědný odbor/Kompetence 
(vazba na opatření) 

Číslo 
projektu 

Název projektu Popis projektu 
Priorita 

realizace 
Investiční/ 

Neinvestiční 

Odbor dopravy (OD)/radní zodpovědný za 
dopravu 

B2.1.3 Stavět nové a bezbariérové zastávky 

Spolupracování při přípravě a realizaci bezbariérových úprav zastávek a výstavbě 
nových zastávek (s IPR a DPP) v souladu s koncepčními dokumenty HMP pro oblast 
veřejného prostoru, v rámci komplexních rekonstrukcí uličních prostor a 
infrastruktury MHD. 

3 Investiční 

Č. 
temat. 
oblasti 

Název tematické oblasti 
Č. 

priority 
Název priority Specifický cíl Č. opatření Opatření 

Vazba na hl. opatření 
SPUR HMP  

TO 2 
Doprava, životní prostředí, 

technická infrastruktura 
B2 Veřejná hromadná doprava 

Zajistit efektivní a atraktivní dopravní 
obslužnost území MČ 

B2.2 
Podporování rozšíření a větší využívání 
systému Park and Ride (P+R)/ Bike and 

Ride (B+R). 

Urychlit rozvoj 
systémů P+R, K+R a 

B+R, procesně 
podporovat realizaci i v 

okolním regionu  

Zodpovědný odbor/Kompetence 
(vazba na opatření) 

Číslo 
projektu 

Název projektu Popis projektu 
Priorita 

realizace 
Investiční/ 

Neinvestiční 

Odbor dopravy (OD)/radní zodpovědný za 
dopravu, bezmotorovou dopravu 

B2.2.1 
Vytvořit akční plán a realizovat 
opatření z generelu bezmotorové 
dopravy  

Realizování aktivit vycházejících z generelu bezmotorové dopravy a provázání s 
rozpočtem MČ. 

3 Investiční 

Odbor dopravy (OD)/radní zodpovědný za 
dopravu 

B2.2.2 
Podporovat systematický rozvoj 
systému P+R na území MČ 

Zajištění dodržení požadovaných minimálních počtů stání systému P+R (dle IPR 
Praha) ve stavebních řízeních na stavby soukromých investorů. Na území MČ je 
dlouhodobě sledovaná pouze lokalita Ládví, avšak doporučit lze i prověření lokality 
Bulovka, Čimice, Bohnice-Čimická a Palmovka. Procesní podpora případným 
připravovaným záměrům (ve všech fázích stavebního řízení). 

3 Investiční 

Odbor dopravy (OD)/radní zodpovědný za 
dopravu 

B2.2.3 
Podporovat rozvoj systému P+R i 
mimo území MČ 

Podporování případných budoucích záměrů rozvoje systému P+R při hranici MČ. 
Zejména ve sledované lokalitě Troja a Střížkov. 

3 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 2 
Doprava, životní prostředí, 

technická infrastruktura 
B1 Propagace udržitelné mobility 

Koncepčně a systémově podporovat 
udržitelnou mobilitu 

B1.1 

Podporování koncepčních a 
systémových řešení mobility v MČ v 
souladu se strategickými dokumenty 

HMP. 

Koncepčně podporovat 
udržitelnou mobilitu  

Zodpovědný odbor/Kompetence 
(vazba na opatření) 

Číslo 
projektu 

Název projektu Popis projektu 
Priorita 

realizace 
Investiční/ 

Neinvestiční 

Odbor dopravy (OD)/radní zodpovědný za 
dopravu 

B2.2.4 
Zkvalitnit služby na stávajících B+R 
parkovištích 

Vyměnění nízkých stojanů na kola za vysoké, příp. vybudování zastřešení. 3 Investiční 

Č. 
temat. 
oblasti 

Název tematické oblasti 
Č. 

priority 
Název priority Specifický cíl Č. opatření Opatření 

Vazba na hl. opatření  
SPUR HMP  

TO 2 
Doprava, životní prostředí, 

technická infrastruktura 
B2 Veřejná hromadná doprava 

Zajistit efektivní a atraktivní dopravní 
obslužnost území MČ 

B2.3 
Podporování rozvoje kolejových 

systémů a návazné infrastruktury. 
Koncepčně podporovat 

udržitelnou mobilitu  

Zodpovědný odbor/Kompetence 
(vazba na opatření) 

Číslo 
projektu 

Název projektu Popis projektu 
Priorita 

realizace 
Investiční/ 

Neinvestiční 

Odbor dopravy (OD)/radní zodpovědný za 
dopravu 

B2.3.1 
Intenzivní spolupráce a participace s 
HMP v oblasti rozvoje kolejových 
systémů 

Aktivní podpora kolejových systémů na příslušných jednáních v rámci HMP vč. 
aktivní participace na informační a osvětové kampani pro veřejnost. Aktivní 
ochrana koridoru MČ v rámci územního řízení na ostatní stavby. 

3 Neinvestiční 

Odbor dopravy (OD)/radní zodpovědný za 
dopravu 

B2.3.2 

Podporovat prodloužení 
tramvajových tratí ke stopě 
Pražského okruhu a dále do 
Středočeského kraje 

Koncepční jednání s IPR a ROPID o možnostech prodloužení tramvajových tratí z 
Vozovny Kobylisy a Sídliště Ďáblice, případné změny územního plánu. Založení 
možností pro řešení včasného záchytu vozidel na P+R. 

3 Investiční 

Odbor dopravy (OD)/radní zodpovědný za 
dopravu 

B2.3.3 
Propojit tramvajovou síť z Bohnic na 
Prahu 6 

Řešení trasování a provázání s dotčeným územím (nalezení vhodného řešení pro 
obsluhu ZOO), zvážení alternativního řešení provazby MHD autobusy přes severní 
část Pražského okruhu. 

3 Investiční 

Odbor dopravy (OD)/radní zodpovědný za 
dopravu 

B2.3.4 
Podpora zřízení železničních 
zastávek – např. Karlín, U Kříže 

Aktivní podpora a prověření možností zřízení železničních zastávek na území MČ - 
např. Karlín, U Kříže na příslušných jednáních (IPR, SŽDC apod.) vč. následné jejich 
realizace. 

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 2 
Doprava, životní prostředí, 

technická infrastruktura 
B1 Propagace udržitelné mobility 

Koncepčně a systémově podporovat 
udržitelnou mobilitu 

B1.1 

Podporování koncepčních a 
systémových řešení mobility v MČ v 
souladu se strategickými dokumenty 

HMP. 

Koncepčně podporovat 
udržitelnou mobilitu  

Zodpovědný odbor/Kompetence 
(vazba na opatření) 

Číslo 
projektu 

Název projektu Popis projektu 
Priorita 

realizace 
Investiční/ 

Neinvestiční 

Odbor dopravy (OD)/radní zodpovědný za 
dopravu 

B2.3.5 
Iniciovat debatu, zpracovat studii 
proveditelnosti tramvajové tratě do 
Bohnic 

Iniciování debaty o tramvajovém spojení do Bohnic, Dolních Chaber a expresní 
tramvajové linky do Prahy 6. Zpracování studie proveditelnosti. Vyřešení překážek 
stavby, jasné vymezení priorit veřejného zájmu pro další postup, možnosti 
náhradní výsadby, akcentování základních přínosů tramvajové dopravy 
(kapacitnější a kulturnější spojení, nové přímé vazby, v současnosti nové 
technologie - tišší provoz, nízkopodlažnost, zatravnění atd.) 

3 Investiční 

Odbor dopravy (OD)/radní zodpovědný za 
dopravu 

B2.3.6 Rekonstruovat tramvajové trati 
Rekonstruování tramvajových tratí (např. na Palmovce, u Kříže, Vosmíkových, na 
Stírce, u Invalidovny, na Sokolovské, v Zenklově a v Klapkově ulici). Podporování 
ozelenění tratí. 

2 Investiční 

Č. 
temat. 
oblasti 

Název tematické oblasti 
Č. 

priority 
Název priority Specifický cíl Č. opatření Opatření 

Vazba na hl. opatření  
SPUR HMP  

TO 2 
Doprava, životní prostředí, 

technická infrastruktura 
B2 Veřejná hromadná doprava 

Zajistit efektivní a atraktivní dopravní 
obslužnost území MČ 

B2.4 
Zlepšování přestupních dopravních 

vazeb. 

Rozvíjet kompaktní 
město v souladu s 

principy města 
krátkých vzdáleností 

Zodpovědný odbor/Kompetence 
(vazba na opatření) 

Číslo 
projektu 

Název projektu Popis projektu 
Priorita 

realizace 
Investiční/ 

Neinvestiční 

Odbor dopravy (OD)/radní zodpovědný za 
dopravu 

B2.4.1 
Snížit zatížení oblasti Ládví 
autobusovou dopravou 

Aktivní spolupráce a podpora při možnostech systémového řešení odlehčení 
oblasti Ládví od automobilové i autobusové dopravy (podpora elektromobility, 
podpora prodloužení tramvajové tratě ze Sídliště Ďáblice dále do Středočeského 
kraje, výstavba kapacit P+R apod.). Participace na hledání alternativních řešení v 
krátkodobém a střednědobém horizontu. 

3 Neinvestiční 

Odbor dopravy (OD)/radní zodpovědný za 
dopravu 

B2.4.2 
Zlepšit přestupní vazby v oblasti 
Vozovny Kobylisy 

Vyřešení problematického dopravního uzlu (úrovňové křižovatky, rezerva pro 
prodloužení tramvajové tratě, plnohodnotné odstavy autobusů MHD, kratší a 
bezpečnější přestupní vazby). 

3 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 2 
Doprava, životní prostředí, 

technická infrastruktura 
B1 Propagace udržitelné mobility 

Koncepčně a systémově podporovat 
udržitelnou mobilitu 

B1.1 

Podporování koncepčních a 
systémových řešení mobility v MČ v 
souladu se strategickými dokumenty 

HMP. 

Koncepčně podporovat 
udržitelnou mobilitu  

Zodpovědný odbor/Kompetence 
(vazba na opatření) 

Číslo 
projektu 

Název projektu Popis projektu 
Priorita 

realizace 
Investiční/ 

Neinvestiční 

Odbor dopravy (OD)/radní zodpovědný za 
dopravu 

B2.4.3 
Zpracovat urbanistickou studii 
Palmovka vč. spolupracovat na 
koncepčním řešení území 

Zpracování urbanistické studie Palmovky, analýza pěších tras, participace na 
vhodném řešení území Palmovky z hlediska pěších vazeb, přestupních možností, 
preference veřejné dopravy a cyklo dopravy. 

3 Investiční 

Č. 
temat. 
oblasti 

Název tematické oblasti 
Č. 

priority 
Název priority Specifický cíl Č. opatření Opatření 

Vazba na hl. opatření  
SPUR HMP  

TO 2 
Doprava, životní prostředí, 

technická infrastruktura 
B3 

Pohyb a orientace v zástavbě a 
krajině 

Zvýšit průchodnost a propustnost 
území MČ 

B3.1 
Koncepční řešení bezbariérovosti a 

rozšiřování bezbariérových prvků v MČ. 

Vytvořit nové 
bezbariérové a 

bezpečné trasy a 
prostory pro chůzi a 

pro používání jízdních 
kol  

Zodpovědný odbor/Kompetence 
(vazba na opatření) 

Číslo 
projektu 

Název projektu Popis projektu 
Priorita 

realizace 
Investiční/ 

Neinvestiční 

Odbor dopravy (OD)/radní zodpovědný za 
cyklodopravu 

B3.1.1 
Vymezit součinnost MČ s IPR při 
mapování potřeb bezbariérovosti na 
území MČ 

Zrealizování např. průzkumu mezi dotčenými skupinami (vozíčkáři, lidé s kočárky či 
senioři), které by upozornily na místa, kde vidí překážky. Poskytnutí nasbíraných 
dat  IPR v zájmu nalezení komplexního a systémového řešení v rámci HMP. 

3 Investiční 

Odbor dopravy (OD)/radní zodpovědný za 
cyklodopravu 

B3.1.2 
Realizovat bezbariérové opatření 
vzešlých z mapování potřeb a zajistit 
jejich návaznost 

Stanovení koncepce, zajištění financování, způsob projednání, výběrové řízení a 
realizace. 

3 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 2 
Doprava, životní prostředí, 

technická infrastruktura 
B3 

Pohyb a orientace v zástavbě a 
krajině 

Zvýšit průchodnost a propustnost 
území MČ 

B3.2 
Rozvíjení nemotorové dopravy vč. 

související infrastruktury a její 
systematické řešení. 

Vytvořit nové 
bezbariérové a 

bezpečné trasy a 
prostory pro chůzi a 

pro používání jízdních 
kol  

Zodpovědný odbor/Kompetence 
(vazba na opatření) 

Číslo 
projektu 

Název projektu Popis projektu 
Priorita 

realizace 
Investiční/ 

Neinvestiční 

Odbor dopravy (OD)/radní zodpovědný za 
cyklodopravu 

B3.2.1 
Realizovat cykloobousměrky ve 
vybraných ulicích MČ a vybudovat 
cyklostojany 

Vytipovávání ulic vhodných pro zřízení cykloobousměrek např. u nosných 
cyklistických tras. K posuzování přistupovat individuálně, roli hraje více okolností. 
Realizování cyklostojanů např. v oblasti Karlína a Libně. 

3 Investiční 

Odbor dopravy (OD)/radní zodpovědný za 
cyklodopravu 

B3.2.2 
Rozvíjet Karlín jako rezidenční zónu s 
preferencí pěší a cyklistické dopravy 

Rozvíjení Karlína jako rezidenční zóny s preferencí pěší a cyklistické dopravy. 2 Investiční 

Odbor dopravy (OD)/radní zodpovědný za 
cyklodopravu 

B3.2.3 Rozvíjet systém sdílení jízdních kol Rozvíjení systému sdílení jízdních kol. 2 Investiční 

Odbor dopravy (OD)/radní zodpovědný za 
cyklodopravu 

B3.2.4 
Posílit výstavbu zpomalovacích 
pruhů a semaforů a úpravy pro 
cyklisty a chodce 

Posílení výstavby zpomalovacích pruhů a semaforů, úpravy pro cyklisty a chodce. 2 Investiční 

Odbor dopravy (OD)/radní zodpovědný za 
cyklodopravu 

B3.2.5 
Zlepšit infrastrukturu pro cyklisty a 
in-line 

Zlepšení infrastruktury pro cyklisty a in-line. 2 Investiční 

Odbor dopravy (OD)/radní zodpovědný za 
cyklodopravu 

B3.2.6 
Zavést vzdělávání o základních 
pravidlech pohybu na kole na 
školách 

Zavedení vzdělávání o základních pravidlech pohybu na kole na školách. 2 Investiční 

Odbor dopravy (OD)/radní zodpovědný za 
cyklodopravu 

B3.2.7 
Rozvíjet a vybudovat běžecké trasy a 
cyklotras a nových cest pro pěší 

Rozvíjení a vybudování běžeckých tras a cyklotras a nových cest pro pěší. 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 2 
Doprava, životní prostředí, 

technická infrastruktura 
B3 

Pohyb a orientace v zástavbě a 
krajině 

Zvýšit průchodnost a propustnost 
území MČ 

B3.3 
Systematické řešení 

průchodnosti/průjezdnosti MČ vč. 
majetkoprávního řešení. 

Zvyšovat fyzickou 
prostupnost a 
bezbariérovost  

Zodpovědný odbor/Kompetence 
(vazba na opatření) 

Číslo 
projektu 

Název projektu Popis projektu 
Priorita 

realizace 
Investiční/ 

Neinvestiční 

Odbor dopravy (OD)/radní zodpovědný za 
dopravu 

B3.3.1 
Celkově řešit dopravní situace na 
Palmovce 

Zprůjezdnění ulice Na Žertvách směrem na Libeňský most po jeho opravě. Výběr 
vhodné varianty řešení a zajištění její přípravy a realizace. 

3 Investiční 

Odbor dopravy (OD)/radní zodpovědný za 
dopravu 

B3.3.2 
Řešit objízdné trasy pro mimořádné 
situace 

Připravení a zachování objízdných tras pro mimořádné události na páteřové 
dopravní síti, zajištění zastupitelnosti komunikací. 

3 Investiční 

Odbor dopravy (OD)/radní zodpovědný za 
dopravu 

B3.3.3 
Propojit rekreační oblasti Čimického 
a Ďáblického háje 

Dořešení a realizace pěší vazby přes ulici Ústecká (při Žernosecké). Odůvodnění 
případných zvýšených nákladů na mimoúrovňové řešení chodců. 

3 Investiční 

Odbor dopravy (OD)/radní zodpovědný za 
dopravu 

B3.3.4 
Vyřešit pěší dostupnost ulice K Ládví 
od tramvajové smyčky Vozovna 
Kobylisy 

Prověření možností realizace chodníku na západní straně Ústecké ulice, případné 
výkupy pozemků a zajištění realizace. 

3 Investiční 

Odbor dopravy (OD)/radní zodpovědný za 
dopravu 

B3.3.5 
Opravit a rekonstruovat Libeňský 
most 

Rekonstruování mostu a propojení jeho obou stran, vytvoření průchodů pod 
mostem.  

3 Investiční 

Odbor dopravy (OD)/radní zodpovědný za 
dopravu 

B3.3.6 
Rozvíjet a financovat chodníkový 
program 

Navrhování seznamu chodníků, prověření technické a časové koordinace se 
správci podzemních sítí, zajištění financování, soutěž na zhotovitele a realizace. 

3 Investiční 

Odbor dopravy (OD)/radní zodpovědný za 
dopravu 

B3.3.7 Vybudovat lávku Karlín - Holešovice Vybudování lávky Karlín - Holešovice. 3 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 2 
Doprava, životní prostředí, 

technická infrastruktura 
B3 

Pohyb a orientace v zástavbě a 
krajině 

Zvýšit průchodnost a propustnost 
území MČ 

B3.4 
Využívání a zpřístupnění vltavských 

břehů. 

Pokračovat 
v integrované 

revitalizaci údolních 
niv, vodních toků a 

ploch  

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 

B3.4.1 
Zpracovat koncepci využití a 
zpřístupnění vltavských břehů 

Vyřešení dostatečné průchodnosti rekreační dopravy podél ulice Povltavská, s 
respektováním stavby Městského okruhu bez vazby na jeho realizační období. 

3 Investiční 

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

B3.4.2 
Revitalizovat ulici Na Košince a 
propojit jí se sportovním areálem a 
směrem k Vltavě 

Propojení ulice Na Košince a u Českých Loděnic pěším průchodem přes/podél 
parku Grabovy vily, otevření parku brankou směrem k Vltavě. Oprava příjezdové 
komunikace, chodníky po obou stranách, snížení rychlosti, přechody, parkoviště, 
stromořadí. 

3 Investiční 

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

B3.4.3 
Zpracovat plán pro využití 
Rohanského ostrova a podoby 
pravého břehu Vltavy 

Zpracování plánu pro využití Rohanského ostrova a podoby pravého břehu Vltavy. 2 Investiční 

Č. 
temat. 
oblasti 

Název tematické oblasti 
Č. 

priority 
Název priority Specifický cíl Č. opatření Opatření 

Vazba na hl. opatření  
SPUR HMP  

TO 2 
Doprava, životní prostředí, 

technická infrastruktura 
B4 Dopravní infrastruktura a sítě 

Zajistit kvalitní dopravní infrastrukturu 
a její údržbu 

B4.1 
Zlepšování technického stavu 

komunikací vč. chodníků. 

Realizovat technická a 
organizační opatření ke 

snížení hluku na 
nejvíce exponovaných 

místech  

Zodpovědný odbor/Kompetence 
(vazba na opatření) 

Číslo 
projektu 

Název projektu Popis projektu 
Priorita 

realizace 
Investiční/ 

Neinvestiční 

Odbor dopravy (OD)/radní zodpovědný za 
dopravu 

B4.1.1 Rekonstruovat ulici Trojská Rekonstruování ulice Trojská  včetně jejích podkladních vrstev. 3 Investiční 

Odbor dopravy (OD)/radní zodpovědný za 
dopravu 

B4.1.2 
Stanovit přiměřený způsob útlumu 
hluku od úseků komunikací s 
nejvyšší dopravní zátěží 

Stanovení oblastí s přesáhnutím hlukových limitů a návrh přiměřeného způsobu 
jejich ošetření (nikoliv tunely). Např. Liberecká ulice nebo Povltavská (kombinace 
s hlukem od železniční dopravy). 

3 Investiční 

Odbor dopravy (OD)/radní zodpovědný za 
dopravu 

B4.1.3 
Podporovat průběžnou údržbu a 
souvislé opravy komunikací a 
chodníků 

Podporování zajištění průběžné a kvalitní údržby a souvislých oprav komunikací a 
chodníků dle jejich stavu a před koncem jejich životnosti. 

3 Investiční 

Odbor dopravy (OD)/radní zodpovědný za 
dopravu 

B4.1.4 
Rekonstruovat Negrelliho viadukt a 
podporovat začlenění do veřejného 
prostoru 

Rekonstruování Negrelliho viaduktu a podporování oživování a začleňování v rámci 
veřejného prostoru. 

3 Investiční 

Odbor dopravy (OD)/radní zodpovědný za 
dopravu 

B4.1.5 
Útlum hluku od železniční trati 
Praha-Holešovice – Praha-Balabenka 

Realizování doplňkových opatření ochrany před hlukem u železniční trati Praha-
Holešovice – Praha-Balabenka. 

3 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 2 
Doprava, životní prostředí, 

technická infrastruktura 
B4 Dopravní infrastruktura a sítě 

Zajistit kvalitní dopravní infrastrukturu 
a její údržbu 

B4.2 
Zapojování nových technologií a 

aplikace vhodných bezpečnostních 
prvků do dopravního provozu. 

Vytvořit nové 
bezbariérové a 

bezpečné trasy a 
prostory pro chůzi a 

pro používání jízdních 
kol  

Zodpovědný odbor/Kompetence 
(vazba na opatření) 

Číslo 
projektu 

Název projektu Popis projektu 
Priorita 

realizace 
Investiční/ 

Neinvestiční 

Odbor dopravy (OD)/radní zodpovědný za 
dopravu 

B4.2.1 
Zavést a rozvíjet bezpečnostní a 
telematické prvky v dopravě 

Zavedení a rozvíjení bezpečnostních a telematických prvků v dopravě, zklidňování 
dopravy. 

1 Investiční 

Odbor dopravy (OD)/radní zodpovědný za 
dopravu 

B4.2.2 

Prověřit příčiny zvýšeného počtu 
dopravních nehod na křižovatkách, 
návrh a realizace vhodných úprav 
pro zvýšení bezpečnosti silničního 
provozu 

Prověření příčin zvýšeného počtu dopravních nehod na křižovatkách. Předběžně 
vytipovány lokality Bulhar, Ke Štvanici x Wilsonova, Prosecká x Čuprova, Povltavská 
x Bulovka, Kobyliské náměstí, Střelničná x Ďáblická. Dále předběžně vytipovány 
lokality Lodžská x Mazurská, Čimická x K Pazderkám, Ústecká x Žernosecká, 
Horňátecká x Klapkova, Pod sídlištěm x Vršní, Zenklova u tram Okrouhlická, okolí 
vjezdu nemocnice Bulovka, Zenklova x Vosmínkových, Zenklova x Čuprova, 
Zenklova x žel.most., Zenklova x Primátorská, Střelničná x Čumpelíkova, Libeňský 
most x nájezd Štorchova, Voctářova x Vojenova, Prvního pluku x ÚAN Florenc, 
Liberecká v MÚK Bulovka, Ďáblická x Bešťákova, východní přechod u tram. zast. 
Florenc. 

3 Investiční 

Odbor dopravy (OD)/radní zodpovědný za 
dopravu 

B4.2.3 Přisvětlovat přechody pro chodce 

Kontinuální rozšiřování přisvětlení přechodů pro chodce (zejm. místa s vysokých 
intenzity provozu nebo rychlosti jízdy, s vyšší počet chodců v ranním a večerním 
období, se zhoršené rozhledové podmínky, event. větší pravděpodobnost nehod). 
Osazení přisvětlení přechodů pro chodce i na místech se SSZ, kde je omezená 
provozní doba SSZ (přisvětlení pouze v době vypnuté SSZ). 

3 Investiční 

Odbor dopravy (OD)/radní zodpovědný za 
dopravu 

B4.2.4 
Rozvíjet bezbariérovost na 
přechodech 

Realizování bezbariérových úprav chodníků před přechody pro chodce, naváděcí 
prvky, nutné hmatové úpravy. 

3 Investiční 

Odbor dopravy (OD)/radní zodpovědný za 
dopravu 

B4.2.5 

Sledovat  a řešit případné další 
ošetření úseků se zvýšenou 
koncentrací dopravních nehod za 
mokra 

Ošetření úseků se zvýšenou koncentrací dopravních nehod za mokra. Předběžně 
vytipovány dva úseky v ulici Pod Plynojemem. 

3 Investiční 

Odbor dopravy (OD)/radní zodpovědný za 
dopravu 

B4.2.6 
Zřizovat místa pro přecházení 
zejména v místech častého 
přebíhání chodců 

Zřizování míst pro přecházení (zajištění bezbariérovosti, rozhledových podmínek, 
příp. i směrového dělení komunikace nebo přisvětlení místa pro přecházení). 

3 Investiční 

Odbor dopravy (OD)/radní zodpovědný za 
dopravu 

B4.2.7 
Optimalizovat řízení provozu 
světelnou signalizací a zavádění 
inteligentních světelných křižovatek 

Optimalizování řízení provozu světelnou signalizací a zavádění inteligentních 
světelných křižovatek. 

3 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 2 
Doprava, životní prostředí, 

technická infrastruktura 
B4 Dopravní infrastruktura a sítě 

Zajistit kvalitní dopravní infrastrukturu 
a její údržbu 

B4.3 

Podporování udržitelného rozvoje a 
údržby komunikační sítě v souladu s 

koncepčními dokumenty HMP s cílem 
snižování negativních dopadů na 

obyvatelstvo. 

Regulovat a řídit 
provoz automobilové 

dopravy 

Zodpovědný odbor/Kompetence 
(vazba na opatření) 

Číslo 
projektu 

Název projektu Popis projektu 
Priorita 

realizace 
Investiční/ 

Neinvestiční 

Odbor dopravy (OD)/radní zodpovědný za 
dopravu 

B4.3.1 
Podporovat a urychlit cílové řešení 
severní části Pražského okruhu v 
jižní stopě 

Snížení tranzitní dopravy přes zastavené území MČ, vyřešení dostupnosti levého 
břehu Vltavy, příležitost vedení autobusů MHD pro spojení s Prahou 6. 

3 Investiční 

Odbor dopravy (OD)/radní zodpovědný za 
dopravu 

B4.3.2 
Podporovat cílové řešení Městského 
okruhu na území MČ 

Podporování přijetí vhodné varianty řešení Povltavské ulice a procesní podpora 
projednávání stavby. 

3 Investiční 

Odbor dopravy (OD)/radní zodpovědný za 
dopravu 

B4.3.3 
Podporovat realizaci silniční spojky 
mezi Čimicemi a Dolními Chabry 

Podporování MČ při realizování nové silniční spojky. Po realizování Pražského 
okruhu funkce obchvatu Čimic a Dolních Chaber. 

3 Investiční 

Odbor dopravy (OD)/radní zodpovědný za 
dopravu 

B4.3.4 
Podporovat stavbu Libeňské spojky s 
umožněním následného rozvoje 
oblasti 

Iniciování MČ na MHMP při zajištění přípravy a realizace Libeňské spojky, aby bylo 
možné zrušit stavební uzávěru a podpořit žádoucí rozvoj oblasti. 

3 Investiční 

Odbor dopravy (OD)/radní zodpovědný za 
dopravu 

B4.3.5 

Podporovat urychlené řešení 
propojení Městského okruhu a 
Rohanského nábřeží/Libeňského 
mostu pro automobilovou dopravu, 
řešení obou směrů jízdy v ose 
východ - západ s minimalizací 
současných negativních vlivů 
dopravy na oblast Palmovky 

Podporování vhodné varianty, příprava, procesní podpora a realizace stavby 
dostatečně kapacitního nosného skeletu mezi Městským okruhem a Rohanským 
nábřežím/Libeňským mostem. Uvolnění stávajících přetížených komunikací pro 
jejich transformaci. 

3 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 2 
Doprava, životní prostředí, 

technická infrastruktura 
B4 Dopravní infrastruktura a sítě 

Zajistit kvalitní dopravní infrastrukturu 
a její údržbu 

B4.4 

Revitalizování vybraných úseků 
místních komunikací převážně 
obklopených zástavbou s cílem 

zkvalitnění veřejných prostranství a 
zvýšení bezpečnosti a plynulosti 

silničního provozu. 

Regulovat a řídit 
provoz automobilové 

dopravy 

Zodpovědný odbor/Kompetence 
(vazba na opatření) 

Číslo 
projektu 

Název projektu Popis projektu 
Priorita 

realizace 
Investiční/ 

Neinvestiční 

Odbor dopravy (OD)/radní zodpovědný za 
dopravu 

B4.4.1 
Optimalizovat Čimickou ulici v úseku 
Spořická - Lodžská  

Příprava a realizování optimalizace Čimické ulice v úseku Spořická - Lodžská 
(souvislost se severní částí Pražského okruhu) včetně přípravy liniových 
preferenčních opatření pro hromadnou dopravu a IZS. 

3 Investiční 

Odbor dopravy (OD)/radní zodpovědný za 
dopravu 

B4.4.2 
Připravit a realizovat revitalizaci 
Klapkovy ulice především v úseku 
Zenklova - Kobylisy 

Projednávání, příprava a realizace revitalizace úseku ulice Klapkova. 3 Investiční 

Odbor dopravy (OD)/radní zodpovědný za 
dopravu 

B4.4.3 

Připravit a realizovat revitalizaci 
Zenklovy ulice vč. Elsnicova nám. 
především v úseku Primátorská - 
Elsnicovo nám. 

Projednávání, příprava a realizace revitalizace úseku ulice Zenklova a Elsnicova 
nám. 

3 Investiční 

Odbor dopravy (OD)/radní zodpovědný za 
dopravu 

B4.4.4 
Připravit a realizovat revitalizaci 
Sokolovské ulice především v úseku 
Balabenka - Zenklova 

Projednávání, příprava revitalizace úseku Sokolovské ulice, realizace až po vyřešení 
alternativního nosného skeletu přes území Palmovky. 

3 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 2 
Doprava, životní prostředí, 

technická infrastruktura 
B4 Dopravní infrastruktura a sítě 

Zajistit kvalitní dopravní infrastrukturu 
a její údržbu 

B4.5 
Regulování a řízení provozu 

automobilové dopravy. 

Regulovat a řídit 
provoz automobilové 

dopravy 

Zodpovědný odbor/Kompetence 
(vazba na opatření) 

Číslo 
projektu 

Název projektu Popis projektu 
Priorita 

realizace 
Investiční/ 

Neinvestiční 

Odbor dopravy (OD)/radní zodpovědný za 
dopravu 

B4.5.1 
Podporovat rozvoj nasazení zařízení 
pro sběr, přenos, vyhodnocení a 
distribuci dopravních informací 

Podporování aplikace a obnovy zařízení pro automatický sběr a přenos dopravních 
dat, telematických systémů a zařízení pro provozní informace. 

3 Investiční 

Odbor dopravy (OD)/radní zodpovědný za 
dopravu 

B4.5.2 

Podporovat využití aktivní 
preference autobusů MHD i pro 
preferenci vozidel IZS využívající 
právo přednosti v jízdě 

Podporování, případně i apelování na MHMP s žádostí o modifikaci aktivní detekce 
a preference vozidel na SSZ i pro uvolňování příslušných vjezdů křižovatek při 
příjezdu vozidel IZS využívající právo přednosti v jízdě. Umožnění plynulejšího a 
bezpečnějšího průjezdu vozidel IZS křižovatkou. 

3 Investiční 

Odbor dopravy (OD)/radní zodpovědný za 
dopravu 

B4.5.3 
Realizovat světelně řízené křižovatky 
Ústecká x Žernosecká a realizace 
souvisejících preferenčních opatření 

Realizování světelně řízené křižovatky Ústecká x Žernosecká s aplikací přiměřené 
regulace příjezdu od Ústecké ulice umožňující plynulý provoz v dalších úsecích 
radiálního tahu blíže centru města. V souvislosti s mírou regulace vjezdu z Ústecké 
i adekvátní návrh a realizace preferenčních opatření pro hromadnou dopravu a IZS 
(vyhrazený jízdní pruh v nezbytné délce). 

3 Investiční 

Odbor dopravy (OD)/radní zodpovědný za 
dopravu 

B4.5.4 

Zajistit průběžnou obnovu a 
modernizací světelně signalizačních 
zařízení a jejich převod do vlastnictví 
a správy správce komunikací včetně 
jejich datového připojení do 
příslušných ODŘÚ - oblastní 
dopravní řídící ústředna 

Podporování průběžné obnovy/modernizací světelně signalizačních zařízení. 
Zajištění převodu těchto zařízení do vlastnictví a správy správce komunikace 
včetně jejich datového připojení do příslušných ODŘÚ (dispečerské řízení/scénáře 
dopravy, sběr dopravních dat). 

3 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 2 
Doprava, životní prostředí, 

technická infrastruktura 
B4 Dopravní infrastruktura a sítě 

Zajistit kvalitní dopravní infrastrukturu 
a její údržbu 

B4.6 
Prověřování možností a překážek 

stavební optimalizace problematických 
dopravních uzlů. 

Regulovat a řídit 
provoz automobilové 

dopravy 

Zodpovědný odbor/Kompetence 
(vazba na opatření) 

Číslo 
projektu 

Název projektu Popis projektu 
Priorita 

realizace 
Investiční/ 

Neinvestiční 

Odbor dopravy (OD)/radní zodpovědný za 
dopravu 

B4.6.1 
Optimalizovat připojení ramp MÚK 
(Mimoúrovňová křižovatka) 
Liberecká x Vysočanská 

Prověřování možností optimalizace (zvětšení) poloměrů pro odbočení z Liberecké 
ulice v dané MÚK, případně i dostavby nové rampy ve východním kvadrantu 
křižovatky (s využitím vnitřní plochy rampy pro stavbu P+R). 

3 Investiční 

Odbor dopravy (OD)/radní zodpovědný za 
dopravu 

B4.6.2 
Optimalizovat soubor úrovňových 
křižovatek v oblasti Balabenka a v 
oblasti Bulhar 

Podporování optimalizace souboru křižovatek - např. jediná bloková signalizovaná 
okružní křižovatka s umožněním regulace provozu v radiálních směrech a 
přirozeným efektem na odklon jízd ve směru do centra města do stopy ulice Na 
Žertvách (v případě jejího zprůjezdnění do ulice Voctářova). Podporování 
prověření možností optimalizace souboru křižovatek v oblasti Bulhar. 

3 Investiční 

Odbor dopravy (OD)/radní zodpovědný za 
dopravu 

B4.6.3 
Optimalizovat/cílové řešení 
Horňátecká x Klapkova x Maškova 

Optimalizování/cílové řešení např. přeložení autobusových odstav do prostoru při 
tramvajové smyčce, optimalizace nástupních hran zastávek a realizace 
(jednoduché) průsečné křižovatky. 

3 Investiční 

Č. 
temat. 
oblasti 

Název tematické oblasti 
Č. 

priority 
Název priority Specifický cíl Č. opatření Opatření 

Vazba na hl. opatření  
SPUR HMP  

TO 2 
Doprava, životní prostředí, 

technická infrastruktura 
B4 Dopravní infrastruktura a sítě 

Zajistit kvalitní dopravní infrastrukturu 
a její údržbu 

B4.7 
Řešení dopravního zatížení a 
zklidňování dopravy v ulici V 

Holešovičkách. 

Regulovat a řídit 
provoz automobilové 

dopravy 

Zodpovědný odbor/Kompetence 
(vazba na opatření) 

Číslo 
projektu 

Název projektu Popis projektu 
Priorita 

realizace 
Investiční/ 

Neinvestiční 

Odbor dopravy (OD)/radní zodpovědný za 
dopravu 

B4.7.1 
Podporovat stavbu "tunel 
Holešovičky" 

Podporování stavby "tunel Holešovičky" na základě usnesení č. Usn RMC 
0343/2015 ze dne 05. 06. 2015. 

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 2 
Doprava, životní prostředí, 

technická infrastruktura 
B5 Statická doprava – parkování 

Vyřešit problematiku parkování na 
území MČ 

B5.1 
Vytváření vhodných parkovacích 

podmínek vč. zajištění dostatečné 
regulace parkování na území MČ. 

Regulovat a řídit 
provoz automobilové 

dopravy 

Zodpovědný odbor/Kompetence 
(vazba na opatření) 

Číslo 
projektu 

Název projektu Popis projektu 
Priorita 

realizace 
Investiční/ 

Neinvestiční 

Odbor dopravy (OD)/radní zodpovědný za 
dopravu 

B5.1.1 
Vybavit technologií  parkoviště 
Bulovka, Karlínské náměstí a 
Nekvasilova 

Realizování technologického vybavení parkoviště Bulovka, Karlínské náměstí a 
Nekvasilova. 

1 Investiční 

Odbor dopravy (OD)/radní zodpovědný za 
dopravu 

B5.1.2 
Podporovat a urychlit zavádění 
parkovací zóny 

Podporování a urychlení zavádění zón placeného stání především v oblastech 
zasažených živelným parkováním typu P+R. 

3 Investiční 

Odbor dopravy (OD)/radní zodpovědný za 
dopravu 

B5.1.3 

Navrhnout podmínky vyhrazení 
parkovacích míst pro sdílená vozidla 
a jeho integrace do dalšího rozvoje 
ZPS (zóny placeného stání)  

Zvýhodňování vyhrazením parkovacího místa pro konkrétní vozidlo či skupiny 
sdílených vozidel. Stanovení jednoznačných pravidel pro vyhrazení parkovacích 
míst pro sdílená vozidla a účinných postupů ověřování/dokládání oprávněnosti 
nároku. Zakomponování podpory sdílení vozidel do dalšího rozvoje systému ZPS a 
postupné vyhrazování parkovacích míst dle konkrétních potřeb. 

3 Investiční 

Odbor dopravy (OD)/radní zodpovědný za 
dopravu 

B5.1.4 
Vytipovat vhodné rozložení a 
realizace/vyhrazení zásobovacích 
boxů 

Realizování/vyhrazení parkovacích míst (boxů) pro potřeby zásobování. Vyhrazení 
míst pro zásobování nejen v rámci ZPS. 

3 Investiční 

Odbor dopravy (OD)/radní zodpovědný za 
dopravu 

B5.1.5 
Realizovat opatření pro zklidnění 
dopravy v obytných zónách 

Realizování opatření pro zklidnění dopravy v obytných zónách. 2 Investiční 

Odbor dopravy (OD)/radní zodpovědný za 
dopravu 

B5.1.6 Ověřit zájem občanů na ulice bez aut Ověřování zájmu občanů na ulice bez aut. 2 Investiční 

Č. 
temat. 
oblasti 

Název tematické oblasti 
Č. 

priority 
Název priority Specifický cíl Č. opatření Opatření 

Vazba na hl. opatření 
SPUR HMP  

TO 2 
Doprava, životní prostředí, 

technická infrastruktura 
B5 Statická doprava – parkování 

Vyřešit problematiku parkování na 
území MČ 

B5.2 
Budování alternativních typů parkování 

s cílem částečného uvolňování 
veřejného prostranství. 

Regulovat a řídit 
provoz automobilové 

dopravy 

Zodpovědný odbor/Kompetence 
(vazba na opatření) 

Číslo 
projektu 

Název projektu Popis projektu 
Priorita 

realizace 
Investiční/ 

Neinvestiční 

Odbor dopravy (OD)/radní zodpovědný za 
dopravu 

B5.2.1 Budovat parkovací domy 
Budování parkovacích domů na vhodných místech za účelem minimalizace záboru 
volných ploch a veřejných prostranství. 

3 Investiční 

Odbor dopravy (OD)/radní zodpovědný za 
dopravu 

B5.2.2 
Identifikace volných ploch pro účely 
vybudování parkovacích stání 

Vyhledávání, identifikovaní a uvolnění ploch pro možné řešení problematiky 
dopravy v klidu v oblastech přetížených rezidenčním parkováním. 

3 Investiční 

Odbor dopravy (OD)/radní zodpovědný za 
dopravu 

B5.2.3 
Vybudovat parkovací plochy pro kola 
a skútry 

Vybudování parkovacích ploch pro kola a skútry. 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 2 
Doprava, životní prostředí, 

technická infrastruktura 
B6 Životní prostředí Snížit zatížení životního prostředí B6.1 

Podporování rozvoje 
environmentálního vzdělávání, 

výchovy a osvěty (EVVO). 

Podpořit vzdělávací 
programy a projekty v 

oblasti 
environmentálního 

vzdělávání, výchovy a 
osvěty (dále EVVO) 

Zodpovědný odbor/Kompetence 
(vazba na opatření) 

Číslo 
projektu 

Název projektu Popis projektu 
Priorita 

realizace 
Investiční/ 

Neinvestiční 

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

B6.1.1 
Realizovat kampaň na podporu 
udržitelné spotřeby 

Stanovení četnosti a způsobu propagace podpory udržitelné spotřeby. 2 Neinvestiční 

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

B6.1.2 
Podporovat ekologickou výchovu ve 
školách i mezi občany 

Pořádání kampaní, osvětových přednášek a akcí pro podporu ekologické výchovy 
ve školách a mezi občany. 

1 Neinvestiční 

Č. 
temat. 
oblasti 

Název tematické oblasti 
Č. 

priority 
Název priority Specifický cíl Č. opatření Opatření 

Vazba na hl. opatření  
SPUR HMP  

TO 2 
Doprava, životní prostředí, 

technická infrastruktura 
B6 Životní prostředí Snížit zatížení životního prostředí B6.2 

Snižování emisí znečišťujících ovzduší a 
dalších environmentálních rizik, 

vyplývajících zejména z dopravy, s 
důrazem na řešení situace v ulici V 

Holešovičkách. 

Reagovat na změny 
klimatu 

Zodpovědný odbor/Kompetence 
(vazba na opatření) 

Číslo 
projektu 

Název projektu Popis projektu 
Priorita 

realizace 
Investiční/ 

Neinvestiční 

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

B6.2.1 
Výsadba liniové zeleně, vysazovat 
stromy a keře v rámci veřejné zeleně 

Vytváření podmínek pro zachování a rozvoj liniové zeleně (stromořadí, alej, zeleň 
podél toků,  biokoridor i s doprovodem keřů apod.). Zajištění dostatečného podílu 
ploch veřejné zeleně a zvýšení sadovnické hodnoty stromů. 

2 Investiční 

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

B6.2.2 

Navýšit počet měření koncentrace 
polétavého prachu (PM10, PM2.,5) a 
dalších problémových látek (SO2, 
Nox, a pod.) 

Vybudování pevných měřících stanovišť nebo zajištění pojízdného měření (např. 
Horiba - Zdravotní ústav). 

2 Neinvestiční 

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

B6.2.3 Vytvářet dostatečnou izolační zeleň 
Zajišťování podmínek pro izolační zeleň v rámci schvalování Metropolitního plánu 
a vytvářet podmínky pro aktivní rozvoj těchto ploch. Izolační zeleň je zeleň 
oddělující osídlenou zástavbu od významného zdroje znečištění ovzduší. 

3 Neinvestiční 

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

B6.2.4 
Optimalizovat plochu ošetřovanou 
proti prašnosti 

Evidování ploch veřejných zpevněných ploch v MČ ošetřovanou v průběhu roku 
zametáním nebo jiným způsobem úklidu jako ochranu před prašností a její 
optimalizovat s ohledem na náklady a výsledky. 

3 Neinvestiční 

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

B6.2.5 
Zpracovat koncepční dokument - 
Adaptace na klimatické změny 

Zpracování koncepčního dokumentu - Adaptace na klimatické změny 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 2 
Doprava, životní prostředí, 

technická infrastruktura 
B6 Životní prostředí Snížit zatížení životního prostředí B6.3 

Revitalizování, údržba a čistota 
veřejných prostranství a veřejné 

zeleně. 

Posilovat a 
zkvalitňovat veřejná 
prostranství města 

Zodpovědný odbor/Kompetence 
(vazba na opatření) 

Číslo 
projektu 

Název projektu Popis projektu 
Priorita 

realizace 
Investiční/ 

Neinvestiční 

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

B6.3.1 
Pravidelně odstraňovat invazivní 
druhy zeleně  

Odstraňování invazivních druhů zeleně s výskytem křídlatky, bolševníku a 
netýkavky. 

1 Neinvestiční 

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

B6.3.2 Ochraňovat lesní plochy 
Zajišťování trvalé a systematické ochrany lesních ploch, podpořit zvýšení plochy 
certifikovaných lesů (FSC, PEFC) a lesů zvláštního určení oproti celkovému počtu 
plochy lesa na území MČ. 

2 Neinvestiční 

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

B6.3.3 
Doplnit drobný mobiliář do systému 
veřejné zeleně 

Doplňování a umísťování drobného mobiliáře do veřejného prostoru zlepšující 
pobyt občanů ve veřejném prostoru. 

1 Investiční 

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

B6.3.4 
Upravit vstup do Proseckých skal vč. 
stezky  

Upravení stávajícího nepoužitelného vstupu do Proseckých skal s následnou 
stezkou. 

1 Investiční 

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

B6.3.5 
Revitalizovat třešňový sad Na 
Truhlářce  

Revitalizování třešňového sadu na pozemku p.č. 396/1, k.ú.Libeň. 1 Investiční 

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

B6.3.6 Upravit pěší cesty na území MČ 
Upravení pěších cest na území MČ dle plánu příslušného odboru ÚMČ (např. 
úprava cest u ÚMČ v ulici U Meteoru, úprava cest v Thomayerových sadech apod.). 

1 Investiční 

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

B6.3.7 
Vybudovat lanové centrum s 
rozhlednou a občerstvením 

Vybudování lanového centra s rozhlednou a občerstvením na pozemcích v ul. 
Čimická x Lindavská. 

1 Investiční 

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

B6.3.8 Vytvořit komunitní zahrady MČ 
Vytvoření komunitní zahrady (např. část zahrádkářské kolonie Pod Plynojemem, 
případně alternace). 

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 2 
Doprava, životní prostředí, 

technická infrastruktura 
B6 Životní prostředí Snížit zatížení životního prostředí B6.3 

Revitalizování, údržba a čistota 
veřejných prostranství a veřejné 

zeleně. 

Posilovat a 
zkvalitňovat veřejná 
prostranství města 

Zodpovědný odbor/Kompetence 
(vazba na opatření) 

Číslo 
projektu 

Název projektu Popis projektu 
Priorita 

realizace 
Investiční/ 

Neinvestiční 

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

B6.3.9 
Revitalizovat náměstíčka ulice 
Krynická x Pomořanská 

Revitalizování centrálního náměstíčka v sídlištní zástavbě. Revitalizací dojde k 
oživení této lokality a ke zlepšení životních podmínek místních občanů. 

1 Investiční 

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

B6.3.10 
Revitalizovat veřejné plochy v okolí 
stanic metra MČ 

Revitalizování veřejných ploch v okolí stanic metra MČ, spolupracování a 
participování s vlastníky pozemků během přípravy a realizace revitalizace. 

1 Investiční 

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

B6.3.11 Revitalizovat plochy malého rozsahu 
Revitalizování malých zanedbaných ploch na exponovaných místech (trvalkové 
záhony, lavičky koše). 

1 Investiční 

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

B6.3.12 
Upravit parkové cesty na sídlišti 
Ďáblice - II. etapa 

Upravení parkových cest v prostoru ulic Šimůnkova č.p. 1602/3 až č.p. 1604/9 a 
Kubíkova č.p. 1176/1 až č.p. 1178/5 na sídlišti Ďáblice. Plánováno je nahradit 
asfaltový povrch zámkovou dlažbou. Jde o cca 1500 m2 chodníkové plochy. Akce 
navazuje na předchozí opravu chodníků v této lokalitě.  

1 Investiční 

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

B6.3.13 
Upravit park v ulici Fr. Kadlece (psí 
louka) 

Upravení parku z důvodu nedostatku psích luk na MČ. Místo bylo navrženo pro 
volné pobíhání psů, proto musí být oploceno, aby na tomto místě nedošlo ke kolizi 
mezi psy a vozidly podél této lokality. 

1 Investiční 

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

B6.3.14 Vybudovat park v ulici Žernosecká 

Vytvoření parku v místě, kde se nachází volné travnaté plochy. Při úpravě terénu 
by došlo k výsadbě dřevin, k vybudování parkových cest a osvětlení. Dále je 
plánováno umístění městského mobiliáře a vytvoření nových parkovacích míst pro 
rodiče žáků ZŠ. 

1 Investiční 

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

B6.3.15 Revitalizovat park Pod Plynojemem 
Dokončení cestní sítě. Park Pod Plynojemem je velice lukrativním místem, které je 
v blízké návaznosti na probíhající výstavbu Nové Palmovky a leží u dopravního 
uzlu, proto je nutné revitalizovat rovněž veškerou zeleň v parku. 

1 Investiční 

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

B6.3.16 
Výsadby stromů v MČ a péče o uliční 
stromořadí 

Provádění jednotlivé výsadby i výsadby „alejí“ (rovněž dle požadavků občanů). 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 2 
Doprava, životní prostředí, 

technická infrastruktura 
B6 Životní prostředí Snížit zatížení životního prostředí B6.3 

Revitalizování, údržba a čistota 
veřejných prostranství a veřejné 

zeleně. 

Posilovat a 
zkvalitňovat veřejná 
prostranství města 

Zodpovědný odbor/Kompetence 
(vazba na opatření) 

Číslo 
projektu 

Název projektu Popis projektu 
Priorita 

realizace 
Investiční/ 

Neinvestiční 

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

B6.3.17 
Vytvořit plán revitalizace a obnovy 
veřejné zeleně a veřejných 
prostranství. 

Vytvoření plánů revitalizace veřejných prostranství a systému zeleně na základě 
zpracovaného pasportu zeleně MČ. 

1 Neinvestiční 

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

B6.3.18 
Výstavba v Karlíně parku s volným 
pohybem psů vč. agility prvků 

Realizování výstavby parku s volným pohybem psů vč. agility prvků v ulici 
Sokolovská. Navržení je z důvodu nedostatku psích luk a míst pro venčení psů. 

1 Investiční 

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

B6.3.19 Podpořit systém veřejného WC  
Provedení analýzy současného stavu, prověření nových míst pro vybudování 
veřejných WC s následnou realizací. 

1 Investiční 

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

B6.3.20 Podporovat zahrádkářské kolonie Podporování zahrádkářských kolonií a jejich činnosti. 1 Neinvestiční 

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

B6.3.21 Revitalizovat Rokytku 
Prověřování možností využití Rokytky a její bezprostřední okolí pro rekreační účely 
tak, aby byla zajištěna pravidelná údržba těchto míst. 

1 Neinvestiční 

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

B6.3.22 
Optimalizovat systém sběru psích 
exkrementů 

Optimalizování systému sběru psích exkrementů. 1 Neinvestiční 

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

B6.3.23 
Iniciovat komunikaci MČ se 
soukromými vlastníky pozemků za 
účelem údržby zeleně a lesů 

Iniciování komunikace MČ se soukromými vlastníky pozemků za účelem údržby 
zeleně a lesů. 

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 2 
Doprava, životní prostředí, 

technická infrastruktura 
B7 Udržitelný rozvoj a přírodní zdroje 

Zajistit udržitelnost rozvoje území MČ a 
podporovat udržitelné nakládání s 

přírodními zdroji 
B7.1 

Budování (ve spolupráci s HMP) 
šetrného, efektivně a ekologicky 

fungujícího odpadového hospodářství. 

Nakládat šetrně se 
zdroji 

Zodpovědný odbor/Kompetence 
(vazba na opatření) 

Číslo 
projektu 

Název projektu Popis projektu 
Priorita 

realizace 
Investiční/ 

Neinvestiční 

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

B7.1.1 
Zrealizovat kampaň pro podporu 
třídění odpadu a zahájení sledování 
klíčových ukazatelů 

Zajišťování podkladů pro sledování ukazatelů udržitelného rozvoje v oblasti 
odpadů a realizace kampaně podporující třídění odpadů v MČ. 

1 Neinvestiční 

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

B7.1.2 Realizovat podzemní kontejnery  
Instalování stanovišť podzemních kontejnerových stání na tříděný odpad na území 
MČ. Podzemní kontejnery, bude-li to možné, nahradí původní povrchové stání 
kontejnerových nádob. 

1 Investiční 

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

B7.1.3 Rozvíjet sběrný dvůr Voctářova  

Zajišťování snižování ekologické zátěže a zvýšení účinnosti tříděného sběru 
odpadů. Jedná se o jediný sběrný dvůr na území MČ, provozovaný na pozemku 
určenému k administrativně bytové zástavbě, zakoupeném developerem, jehož 
souhlas s provozováním tohoto zařízení může být kdykoliv odebrán. 

2 Investiční 

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

B7.1.4 Zřídit nový sběrný dvůr  
Zlepšování dostupnosti zařízení pro třídění odpadů široké veřejnosti. Zpracování 
přehledu pozemků o minimální výměře 750 metrů čtverečních vhodných 
k provozování sběrného dvora, s dobrou dopravní dostupností. 

2 Investiční 

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

B7.1.5 
Odstranit domovní popelnice z 
veřejných prostranství 

Analyzování rozmístění popelnic na veřejných prostranství a následná optimalizace 
jejich umístění. 

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 2 
Doprava, životní prostředí, 

technická infrastruktura 
B7 Udržitelný rozvoj a přírodní zdroje 

Zajistit udržitelnost rozvoje území MČ a 
podporovat udržitelné nakládání s 

přírodními zdroji 
B7.2 

Realizování (ve spolupráci s HMP) 
digitálních povodňových plánů, 

výstavba protipovodňových opatření a 
realizování systémových změn na 

Rokytce. 

Realizovat opatření 
cílené na zpomalení 
povrchového odtoku 

vody z krajiny a 
protierozní ochranu 

Zodpovědný odbor/Kompetence 
(vazba na opatření) 

Číslo 
projektu 

Název projektu Popis projektu 
Priorita 

realizace 
Investiční/ 

Neinvestiční 

Odbor kancelář starosty (OKS)/radní 
zodpovědný za bezpečnost a veřejný 
pořádek 

B7.2.1 
Rozšířit spolupráci v oblasti 
protipovodňových opatření 

Rozšiřování spolupráce dotčených MČ se správními celky. 3 Neinvestiční 

Odbor kancelář starosty (OKS)/radní 
zodpovědný za bezpečnost a veřejný 
pořádek 

B7.2.2 
Regulovat průtok při déle trvajících 
srážkových událostech 

Regulování průtoků při déle trvajících srážkových událostech (pomocí výstavby 
regulační soustavy). 

3 Neinvestiční 

Odbor kancelář starosty (OKS)/radní 
zodpovědný za bezpečnost a veřejný 
pořádek 

B7.2.3 Realizovat digitální povodňové plány 
Revidování povodňových plánů a rozpracování akčního plánu na obnovu 
protipovodňových opatření. 

3 Investiční 

Č. 
temat. 
oblasti 

Název tematické oblasti 
Č. 

priority 
Název priority Specifický cíl Č. opatření Opatření 

Vazba na hl. opatření  
SPUR HMP  

TO 2 
Doprava, životní prostředí, 

technická infrastruktura 
B7 Udržitelný rozvoj a přírodní zdroje 

Zajistit udržitelnost rozvoje území MČ a 
podporovat udržitelné nakládání s 

přírodními zdroji 
B7.3 

Udržitelné nakládání s územím, 
systematické vyhledávání a zajištění 
vhodných pozemků pro rozvojové 

aktivity MČ. 

Zlepšovat kvalitu řízení 

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 

B7.3.1 
Realizovat aktivity/opatření vedoucí 
k udržitelnému nakládání s územím 

Realizování aktivit/opatření vedoucích k udržitelnému nakládání s územím, 
systematické vyhledávání a zajištění vhodných pozemků pro rozvojové aktivity 
městské části. 

3 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 2 
Doprava, životní prostředí, 

technická infrastruktura 
B8 Technická infrastruktura 

Rozvíjet kapacitní a moderní 
technickou infrastrukturu 

B8.1 
Modernizování sítí technické 

infrastruktury. 

Posilovat odolnost 
technické 

infrastruktury 

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 

B8.1.1 
Systematicky obnovovat inženýrské 
sítě 

Zpracování a aktualizování plánu systematické obnovy inženýrských sítí a stanovit 
kritéria pro pořadí realizace konkrétních projektů. Dle možností rozpočtu MČ a 
HMP v předstihu zpracovávat projektové dokumentace a povolení na stavebním 
úřadě a plánovat a koordinovat jejich realizaci se zřízenými organizacemi HMP a 
realizátory akcí. 

1 Investiční 

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

B8.1.2 
Měřit indikátory ke kvalitě vod a 
spotřebě 

Cílem je zajistit datové zdroje, ze kterého lze dlouhodobě sledovat trend ve 
spotřebě pitné vody, způsob odvádění dešťových vod z obytného území a podíl 
obyvatel připojených na ČOV (čistírna odpadních vod). Projekt souvisí s budoucím 
pravidelném vyhodnocování auditu udržitelného rozvoje v oblasti životního 
prostředí. 

2 Neinvestiční 

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

B8.1.3 
Rekonstruovat kanalizaci v areálu Na 
Košince  

Rekonstruování kanalizace v areálu Na Košince.  3 Investiční 

Č. 
temat. 
oblasti 

Název tematické oblasti 
Č. 

priority 
Název priority Specifický cíl Č. opatření Opatření 

Vazba na hl. opatření 
SPUR HMP  

TO 2 
Doprava, životní prostředí, 

technická infrastruktura 
B8 Technická infrastruktura 

Rozvíjet kapacitní a moderní 
technickou infrastrukturu 

B8.2 
Rozvíjení environmentálně šetrného 

hospodaření s energiemi. 
Nakládat šetrně se 

zdroji 

Zodpovědný odbor/Kompetence 
(vazba na opatření) 

Číslo 
projektu 

Název projektu Popis projektu 
Priorita 

realizace 
Investiční/ 

Neinvestiční 

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

B8.2.1 
Realizovat program veřejného 
osvětlení 

Zpracovávaní přehledu požadavků na úpravu a doplnění veřejného osvětlení, 
příprava projektů. 

1 Investiční 

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

B8.2.2 
Nepodporovat výstavbu větších 
energetických zdrojů v MČ 

Nepodporování projektu plynové elektrárny v Čimicích, která by přinesla hluk a 
znečištění ovzduší pro místní obyvatele. 

2 Investiční 

 


