Strategický plán rozvoje městské části
Praha 14 pro období 2015 až 2025
Akční plán 2015 - 2016

1. Úvod
Akční plán je strategický dokument stanovující aktuální konkrétní priority realizace dlouhodobé
strategie rozvoje územního celku. Vychází z klíčových oblastí a cílů rozvojových aktivit
nastavených ve Strategickém plánu rozvoje městské části Praha 14. Akční plán je již ze své
podstaty živý a stále aktualizovaný dokument udávající konkrétní směr naplňování platného
strategického plánu.
Akční plán je přehledem konkrétních akcí plánovaných na nejbližší roky. Ve výčtu konkrétních
aktivit k naplňování vytýčených oblastí a rozvojových aktivit strategického plánu může docházet
při aktualizaci Akčního plánu k posunům (úpravám, doplněním, vypuštěním) a to v návaznosti
na reálný vývoj situace v městské části nebo s ohledem na dostupné zdroje financování.
K tomuto akčnímu plánu byl sestaven také finanční rámec rozpočtového hospodaření městské
části. Jedná se o zjištění objemů finančních prostředků, kterými MČ může disponovat
v následujících letech na realizaci svých akcí a podporu aktivit zahrnutých v akčním plánu.
Přínosy Akčního plánu:
přehledný seznam projektových námětů
seznam projektových námětů, který je vytvořen v souladu se strategickým plánem s cílem
splnění vize a cílů, a nejde tedy o nahodilé nápady
kontinuální, plánovaný a cílený rozvoj městské části
přehled vhodný k plánování realizace jednotlivých projektových námětů
přehled vhodný k plánování finančních prostředků a získávání finančních prostředků
prostředek vhodný ke sledování a vyhodnocování průběhu realizace projektů a případné
aktualizaci akčního plánu
zapojení veřejnosti do procesu tvorby strategického plánu a zároveň i tvorby vlastního
akčního plánu
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2. Metodika zpracování
Kroky a nástroje strategického plánování použité při tvorbě Akčního plánu:
- analýza rozvojových aktivit nového Strategický plán rozvoje městské části Praha 14 pro
období 2015 až 2025
- zpracování analýzy hospodaření a výhled do r. 2019
- sběr projektových námětů ze strany Úřadu MČ Praha 14
- konzultace námětů s vedením MČ (odsouhlasení podoby)
- zveřejnění akčního plánu a rozeslání členům pracovních skupin
- schválení zastupitelstvem
Projektové náměty jsou v souladu s vizí MČ a jsou řazeny dle strategických a specifických cílů,
které určuje samotný strategický plán. Pro lepší orientaci v akčním plánu je uvedena struktura
základní hierarchie strategického plánu, která je rozdělena na několik úrovní (stupňů), které se
navzájem obsahově liší mírou konkrétnosti.
Jednotlivé úrovně jsou definovány následovně:
Strategická vize popisuje stav, jehož by mělo být v budoucnu dosaženo a v tomto smyslu
představuje zastřešující rámec celé návrhové části.
Klíčové oblasti představují strukturovanou formulaci hlavních tematických sektorů,
v rámci kterých je nutné danou problematiku řešit. Vymezení okruhů rozvoje slouží
k logickému uspořádání plánu. Hlavní záměry v rámci každé oblasti jsou dále rozvedeny
do jednotlivých strategických a specifických cílů.
Cíle jsou odvozeny od vize MČ a představují cesty, jak dané vize dosáhnout.
Projektové záměry akčního plánu jsou konkrétní a již detailní nástroje k zajištění
realizace cílů strategie rozvoje. Projektové záměry jsou součástí samostatných
dokumentů, tzv. akčních plánů.
Obr. 1: Struktura strategického plánu
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Obr. 2: Struktura oblastí strategického plánu rozvoje

1. Územní rozvoj

2. Sociální a zdravotní
péče a bydlení

3. Školství, kultura, sport

4. Ekonomika a podnikání 5. Doprava a životní
prostředí

1.1. Vznik hlavního centra
městské části na Rajské
zahradě

2.1 Podpora a rozvoj
sociálních služeb

3.1 Rozvoj kulturního,
sportovního a
společenského života

4.1 Podpora podnikání a
služeb

5.1 – Dopravní obsluha na
území městské části

1.2. Tvorba lokálních center 2.2 Bezpečnost a snižování
projevu rizikového chování

3.2 Podpora a rozvoj
aktivního komunitního
života

4.2 Získávání a stabilizace
finančních zdrojů

5.2 – Vytváření zdravého
životního prostředí pro
občany

1.3. Zpracování studií
rozvojových a
transformačních ploch

2.3 Bytová politika

3.3 Vzdělávání a školství

1.4. Zachování a dotváření
zeleného pásu podél
Rokytky

2.4 Zdraví obyvatel

3.4 Aktivní veřejný prostor

3. Výběr projektových záměrů
Tvorba akčního plánu souvisela s výběrem projektových záměrů, které budou do plánu
zařazeny. Postup tvorby návrhu projektových námětů a jejich zařazení uvádí následující
odstavce.
Kritéria pro stanovení prioritních projektových záměrů:
projektové záměry, které řeší kritický stav předmětu projektového záměru a jeho
realizace je nevyhnutelná a nutná v co nejbližším časovém horizontu
projektové záměry, které již MČ začala připravovat
projektové záměry, jejichž realizaci již schválilo zastupitelstvo
projektové záměry, na jejichž realizaci jsou k dispozici finanční prostředky z rozličných
dotačních titulů
stav přípravy projektového námětu z hlediska technické realizovatelnosti
projektové záměry, které vychází z dalších rozvojových koncepcí MČ
Návrh a výběr projektových záměrů
Projektové záměry byly navrženy ze strany jednotlivých členů pracovních skupin. Sesbírané
záměry byly roztřízeny a doplněny o některé poznatky (popis záměru, lokalizace, odhad
nákladů). Ze získaných podnětů skupiny byly vypuštěny náměty, které mají ryze provozní
charakter.
Záměry, jejichž horizont realizace přesahoval rok 2016, byly přesunuty do tzv. zásobníku.
S těmito záměry bude pracováno při aktualizaci akčního plánu.
V dalším kroku byly projektové záměry zveřejněny na webu MČ k iniciaci případných podnětů ze
strany obyvatel Prahy 14.
Na konci tohoto dokumentu je uveden přehled projektových záměrů, které byly zařazeny do
akčního plánu. Akční plán následně doporučuje rada MČ ke schválení zastupitelstvu,
a zastupitelstvo akční plán schvaluje.
Vyhodnocení a aktualizace akčního plánu
Záměry obsažené v akčním plánu slouží jako podklad pro přípravu rozpočtu MČ na další
kalendářní rok. První akční plán je sestaven na období let 2015 a 2016.
Aktualizace akčního plánu bude probíhat v následujících krocích:
1. Oslovení odborů
a) Oddělení strategického plánování a komunikace (OSPK) osloví prostřednictvím
tajemníka úřadu jednotlivé odbory, příp. organizace k zaslání podnětů pro akční plán na
následující období.
b) Současně s tím bude požadovat zprávu o plnění akcí určených k realizaci v aktuálním
roce (plněno/neplněno, pokud neplněno s uvedením důvodu)
T: do 15. června

2.

Příprava konceptu nového akčního plánu a report o plnění aktuálního plánu
a) Sesbírané podněty k novému akčnímu plánu OSPK roztřídí dle struktury strategického
plánu (dle oblastí, cílů) a shrne do jednoho dokumentu (tabulky).
b) Připraví informativní zprávu o realizaci akcí aktuálního akčního plánu s upozorněním na
neplněné aktivity.
T: do 15. července

3.

Svolání Řídící skupiny
a) Řídící skupina projedná informativní zprávu o realizaci akcí aktuálního akčního plánu. U
neplněných akcí posoudí důvod a přijme doporučení dalšího postupu.
b) Řídící skupina projedná návrhy jednotlivých akcí nového akčního plánu a rozhodne
o zařazení či vypuštění akce, případně o doplnění či úpravu záměrů.
T: do 31. července

4.

Finalizace návrhu akčního plánu
a) OSPK dokončí návrh akčního plánu o podněty Řídící skupiny, případně dalších
zainteresovaných stran.
b) OSPK rozešle materiál dotčeným odborům, které své akce zakomponují, vedle svých
dalších (provozních) akcí, do první varianty návrhu rozpočtu MČ na další rok.
T: do 31. srpna

Všechny finanční nároky na nejbližší období vyplývající z akčního plánu mající dopady do
rozpočtu MČ, musejí být zahrnuty do návrhu rozpočtu na další rok, případně
rozpočtového výhledu (kontroluje odbor řízení ekonomiky a školství). Akční plán bude
schvalován v zastupitelstvu spolu s rozpočtem na další rok.
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Příloha – Projektové záměry akčního plánu
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Č. cíle

Cíl

Gesční
příslušnost
(garant záměru)

Název projektového záměru

Stručný popis
(obsah, podmínky realizace, stav připravenosti)

Místo realizace

Role MČ

Priorita

Územní rozvoj
1.1
1.1.1

Vznik hlavního centra městské části na Rajské zahradě
Vybudování lávky mezi oblastí Na Hutích a Rajskou
ODOP
zahrada

1.1.2

Výstavba železniční zastávky Rajská zahrada

1.1.3

Centrum Rajská zahrada s podporou kapacitních
administrativních budov

1.2
1.2.1

Tvorba lokálních center
Lokální centrum Hloubětína náměstí při ul.
Poděbradská a revitalizace Starého Hloubětína

1.2.2

1.2.3

1.2.4

1.3

Lokální centrum Kyje Na Hutích - okolí křižovatky
Jamská x Vírská x Budovatelská

Lokální centrum Černý Most IV – jižní prostor před
metrem Černý Most a trojúhelník ul. Bryksova –
Kučerova - Mansfeldova

Lokální centrum Jahodnice – park Československých
legionářů

Příprava výstavby lávky mezi oblastí Na
Hutích a Rajskou zahradou

Ve spolupráci s HMP provedení veřejného projednání vybudování
Rajská zahrada,
přístupové lávky od stanice metra Rajská zahrada přes ul. Chlumecká Chlumecká, Hutě
k bytové zástavbě Na Hutích a budoucí napojení na železniční
zastávku. Iniciace kroků k vyřízení potřebné dokumentace a
povolení.

veřejné projednání
spolupráce s HMP
iniciace výstavby

ODOP

Příprava výstavby železniční zastávky
Rajská zahrada

Podpora výstavby nové zastávky Rajská zahrada jako přestupního
dopravního uzlu mezi MHD a železnicí.

Rajská zahrada

OSPK

Veřejné projednání možností využití
objektu "Sparta"

Iniciace jednání s HMP a vlastníkem za účelem vhodného využití
objektu

ÚMČ

veřejné projednání
spolupráce s HMP
iniciace výstavby
iniciace jednáná

OSMI

Komunitní centrum H55

Vybudovat v území Hloubětína společenské zázemí této lokality, kde Starý Hloubětín, pozemek realizace akce (investor)
by vznikl prostor pro setkávání oficiálních i neoficiálních
parc. č. 68/1, 68/2, 69
komunitních skupin, včetně kavárny a menšího společenského sálu.
Samozřejmou součástí tohoto centra bude vytvoření důstojného
prostoru pro aktivity MČ Praha 14 a její spolupráci s veřejností
(veřejná projednání, kulturní akce), stejně jako prostor pro pořádání
svateb,především s návazností na okolní rozlehlé zámecké zahrady a
jiných slavnostních příležitostí.

OSMI

Revitalizace prostor u stanice metra
Hloubětín

Přebudování prostor u stanice metra B Hloubětín v Poděbradské
ulici. Jde o prostor (lokálně označovaný jako Vetiškovo náměstí)
rozprostírající se na obě strany od stanice, které spojuje podchod se
vstupem do metra.

OSMI

Revitalizace okolí stadionu

Okolí stadionu / Pražského zlomu / Gyncentra / kostela /
komunitního centra - spolupráce všech zainteresovaných subjektů na
funkčně propojeném, estetickém a udržovaném okolí

realizace akce

OSMI

Revitalizace sportovního areálu
Hloubětínský stadion

Podporavyužití areálu pro sportovní aktivity

obecná podpora

člen Rady
odpovědný za
územní rozvoj
člen Rady
odpovědný za
územní rozvoj
OÚR

Studie rozvoje území Kyje Hutě

Vypracování studie rozvoje území Kyje Hutě

zadání studie

Svěření pozemků od HMP

Vedení jednání s HMP za účelem převedení vlastnictví pozemků
lokality na Městskou část Praha 14

Revitalizace ploch nad garážemi v ul.
Bryksova

Dořešení vlastnických vztahů a iniciace základní revitalizace plochy
nad podzemními garážemi rozestavěné stavby „Skanska“ u st. metra
Černý Most.

OÚR, OSPK

Veřejné projednání úprav plochy Bryksova Připravit a projednat s občany záměr parkových úprav trojúhelníku
– Kučerova - Mansfeldova
Bryksova – Kučerova - Mansfeldova

veřejné projednání
příprava revitalizace

člen Rady
odpovědný za
dopravu
OÚR, OSPK

Oprava dopravního terminálu Černý Most

Působení MČ na HMP k zahájení provesu postupné revitalizace.

obecná podpora

Studie rozvoje území centrální Jahodnice

Připravit a projednat s občany záměr rozvoje území centrální
Jahodnice. Vypsat výběrové řízení na zpracovatele studie.

veřejné projednání
zadání studie

OÚR, OSPK

Využití objektu Baštýřská v majetku MČ pro Připravit a projednat s občany záměr využití objektu Baštýřská.
občanskou vybavenost

Zpracování studií rozvojových a transformačních ploch

ul. Poděbradská, Hloubětín finanční spoluúčast

konkrétní pozemky

realizace převodu

obecná podpora

veřejné projednání
příprava projektu

B

1.3.1

Rozvojová oblast mezi ulicemi Objízdná,
Nedokončená a ZEVO Malešice

Vstoupit v jednání s HMP k podpoře předloženého záměru.

1.3.2

Rozvojová oblast mezi ulicemi Objízdná, Nedokončená člen Rady
a ZEVO Malešice
odpovědný za
územní rozvoj
Skleníky u Rokytky
OÚR

Zpracování studie "Skleníky u Rokytky"

Zadání a zpracování studie.

zadání studie

1.3.3

Zóna Lednická

Urbanistická studie zóny Lednická

Zadání a zpracování studie.

iniciace kroků vedoucích
ke zpracování studie

1.4
1.4.1

Zachování a dotváření zeleného pásu podél Rokytky
Oblast podél Rokytky
ODOP

Rekreační zázemí na jižním břehu

Revitalizace území po zbouraných garážích u TJ Sokol Kyje
vytvořením hřišť pro rekreační sporty.

1.4.2

Park V Čeňku

ODOP

Park V Čeňku

Působit na HMP k provedení realizace I. etapy parku V Čeňku (zemní V Čeňku
úpravy, cestní síť), dobudování dětských hřišť a sportovišť a
realizace dalších etap.

spolupráce s HMP

1.4.3

Rekreační území Čihadla

člen Rady
odpovědný za
územní rozvoj
OÚR

Studie využití území Čihadel

Ve spolupráci s HMP provedení veřejného projednání využití území
Čihadel. Zadání studie.

Čihadla

Rozhledna Čihadla

Čihadla

člen Rady
odpovědný za
územní rozvoj

Úpravy prostupnosti území Čihadel

Zpracování projektové dokumentace k návrhu nové rozhledny v
přírodní lokalitě Na Čihadlech nad Rokytkou
Působit na HMP k provedení úprav prostupnosti území Čihadel a
doplnění mobiliáře.

veřejné projednání
spolupráce s HMP
iniciace studie
zpracování PD

Čihadla

spolupráce s HMP

OÚR

plochy u ulice Objízdná a
Nedokončená

u TJ Sokol Kyje

obecná podpora

realizace akce (investor)

Sociální a zdravotní péče a bydlení
2.1
2.1.1

Naplňovat cíle a opatření aktuálního Komunitního plánu sociálních služeb na území městské části Praha 14
Podpora služeb a organizací v sociální oblasti

2.1.2

Podpora služeb lokálního charakteru

2.1.3

Pravidelně aktualizovat Komunitní plán sociálních
služeb na území městské části Praha 14

2.1.4

Rozvoj informovanosti a vzájemné spolupráce
v sociální oblasti

Podpora služeb a organizací v sociální
oblasti

Podpora a udržení grantového řízení Prahy 14 v reakci na stanovené
prioritní oblasti Komunitního plánu sociálních služeb.
Další podpora poskytovatelů sociálních a návazných služeb pro
všechny části Prahy 14
občany MČ Praha 14 mimo grantové řízení.
Zajištění alespoň minimální (3%) výše podpory potřebným službám
lokálního charakteru.

OSVZ

Aktualizace Komunitního plánu sociálních
služeb na území městské části Praha 14

Aktualizovat základní plánovací dokument sociálních a návazných
služeb.

OSVZ

Komunikační platforma sociálních služeb

Zapojování poskytovatelů a uživatelů sociálních služeb do procesu
KPSS (pracovní skupiny, veřejná setkání)

OSVZ

Prezentace organizací v informačních
kanálech MČ (radniční časopis, web)

OSVZ

OSMI

OSVZ

finanční podpora

vysoká

ÚMČ

realizace akce

vysoká

území MČ

obecná podpora

vysoká

Prezentace organizací v informačních kanálech MČ (radniční časopis, ÚMČ
web)

obecná podpora

střední

Katalog sociálních služeb

Vytvoření aktuálního seznamu poskytovatelů sociálních a návazných ÚMČ
služeb. Katalog přispěje k lepší informovanosti veřejnosti.

realizace akce

střední

Rekonstrukce a rozšíření domova pro
seniory v ul. Bojčenkova

Příprava projektové dokumentace a realizace v následujícím
ul. Bojčenkova, Černý Most realizace akce
dvouletém období (s podmínkou např.získání peněz z norských
fondů či jiné finanční dotace a zajištění vhodných prostor pro přesun
klientů domova po dobu rekonstrukce a dostavby...)

vysoká

Zvýšení informovanosti o rizikovém chování a nepříznivých
osobnostních, zdravotních a sociálních důsledcích s tím spojenými.
Jedná se o program realizovaný na 2. stupni ZŠ na území MČ Praha
14.

území MČ

finanční podpora

vysoká

Primární prevence na základních školách bude zajištěna
prostřednictvím vybraného dodavatele, a případně prostřednictvím
doplňkového grantového řízení MČ vyhlašovaného pro ZŠ na území
MČ Praha 14.

území MČ

finanční podpora

vysoká

2.1.5

Rozšíření kapacit pobytových zařízení pro seniory

2.2
2.2.1

Zvyšovat míru bezpečí a působit na snižování kriminality a výskyt dalších důsledků rizikového chování
Podpora prevence rizikového chování a informování
OSVZ
Realizace projektů prevence rizikového
občanů
chování

OSVZ

Program primární prevence rizikového
chování na základních školách zřízeným
Městskou částí Praha 14

2.2.2

Podpora situační prevence

OSVZ

Nabídka přednášek a seminářů na ZŠ
prostřednictvím OSVZ

ZŠ v Praze 14 mohou žádat OSVZ o objednání konkrétních
výchovných kurzů (prevence rizikového chování, zdravotní
problematika apod.). Kurzy hradí MČ, možností využívají všechny
školy. Ročně jde o cca 40 - 50 kurzů/akcí (dle rozsahu).

základní školy

finanční podpora

střední

OSVZ

Fórum prevence

V pravidelných intervalech se na půdě ÚMČ pořádají tematicky
zaměřené setkání zástupců MČ, městské policie, preventistů ze škol,
neziskových organizací dle projednávaného tématu. Frekvence
schůzek je cca jednou za šest týdnů.

ÚMČ

realizace akce

střední

Městská policie

Podpora rozvoje asistentů prevence
kriminality na MČ Praha 14

Účast v programu MVČR. Asistenti prevence kriminality při městské
policii plní úkoly na základě aktuálních problému lokalit, požadavků
a potřeb jejich obyvatel. Cílem je snížení kriminality a podpora
sociální integrace.

území MČ

obecná podpora

střední

Městská policie

Podpora rozvoje kamerového systému

Projednání s občany potřeby rozšíření kamerového systému. Výběr
lokalit, výběr dodavatele, instalace.

území MČ

veřejné projednání
obecná podpora

střední

2.2.3

Zajistit finanční podporu realizace programů prevence OSVZ

Podávání grantových žádostí

Podávání žádostí o finanční podporu na realizaci programů prevence. ÚMČ

realizace akce

vysoká

2.3
2.3.1

Zlepšit kvalitu bytového fondu a zvýšit atraktivitu bydlení v Praze 14
Vyčlenit část bytového fondu pro sociální účely
OSVZ

Realizace programu prostupného bydlení

Program bydlení navázaný na terénní sociální práci a odborné
sociální poradenství. Osobám, které potřebují pomoc v tíživé životní
situaci, bydlící v azylových domech či ubytovnách, pomáhá MČ v
osamostatnění se. Poskytuje dočasné bydlení v malometrážních
bytech na ul. Broumarská, následuje intenzivní práce s klientem při
řešení jeho situace. Umožněno je přidělení bytu na dobu určitou.

ÚMČ a území MČ

realizace akce

vysoká

2.4
2.4.1

Podporovat zdravý životní styl obyvatel městské části Praha 14
Podpora akcí zaměřených na zdraví obyvatel

Realizace aktivit zaměřených na zdraví
obyvatel

Uspořádání akcí Prevence péče o dětských chrup (70 tis./rok),
Prevence rakoviny prsu (50 tis./rok), Den zdraví (65 tis./rok)

území MČ

finanční podpora

střední

Projednání zřízení "psího plácku"

Veřejné projednání záměru vybudování „psího plácku“ nad
ul. Hloubětínská,
tenisovými kurty Slavoje Hloubětín pro venčení psů a setkávání jejich Hloubětín
majitelů.

veřejné projednání
příprava projektu

OSPK

Posezení u lesa - Hostavická x Kyjská

Veřejné projednání záměru vybudování posezení u dětského hřiště
na styku ulic Hostavická a Kyjská.

ul. Hostavická x Kyjská,
Hloubětín

veřejné projednání
příprava projektu

OSPK

Posezení u lesa V Chaloupkách

Veřejné projednání záměru vybudování posezení nad ulicí V
Chaloupkách poblíž zaústění Vaňkovy ulice. Místo doplnit o malé
dětské hřiště, pískoviště a několik herních prvků a obnovit tak
původní funkci místa.

ul. V Chaloupkách x
Vaňkova, Hloubětín

veřejné projednání
příprava projektu

Udržitelnost grantového systému jako nástroje
podpory kulturních, sportovních a společenských
aktivit

OSPK

Grantový systém Prahy 14

Podpora a udržení grantového řízení Prahy 14 v reakci na stanovené ÚMČ
prioritní oblasti komunitního plánu.

finanční podpora

OSPK

Systém mikrograntů

Posoudit možnost znovuzavedení mikrograntů.

ÚMČ

projednání

Vytvořit platformu městské části pro informování a
spolupráci účastníků kulturního života (NNO, občané,
komerční subjekty)

Praha 14 kulturní

Kulturní porady

Pravidelné jednoměsíční setkávání na slaďování kalendářů akcí
jednotlivých organizací. Snahou je zvýšení povědomí a
informovanosti o atraktivních realizovaných akcích.

Praha 14 kulturní

obecná podpora

OSPK

Mobilní aplikace o Praze 14

Zapojení se do již existující mobilní aplikace hl. m. Prahy.
ÚMČ
Zprostředkování informací o kulturních a sportovních akcích,
dopravě, parkování, novinkách z Prahy 14, přehledu úřadů, životních
situací, nahlášení problému apod.

realizace akce

OSPK

Komunikační strategie Prahy 14

Vytvoření komunikační strategie městské části.

ÚMČ

realizace akce

Praha 14 kulturní

Interaktivní mapa Prahy 14

Vytvoření interaktivní mapy městské části.

všechny části Prahy 14

finanční podpora

Školství, kultura, sport
3.1
3.1.1

3.1.2

3.1.3

3.1.4

Rozvoj kulturního, sportovního a společenského života
Zkvalitnit a rozšířit infrastrukturu pro kulturu, sport
OSPK
a společenský život

Vytvořit propagační a marketingové nástroje
s ohledem na posílení identity MČ Prahy 14

3.1.4

Vytvořit propagační a marketingové nástroje
s ohledem na posílení identity MČ Prahy 14
Praha 14 kulturní

Geocaching!!!

Vytvoření plánu a realizace sportovně turistické hry zaměřené na
hledání skrytých schránek (cache) podle zeměpisných souřadnic.
Jednou ze základních myšlenek umisťování schránek na místech,
která jsou něčím zajímavá a přesto nejsou turisticky navštěvovaná.

všechny části Prahy 14

obecná podpora

Praha 14 kulturní

Motivační program

Ve spolupráci s NNO, spolky, aj. připravit projekt/motivační program ÚMČ
pro zapojení veřejnosti do aktivního života.

obecná podpora

3.2
3.2.1

Podpora a rozvoj aktivního komunitního života
Zapojit maximální počet obyvatel do aktivního života
na Praze 14

3.2.2

Posilovat kvalitu (přirozených) a vytvářet nová centra OSPK
lokalit

Vybavenost veřejných prostor

Připravit a projednat s občany projekty na vybavení veřejného
prostoru mobiliářem pro volný čas.

všechny části Prahy 14

veřejné projednání
obecná podpora

3.2.3

Vytvořit systém nefinanční podpory sportovních,
volnočasových a kulturních aktivit

Praha 14 kulturní

Komunitní koordinátor

Zřízení pozice lokálního komunitního koordinátora.

ÚMČ

realizace akce

Praha 14 kulturní

Půjčovna zařízení v majetku MČ a Praha 14 Další rozšíření nabídky na základě požadavků veřejnosti. Zjištění
Kulturní
potřeb občanů a NNO.

všechny části Prahy 14

veřejné projednání
realizace akce

Posilovat kulturně komunitní infrastrukturu
v lokalitách MČ

Praha 14 kulturní

Kulturní dům v Kyjích

Zpracovat analýzu potřeb a dalšího rozvoje pro efektivní využití
zařízení

Kyje

realizace akce

Praha 14 kulturní

Plechárna na Černém Mostě

Zpracovat analýzu potřeb a dalšího rozvoje pro efektivní využití
zařízení

Bryksova ul., Černý Most

realizace akce

Praha 14 kulturní

Kulturní centrum na ul. Pilská

Zpracovat analýzu potřeb a dalšího rozvoje pro efektivní využití
zařízení

ul. Pilská, Hostavice

realizace akce

OSMI

Velkokapacitní sál

Projednat možnosti zřízení velkokapacitního sálu pro řadu kultuních lokalita dle záměru
a komunitních aktivit. Aktivně působit na investory k vybudování
investora
takové infrastruktury v rámci svých záměrů, např. nový kostel na
Černé Mostě, stadion Hloubětín apod.

obecná podpora

Rozšířit kapacitu MŠ Chvaletická

Rozšíření kapacity MŠ o jednu třídu (12 dětí).

Hloubětín

realizace akce

Navýšit počet přípravných tříd v ZŠ

Jedná se o jednu třídu v ZŠ Hloubětínská a jednu třídu v ZŠ
Šimanovská.

Hloubětín
Kyje

realizace akce

OŘEŠ

MŠ Kyje - Hutě

Zřízení MŠ se 2 třídami s kapacitou 56 dětí až 4 třídami a kapacitou
112 dětí.

Kyje - Hutě

realizace akce

OŘEŠ

MŠ Jahodnice

Zřízení MŠ se 2 třídami s kapacitou 56 dětí až 4 třídami a kapacitou
112 dětí.

Jahodnice

realizace akce

OŘEŠ

Optimalizace počtů žáků MŠ a ZŠ

Připravit studii/návrh/projekt na optimalizaci (rovnoměrné
rozložení) počtů žáků na všech MŠ a ZŠ motivací rodičů a škol s
ohledem na sociodemografický výhled na nejbližší období

všechny části Prahy 14

realizace akce

OSMI

Zateplení budov MŠ Vybíralova 967, 968,
969

Zateplení objektu.

Černý Most

realizace akce

OSMI

Zateplení budovy MŠ Paculova, MŠ
Vybíralova 968 - ZTI

Zateplení objektu.

Černý Most

realizace akce

OSMI

Zateplení budovy ZŠ Chvaletická Rochovská

Zateplení objektu.

Hloubětín

realizace akce

OSMI

Zateplování a opravy budov ZŠ a MŠ

Zpracování studie/projektu/záměru na další zateplování budov ZŠ a všechny části Prahy 14
MŠ a opravy elektrických sití , IT, aj.

realizace akce

OŘEŠ

Poradenská pracoviště při ZŠ

Iniciovat vznik školních poradenských pracovišť na dalších ZŠ a
připravit pravidla pro interní grantové řízení P14 v oblasti podpory
vzniku školních poradenských pracovišť.

všechny části Prahy 14

realizace akce

Kancelář starosty

Čistá Praha 14

Akce spočívá v motivaci veřejnosti k úklidu v MČ. Po vzoru z jiných
všechny části Prahy 14
měst akci uspořádá starosta, který spolu s dalšími představiteli MČ a
občany vyrazí do ulic a aktivně se zapojí do úklidu.

realizace akce

Praha 14 kulturní

Správa veřejných prostor

Podpora vytvoření komunikačního kanálu za účelem další motivace
občanů a výměny nápadů.

realizace akce

3.2.4

3.2.5

Řešit problém chybějícího sálu s kapacitou nad 300
osob

3.3
3.3.1

Vzdělávání a školství
Udržet dostatečnou kapacitu mateřských a základních OŘEŠ
škol
OŘEŠ

3.3.2

Zlepšovat technický stav a vybavenost budov a areálů
škol

3.3.3

Podpora školních poradenských pracovišť na
základních školách

3.4
3.4.1

Aktivní veřejný prostor
Aktivní účast veřejnosti na správě trvale udržitelného
veřejného prostoru

všechny části Prahy 14

Podnikání
4.1
4.1.1

Udržení stávajících a podpora přílivu dalších podnikatelských subjektů v MČ Praha 14
Podpora spolupráce městské části a soukromého
OSPK
Informační portál pro podnikatele
sektoru

Rozšíření webových stránek MČ se zaměřením na podnikatele
(změny legislativy, podmínyk, nabídky volných prostor apod.)

ÚMČ

realizace akce

Kancelář starosty

Soutěž "Podnikatel/provozovna roku"

Uspořádání soutěže například formou ankety za účelem zjištění
ÚMČ
nejlepší provozovny (podniku, obchodu) působící na Praze 14. Akce
bude mít z hlediska rozšíření potenciální klientely pozitivní dopad na
podnikání subjektů, které jsou u svých zákazníků oblíbení vstřícnost, poctivost, unikátnost apod.

realizace akce

OSMI

Mapa ploch pro podnikání

Vytvoření tištěné a webové verze nabídky volných ploch a prostor
vhodných k podnikání

ÚMČ

realizace akce

Iniciovat kroky vedoucí ke zpracování koncepce ploch a objektů v
majetku MČ a HMP (např. Poliklinika Parník, Kardašovské)

Gen. Janouška 902/17,
Černý Most

realizace akce

4.1.2

Zmapování a vytvoření nabídky volných ploch a
prostor vhodných k podnikání

4.1.3

Zpracovat koncepci využití prostor v majetku městské OSMI
části a hl. m. Prahy

Vytvoření koncepcí využití majetku

4.1.4

Podpora využití nevyužitých ploch a objektů

OSMI

Příprava ploch a objektů pro podnikatelské Na základě zjištění zájmu obyvatel MČ provést výběr vhodných ploch
aktivity
a objektů pro podporu podnikání. Zpracování souvisejících studií pro
realizaci revitalizací a rekonstrukcí.

4.2
4.2.1

Dlouhodobě stabilizovat finanční zdroje MČ Praha 14
Realizace opatření posilující příjmy rozpočtu městské
části

Správa majetku
Praha 14 a.s.

Prodej bytů

V návaznosti na poptávku občanů případně pokračovat v odprodeji
bytů do soukromého vlastnictví za podmínky dodržení ustanovení
schválené Bytové politiky MČ.

4.2.2

Precizovat a nadále systematicky používat systém
finančního plánování ve vazbě na investiční
rozhodování

OŘEŠ

Zavedení informačního systému pro
finanční plánování

Nákup informačního systému pro plánování a finanční řízení MČ a
ÚMČ
jejích příspěvkových organizací. Systém by měl umožňovat tvorbu
komplexního pohledu na vybrané ekonomické ukazatele pro vedení
úřadu, práci s rozpočtem a rozpočtovým výhledem, sledování
souvztažnosti finančních toků, jejich projevů v různých
ekonomických agendách, a sledování vlivů na ekonomické ukazatele
a celkový stav hospodaření MČ.

objednání a užívání SW

4.2.3

Zpracování expertního posouzení modelů správy
majetku

Kancelář starosty

Studie variant správy majetku a bytového
fondu

Zadání zpracování nezávislého posudku, který zhodnotí možnosti a
ekonomickou efektivnost činnosti Správy majetku Praha 14 a.s.

ÚMČ

zadání studie
návrh opatření

4.2.4

Posílení dotačních vztahů s hl. m. Praha

Kancelář starosty

Návrh modelu dotačních vztahů s ohledem Iniciovat jednání s představiteli HMP za účelem nastavení
na potřeby MČ
optimálního modelu dotačních vztahů s ohledem na potřeby MČ.

ÚMČ

iniciace procesu

4.2.5

Působit na hl. m. Praha k předání majetku na území
Prahy 14 do správy MČ

ODOP

Zpracování dlouhodobého plánu
rekonstrukcí a oprav komunikací HMP

Aktivní spolupráce na zpracování plánu rekonstrukcí a oprav
komunikací s důrazem na zájmy MČ.

území MČ

spolupráce s HMP

ODOP

Systém vlastnictví a správy komunikací

Připravit návrh systémového a logického rozdělení vlastnictví a
správy komunikací mezi MČ a HMP (HMP primárně 1.třída
komunikací, ostatní MČ) vč. převedení odpovídajících prostředků na
údržbu a obnovu.

území MČ

iniciace procesu

vybrané komunikace

realizace akce

realizace akce

ÚMČ

koordinace prodeje

Doprava a životní prostředí
5.1
5.1.1

Usměrněná automobilová doprava zajišťující dobrou obslužnost městské části
Snížit dopravní zatížení na hlavních dopravních osách člen Rady
Omezení průjezdnosti MČ
odpovědný za
dopravu a za
územní rozvoj

Iniciovat a aktivně se podílet na řešení snížení dopravní zátěže
hlavních průjezdných komunikacích MČ (Kbelská, Poděbradská,
Českobrodská, …)

5.1.2

Zvýšit bezpečnost a komfort pěší dopravy a
cyklodopravy

Iniciovat jednání s dobrovolníky, institucemi za účelem kvalitního území MČ
značení cyklostezek a ostatního orientačního značení na území MČ

realizace akce

území MČ

realizace akce

ODOP

Značení cyklotras, cyklostezky, orientační
značení

ODOP

Cyklostezky

5.1.2

Zvýšit bezpečnost a komfort pěší dopravy a
cyklodopravy

ODOP

Zařízení pro odstavování kol

Zpracovat analýzu potřeb a míst pro umístnění zařízení pro
odstavování kol

realizace akce

5.1.3

Realizovat opatření generelu dopravy

ODOP

Poskytnout aktivní součinnost institucím a organizacím v jejichž
kompetenci je realizace zmíněných opatření

Broumarská, Rožmberská realizace akce

5.2
5.2.1

Zdravá a čistá Praha 14 s dostatkem veřejné zeleně
Obnova a rozvoj kvalitní městské zeleně

Reailzace opatření vedoucí ke zklidnění
dopravy v prostotoru Broumarská
Rožmberská

ODOP

Zkvalitnění sídlištní zeleně a její údržby

Vytvoření systému, zpracování plánu a aktivní jednání s vlastníky
pozemků v sídlištní zástavbě.

vybrané lokality P14

realizace akce

ODOP

Revitalizace parků

Etapizace přeměny nevyužívaných ploch na parky s rekreačními a
volnočasovými aktivitami (např. Krčínovo náměstí, Centrální park)

vybrané lokality P14

realizace akce

ODOP

Přeměna nevyužívaných ploch na parky
s rekreačními a volnočasovými aktivitami

Etapizace a případná aktualizace jednotlivých kroků přeměny
nevyužívaných ploch na parky s rekreačními a volnočasovými
aktivitami (park Borská, Broumarská Sever-Jih, park U Čeňku)

vybrané lokality P14

realizace akce

ODOP

Ochrana přírodně cenných lokalit

Aktivní kontrola a přijetí systémových řešení ochrany přírodně
cenných lokalit. Primárním zájmem eliminace devastace a
zastavováví tohoto území.

vybrané lokality P14

realizace akce

ODOP

Monitoring a informovanost o stavu
životního prostředí

Rozšíření webových stránek MČ o informace o stavu životního
prostředí (emise, prašnost).

ÚMČ

realizace akce

5.2.2

5.2.3

Rozšiřování zelených ploch s rozvíjející se rekreační
funkcí

Optimalizace systému péče o životní prostředí

