Programové prohlášení Rady MČ Prahy 14 pro volební období 2014 - 2018
Programové prohlášení na období 2014–2018 je dohodou koaličních partnerů TOP09, ČSSD, ODS a
SZ. Vychází z volebních programů a potřeb obyvatel Prahy 14.
1 ÚZEMNÍ ROZVOJ A VÝSTAVBA
1.1 Vytvořit celkovou koncepci rozvoje Prahy 14. Dbát na maximální šetrnost při rozvoji MČ Prahy 14
vzhledem k životnímu prostředí a kvalitě života obyvatel. Zavádět do praxe zásady udržitelného
rozvoje.
1.2 Soustředit se na zkvalitňování občanské vybavenosti a usilovat o její vhodné rozmístění.
1.3 Řešit urbanistické detaily klíčových veřejných prostor jednotlivých sídelních celků čtvrti, jejich
dostavbu, úpravu ve smyslu posílení funkcí místa a městského prostředí
1.4 Podporovat revitalizaci náměstí v Hloubětíně a posilovat přirozené centrum této čtvrti. Nová
zástavba s úměrnými prostory náměstí bude akcentovat městské prostředí s preferencí chodců a
obchodní vybavenosti, a to včetně posílení historických vazeb Hloubětína
1.5 Připravit v rámci regenerací sídlišť koncepční řešení využití parteru sídliště Černý Most III z
hlediska řešení dopravy v klidu, prostupnosti, organizace zelených ploch, sítě volnočasových ploch,
orientačního systému i městského mobiliáře
1.6 Podporovat transformaci pozemků severně od ulice Kolbenova s převahou obchodní a
administrativní vybaveností a službami.
1.7 Ve vazbě na novou výstavbu Na Hutích podporovat založení nového multifunkčního centra této
čtvrti kolem ulice Budovatelská s odpovídající občanskou vybaveností
1.8 Napomáhat k dokončení jižního prostoru před stanicí metra Černý Most s využitím, kde bude
převažovat administrativa, městská a obchodní vybavenost a služby
1.9 Prosazovat udržení charakteru jednotlivých čtvrtí a vytvořit regulační limity u jednotlivých
obytných lokalit, nepřipustit další výrazné zahušťování stávající zástavby
1.10 Důkladně posuzovat jednotlivé záměry na výstavbu s ohledem na reálné možnosti území a
potřeb obyvatel. Požadovat dostatečnou občanskou vybavenost při posuzování větších stavebních
projektů.
1.11 Podporovat realizaci parku „U Čeňku“, který je projektem celoměstského významu s
mnohostranným využitím širokého spektra sportovních či jiných volnočasových aktivit v rámci
relaxace a odpočinku. Navázat a zasadit se o rozvoj západní části parku Čihadla. Vybudováním
rozhledny a realizací zprostupnění území vytvořit fenomén ve smyslu jeho jedinečnosti a identity při
respektování jeho unikátního přírodního charakteru.
1.12 Spolupracovat na vytvoření podmínek k prostupnosti území a pěší dopravy včetně odstraňování
bariér v uličním prostoru.
2 DOPRAVA A INFRASTRUKTURA
2.1 Při posuzování nových staveb respektovat dopad na dopravní situaci v oblasti. Požadovat kvalitní
dopravní řešení spojené se zajištěním dostatečného počtu parkovacích a odstavných stání.
2.2 Ve spolupráci se správci komunikací usilovat o zlepšení technického stavu silnic a chodníků,
usilovat o maximalizaci investic do našeho území. Pokračovat v rekonstrukcích komunikací ve
vlastnictví MČ.
2.3 Zasadit se o omezení negativních vlivů dopravy na obyvatele Prahy 14, zejména formou
zklidňování dopravy (omezování tranzitu, zóny 30 v obydlených oblastech, zklidnění Poděbradské,
Ocelkovy, Cíglerovy a Chlumecké) a podpory protihlukových opatření.
2.4 Trvat na kultivaci prostoru autobusového terminálu Černý Most včetně vybudování nového
příjezdu k jeho parkovišti mimo Bryksovu ulici.

2.5 Nadále vyžadovat po ROPID aktivní řešení podnětů na zvyšování kvality MHD – preference,
úroveň vozového parku, vedení linek a jízdní řády. Podpořit vznik přestupních bodů mezi jednotlivými
druhy dopravy, zejména nových železničních zastávek na Rajské Zahradě a Jahodnici.
2.6 Ve spolupráci s policií provádět účinnou optimalizaci dopravního značení. Realizovat koncepční
opatření pro omezení nákladní dopravy v Praze 14.
2.7 Podpořit navýšení P+R stání v lokalitě Černý Most a v koordinaci s magistrátem realizovat zřízení
parkovacích zón pro rezidenty v okolí stanic metra.
2.8 Iniciovat a podporovat opatření přispívající k rozvoji pěší a cyklistické dopravy:
 Propojení Rajské Zahrady a Hutí lávkou pro pěší
 Propojení cyklotras podél Rokytky od Hořejšího rybníka směrem do Kyjí a Hostavic
 Cyklopropojení se sousedními MČ
 Rozvoj bezpečnostních a bezbariérových opatření pro pěší a cyklisty
2.9 Realizovat osvětové akce ke správnému a bezpečnému chování v dopravě
2.10 Aktivní spolupráce s institucemi a organizacemi, v jejichž kompetenci je realizace opatření
z generelu dopravy
3 ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ
3.1 Rozvíjet a řádně pečovat o veřejnou zeleň. Zajistit systematický a efektivní úklid silnic, chodníků a
veřejných prostranství ve správě MČ Praha 14. K úklidu využít také osoby vykonávající veřejně
prospěšné práce, veřejnou službu či osoby ve výkonu trestu.
3.2 Realizovat projekty na rozvoj parkových ploch – park Pilská, Broumarská sever.
3.3 Naplňovat aktivity v rámci koncepce rozvoje dětských hřišť a připravovat její průběžnou
aktualizaci.
3.4 Pokračovat v osvětových akcích pro majitele psů a realizaci kontrol na dodržování právních
předpisů upravující pohyb psů na veřejných prostranstvích.
3.5 Iniciovat vznik psí louky v parku U Čeňku.
3.6 Usilovat o optimalizaci sběru tříděného odpadu a rozšiřování sběru dalších komodit. Prověřit
možnosti použití podzemních nádob na exponovaných místech. Zvýšit kontrolní činnost v oblasti
pořádku kolem odpadních nádob.
3.7 Rozvíjet opatření v rámci šetrného provozu úřadu. Prověřit možnosti využití služebních
kol/elektrokol pro úředníky.
3.8 Navázat spolupráce se zástupci ČSZ. Podporovat vznik komunitních zahrad.
3.9 Prosazovat opatření pro boj s vandalismem – informační kampaň, systém pro hlášení závad,
komunikovat s dotčenými vlastníky.
3.10 Postupně omezovat velkoplošnou reklamu na pozemcích ve správě MČ. Zaměřit se na
vyhledávání a postihování nelegální reklamy.
3.11 Spoluvytvářet programy na téma životního prostředí a jeho ochrany.
3.12 Ochranu přírodně cenných lokalit, aktivní kontrola a přijetí systémových řešení ochrany za
účelem eliminace devastace a zastavování území.3.13. Monitoring stavu životního prostředí (emise,
prašnost) a poskytování informací o aktuálním stavu na webových stránkách.
4 KULTURA, SPORT A VOLNÝ ČAS
4.1 Prostřednictvím grantového systému a příspěvkové organizace Praha 14 kulturní pokračovat v
podpoře kulturních, volnočasových a sportovních aktivit a zajistit jejich další rozvoj.
4.2 Dokončit rekonstrukci volnočasového centra Plechárna.
4.3 Realizovat projekt komunitního centra Hloubětínská 55.
4.4 Rozvoj sportovišť, dětských hřišť a volnočasových ploch dle schválené koncepce.
4.5 Pokračovat v pořádání společenských akcí - koncerty, výstavy a festivaly.
4.6 Podporovat komunitní život a vytvářet podmínky pro jeho rozvoj.

5 BEZPEČNOST A VEŘEJNÝ POŘÁDEK
5.1 Ve spolupráci s Městskou policií a Policií ČR zvyšovat bezpečnost a pocit bezpečí obyvatel městské
části Praha 14, zaměřit se na bezpečnost dětí v okolí školských zařízeních.
5.2 Pokračovat v realizaci dlouhodobého programu primární prevence a prevence rizikového chování
na základních školách.
5.3 Podporovat programy protidrogové prevence a prevence rizikového chování.
5.4 Podporovat program Asistentů prevence kriminality a zvýšit počet strážníků v ulicích.
5.5 Realizovat programy prevence kriminality.
6 MA21, KOMUNIKACE, PODPORA PODNIKÁNÍ
6.1 Rozvíjet činnosti v rámci Místní Agendy 21, provedení auditu a zavedení indikátorů udržitelného
rozvoje.
6.2 Realizovat přípravné kroky pro vstup do kategorie B v rámci MA 21.
6.3 Posílit spolupráci s dalšími municipalitami v oblasti zkvalitnění procesů MA 21.
6.4 Zvyšovat míru zapojení veřejnosti do rozhodovacích procesů, pokračovat ve veřejných
projednáváních s občany.
6.5 Uspořádat osvětové akce a kampaně.
6.6 Navázat na dosavadní spolupráci s NNO a pracovat na jejím zefektivnění.
6.7 Zpracovat koncepci podpory podnikání a zahájit její realizaci.
6.8 Podílet se na rozvoji komunitního dobrovolnictví.
6.9 Neustále zlepšovat informovanost občanů o dění na MČ Praha 14 v tištěných i elektronických
médiích.
6.10 Navázat spolupráci s podnikatelskými subjekty, případně s mediálními partnery v oblasti
podpory konkrétních kulturních, volnočasových a sportovních aktivit.

7 BYTOVÁ POLITIKA
7.1 Nadále zkvalitňovat správu bytů a garáží v majetku MČ.
7.2 Zvýšit obsazenost a výnosy z pronájmu garážových stání. Finanční prostředky z nájemného budou
vynakládány primárně na investice a opravy bytového fondu.
7.3 Rada městské části připraví převod bytů do osobního vlastnictví všem nájemníkům, kteří o to
projeví zájem v domech, ve kterých je převod možný, za podmínky projeveného zájmu alespoň 60%
nájemníků. Tak aby zůstal ve správě MČ dostatečný bytů pro potřeby sociální a stabilizační, pro
zachování možnosti kompenzovat tíživou životní situaci občanů nebo poskytnutí bytu ve veřejném
zájmu.
8 ŠKOLSTVÍ A VZDĚLÁVÁNÍ
8.1 Vytvářet podmínky pro zvyšování kvality vzdělávání v MŠ a ZŠ, jejichž zřizovatelem je MČ Praha 14
8.2 Zřídit mateřskou školu v lokalitě Jahodnice a Hutě výstavbou nebo adaptací stávajícího objektu s
využitím dotačních programů.
8.3 Dokončit rozpracované projekty zateplení budov mateřských škol Vybíralova 967, 968 a Paculova.
8.4 Realizovat výstavbu tělocvičny při ZŠ Šimanovská.
8.5 Zřídit ve vybraných mateřských školách Vybíralova 968, Šebelova a Zelenečská třídy pro děti ve
věku od 2 – 3 let s využitím dotačních programů.
8.6 Prosadit vznik Školních poradenských pracovišť v jednotlivých základních školách za účelem
zvýšení kvality péče o žáky základních škol, zejména o žáky se speciálními vzdělávacími potřebami
(žáci se sociálním a zdravotním znevýhodněním, zdravotním postižením, žáci nadaní, žáci-cizinci) s
využitím dostupných dotačních programů.
8.7 Podpora nabídky kvalitních volnočasových aktivit.
8.8 Podpora intervenčních a adaptačních programů na základních školách.

8.9 Podporovat průběžnou dostupnost přípravných tříd v pěti základních školách.
8.10 Podporovat zvýšení počtu asistentů žáka a pedagoga v MŠ a ZŠ
8.11 Propojit pravidelné hodnocení ředitelů MŠ a ZŠ s celkovým hodnocením škol na základě předem
daných kritérií (vlastní hodnocení příspěvkových organizací, SWOT analýza, mapy škol apod.).
8.12 Zvyšovat právní gramotnost ředitelů škol nastavením pravidelného dalšího vzdělávání
8.13 Podpora dalšího odborného vzdělávání učitelů a učitelek ZŠ a MŠ.
8.14 Podílet se na proměně školních jídelen směrem ke zdravému stravování v souladu se záměry
MŠMT.
8.15 Vytvoření příležitostí pro vzájemné sdílení zkušeností mezi jednotlivými mateřskými a základními
školami.
8.16 Podporovat propojení MŠ a ZŠ s příspěvkovou organizací Praha 14 kulturní v oblastech
kulturních, sportovních a volnočasových.
8.17 Podporovat MŠ a ZŠ ve zvyšování kvality školy

9 SOCIÁLNÍ A ZDRAVOTNÍ SLUŽBY
9.1 Rozvíjet sociální a další návazné služby a pokračovat v systematické podpoře poskytovatelů sítí
sociálních služeb v návaznosti na cíle, potřeby obyvatel a priority střednědobého plánu rozvoje
sociálních služeb MČ Praha 14 komunitní plán sociálních služeb), s důrazem na zachování a postupné
rozšíření nabídky takových sociálních služeb, které umožní zdravotně postiženým, nemocným a
seniorům setrvat v jejich přirozeném prostředí co možná nejdéle.
9.2 Prostřednictvím grantových programů naplňovat střednědobý plán rozvoje sociálních služeb MČ
Praha 14 a to nejméně v takovém rozsahu jako v letech předešlých.
9.3 Vytvářet podmínky pro zajišťování prevence rizikového chování v základních školách a dalších
zařízeních.
9.4 Využívat dotační tituly k vytváření pracovních míst pro dlouhodobě nezaměstnané občany MČ
Prahy 14.
9.5 Úzce spolupracovat se spolky a zájmovými skupinami při rozvoji infrastruktury pro zdravotně
znevýhodněné občany.
9.6 Vytvářet podmínky a prostředí podporující integraci cizinců a menšin žijících na území městské
části.
9.7 Posílit služby domácí péče pro bezmocné spoluobčany.
9.8 Podporovat zdravý životní styl obyvatel MČ Prahy 14 prostřednictvím realizace kampaní a
rozšířené nabídky volnočasových aktivit pořádaných nebo podporovaných MČ Prahy 14.
9.9 Společensky odpovědné zadávání veřejných zakázek, jako jeden ze způsobů vytváření pracovních
míst pro nezaměstnané obyvatele městské části.
9.10 Podporovat aktivního stáří formou nabídky volnočasových, klubových a společenských,
kulturních a sportovních aktivit, zejména ve spolupráci s organizacemi, které se zaměřují na podporu
důstojného a aktivního stáří.
9.11 S ohledem na potřebné kapacity domova pro seniory v první fázi navýšit kapacitu domova pro
seniory rekonstrukcí a přístavbou objektu v Bojčenkově ul. do roku 2018. Ve druhé fázi navrhnout
řešení nového objektu, který by uspokojil vyšší poptávku po této sociální službě s výhledem
zprovoznění takového zařízení do roku 2022.
9.12 Realizovat koncepci dostupného bydlení a programů podporující tuto koncepci a bydlení pro
zdravotně znevýhodněné občany.
9.13 Nadále rozvíjet projekt Komplexní práce v sociálně vyloučených lokalitách schváleným
zastupitelstvem městské části v červnu roku 2012 s cílem podporovat občany ohrožené sociálním
vyloučením a chudobou.

10 EKONOMIKA A ROZPOČET
10.1 Realizovat odpovědné a transparentní hospodaření a finanční řízení MČ Praha 14.
10.2 Účelně a hospodárně nakládat s finančními prostředky MČ Praha 14/finančními zdroji.
10.3 Stabilizovat finanční zdroje MČ Praha 14, tj. zajistit čerpání finančních prostředků z dotačních
programů ministerstev, rozpočtu hl. m. Prahy a strukturálních fondů EU v rámci programového
období 2014-2020.
10.4 Aktivně vystupovat ve věci posílení finančních vztahů s hl. m. Prahou.
10.5 Precizovat systematické používání systému finančního plánování včetně vazby na investiční
rozhodování.
10.6 Stanovit priority čerpání kapitálových výdajů a vytvořit dlouhodobě udržitelnou rozpočtovou
strategii.
10.7 Provádět důslednou kontrolu hospodaření příspěvkových organizací zřizovaných MČ Praha 14.

