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ÚVOD A VZNIK DOKUMENTU
Dokument „10 Příležitostí Prahy 14“ – VYHODNOCENÍ nahrazuju dříve zpracovaný
Komunitní plán Zdravé městské části Prahy 14 – VYHODNOCENÍ. V dokumentu jsou
zpracovány zejména výstupy z Veřejného fóra, Dětského fóra a dalších akcí se zapojením
veřejnosti (veřejných setkání, veřejných debat, jednání u kulatých stolů, anket apod.).
Podněty veřejnosti týkající se sociální oblasti zejména rozvoje sociálních a návazných služeb
jsou podrobně zpracovány v Komunitním plánu sociálních služeb na území městské části
Praha 14.
Původní zpracování Komunitního plánu Zdravé městské části Praha 14 vycházelo z metodiky
Národní sítě Zdravých měst ČR, jejímž platným členem je MČ Praha 14 od roku 2009. Přijetím
Deklarace projektu Zdravá městská část Praha 14 se městská část zavázala k naplňování
mezinárodně uznávaných doporučení EU a OSN v rámci kvality veřejné správy a rozvoje
města, zejména pak místní Agendy 21, místní realizaci dokumentu Zdraví 21 a místního
Akčního plánu zdraví a životního prostředí (LEHAP). Komunitní plán byl dokumentem, který
sloužil jako akční plán MČ Praha 14 v období příprav strategického plánu a jako důležitý
podklad pro proces strategického plánování a řízení zejména pro tvorbu a aktualizaci
Akčního plánu strategického plánu rozvoje MČ Praha 14. Pro zpřehlednění procesu akčního
plánování byl Komunitní plán zahrnut do Akčního plánu strategického plánu rozvoje MČ
Praha 14.
Dokument „10 Příležitostí Prahy 14“ – VYHODNOCENÍ byl zpracován v součinnosti
s vedoucími příslušných odborů/oddělení, prochází roční aktualizací tak, aby bylo možno
zapracovat výstupy akcí se zapojením veřejnosti a zároveň docházelo k průběžnému
hodnocení jednotlivých opatření a aktivit.
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PRIORITNÍ OBLASTI
1) Veřejná správa, strategický a územní rozvoj
2) Životní prostředí
3) Doprava
4) Sociální problematika, sociopatologické jevy, bydlení
5) Zdravý životní styl, prevence a zdravotnické služby
6) Školství a vzdělávání, osvěta
7) Kultura, sport a volný čas
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OPATŘENÍ A AKTIVITY:
1. Veřejná správa, strategický a územní rozvoj
1.1. územní rozvoj MČ Praha 14
1.1.1. víceúčelový rekreační veřejný prostor v lokalitě Broumarská sever - jih7P/2014
1.1.2. vybudovat koupaliště P/2014
1.1.3. urychlit revitalizaci jižní části náměstí v Hloubětíně u metra B 9P/2015
1.2. informovanost veřejnosti o činnosti MČ Praha 14
1.2.1. vytvořit a zveřejnit seznam brigád pro věkovou kategorii 15+ prostřednictvím
informačních kanálů MČ Praha 14 7P/2014 - návrh na vyřazení
2. Životní prostředí
2.1. revitalizace městských prostranství a regenerace sídlišť
2.1.1. neopravené povrchy hřišť a veřejné plácky na Praze 14 10P/2013
2.1.2
opravit a rekonstruovat veřejné sídlištní prostory 7P/2014
2.1.3. realizace veřejného ohniště na území Prahy 14 10P/2013 - návrh na vyřazení
2.1.4. realizace psí louky na Černém Mostě P/2013, P/2015
2.1.5. kultivovat prostor v okolí Kyjského rybníka 9P/2015, P/2015
2.2. údržba a úklid zeleně
2.2.1. úprava centrálního parku na Černém Mostě - rozšíření, více zeleně P/2014
2.2.2. řešit nevyhovující stav koryta Rokytky - protipovodňová opatření 7P/2014
3. Doprava
3.1. bezbariérová Praha 14
3.1.1. realizace dílčích opatření v odstraňování bariér 10P/2013 - návrh na vyřazení
3.2. budování cyklostezek a cyklotras ve městě
3.2.1. propojit sousední městské části pro pěší a cyklisty, vybudovat chybějící přechody
7P/2014
3.2.2. vybudování in - line stezky P/2014 - návrh na vyřazení
3.3. zkvalitnění MHD a dopravní obslužnosti
3.3.1. navýšit autobusové spoje č. 110 ve špičce P/2014 - návrh na vyřazení
3.3.2. obnovení linky autobusu č. 186 v původním rozsahu (Černým Most – nádraží
Holešovice) 7P/2014
3.4. rozvoj dopravy na MČ Praha 14 a dopravní bezpečnost
3.4.1. odhlučnit Pražský okruh 10P/2013, 9P/2015
3.4.2. urychlit výstavbu lávky spojující rajskou zahradu a Kyje - Na Hutích 9P/2015
4. Sociální problematika, sociopatologické jevy, bydlení
4.1. bezpečnost a snížení kriminality na MČ Praha 14
4.1.1.
zajistit bezpečnost v okolí stanic metra B (Hloubětín, Rajská Zahrada a Černý
Most) 10P/P/2013 - návrh na vyřazení
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4.1.2.
zajistit bezpečnost v okolí ul. Ocelkova P/2013 - návrh na vyřazení
4.1.3.
zajistit bezpečnost po setmění P/2014 - návrh na vyřazení
4.1.4.
realizovat program na sběr injekčních stříkaček na sídlišti Černý Most 9P/2015
4.2. bydlení
4.2.1.
privatizace bytového fondu 10P/2013, 9P/2015
4.2.2.
údržba bytového fondu - návrh na vyřazení
4.3. nezaměstnanost
4.3.1.
zřídit mini home a mini jobs pro lidi bez domova (noclehárna a systém brigád)
P/2015
4.3.2.
podporovat vznik pracovních příležitostí pro dlouhodobě nezaměstnané
9P/2015
5. Zdravý životní styl, prevence, zdravotnické služby
5.1. zdravotnické služby
5.1.1. zachování dostupnosti urgentní zdravotnické péče P/2013 - návrh na vyřazení
6. Školství, vzdělávání, osvěta
6.1. provozní záležitosti školských zařízení
6.1.1.
výběr ze dvou jídel ve školních jídelnách P/2014 - návrh na vyřazení
6.1.2.
rozšířit formu zdravého stravování žáků základních škol 9P/2015
6.1.3.
provozovat školní družinu během letních prázdnin alespoň na jedné základní
škole v Praze 14 9P/2015
6.2. rozvoj školství
6.2.1.
zřídit mateřskou školu v Hostavicích 7P/2014
6.2.2.
zřídit mateřskou školu v Kyjích - Na Hutích 7P/2014
6.2.3.
sledování možnosti řešení chybějící tělocvičny ZŠ Šimanovská P/2013/2014
7. Kultura, sport, volný čas
7.1. rozvoj aktivit pro volný čas dětí a mládeže
7.1.1.
realizace zóny pro městská sportoviště (vhodná místa pro setkávání, vhodné
trávení volného času pro děti na ulici) 10P/2013
7.1.2.
realizovat více sportovních turnajů mezi školami P/2015
7.1.3.
vybudovat klub (hudební a taneční) pro teenagery na Černém Mostě P/2015návrh na vyřazení
7.1.4.
zřídit letní kino na Plechárně P/2015
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1. VEŘEJNÁ SPRÁVA, INFORMOVANOST, STRATEGICKÝ A
ÚZEMNÍ ROZVOJ
1. 1. územní rozvoj MČ Praha 14
1.1.1. víceúčelový rekreační veřejný prostor v lokalitě Broumarská sever – jih 7P/2014
popis
výstupy
kritéria plnění
vstup
termín realizace
náklady celkem
náklady MČ
zodpovědnost
realizátor
komentář

Vytvořit prostor pro veřejný odpočinek a relaxaci v přírodě v lokalitě
Broumarská zejména na sever při Kyjském rybníku.
projektová dokumentace, finanční zajištění
plocha /m2/, aktivita
územní plán, studie, záznam z veřejného projednání (Fórum Zdravé MČ Praha
14, Dětské fórum)
2015 - 2016
10 000 000, - Kč
2 000 000,- Kč (při schválení dotace ve výši 10 mil Kč)
radní pro územní rozvoj, radní pro oblast pro životní prostředí
ODOP, OSMI
Je zpracována projektová dokumentace pro revitalizaci břehu Kyjského
rybníka
Od roku 2013 je zajištěna seč přilehlých pozemků a hledají se možnosti
využití ploch
V březnu 2014 proběhlo veřejné projednání záměru revitalizace břehu
Kyjského rybníka
Proběhla dendrologická studie
Koncem srpna 2014 byl upraven a opraven chodník s přechodem pro
chodce na Tálinské ulici ve směru od Vajgarské ulice pod „Bioregenou“
V návaznosti na projednání s veřejností a jejich náměty jsou k dispozici
4. Základní varianty využití pozemků:
•
přírodní koupaliště - biotop
•
park – plocha pro aktivní rekreaci
•
ekofarma/ekocentrum
•
byty zvláštního určení

1.1.2. vybudovat koupaliště P/2014
popis
výstupy
kritéria plnění
vstup

Prověřit aktuální možnosti zřízení koupaliště na území MČ Praha 14, prověřit
možnosti spolufinancování a vyhledat případné partnerské organizace.
analýza možností
usneseni RMČ
Dětské fórum

termín realizace
náklady celkem
náklady MČ

2015 - 2016
v rámci provozních nákladů
v rámci provozních nákladů
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zodpovědnost

radní pro územní rozvoj, radní pro oblast investic a majetku

realizátor
komentář

OI, KS OUR
Aktuálně se zvažuje přírodní koupaliště – biotop na pozemcích v severní
části Broumarské; vhodné je zajistit studii proveditelnosti

1.1.3 urychlit revitalizaci jižní části náměstí v Hloubětíně u metra 9P/2015
popis

Hlavním prvkem plochy náměstí je prstenec pevných a stánkových konstrukcí,
dále umístění kavárny, restaurace a zázemí pro stánkaře, dětské hřiště, mobiliář
a komplexní úpravy povrchu, aby prostor fungoval pro shromažďování a různé
veřejné akce.

Výstupy

kvalitní veřejný prostor

kritéria plnění

kolaudace

vstup

veřejné fórum 2015

termín realizace

2015 - 2016

náklady celkem

32 mil. Kč - TSK, hl. m. Prahy

náklady MČ

bez nákladů

zodpovědnost

radní pro oblast územního rozvoje

realizátor

KS OUR

komentář

Vyhotovena je projektová dokumentace pro umístění stavby, která se
nyní projednává
Zajišťují se stanoviska dotčených orgánů a vyjádření správců sítí
V září 2015 proběhla participační akce se zapojením veřejnosti „Zažít
náměstí v Hloubětíně jinak“

1. 2. informovanost veřejnosti o činnosti MČ Praha 14
1.2.1. vytvořit a zveřejnit seznam brigád pro věkovou kategorii 15+ prostřednictvím
informačních kanálů MČ Praha 14 7P/2014 - návrh na vyřazení
popis
výstupy
kritéria plnění
vstup

Vytvořit a zveřejnit seznam brigád pro věkovou kategorii 15+ prostřednictvím
informačních kanálů MČ Praha 14.
zveřejněný seznam brigád
počet zveřejněných seznamů
Fórum Zdravé MČ Praha 14

termín realizace
náklady celkem
náklady MČ
zodpovědnost

2015
v rámci provozních nákladů
v rámci provozních nákladů
starosta, radní pro místní Agendu 21

realizátor
komentář

KS OSPK
Oslovení podnikatelů a drobných živnostníků prostřednictvím ŽO
NNO - poradenská činnost při výběru brigád a zaměstnání
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2. ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ
2. 1. revitalizace městských prostranství a regenerace sídlišť
2.1.1 neopravené povrchy hřišť a veřejné plácky na Praze 14 10P/2013
popis
výstupy
kritéria plnění
vstup

Realizovat přípravné činnosti pro opravu povrchů hřišť a úpravu veřejných
plácků.
projektová dokumentace, územní řízení
finanční zajištění
Strategie kultury, sportu a volnočasových aktivit

termín realizace
náklady celkem
náklady MČ
zodpovědnost

průběžně
v rámci provozních nákladů
v rámci provozních nákladů
starosta

realizátor
komentář

KS OUR, ODOP
Zmapováno 32 veřejných plácků je na pozemcích HMP, 1 veřejný plácek
na pozemku MČ Praha 14.
V roce 2014 proběhla 3 veřejná projednání k revitalizaci vnitrobloku B,
C, E na sídlišti Černý Most II, byla podána žádost o dotaci v rámci 14.
výzvy OPKPK, žádost nebyla podpořena
IPR – jednání o systémové podpoře úprav veřejného prostoru ve
vlastnictví HMP
Ve spolupráci s IPR Praha a P14Kulturní a dalších aktérů probíhá pilotní
projekt k vytvoření revitalizace veřejného prostoru vnitrobloku
Vybíralova
Proběhla výstavba parku s dětským hřištěm v ul. Vizírská, součástí bylo
též parkoviště
Postaveno parkoviště v ul. Vlčkova.
2014 -2015 vybudována 5 nových DH, workoutové hřiště, seniorpark +
úpravy na dalších 2 dětských hřištích

2.1.2 opravit a rekonstruovat veřejné sídlištní prostory 7P/2014
popis
výstupy
kritéria plnění
vstup

Prověřit možnosti oprav a rekonstrukcí veřejných prostor v sídlištní zástavbě.
finanční analýza, podané projektové žádosti
počet zjištěných možností
Fórum Zdravé MČ Praha 14

termín realizace
náklady celkem
náklady MČ
zodpovědnost

2015 - 2016
v rámci provozních nákladů
v rámci provozních nákladů
radní pro oblast investic

realizátor
komentář

OI
Ve spolupráci s IPR Praha a P14Kulturní a dalších aktérů probíhá pilotní
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projekt k vytvoření revitalizace veřejného prostoru vnitrobloku
Vybíralova

2.1.3 realizace veřejného ohniště na území Prahy 14 10P/2013 - návrh na vyřazení
Popis
Výstupy
kritéria plnění
vstup

Vytipovat lokality a realizovat přípravné činnosti pro vybudování veřejného
ohniště.
vytypované lokality, projektové podklady, rozhodnutí ÚMČ
počet lokalit vytypovaných pro realizaci
Fórum Zdravé MČ Praha 14

termín realizace
náklady celkem
náklady MČ
zodpovědnost

2015
dle projektové dokumentace a výběrového řízení na zhotovitele
dle projektové dokumentace a výběrového řízení na zhotovitele
radní pro oblast životního prostředí

realizace
komentář

ODOP, P14kulturní
Na břehu Kyjského rybníka (nedaleko modelu rozhledny) bylo
vybudováno piknikové místo s ohništěm

2.1.4. realizace psí louky na Černém Mostě P/2013, P/2015
Popis
Výstupy
kritéria plnění
vstup

Vybudovat pilotní psí oplocenou louku s prvky pro agility v lokalitě Černý Most.
psí louka
zprovoznění
Fórum Zdravé MČ Praha 14, Dětské fórum 2015

termín realizace
náklady celkem
náklady MČ
zodpovědnost

2016
odhad 500 000, - Kč
odhad 500 000, - Kč
radní pro oblast pro životní prostředí

realizátor
komentář

ODOP
Možnosti realizace psí louky bude předmětem veřejného projednání
v rámci plánovaného procesu revitalizace Centrálního parku

2.1.5. kultivovat prostor v okolí Kyjského rybníka 9P/2015
Popis
Výstupy
kritéria plnění
vstup

Revitalizovat a kultivovat břeh Kyjského rybníku.
plocha pro volnočasové aktivity
zprovoznění
Veřejné fórum 2015

termín realizace
náklady celkem
náklady MČ
zodpovědnost

dle dotačních možností
dle projektové dokumentace a výběrového řízení na zhotovitele
dle projektové dokumentace a výběrového řízení na zhotovitele
radní pro oblast pro životní prostředí

realizátor

ODOP, OSM, OI
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komentář

Úpravy jižní břeh - rozhledna
2014 - žádost o dotaci na realizaci
Instalace piknikového stolu a odpadkových košů
Vybudováno veřejné ohniště
Zázemí
Broumarská sever – urbanistická koncepce, veřejné projednání
proběhlo v roce 2014

2. 2. údržba a úklid zeleně
2.2.1 úprava centrálního parku na Černém Mostě - rozšíření, více zeleně P/2014
popis
výstupy
kritéria plnění
vstup
termín realizace
náklady celkem
náklady MČ
zodpovědnost
realizátor
komentář

Jednat o svěření Centrálního parku do správy MČ Praha 14 a následně
revitalizovat území.
rozhodnutí MHPM
udržovaná a revitalizovaná plocha
Dětské fórum
2014 - 2015
dle projektové dokumentace a výběrového řízení na zhotovitele
dle projektové dokumentace a výběrového řízení na zhotovitele
radní pro oblast pro životní prostředí
ODOP
V roce 2016 bude zpracována studie revitalizace Centrálního parku tak,
aby sloužil volnočasovým aktivitám obyvatel P14
Plánováno veřejné projednání k zjištění potřeb občanů – podklad pro
studie a realizaci revitalizace
MČ Praha 14 požádala hl. m. Praha o svěření pozemků

2.2.2. řešit nevyhovující stav koryta Rokytky - protipovodňová opatření 7P/2014
popis
výstupy
kritéria plnění
vstup
termín realizace
náklady celkem
náklady MČ
zodpovědnost
realizátor
komentář

Navrhnout řešení pro nevyhovující stav řeky Rokytky, zpracovat studii a
realizovat protipovodňová opatření.
studie, projektová dokumentace
usnesení dotčených veřejných institucí
Fórum Zdravé MČ Praha 14
2015 - 2016
investice MHMP
investice MHMP
radní pro oblast životní prostřední
ODOP
MHMP - studie a příprava protipovodňových opatření
Výřez břehů Rokytky v úseku suchý poldr Čihadla – Kyjský rybník
Automatizovaný varovný systém – čidla (Čihadla, Dolní Počernice)
Zpracován projekt pro územní řízení, bude žádáno o stavební povolení
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3. DOPRAVA
3. 1. bezbariérová Praha 14
3.1.1 realizace dílčích opatření v odstraňování bariér 10P/2013 - návrh na vyřazení
popis
výstupy
kritéria plnění
vstup
termín realizace
náklady celkem
náklady MČ
zodpovědnost
realizátor
komentář

Zpracovat dílčí projekty malého rozsahu pro podání žádostí o podporu
z rozpočtu MHMP a následně je realizovat.
jednotlivé dílčí projekty
počet realizovaných akcí malého rozsahu
analýzy bariérovosti, projekty a studie
2015
1 400 000,- Kč (odhad)
200 000,- Kč (spolufinancování, neuznatelné náklady, odhad)
radní pro oblast dopravy
ODOP, OSMI
Zpracován projekt Analýzy bariérovosti ve spolupráci s Centrem
Slunečnice.
Vytvořeny projekty na vybudování bezbariérových tras, podklady
předány TSK hl. m. Prahy, financováno z rozpočtu TSK
Dílčí projekty malého rozsahu dle zpracované Analýzy

3. 2. budování cyklostezek a cyklotras ve městě
3.2.1. propojit sousední městské části pro pěší a cyklisty, vybudovat chybějící přechody
7P/2014
popis
výstupy
kritéria plnění
vstup
termín realizace
náklady celkem
náklady MČ
zodpovědnost
realizátor
komentář

Vybudovat a zprovozňovat úseky tras a stezky pro pěší a cyklisty v návaznosti na
sousední městské části.
zprovoznění
počet km
Fórum Zdravé MČ Praha 14, Generel dopravy
2015 - 2016
z rozpočtu HMP
200 000,- Kč
radní pro oblast dopravy, radní pro oblast investic
ODOP, OSMI

Byl chválen Strategický plán MČ Praha 14 a Generel dopravy.
A26 v úseku Vysočany – Hloubětín – Lehovec – Rajská zahrada
Cyklotrasa (Kb-Hl), Kbely - severní část Hloubětína
Drobná opatření, cykloobousměrky, EURO VELO
Mapa Čtrnáctkou na kole, Do práce na kole, Pražské cyklozvonění, sekce v
časopise Čtrnáctka
Rozpočet – samostatná sekce na opatření pro cyklodopravu
Mezi viditelné změny patří nově vyznačený úsek páteřní cyklotrasy
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celoměstského významu (A26) v úseku Vysočany – Hloubětín – Lehovec –
Rajská zahrada, včetně stavebních úprav v oblasti hřiště Slavoje Hloubětín
Další realizovaná místní cyklotrasa (Kb-Hl), spojující Kbely se severní částí
Hloubětína, která vznikla na základě úzké spolupráce s naší sousední
městskou částí
Byl schválen projekt úprav dopravního značení pro cyklisty v oblasti
Hloubětína (napojení trasy A26 na metro Hloubětín a propojení oblasti
Na Hutích na trasu A26 ve Vysočanech), která čeká v nejbližší době na
svou realizaci (pozn. v rámci projektu byla navázána spolupráce se
Střední průmyslovou školou stavební, jejíž žáci se v rámci výuky
dopravních staveb zúčastnili dopravního průzkumu pro posouzení
intenzity dopravy pro připravovaný projekt)
V současnosti probíhá zpracování dalšího projektu, který by měl zlepšit
dopravní prostupnost a obslužnost pro cyklisty v oblasti Kyjí napojením
na stanici metra Rajská zahrada a propojením na trasu A25 směrem do
centra
Vzniká seznam drobných opatření jako je výměna dopravních značek
(např. tam, kde je zákaz vjezdu všech vozidel a není přitom žádný důvod
omezovat cyklistům průjezd) - výměna značek zvýší povědomí o tom, že
tudy lze projet po klidné trase a zvýší využívání trasy i důvěru lidí na kole
v dopravní značení (pozn. tento seznam je připravován ve spolupráci se
studentem Dopravní fakulty Jana Pernera Univerzity Pardubice v rámci
jeho bakalářské práce na téma Návrh organizačních opatření na zlepšení
cyklistické dopravy mimo hlavní ulice v Praze)
Připravuje se seznam vhodných míst pro legalizaci průjezdu
jednosměrkou pro cyklisty zřízením tzv. cykloobousměrek
Připravuje se projekt napojení na mezinárodní cyklotrasu EURO VELO
podařilo se vydat první cyklomapu Čtrnáctkou na kole (k dispozici pro
všechny zájemce v Informačním centru Úřadu MČ k vyzvednutí zdarma).
Úspěšná reprezentace týmu Úřadu MČ v kampani „Do práce na kole“
v pravidelnosti dojíždění do práce na kole
spolupráce při pořádání cyklojízdy městských částí „Pražské
cyklozvonění“
Organizace „Cyklojízdy Prahou 14“ zaměřené na vysvětlení a srovnání
jednotlivých způsobů dopravních opatření a veřejnou diskusi
práce s nejmladšími účastníky silničního provozu – tradiční „Vítání
cykloobčánků“ v rámci evropského Týdne mobility ve spolupráci
s Městskou policií
Pravidelné články v časopise Čtrnáctka s cílem informovat o dění v oblasti
bezmotorové dopravy nejen v naší městské části
Spolupráce s webovými portály Chodci sobě a Cyklisté sobě, kde je
možné aktivně upozorňovat na nedostatky a spolupodílet se na jejich
řešení
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3.2.2. Vybudování in - line stezky P/2014 - návrh na vyřazení
popis
výstupy
kritéria plnění
vstup

Vybudovat nové a doplnit chybějící úseky in – line tras a stezek.
zprovoznění
počet km
Dětské fórum, Generel dopravy

termín realizace
náklady celkem
náklady MČ
zodpovědnost
realizátor
komentář

2015 - 2016
dle projektové dokumentace a výběrového řízení na zhotovitele
dle projektové dokumentace a výběrového řízení na zhotovitele
radní pro oblast dopravy, radní pro oblast investic
ODOP, OSMI
In – line stezka vybudována v rámci realizace I. etapy parku U Čeňku

3. 3. zkvalitnění MHD a dopravní obslužnosti
3.3.1 navýšit autobusové spoje č. 110 ve špičce P/2014 - návrh na vyřazení
popis
výstupy
kritéria plnění
vstup
termín realizace
náklady celkem
náklady MČ
zodpovědnost
realizátor
komentář

Jednat s organizací ROPID a prosazovat navýšení počtu spojů autobusové linky č.
110.
dopis na ROPID, požadavky na ROPID
počet následných změn v dopravě
podněty veřejnosti, samosprávy, ODOP a návrhy ROPIDu
2014 - 2015
bez přímých nákladů
bez přímých nákladů
radní pro oblast dopravy
ODOP
Podněty občanů na úpravu autobusových tras linek MHD nebo posílení
(posunutí) spojů linek předány ROPIDu
ROPID posuzuje z hlediska účelnosti a využitelnosti
V případě opodstatnění jsou změny následně provedeny
Stížnosti na kulturnost cestování a nedodržování jízdních řádů zasílány na
ROPID

3.3.2. obnovení linky autobusu č. 186 v původním rozsahu (Černým Most – nádraží
Holešovice) 7P/2014
popis
výstupy
kritéria plnění
vstup
termín realizace
náklady celkem
náklady MČ

Jednat s organizací ROPID a prosazovat změny v trase autobusové linky č. 186 dle
potřeb občanů MČ Praha 14.
dopis na ROPID, požadavky na ROPID
počet následných změn v dopravě
podněty veřejnosti, samosprávy, ODOP a návrhy ROPIDu
2014 - 2015
bez přímých nákladů
bez přímých nákladů
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zodpovědnost
realizátor
komentář

radní pro oblast dopravy
ODOP
Podněty předány a opakovaně urgovány na ROPID
ROPID posuzuje z hlediska účelnosti a využitelnosti v kontextu celé trasy
Stížnosti na kulturnost cestování a nedodržování jízdních řádů zasílány na
ROPID/dopravce - řešeno
25.3. v 17.30 – ZŠ Bří Venclíků veřejné projednání změny trasy linky č. 186
ROPID prověřuje možnost prodloužení další linky ze Satalic

3. 4. rozvoj dopravy na MČ Praha 14 a bezpečnost provozu
3.4.1. Pražský okruh 10P/2013, 9P/2015
popis
výstupy

kritéria plnění

vstup
termín realizace
náklady celkem
náklady MČ
zodpovědnost
realizátor
komentář

Důsledná realizace účinných opatření pro snížení dopadu dopravy na okolní
bytovou zástavbu.
instalace dopravního značení, výstavba rozsáhlejších a kapacitnějších
protihlukových zábran, pokládka „ztišujícího“ povrchu na vozovku komunikace
Pražského okruhu
zmenšení hlukové zátěže z provozu motorových vozidel pro obyvatele
Černého Mostu
schválení výstavby ŘSD ČR úseku 511 Pražského okruhu a stavebních úprav
úseku 510 Pražského okruhu
dle termínů schválené výstavby
dle rozpočtu ŘSD a MD
bez přímých nákladů
radní pro oblast dopravy
MD, ŘSD, Hl. m. Praha, ODOP
Plánuje se zmenšení hlukové zátěže z provozu motorových vozidel pro
obyvatele Černého Mostu a instalace dopravního značení
výstavba rozsáhlejších a kapacitnějších protihlukových zábran,
pokládka „ztišujícího“ povrchu na vozovku komunikace Pražského
okruhu
Dle nové dopravní strategie vlády bude úsek 510 realizován až po
vybudování úseku 511 – předpoklad 2019

3.4.2. urychlit výstavbu lávky spojující rajskou zahradu a Kyje - Na Hutích 9P/2015
popis
výstupy
kritéria plnění

vstup
termín realizace

Jednat s MHMP a SŽD a dále aktivně prosazovat vybudování nové železniční
zastávky a lávky přes ul. Chlumecká.
zahájení stavby železniční zastávka Praha – Rajská zahrada a lávky přes ul.
Chlumecká
počet jednání
podněty veřejnosti, samosprávy, ODOP, projekty SŽDC a MHMP
2015 - 2016
14

náklady celkem
náklady MČ
zodpovědnost
realizátor
komentář

z rozpočtu MHMP, SŽDC
bez přímých nákladů
radní pro oblast dopravy
ODOP
IPR Praha vydal negativní stanovisko k DÚR
Doporučení přehodnotit celkový přístup k záměru a hledat řešení např.
formou architektonické soutěže
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4. SOCIÁLNÍ PROBLEMATIKA, SOCIOPATOLOGICKÉ JEVY,
BYDLENÍ
4.1. bezpečnost a snížení kriminality na MČ Praha 14
4.1.1. zajistit bezpečnost v okolí stanic metra B (Hloubětín, Rajská Zahrada a Černý
Most) 10P/P/2013 - návrh na vyřazení
popis
výstupy
kritéria plnění
vstup
termín realizace
náklady celkem
náklady MČ
zodpovědnost
realizátor
komentář

Spolupráce s Městskou policií, včetně podpory projektu Asistent prevence
kriminality.
statistiky PČR a MP
počet asistentů prevence kriminality
zpráva o činnosti MP Praha 14, připomínky a podněty občanů
2015
rozpočet MHMP
bez přímých nákladů
radní pro oblast komunitního plánování sociálních služeb
KS UKŘ, OSVZ
Na území MČ Praha 14 probíhá od února 2015 pravidelný monitoring a
sběr injekčních stříkaček realizovaný organizací Progressive o.p.s.
Organizace navázala těsnou spolupráci s MP Praha 14, se kterou aktivně
sdílí informace o rizikových lokalitách a místech nálezu injekčního
materiálu
Spolupracujícím subjektem je také SP Černý Most, s.r.o., jehož pracovníci
taktéž spolupracují při ohlašování rizikových lokalit.
MP Praha 14 pečlivě sleduje bezpečnostní situaci na celém území MČ,
zvýšenou pozornost věnuje potenciálně rizikovým lokalitám či lokalitám,
na něž je upozorněna občany

4.1.2. zajistit bezpečnost v okolí ul. Ocelkova P/2013 - návrh na vyřazení
popis
výstupy
kritéria plnění
vstup
termín realizace
náklady celkem
náklady MČ
zodpovědnost
realizátor
komentář

Spolupráce s Městskou policií. Využití rozšíření projektu Asistent prevence
kriminality.
statistiky MP
počet asistentů prevence kriminality
zpráva o činnosti MP Praha 14, připomínky a podněty občanů
2015
rozpočet MHMP
bez přímých nákladů
radní pro oblast komunitního plánování sociálních služeb
KS UKŘ, OSVZ
Na základě bezpečnostní situace v oblasti je cestou OŘ MP Praha 14
požadován zvýšený dohled strážní služby. Jsou zintenzivněny kontroly
PČR
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MP Praha 14 pečlivě sleduje bezpečnostní situaci na celém území MČ,
zvýšenou pozornost věnuje potenciálně rizikovým lokalitám či lokalitám,
na něž je upozorněna občany
Průběžné statistiky ukazují, že bezpečnostní situace v ulici Ocelkova je
stabilní
Probíhá výměna informací a kooperace mezi MP a poskytovateli služeb
Na MČ v současné době asistenti prevence kriminality nepůsobí, oblast
bezpečnosti je ošetřena strážníky MP Praha 14 a policisty PČR
4.1.3. zajistit bezpečnost po setmění P/2014 - návrh na vyřazení
popis
výstupy
kritéria plnění
vstup
termín realizace
náklady celkem
náklady MČ
zodpovědnost
realizátor
komentář

Spolupráce s MO PČR Kyje a OŘ MP Praha14, využití projektu Asistent prevence
kriminality.
statistiky PČR a MP
počet asistentů prevence kriminality
Zprávy o stavu kriminality v územním obvodu MO PČR Kyje, Zprávy o výsledné
činnosti MP Praha 14, připomínky a podněty občanů
2014-2015
rozpočet MHMP
bez přímých nákladů
radní pro oblast komunitního plánování sociálních služeb
OSVZ, KS UKŘ
Strážníci i policisté věnují otázce bezpečnosti v noci značnou pozornost
Do terénu pravidelně vyrážejí noční hlídky, které mají za úkol
monitorovat území MČ Praha 14, dohlížet na dodržování nočního klidu a
předcházet trestné činnosti
Situace je stabilní
Na MČ v současné době asistenti prevence kriminality nepůsobí, oblast
bezpečnosti je ošetřena strážníky MP Praha 14 a policisty PČR

4.1.4 realizovat program na sběr injekčních stříkaček na sídlišti Černý Most 9P/2015
popis

výstupy
kritéria plnění
vstup

Vytvoření komunikační sítě mezi subjekty činnými v ulicích městské části Praha
14 – Městskou policií, terénním programem Progressive o.p.s. a SP Černý Most,
s.r.o.
zefektivnění spolupráce při vytváření bezpečnějšího životního prostředí
monitorování rizikových lokalit, častější kontroly dětských hřišť
Veřejné fórum 2015

termín realizace
náklady celkem
náklady MČ
zodpovědnost

průběžně
bez přímých nákladů
bez přímých nákladů
radní pro oblast bezpečnosti, prevence kriminality a rizikového chování

realizátor
komentář

OSVZ, OŘ MP Praha 14, Progressive o.p.s., SP Černý Most, s.r.o.
Na území MČ Praha 14 probíhá od února 2015 pravidelný monitoring a
sběr injekčních stříkaček realizovaný organizací Progressive o.p.s.
17

Organizace navázala těsnou spolupráci s MP Praha 14, se kterou aktivně
sdílí informace o rizikových lokalitách a místech nálezu injekčního
materiálu
Spolupracujícím subjektem je také SP Černý Most, s.r.o., jehož pracovníci
taktéž spolupracují při ohlašování rizikových lokalit
Dětská hřiště jsou pravidelně kontrolována jak strážníky MP Praha 14, tak
pracovníky Progressive o.p.s. Hřiště byla taktéž zkontrolována v rámci
celopražské „Akce jehla“, která proběhla v dubnu 2015 - při kontrole hřišť
spolupracují také pracovníci SP Černý Most, s.r.o.

4. 2. bydlení
4.2.1. privatizace bytového fondu 10P/2013
popis
výstupy
kritéria plnění
vstup
termín realizace
náklady celkem
náklady MČ
zodpovědnost
realizátor
komentář

Pokračovat v převodu bytového fondu Prahy 14 do osobního vlastnictví při
zachování možnosti realizace schválené bytové politiky a příjmů rozpočtu MČ.
privatizované byty
počet privatizovaných bytových jednotek
analýza bytového fondu MČ Praha 14, Fórum Zdravé MČ Praha 14
2015 - 2016
Z rozpočtu MČ Praha 14, SPM Praha 14, dle počtu privatizovaných bytů
bez přímých nákladů
zástupce starosty pro bytovou politiku a správu majetku
SMP14
Návrh na schválení postupu při prodeji části bytového fondu ve
vlastnictví hl. m. Prahy, svěřeného městské části Praha 14 byl schválen
zastupitelstvem MČ Praha 14 usnesením č. 50/ZMČ/2015 ze dne 22. 9.
2015
Odprodej začne v roce 2016
•
Gen. Janouška 844–850
•
Kardašovská 670
•
Kardašovská 753–756
•
Kardašovská 773–776
•
Krylovecká 491– 493
•
Rochovská 764–767
•
Ronešova 1133–1135
Akciová společnost městské části – Správa majetku Prahy 14 osloví
všechny oprávněné nájemce a vyzve je k projevení zájmu o odkup
Pokud zájem projeví dostatečný počet nájemníků (více než 60 %
nájemníků, respektive minimálně 51 % budoucích podílů), bude
provedena pasportizace, rozdělení domů na jednotky a zápis do
katastru
Po založení Společenství vlastníků jednotek (SVJ) už městská část přímo
nabídne jednotlivým nájemníkům byt k odkupu
Byty, které nájemníci nekoupí, zůstanou v majetku městské části, která
bude členem vzniklého SVJ
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Nabídková cena bude stanovena jako cena obvyklá, určená soudním
znalcem v oboru
4.2.2. údržba a opravy bytového fondu - návrh na vyřazení
popis

výstupy
kritéria plnění
vstup
termín realizace
náklady celkem
náklady MČ
zodpovědnost
realizátor
komentář

Zajistit dostatečný objem finančních prostředků pro údržbu a opravy bytového
fondu ve svěřené správě městské části, omezit neplacení nájmů, realizovat
konkrétní investiční akce.
realizovaná investiční akce nebo oprava
počet investičních akcí
Projektová dokumentace, koncepce bytové politiky
2015
dle rozpočtu SPM Praha 14
v rámci rozpočtu MČ
radní pro bytovou politiku a správu majetku
SMP14
Probíhá průběžně+
V roce 2015 proběhly velké opravy ve výši 3,5 mil. Kč a malé opravy ve
výši 24 mil Kč.

4. 3. nezaměstnanost
4.3.1. zřídit mini home a mini jobs pro lidi bez domova (noclehárna a systém brigád)
P/2015
popis
výstupy
kritéria plnění
vstup

rozšíření nabídky terénních služeb pro osoby bez přístřeší
vytvoření fungující sítě participujících organizací, která dokáže pružně reagovat
na potřeby klientů
počet spolupracujících klientů
Dětské fórum 2015

termín realizace
náklady celkem
náklady MČ
zodpovědnost

průběžně
99.600,- /2015
14.940,radní pro oblast sociální péče a zdravotnictví

realizátor
komentář

OSVZ, Neposeda o. s., Naděje o. s.
Byla navázána spolupráce se spolkem Naděje ve věci zajištění terénního
programu ve formě mobilní sociální služby v rozsahu 2 hodiny týdně
počínaje říjnem 2015
Služba je prostřednictvím upraveného dodávkového automobilu
poskytována vždy v pondělí od 9:30 do 11:30 v k. ú. - Hloubětín
Návazně na to probíhá také od října 2015 pěší terénní program
zajišťovaný spolkem Neposeda v rozsahu 20 hodin týdně
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4.3.2. podporovat vznik pracovních příležitostí pro dlouhodobě nezaměstnané 9P/2015
popis
výstupy
kritéria plnění
vstup

Prohloubení spolupráce s SP Černý Most, s.r.o. a Úřadem práce ČR.
nová pracovní místa, realizace veřejně prospěšných prací
počet nově vzniklých pracovních míst (realizace veřejně prospěšných prací,
společensky účelná pracovní místa)
Veřejné fórum 2015

termín realizace
náklady celkem
náklady MČ
zodpovědnost

průběžně
bez přímých nákladů
bez přímých nákladů
radní pro oblast sociální péče a zdravotnictví

realizátor
komentář

OSVZ, SP Černý Most s.r.o.
Ve spolupráci s ÚP zřízena v SP Černý Most, s.r.o. společensky účelná
pracovní místa (10) a dalších 8 pracovních míst zřízeno na veřejně
prospěšné práce
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5. ZDRAVÝ ŽIVOTNÍ STYL, PREVENCE, ZDRAVOTNICKÉ SLUŽBY
5.1.

zdravotnické služby

5.1.1. zachování dostupnosti urgentní zdravotnické péče P/2013 - návrh na vyřazení
popis

výstupy
kritéria plnění
vstup
termín realizace
náklady celkem
náklady MČ
zodpovědnost
realizátor
komentář

Sledovat politiku hl. m. Prahy v oblasti podpory pohotovosti na území hl. m.
Prahy. V případě změny či otevření diskuse hl. m. Prahou prosazovat stanovisko
zachování stávající dostupnosti či její rozšíření.
dostupná urgentní zdravotní péče
stávající dostupnost Nemocnice Na Bulovce, Poliklinika Prosek
Dětské fórum
2015
bez přímých nákladů
bez přímých nákladů
radní pro oblast sociální péče a zdravotnictví
OSVZ
Sleduje se politika hl. m. Prahy v oblasti podpory pohotovosti na území hl.
m. Prahy
V případě změny či otevření diskuse hl. m. Prahou se bude prosazovat
stanovisko zachování stávající dostupnosti či její rozšíření
Nejbližší pohotovost je v nemocnici Na Bulovce
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6. ŠKOLSTVÍ, VZDĚLÁNÍ, OSVĚTA
6. 1. provozní záležitosti školských zařízení
6.1.1. výběr ze dvou jídel ve školních jídelnách P/2014 - návrh na vyřazení
popis
výstupy
kritéria plnění
vstup

Rozšířit nabídku jídel ve školní jídelně ZŠ Šimanovská.
spokojenost strávníků
výběr ze dvou jídel ve školní jídelně
Dětské fórum

termín realizace
náklady celkem
náklady MČ
zodpovědnost
realizátor
komentář

2015
v rámci provozních nákladů škol
bez přímých nákladů
radní pro oblast školství
základní školy - školní jídelny
Školní jídelny v základních školách Chvaletická, Hloubětínská, Vybíralova,
Gen. Janouška a Bří Venclíků Prahy disponují možností výběru ze dvou
jídel
Od října 2015 možnost výběru ze dvou jídel i na základní škole
Šimanovská

6.1.2. rozšířit formu zdravého stravování žáků základních škol 9P/2015
popis
výstupy
kritéria plnění
vstup
termín realizace
náklady celkem
náklady MČ
zodpovědnost
realizátor
komentář

Motivovat ředitelé základních škol k formě zdravého stravování na školách.
spokojenost strávníků
počet základních škol se zavedeným zdravým stravováním
Veřejné fórum 2015
2015 - 2016
v rámci provozních nákladů škol
bez přímých nákladů
radní pro oblast školství
OŘEŠ, základní školy - školní jídelny
Zřizovatel školy motivuje ohledně zdravého stravování, ale
nenakazuje, zvolená forma je plně v kompetenci ředitelů škol
Zavádění zdravého stravování žáků je nutností a bylo mnohokrát
diskutováno na poradách ředitelů mateřských i základních škol
Ve školních jídelnách se nepoužívají potraviny s vysokou mírou
konveniencí. Svědčí o tom názor žáků i rodičů. Vaření bez umělých
dochucovadel a barviv oceňuje přibližně 76 % respondentů.
ZŠ Chvaletická se přihlásila do pilotního projektu Skutečně zdravá
škola.
Projekt nenařizuje, ale nabízí; nové úpravy jídel - u dětí na oblibě.
Žáci si mohou např. vybírat ze zeleninové a ovocné samoobsluhy
V únoru školního roku 2014/2015 proběhla na základních školách
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v rámci šetření Mapa školy i dotazníkové šetření na situaci a
spokojenost se školními jídelnami. Odpovídali žáci, rodiče a učitelé. Na
třech školách se úroveň školní jídelny nezměnila, na 2 školách se
úroveň zlepšila. Na ZŠ Janouška se dle 36 žáků % úroveň zlepšila a dle
34 % žáků zhoršila.
6.1.3. provozovat školní družinu během letních prázdnin alespoň na jedné základní škole v
Praze 14 9P/2015
popis
výstupy
kritéria plnění
vstup
termín realizace
náklady celkem
náklady MČ
zodpovědnost
realizátor
komentář

Zvážit a posoudit možnosti provozu školní družiny během letních prázdnin.
letní provoz školních družin
počet žáků umístěných ve školních družinách běhen letních prázdnin
Veřejné fórum 2015
2015 - 2016
v rámci provozních nákladů škol
bez přímých nákladů
radní pro oblast školství
OŘEŠ
Základní školy každoročně zjišťují potřebu žáků chodit do ŠD i o
prázdninách
Opakovaně je zájem o přítomnost ve ŠD o prázdninách velmi nízká
V školním roce 2014/2015 se pokoušela ZŠ Gen. Janouška tuto službu
nabídnout v rámci celé Prahy 14, zájem byl minimální
V rámci strategického plánování a čerpání peněz z evropských fondů
se plánuje realizovat příměstské tábory, které by byly řešením pro
žáky, kteří nemají jinou možnost, jak trávit prázdninový čas.
16. 10. 2015 byla realizovaná Výzva: Podpora služeb péče o děti 1.
Stupně s názvem projektu: Příměstské letní tábory Praha 14

6.2. rozvoj školství
6.2.1. zřídit mateřskou školu v Hostavicích 7P/2014
popis
výstupy
kritéria plnění
vstup

Navýšení kapacity MŚ v důsledku nové bytové zástavby.
větší počet míst v MŠ
počet míst
Fórum Zdravé městské části

termín realizace
náklady celkem
náklady MČ
zodpovědnost
realizátor
komentář

2015 -2016
dle projektové dokumentace
dle projektové dokumentace
radní pro oblast školství
OSMI, OŘEŠ
Zpracován projektový záměr a předložen na MŠMT
Zpracovává se projektová dokumentace na výstavbu MŠ v Jahodnici
Vydané uzemní řízení
Probíhá stavební řízení
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Projektant dopracovává projektovou dokumentaci
6.2.2

zřídit mateřskou školu v Kyjích - Na Hutích 7P/2014

popis
výstupy
kritéria plnění
vstup

Navýšení kapacity MŚ v důsledku nové bytové zástavby.
větší počet míst v MŠ
počet míst
Fórum Zdravé městské části

termín realizace
náklady celkem
náklady MČ
zodpovědnost
realizátor
komentář

2015 -2016
dle projektové dokumentace
dle projektové dokumentace
radní pro oblast školství
OSMI, OŘEŠ
Zpracován projektový záměr a předložen na MŠMT

6.2.3. sledování možnosti řešení chybějící tělocvičny ZŠ Šimanovská P/2013
popis
výstupy
kritéria plnění
vstup
termín realizace
náklady celkem
náklady MČ
zodpovědnost
realizátor
komentář

Prověřit aktuální možnosti výstavby tělocvičny v ZŠ Šimanovská, možnosti
spolufinancování a vyhledávat případné partnerské organizace.
analýzy možností, dohody
uzavřená dohoda o spolupráci
studie, velikost pozemku, majetkové vztahy, Dětské fórum
2015
dle projektové dokumentace
dle projektové dokumentace
radní pro oblast školství, radní pro oblast investic
OSMI
Prověřují se aktuální možnosti výstavby a spolufinancování tělocvičny
v ZŠ Šimanovská
Byl vybrán pozemek pro realizaci stavby
Hledají se možnosti spolufinancování z dotačních titulů
Bude zadána studie

24

7. KULTURA, SPORT A VOLNÝ ČAS
7. 1. rozvoj aktivit pro volný čas dětí a mládeže
7.1.1. realizace zóny pro městská sportoviště (vhodná místa pro setkávání, vhodné
trávení volného času pro děti na ulici) 10P/2013
popis
výstupy
kritéria plnění
vstup

Vybudovat zónu pro městská sportoviště (parkour park, dirt bike, workout).
sportovní zóna navázaná na volnočasové centrum Plechárna Černý Most.
zprovoznění
Strategie kultury, sportu a volnočasových aktivit

termín realizace
náklady celkem
náklady MČ
zodpovědnost

2015 - 2016
1 500 000, - Kč
v rámci rozpočtu MČ Praha 14
radní pro oblast kultury, sportu a volného času

realizátor
komentář

ODOP, P14kulturní
Pro revitalizaci stávajícího skateparku a jeho okolí bylo nutné převést
skatepark do výpůjčky.
Za tímto účelem vznikl spolek 3B sports, z.s.
Následně byla podána žádost na svěření skateparku 3Bsports, z.s.
V roce 2015 byla vypracována studie na revitalizace skateparku přilehlé
zóny (workout, dirt bike, parkour park).

7.1.2. realizovat více sportovních turnajů mezi školami P/2015
popis
výstupy
kritéria plnění
vstup
termín realizace
náklady celkem
náklady MČ
zodpovědnost
realizátor
komentář

Rozšířit nabídku sportovních turnajů mezi školami ve spolupráci se základními
školami, neziskovými organizacemi a Prahou 14kulturní.
rozšířená nabídka sportovních turnajů
počet sportovních turnajů
Dětské fórum 2015
2015 - 2016
Rozpočet ZŠ, NNO, P14kulturní a MČ Praha 14
v rámci rozpočtu MČ Praha 14
radní pro oblast školství, radní pro oblast kultury, sportu a volného času
OŘEŠ, KSOSPK, P14kulturní, základní školy
Školy se dle svých možností zúčastňují sportovních akcí, které si
organizují samy nebo mezi sebou.
V rámci modelu tzv. komunitních škol hrazených z evropských fondů se
plánuje vyšší podíl sportovních i jiných aktivit ve využití volného času
nejen žáků, ale i postupné zapojování i jejich rodičů.
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7.1.3. vybudovat klub (hudební a taneční) pro teenagery na Černém Mostě P/2015 - návrh
na vyřazení
Popis/komentář

Z majetkových důvodů nejsou k dispozici vhodné nebytové prostory pro zřízení
takového klubu. Je problematické zajistit odhlučnění prostor v obytné zástavbě
tak, aby standard vyhovoval hygienickým požadavkům.

7.1.4. zřídit letní kino na Plechárně P/2015
popis
výstupy
kritéria plnění
vstup
termín realizace
náklady celkem
náklady MČ
zodpovědnost
realizátor
komentář

Příspěvková organizace P14kulturní zvažuje možnosti umístění letního kina
mimo areál Plechárny.
provoz letního kino
zprovoznění
Dětské fórum 2015
2016
v rámci rozpočtu P14kulturní
bez přímých nákladů
radní pro oblast kultury, sportu a volného času
P14kulturní
V hale Plechárny je možná příležitostná produkce filmů v rámci kulturních
aktivit. Z prostorových a kapacitních důvodů není možné na Plechárně letní
kino zrealizovat.
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Seznam zkratek:
P/2013 – příležitost stanovená dětmi a mládeží, definováno Dětským fórem a ověřovací
anketou
10P/2013 – ověřený problém MČ, definováno Fórem Zdravé MČ a ověřovací anketou
„10P“ – 10 problémů MČ
P/2014 – příležitost stanovená dětmi a mládeží, definováno Dětským fórem a ověřovací
anketou
7P/2014 – ověřená příležitost MČ, definováno Fórem Zdravé MČ a ověřovací anketou
9P/2015 – ověřená příležitost MČ, definováno Veřejným fórem 2015
P/2015 - příležitost stanovená dětmi a mládeží, definováno Dětským fórem a ověřovací
„10P“ – 10 příležitostí MČ
CČM – Centrum Černý Most
DH – dětské hřiště
HMP – hlavní město Praha
KPSS – Komunitní plán sociálních služeb
KRDH – Koncepce rozvoje dětských hřišť a sportovišť
KS OSPK – kancelář starosty, odděleni strategického plánování a komunikace
KS OUR – odbor kancelář starosty, oddělení územního rozvoje,
KS UKR - odbor kancelář starosty, úsek krizového řízení
MA 21 – místní Agenda 21
MČ – městská část
MČ P14 – městská část Praha 14
MHMP – Magistrát hlavního města Prahy
MO PČR – Místní oddělení Policie České republiky
MP – Městská policie
MPSV – Ministerstvo práce a sociálních věcí
MŠ – mateřská škola
NNO – nevládní nezisková organizace
OI – odbor investiční
OŘEŠ – odbor řízení ekonomiky a školství
OSM – odbor správy majetku
OŘ MP Praha14 – obvodní ředitelství Městské policie Praha 14
OSVZ – odbor sociálních věcí a zdravotnictví
PČR – Policie České republiky
SMP14 – Správa majetku Praha 14, a.s.
ÚMČ P14 - Úřad městské části Praha 14
ZŠ – základní škola
Dokument neprošel textovou a jazykovou korekturou.
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