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MATERIÁL K PROJEDNANÍ
 
 

BJ/00279/2012
 
 
 

Zastupitelstvo městské části 9. jednání dne 18.06.2012
 

RNDr. Pavel Roušarpředkládá:
starosta MČ Praha 21

 
 

Věc: Zahájení jednání
 

Návrh usnesení:
 

Zastupitelstvo městské části
 
 
 

Dne 11.06.2012
 
 

RNDr. Pavel Roušar
starosta MČ Praha 21
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MATERIÁL K PROJEDNANÍ
 
 

BJ/00280/2012
 
 
 

Zastupitelstvo městské části 9. jednání dne 18.06.2012
 

RNDr. Pavel Roušarpředkládá:
starosta MČ Praha 21

 
 

Věc: Představení žákovského zastupitelstva
 

Návrh usnesení:
 

Zastupitelstvo městské části
 
 
 

Dne 11.06.2012
 
 

RNDr. Pavel Roušar
starosta MČ Praha 21
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MATERIÁL K PROJEDNANÍ
 
 

BJ/00281/2012
 
 
 

Zastupitelstvo městské části 9. jednání dne 18.06.2012
 

RNDr. Pavel Roušarpředkládá:
starosta MČ Praha 21

 
 

Věc: Stanovení ověřovatelů zápisu, volba mandátového výboru, volba návrhového
výboru

 
Návrh usnesení:

 
Zastupitelstvo městské části

 
 

1) v o l í
 ověřovatele zápisu ................

 
 
 

2) v o l í
 mandátový výbor ve složení: předseda .................................,

členové ..........................................
 
 
 

3) v o l í
 návrhový výbor ve složení: předseda..................................,

členové .............................................
 
 
 
 

Dne 11.06.2012
 
 

RNDr. Pavel Roušar
starosta MČ Praha 21
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MATERIÁL K PROJEDNANÍ
 
 

BJ/00282/2012
 
 
 

Zastupitelstvo městské části 9. jednání dne 18.06.2012
 

RNDr. Pavel Roušarpředkládá:
starosta MČ Praha 21

 
 

Věc: Schválení programu Zastupitelstva MČ Praha 21
 

Návrh usnesení:
 

Zastupitelstvo městské části
 
 

1) s c h v a l u j e
 program 9. jednání Zastupitelstva MČ Praha 21

 
 
 
 

Dne 11.06.2012
 
 

RNDr. Pavel Roušar
starosta MČ Praha 21
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MATERIÁL K PROJEDNANÍ
 
 

BJ/00283/2012
 
 
 

Zastupitelstvo městské části 9. jednání dne 18.06.2012
 

RNDr. Pavel Roušarpředkládá:
starosta MČ Praha 21

 
Iva Šimkovázpracoval:
organizator

 
 

Věc: Kontrola plnění usnesení

Důvodová zpráva
Na jednání ZMČ8 dne 19. 3. 2012 byly u loženy 2 úkoly pro starostu MČ Praha 21. Oba dva úkoly
byly splněny - viz příloha.

 
Návrh usnesení:

 
Zastupitelstvo městské části

 
 

1) b e r e   n a   v ě d o m í
 kontrolu plnění usnesení z minulého jednání Zastupitelstva MČ Praha 21

 
 
 
 

Obsah: 
Příloha č.2: splnene_ukoly_ZMC

 
 

Dne 11.06.2012
 
 

RNDr. Pavel Roušar
starosta MČ Praha 21

 
 



Přehled úkolů

Městská část Praha 21

Generováno: 08.06.2012 11:18 Vytiskl: Iva Šimková, organizator - organizator Strana: 1 / 1
Celkový počet záznamů tisku: 2

Termín Zpracovatel/Držitel Splněno Jednání Úkol
30.04.2012 KS_STA (RNDr. Pavel Roušar)

organizator (organizator virtual)
04.06.2012 ZMČ8 Uk/00124/2012

Úkol z ZMČ8, č.usnesení ZMČ8/0096/12, ze dne 19.03.2012, bod 2,VĚC: Žádost o odprodej pozemku
parc. č. 1000 v k.ú. Újezd nad Lesy

Zadání
pověřuje

starostu MČ Praha 21 podpisem kupní smlouvy
Popis
viz usnesení

Řešení
podepsáno 4. 6. 2012

Termín Zpracovatel/Držitel Splněno Jednání Úkol
27.03.2012 KS_STA (RNDr. Pavel Roušar)

organizator (organizator virtual)
25.04.2012 ZMČ8 Uk/00123/2012

Úkol z ZMČ8, č.usnesení ZMČ8/0103/12, ze dne 19.03.2012, bod 2,VĚC: Členství MČ Praha 21 v
asociaci Národní síť Zdravých měst ČR /NSZM/

Zadání
ukládá

starostovi MČ Praha 21 zajistit předání tohoto usnesení do NSZM
Popis
viz usnesení

Řešení
Předáno dne 24.4.2012 v Jihlavě.
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MATERIÁL K PROJEDNANÍ
 
 

BJ/00289/2012
 
 
 

Zastupitelstvo městské části 9. jednání dne 18.06.2012
 

RNDr. Pavel Roušarpředkládá:
starosta MČ Praha 21

 
Iva Hájkovázpracoval:
vedoucí odboru

 
 

Věc: Strategický plán rozvoje MČ Praha 21

Důvodová zpráva

Rada MČ Praha 21 schválila dne 12. 4. 2011 usnesením RMČ13/0209/11 návrh na vytvoření
Strategického plánu rozvoje MČ Praha 21 – Újezd nad Lesy komunitním způsobem. Zároveň
uložila starostovi MČ Praha 21 ustanovit pro účely realizace Strategického plánu rozvoje
strategický tým ze zástupců jednotlivých odborů úřadu a veřejnosti a zahájit práce na tvorbě
Strategického plánu rozvoje.

Na základě rozhodnutí RMČ Praha 21 bylo v září 2011 zahájeno zpracování Strategického plánu
rozvoje MČ Praha 21 dle podkladů vedoucích odborů ÚMČ Praha 21, výstupů z ankety MČ,
kulatých stolů, veřejného fóra, jednání mikrotýmů a komisí RMČ Praha 21. Řídící jednotkou byl
stanoven strategický tým ÚMČ Praha 21.

Strategický plán na období 10 let se skládá ze čtyř částí: Úvod, Analytická část, Návrhová část,
Realizační část a čtyř příloh: Listy opatření, Anketa MČ Praha 21, Průzkum neziskového sektoru,
Průzkum soukromého sektoru.

Od začátku dubna 2012 do 22. května 2012 byly první tři části strategického plánu umístěny
na webu MČ Praha 21 s možností veřejného připomínkování, 16. dubna 2012 se k částem mohli
vyjádřit zastupitelé MČ Praha 21 na pracovním setkání a dne 21. května 2012 byl rámcově
představen veřejnosti na setkání ke strategickému plánu.

Připomínky od veřejnosti jsou zpracovány v přiložené tabulce s určením způsobu jejich
vypořádání.

Zastupitelstvu MČ Praha 21 předkládáme ke schválení Strategický plán rozvoje MČ Praha 21, se
kterým souhlasila Rada MČ Praha 21 na svém zasedání dne 29. května 2012 na základě usnesení
RMČ46/0756/12.

 
Návrh usnesení:

 
Zastupitelstvo městské části



 
 

1) s c h v a l u j e
 Strategický plán rozvoje MČ Praha 21, který je součástí originálu tohoto usnesení

 
 
 
 

Obsah: 
Příloha č.2: 02_strategicky_plan

 
Příloha č.3: 03_listy_opatreni

 
Příloha č.4: 04_anketa

 
Příloha č.5: 05_pruzkum_neziskovky

 
Příloha č.6: 06_pruzkum_podnikatele

 
Příloha č.7: 07_namety_obcane

 
 

Dne 08.06.2012
 
 

RNDr. Pavel Roušar
starosta MČ Praha 21
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Slovo starosty 

Vážení spoluobčané, 

strategický plán je pro naši městkou část velmi 

důležitým dokumentem. Odráží v dlouhodobém 

horizontu vaše přání a představy, jak má vypadat 

místo, ve kterém společně žijeme. Stanoví tak 

důležitost aktuálních kroků a budoucích záměrů naší 

městské části. 

 

Strategický plán zlepšuje načasování a přípravu 

jednotlivých projektů. Strategické plánování umožňuje 

lépe hospodařit a ušetřit vlastní prostředky, na druhou stranu přináší peníze z jiných zdrojů, 

protože u dobře připravených projektů a záměrů lze žádat o dotace a je možné zajistit 

vícezdrojové financování. 

 

Strategický plán rovněž pomáhá vyvarovat se nepromyšlených rozhodnutí s krátkodobým 

dosahem, které by městskou část mohly v budoucnu neúměrně zatížit, či poškodit. 

 

V naší městské části podobný dokument chyběl, nebylo na co navázat. Věřím, že všechny 

stanovené cíle jsou ku prospěchu občanů Újezda a jsou přijatelné i pro újezdskou politickou 

reprezentaci. Věřím, že se strategický plán a strategické plánování stane běžnou součástí 

práce úřadu a jednotlivá politická uskupení s nimi budou pracovat. Strategický plán není 

rigidním, jednou pro vždy neměnným dokumentem, ale základem, na kterém se dá stavět. 

Není podstatné přihlásit se vždy ke všem cílům, ale navázat na již vykonanou práci. Ti, co 

přijdou po nás, mohou plán aktualizovat a doplňovat, případně měnit priority podle programů 

koaličních stran. Do každé aktualizace Strategického plánu je vždy důležité zapojit i veřejnost 

a pracovat vždy na základě společenského i politického konsenzu. 
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Pro nás byla důležitá i samotná příprava strategického plánu, do které se aktivně zapojila řada 

újezdských občanů. Společně jsme identifikovali a popsali 199 opatření, začleněných do 7 

oblastí a 24 podoblastí. Stanovili jsme cíle, které bychom chtěli v následujících deseti letech 

dosáhnout. Rovněž jsme stanovili priority, odhadli finanční náročnost jednotlivých opatření a 

stanovili jsme klíčové ukazatele, kterými budeme měřit úspěšnost naplňování strategického 

plánu. Plnění jednotlivých cílů bude procházet pravidelnou kontrolou a o výsledcích bude 

vedení městské části a úřad průběžně informovat veřejnost. 

 

Děkuji všem, kteří se na vytváření plánu pro budoucnost Újezda  podíleli -  občanům  za 

zájem a podněty, zaměstnancům úřadu za zvládnutí nových úkolů, dobrovolníkům v komisích 

a mikrotýmech za systematickou práci nad vznikajícím dokumentem. Cením si i toho, že jsme 

tak obsáhlou práci zvládli vlastními silami, bez zadání specializovaným agenturám a 

profesionálním zpracovatelským týmům. 

 

Přijetím dokumentu práce nekončí, naopak začíná nejtěžší fáze - jeho naplňování praktickými 

aktivitami, které jsou závislé na možnostech našeho rozpočtu a získaných dotacích.  

 

Přemýšlení nad horizont současnosti, či volebního období, se nyní stalo nedílnou součástí 

odpovědného vedení městské části. Újezd nad Lesy si takto vytvořil pevnou půdu pod 

nohama a konkurenční výhodu, kterou ocení především jeho občané. 

 

Pavel Roušar, starosta 
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ÚVOD 

SCHVALOVACÍ DOKUMENTY 

Zastupitelstvo MČ Praha 21 schválilo dne 21. 3. 2011 Deklaraci o implementaci místní 

Agendy 21 a principů udržitelného rozvoje v MČ Praha 21 svým usnesením 

ZMČ3/0040/11. Schválilo zároveň starostu MČ Praha 21 RNDr. Pavla Roušara politikem 

místní Agendy 21. Rada MČ Praha 21 schválila dne 12. 4. 2011 usnesením RMČ13/0209/11 

návrh na vytvoření Strategického plánu rozvoje MČ Praha 21 – Újezd nad Lesy 

komunitním způsobem v rámci koncepce MA21 a uložila starostovi MČ Praha 21 ustanovit 

pro účely realizace Strategického plánu rozvoje strategický tým ze zástupců jednotlivých 

odborů úřadu a veřejnosti. Na zasedání zastupitelstva MČ Praha 21 dne 2. 6. 2011 

ZMČ4/0063/11 byly schváleny dokumenty Aktivační plán rozvoje MA21, Metodika 

implementace MA21 a Realizace principů MA21 v MČ Praha 21, jejichž součástí je 

zpracování Strategického plánu rozvoje. Rada MČ Praha 21 jmenovala dne 13. 9. 2011 

koordinátorku místní Agendy 21 usnesením RMČ24/0419/11. 

 

 

DEKLARACE O IMPLEMENTACI MÍSTNÍ AGENDY 21 A PRINCIPŮ 

UDRŽITELNÉHO ROZVOJE  V MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 21 

I. 

Deklarace o implementaci místní Agendy 21 a principů udržitelného rozvoje v MČ Praha 21 

(dále jen „deklarace“) je potvrzením zájmu MČ o naplňování zásad a cílů základních 

dokumentů, které se zabývají oblastmi udržitelného rozvoje a kvality života. Těmito 

dokumenty jsou Agenda 21 – dokument Organizace spojených národů a metoda Místní 

Agenda 21 (dále jen „MA21“). 

II. 

Deklarace vyjadřuje zájem MČ Praha 21 po úspěšné realizaci a podpoře implementace 

principů MA21 a zvyšovaní kvality veřejné správy a tím také praktické uplatnění principů 

udržitelného rozvoje v MČ Praha 21. 

Tento zájem bude MČ naplňovat dílčími cíli: 
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          a) Zvýšením informovanosti a zapojení obyvatel do realizace MA21 a udržitelného rozvoje 

Městské části Praha 21; 

         b) Posílením občanské odpovědnosti a občanské participace prostřednictvím zapojení 

veřejnosti   do rozhodovacích procesů v Městské části  Praha 21. 

III. 

K naplňování počátečních idejí této deklarace napomáhá realizace projektu „Implementace 

MA21 a principů udržitelného rozvoje v MČ Praha 21“ (dále jen „projekt“) a založení poradní 

komise RMČ Praha 21 Komise pro udržitelný rozvoj. 

Účelem projektu je nastavit stabilní základ pro implementaci principů MA21 v MČ Praha 21 

a přispět ke kvalitnímu udržitelnému regionálnímu rozvoji a současně k dosažení dobrého 

jména MČ Praha 21 v rámci České republiky. 

IV. 

Při vědomí důležitosti výše uvedených cílů má MČ Praha 21 zájem na následujícím postupu: 

a)   MČ zajistí nezbytné podmínky a zázemí pro řízení a realizaci projektu v souladu 

s metodikou a doporučeními Ministerstva životního prostředí. 

b)  V návaznosti na proces strategického rozvoje MČ Praha 21 bude projekt a na něj 

navazující aktivity nadále rozvíjet principy MA21 a udržitelného rozvoje. Tyto principy se 

budou dotýkat rozvoje individuálních i společenských hodnot nejen v oblastech životního 

prostředí, sociální a kulturní, ale také v oblasti ekonomické a hospodářské. 

MČ bude v rámci implementace principů MA21 a na něj navazujících aktivit usilovat o 

spolupráci se zástupci jiných úřadů, institucí i se zástupci podnikatelského a nevládního 

sektoru. 

c)   Realizace principů MA21 a na něj navazujících principů bude popsána v Aktivačním 

plánu rozvoje MA21 a Metodice implementace MA21 v Městské části Praha 21. Oba 

dokumenty se stanou důležitým podkladem pro politiku zavádění principů MA21 v MČ Praha 

21.  
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Schváleno ZMČ Praha 21 dne 21. 3. 2011 

RNDr. Pavel Roušar 

starosta MČ Praha 21 

 

HARMONOGRAM zpracování strategického plánu 

Původní harmonogram byl na návrh strategického týmu v lednu 2012 změněn a schválen 

RMČ Praha 21. Původní plán je značen modrou barvou, změny oproti původnímu 

harmonogramu jsou značeny zelenou barvou. U některých aktivit jsou uvedena konkrétní 

data, protože jsou neměnná a odvíjí se od nich konečné schválení strategického plánu.
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Aktualizace harmonogramu zpracování Strategického plánu rozvoje MČ Praha 21 (leden 2012) 

Činnosti 

Harmonogram 

2011 2012 

8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 

Zpracování analytického části SP         

 

            

Mapování názorů - anketa                       

Vytvoření mikrotýmů S týmu                        

Řízené rozhovory - podnikatelé, NNO                       

Kulaté stoly 6 x                        

Zpracování SWOT analýz s mikrotýmy                       

Zpracování konkrétních aktivit ze SWOT analýz s mikrotýmy                        

Formulování vize           

 

          

Veřejné projednání dílčích výstupů a vize SP           18. 1.           

Schůzky mikrotýmů k návrhové a realizační části                       

Zpracování návrhové a realizační části SP                       

Stanovení indikátorů se strategickým týmem                       

Veřejné projednání pracovní finální verze SP                   na webu 

MČ, emaily 
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Pracovní verze SP projednána se zastupiteli MČ                 16. 4.      

Vyvěšení Strategického plánu na web a úřední desku k připomínkování                   2. 5.    

Sejmutí z webu a úřední desky s následným zapracováním připomínek                   18. 5.   

Projednání Strategického plánu radou MČ                   29. 5.   

Schválení Strategického plánu zastupitelstvem MČ                     18. 6. 
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PŘÍMÝ PODÍL na zpracování Strategického plánu rozvoje MČ Praha 21 

V srpnu 2011 byl Radou MČ Praha 21 jmenován Strategický tým (řídící jednotka 

strategického plánování MČ Praha 2, jehož úlohou je převážně podílet se na tvorbě 

strategického plánu a jeho naplňování.  

Členové: 

RNDr. Pavel Roušar - politik místní Agendy 21  

Ing. Václav Müller 

Vladimír Saitz, tajemník ÚMČ Praha 21 

Zdena Vodová, vedoucí OOS 

Bc. Radka Lipanovičová, vedoucí odboru sociálních věcí  

Hana Kořínková, referentka školství 

RNDr. Soňa Beroušková, vedoucí odboru majetku a investic  

Pavel Zeman, vedoucí vedlejší hospodářské správy 

JUDr. Vladimíra Kozáková, vedoucí odboru životního prostředí a dopravy 

Ing. Vlasta Berková, vedoucí finančního odboru 

Mgr. Blanka Horká, kontrola a vnitřní audit 

Iva Hájková, koordinátorka místní Agendy 21  

Schází se každých 14 dní, řeší výstupy a další postupy dle pokynů hlavní koordinační 

jednotky. 

Hlavní koordinační jednotka je ve složení RNDr. Pavel Roušar, starosta MČ Praha 21, Iva 

Hájková, koordinátorka MA21 a Ing. Václav Müller. Scházejí se dle potřeby, koordinují 

činnosti strategického týmu a přímo zpracovávají strategický plán. 

Mikrotýmy jsou vytvořeny garanty jednotlivých oblastí strategického plánu (členové 

strategického týmu) v listopadu 2011 pro potřeby zpracování SWOT analýz jednotlivých 

podoblastí a formulování jednotlivých cílů a opatření.  
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Komise Rady MČ Praha 21 se podílejí na formulaci jednotlivých cílů a opatření a 

zpracovávají „listy opatření“ konkrétních opatření nebo je připomínkují. Scházejí se zpravidla 

jednou měsíčně. 

Rada MČ Praha 21 je v rámci zpracování strategického plánu základním kontrolním orgánem. 

Jsou jí předkládány průběžné zprávy zpracování strategického plánu a změny v jeho 

harmonogramu. 

Zastupitelstvo MČ Praha 21 je schvalovacím orgánem. V dubnu 2012 je uspořádáno pracovní 

setkání k návrhové části strategického plánu. V červnu 2012 je strategický plán předložen 

tomuto orgánu ke schválení. 

Občané MČ Praha 21 se podílejí na tvorbě strategického plánu svojí účastí na kulatých 

stolech, veřejném fóru, veřejném setkání, v mikrotýmech, v komisích, v diskuzích na 

webových stránkách MČ Praha 21. 

Soukromý a neziskový sektor je osloven v rámci průzkumu těchto sektorů v září 2011. Jsou 

zastoupeni v mikrotýmech a v komisích, účastní se veřejných setkání. 

PODKLADY pro zpracování Strategického plán rozvoje MČ Praha 21 

Městská část Praha 21 realizovala v měsících červenec – srpen 2011 Anketu mezi občany 

městské části z důvodu zjištění spokojenosti v různých oblastech života v městské části. 

Anketní lístek byl uveřejněn v Újezdském Zpravodaji (měsíčník MČ), který je distribuován 

do každé domovní schránky zdarma a na webových stránkách MČ k přímému vyplnění. 

Celkem bylo odevzdáno 201 anketních lístků. Celkové výsledky jsou v příloze Strategického 

plánu rozvoje MČ Praha 21. 

Následovalo šest Kulatých stolů na téma: Školství, kultura, volný čas, cestovní ruch, Sociální 

a zdravotní politika, Životní prostředí, Doprava, Urbánní a územní rozvoj, veřejná správa, 

Majetek a bytová politika, veřejná infrastruktura. Celkem se jich účastnilo 91 občanů, mnozí 

opakovaně. V říjnu 2011 byly sepsány všechny podněty a předány jednotlivým garantům 

(členům strategického týmu) oblastí strategického plánu, aby s nimi nadále pracovali. 

V listopadu 2011 sestavili jednotliví garanti mikrotýmy, které pracovali do prosince 2011 na 

SWOT analýzách jednotlivých podoblastí a vytvořili tak celkem 26 analýz. Z analýz 

formulovali cíle a jednotlivá opatření, základ pro další návrhovou část. 
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V říjnu 2011 bylo zahájeno zpracování Analytické části strategického plánu, které bylo 

ukončeno v prosinci 2011. Podklady ke zpracování předávali garanti oblastí a podíleli se 

svými připomínkami na finální verzi této části. 

Návrhová část strategického plánu byla doplněna o výstupy z veřejného fóra, kterého se dne 

18. ledna 2012 zúčastnilo 111 zapsaných občanů (odhadem byl přítomno 140 občanů). 

Občané se mohli vyjádřit k rozvojové VIZI strategického plánu, mohli formulovat problémy 

MČ a vyjadřovat své náměty. Výstupy byly předány k řešení jednotlivým garantům 

strategického týmu. Do března 2012 formulovali jednotliví garanti cíle a jednotlivá opatření 

návrhové části, dle potřeby je diskutovali v komisích či mikrotýmech.  

V dubnu 2012 rozpracovali garanti oblastí jednotlivá opatření do tzv. listů opatření, která jsou 

součástí Realizační části strategického plánu. 

Veřejnost měla možnost připomínkovat  jednotlivé části strategického plánu na webových 

stránkách MČ Praha 21, kde byly umístěny všechny části kromě realizační části, na které se 

v té době pracovalo. Další možnost byla v rámci veřejného setkání ke strategickému plánu 

21. května 2012 (přítomno 25 zapsaných občanů). Občané se vyjádřili písemně v 67 

případech, z toho 21 jich bylo předáno jako námět pro strategický tým městské části. U všech 

námětů občanů bylo zjištěno, že jsou rámcově řešena ve strategickém plánu. 

 

ČÁSTI STRATEGICKÉHO PLÁNU 

1. ÚVOD 

2. ANALYTICKÁ ČÁST 

3. NÁVRHOVÁ ČÁST 

4. REALIZAČNÍ ČÁST 

5. PŘÍLOHY 

 

Úvodní část objasňuje důvody pro vytvoření Strategického plánu rozvoje MČ Praha 21, 

harmonogram jeho zpracování, podklady pro zpracování a kdo se podílel na jeho zpracování. 

Analytická část se zabývá identifikací současného stavu Městské části Praha 21 na podzim 

2011 v jednotlivých oblastech. Charakterizuje silné a slabé stránky, rozvojové příležitosti a 

hrozby.  
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Návrhová část definuje cíle a opatření k tomu, jak identifikované slabé stránky a hrozby řešit 

a jak využít silných stránek a příležitostí. 

Realizační část popisuje způsob naplňování Strategického plánu rozvoje MČ Praha 21 

pomocí Akčních plánů vždy na jedno volební období s vazbou na rozpočet městské části. 

Základním způsobem definuje systém projektového řízení a implementační cyklus. Stanovuje 

základní indikátory, kterými bude sledován postup k udržitelnému rozvoji Městské části 

Praha 21 a obsahuje jednotlivé Listy opaření. 

 

 

 

PŘÍLOHY strategického plánu 

č. 1 Listy opatření 

č. 2 Výsledky ankety MČ Praha 21 

č. 3 Průzkum neziskových organizací MČ Praha 21 

č. 4 Průzkum podnikatelského sektoru MČ Praha 21 

 

 

 

 

 

 

Zdroje: 

Český statistický úřad 

Ministerstvo vnitra ČR 

Střípky z újezdské historie, autoři Marie a Antonín Tomaidesovi 

Informační servis o životním prostředí ENVIS4 

ÚMČ Praha 21 

Výstupy ankety, průzkumů, veřejných jednání, jednání mikrotýmů a komisí RMČ Praha 21 
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ANALYTICKÁ ČÁST 

Základní informace 

Městská část Praha 21 - Újezd nad Lesy leží na jihovýchodě Prahy a tvoří část hranice 

hlavního města se Středočeským krajem. Je jedním z 57 samosprávných celků, na které se 

Praha dělí podle zákona č. 131/2000 Sb. a zároveň jedním z 22 správních obvodů. Vykonává 

státní správu pro městskou část Praha-Koloděje, městskou část Praha-Klánovice a městskou 

část Praha-Běchovice, které přímo s městskou částí Praha 21 sousedí.  

Vznik Újezdu lze datovat do druhé poloviny 13. století jako vesnice ulicového typu v jižní 

části dnešní městské části, podél cesty vedoucí z Koloděj, která tvořila osu návsi, jejímž 

centrem byl statek a kostel s hřbitovem. Význam slova újezd můžeme vnímat jako statek, 

území, které lze ujezdit, obdělat nebo pozemek, který lze objet. 

Název Újezd nad Lesy vzniká 7. února 1922 pro samostatnou obec Újezd, která byla do roku 

1921 převážně součástí Koloděj. Újezd nad Lesy byl přičleněn k Praze 1. července 1974 spolu 

s Běchovicemi, Klánovicemi a Koloději a stává se součástí Prahy 9. Až v červenci 2001 

vzniká zcela samostatný správní obvod Praha 21. 

Území MČ Praha 21 má celkovou výměru 1015 ha. Orné půdy 175 ha, zahrad 152 ha, 

ovocných sadů 2 ha, lesní půdy 516 ha, vodní plochy 8 ha, zastavěné plochy 51 ha a ostatní 

plochy 96 ha. 

 

Shrnutí: 

 Středně velká rovinatá městská část 

 Velký podíl lesní půdy 
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 Okrajová poloha v rámci Prahy 

 Správní obvod pro městské části Praha-Koloděje, Praha-Klánovice a Praha- Běchovice 

 

Obyvatelstvo, jeho vývoj, struktura 

Městská část Praha 21 má dle údajů Českého statistického úřadu na základě Sčítání lidu, 

domů a bytů 2011 celkem 10215 obyvatel, z toho 5129 mužů, 5086 žen. Ve věku 0 – 14 let 

1895 obyvatel, ve věku 16 – 64 let 7164 obyvatel a nad 65 let 1155 obyvatel. Ekonomicky 

aktivních je 5192, z toho zaměstnaných 4852. Obydlených domů je 2160 a obydlených bytů 

3356. 

Statistické údaje k 1. 1. 2011 uvádějí průměrný věk 38 let a hustotu obyvatel 962 osob/km². 

Údaje týkají se počtu obyvatel s trvalým bydlištěm, jsou bez ohledu na státní občanství. Od 

roku 2001 jsou do statistických údajů započítáni i cizinci s přiznaným azylem, cizinci s vízy 

nad 90 dní a od 1. 5. 2004 i občané zemí EU s přechodným pobytem a občané třetích zemí s 

dlouhodobým pobytem na území ČR. Těchto občanů je v MČ Praha 21 okolo 9 %. 

Ze srovnávacího grafu za období let 2005 – 2011 je v MČ Praha 21 patrný velký nárůst 

obyvatel a to o 2439. V okolních městských částech je tento nárůst za stejné období mezi 300 

– 500 obyvateli. Nárůst tohoto počtu obyvatel je v MČ Praha 21 skoro během jednoho roku. 

 

Srovnávací graf č. 1 

 

zdroj: Český statistický úřad 

 

rok 2005 rok 2006 rok 2007 rok 2008 rok 2009 rok 2010 rok 2011

MČ Praha 21 7776 8178 8478 8755 9209 9585 9907

MČ Praha-Běchovice 3157 3259 3586 4219 4038 3702 3604

MČ Praha-Klánovice 2751 2818 2837 2909 2939 3056 3123

MČ Praha-Koloděje 962 1079 1259 1182 1206 1249 1286
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Z dalšího grafu je patrné, že dochází k postupnému nárůstu porodnosti. Další nárůst obyvatel 

je z důvodu přistěhování. Každoročně se přistěhuje okolo 700 občanů, někteří se naopak 

odstěhují, proto přírůstek stěhováním je ročně v průměru o 200 obyvatel, vyšší byl v roce 

2005, 2008 a 2009. 

 

Graf č. 2 

 

zdroj: Český statistický úřad 

 

Nejvíce obyvatel je ve věkové skupině 25 – 39 lety a 0 – 4 roky. Na základě sčítání lidu 

v roce 2001 má 15,8 % obyvatel základní a neukončené vzdělání, 30,1 % jsou vyučení a 

vzděláním střední odborné bez maturity, 31,5 % úplné střední vzdělání s maturitou, 4,8 % 

vyšší odborné a nástavbové a 15,6 % vysokoškolské vzdělání.  

 

Graf č. 3 
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zdroj: Český statistický úřad 

Dle údajů Ministerstva vnitra ČR došlo v MČ Praha 21 k nárůstu počtu cizinců od roku 2006 

o třetinu. Z celkového počtu je 90 % cizinců ve věku nad 15 let a 80 % cizinců mimo EU. Ve 

srovnání s okolními městskými částmi, kde dochází spíše k úbytku počtu cizinců, je v MČ 

Praha 21 nárůst. 

Graf č. 4 

 

zdroj: Ministerstvo vnitra ČR 

Shrnutí: 

 Postupný dlouhodobý nárůst obyvatel (občanů ČR a cizinců) 

 Převážně mladší věkové složení obyvatel 

 

Klíčová oblast A: MAJETEK A INVESTICE 

Podoblast: ROZVOJ ÚZEMÍ MČ PRAHA 21 

Garant: vedoucí odboru majetku a investic ÚMČ Praha 21 

MČ Praha 21 musí při rozvoji svého území respektovat Územní plán hl. m. Prahy, což je 

hlavní dokument pro koordinaci územního rozvoje hl. m. Prahy. Byl schválen usnesením 

Zastupitelstva hl. m. Prahy č. 10/05 ze dne 9. 9. 1999. Stanoví mj. podrobné podmínky využití 

území v zastavitelných územích, určuje územní podmínky rozvoje dopravy a technické 

infrastruktury a zakládá podmínky pro ochranu městské zeleně a krajiny. Cílem územního 

plánu je vytvořit předpoklady pro harmonický rozvoj městského organizmu, při respektování 

daností území, kvality životního prostředí a stávajících kulturních hodnot. Hlavní faktory, 

které toto řešení ovlivňují, jsou definovány jako okruhy cílů pro rozvoj města. Jsou 

formulované v Zásadách územního rozvoje (ZÚR).  
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Urbanistická koncepce hlavního města Prahy je založena na vyváženém využití a rozvoji tří 

historicky utvářených pásem: celoměstského centra, kompaktního města a vnějšího 

pásma. MČ Praha 21 je ve vnějším pásmu, jehož podstatou je bývalá příměstská krajina 

s původně venkovským osídlením. V územním plánu je doplněno o nízkopodlažní formy 

bydlení, navazující na zástavbu stávajících sídel. Podstatnými prvky tohoto pásma byly a jsou 

i nadále zemědělský půdní fond, lesní porosty a pozemky určené k plnění funkce lesa, dále 

přírodní prvky zeleně, které přecházejí z volné krajiny do kompaktního města a 

celoměstského centra formou parků a parkově upravených ploch. Součástí krajiny jsou vodní 

plochy a toky, které jsou spolu s přilehlým územím chráněny jako významná součást 

krajinného rázu a jako obohacení biodiverzity pro svou mikroklimatickou, hygienickou a 

estetickou hodnotu.  

 

 

Územní plán současně vymezuje ve smyslu polycentrického uspořádání města systém jeho 

center. Potvrzuje význam a současně navrhuje rozvoj dalších městských center a posílení již 

existujících center lokálních. Na východním a jihovýchodním směru vymezuje tato lokální 

centra:  Černý Most, Horní Počernice, Dolní Počernice, Běchovice, Klánovice, Újezd nad 

Lesy, Zahradní Město, Zahradní Město východ, Uhříněves. 

Hlavní rozvojové plochy mimo kompaktní město se váží převážně na radiální komunikace. 

V rozvojových celcích se počítá s umístěním komerčních center tak, aby byla co nejvíce 

pokryta poptávka po těchto aktivitách tak, aby mohlo dojít ke snížení přepravních vztahů a 

k odlehčení centrálních částí města (snížení hustoty komerčních ploch v jádrovém území). Na 

komunikaci I/12 je navázán směr Dolnopočernicko-Běchovický, který dále pokračuje do 

prostoru Úvalského.  
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Na druhou stranu ale je toto pásmo také územím, kde má Praha možnost zvýšit svůj rekreační 

potenciál a to výrazným zvýšením podílu zelených ploch a změnou způsobu obhospodařování 

krajiny. Tento stav je důsledkem prakticky nulové koordinace mezi stavebními aktivitami 

města a regionu, kde hlavní město Praha nemá žádný vliv na své okolí, nemůže ovlivňovat 

urbanizaci přilehlých obcí, i když je jejich rozvoj závislý na blízkosti a kontaktu s Prahou. 

Nově je podél hranice města vymezeno území pro další upřesnění zeleného pásu kolem 

Prahy. Významná rozvojová území krajinná jsou navržena rovnoměrně na území města a 

především v místech, kde je v současné době nedostatek zeleně, umožňují vznik zeleného 

pásu kolem Prahy a posilují možnosti rekreačního využití pro obyvatele města. Územní plán 

navrhuje i území Z/6 Běchovice – Koloděje. Významná rozvojová území krajinná mají 

celkovou rozlohu 2 354,24 ha. 

Územní plán navrhuje celoměstsky významná rozvojová území rekreační rozmístěná 

rovnoměrně na území města.  Kromě využití stávajících ploch jsou navrhovány rozsáhlé 

celoměstské areály v těsném kontaktu s hranicí kompaktního města.   Umísťovány jsou 

především ve vazbě na stávající vodní toky a na rozsáhlé plochy zeleně. Na východě je 

navrhován nový areál jižně od Horních Počernic v kontaktu s technologickým parkem 

v Běchovicích, pokračující do Klánovického lesa.  

Zpracovaná urbanistická koncepce soustřeďuje rozvojové aktivity převážně do kompaktního 

pásma. Rozvoj vnějšího pásma je situován jen do předem daných lokalit a ve srovnání 

s předchozím obdobím je utlumen. S využitím území Újezdu nad Lesy se počítá jen ve 

smyslu krajinotvorby, bez přímých investičních vstupů. Tato skutečnost sebou zákonitě nese 

potřebu orientace na účinnější spolupráci s externími a místními komerčními aktivitami a 

event. i zahraničním kapitálem. Ale také i velmi úsporné nakládání s plochami v majetku 

obce, které představují jediný vlastní rozvojový potenciál.  

Pravděpodobné je směřování dlouholeté partnerské MČ Praha-Klánovice do nově 

vznikajícího územního celku s charakterem mikroregionu Klánovice - Šestajovice - Jirny. 

Obdobně je pravděpodobné, že k podobné situaci dojde i u MČ Praha-Běchovice, kde lze 

předpokládat směřování do nově vznikajícího územního celku „Východní město“. Tyto 

tendence vyvolávají otázky statutu Újezdu nad Lesy, který do budoucna zůstává pouhým 

lokálním centrem bez mikroregionální funkce. Toto směrování limituje všechny úvahy o 

rozvoji veřejného vybavení, tj. infrastruktury určené pro vzdělávání a výchovu všech stupňů, 
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mimoškolní činnost pro děti a mládež, zdravotní a sociální služby, pro kulturu, církev, 

ochranu a pro bezpečnost obyvatelstva (policii, hasičský záchranný sbor a zdravotnickou 

záchrannou službu). 

 Verdikt Nejvyššího správního soudu ve věci části Pražského okruhu v trase Běchovice - 

dálnice D1 a Horní Počernice - Březiněves letos v lednu zrušil příslušnou část ZÚR.  Dokud 

nebude schválena přepracovaná část, není možné zahájit stavební řízení ani dokončit výkupy 

pozemků. Nehledě na to, že současný nedostatek finančních prostředků ve Státním fondu 

dopravní infrastruktury odsouvá realizaci za horizont roku 2015 a dále. 

Vedle toho kvůli hluku a exhalacím podalo petici 11 starostů z Prahy a středních Čech a 

žádají přehodnotit trasu východní části Pražského okruhu tak, aby neprocházela 

okrajovými částmi.  Navrhují de facto využití trasy tzv. Aglomeračního okruhu, o němž 

bylo mezi tím rozhodnuto, že jeho realizace je na východním směru nadbytečná. V prostoru 

mezi původní a navrhovanou trasou (viz obr.) lze předpokládat vznik klasické „suburbie“, do 

které budou pronikat komerční aktivity zejména v období, než bude v této záležitosti 

rozhodnuto. 

 

Obchvat I/12  

Komunikace  I/12 je v systému komunikací hl. m. Prahy důležitou radiální komunikací s 

regionálním i nadregionálním významem. Spojuje Prahu s východní částí Pražského regionu. 

Stávající silnice I/12 v úseku Praha-Běchovice-Úvaly prochází přímo souvislou oboustrannou 

zástavbou městských částí Běchovice a Újezd nad Lesy. Je využívána vedle zajištění 

http://wiki.aktualne.centrum.cz/komunalni-volby-v-praze-2010/okruh/
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každodenních příměstských vztahů přilehlých sídel k Praze a přímé obsluze stále více se 

rozvíjejícího přilehlého území i k tranzitní dopravě. Vysokou intenzitou osobní i nákladní 

dopravy a množstvím úrovňových připojení na stávající silnici I/12 je ohrožována bezpečnost 

všech účastníků silničního provozu. Zkapacitnění silnice I/12 ve své stávající poloze 

rozšířením profilu není z prostorových důvodů možné. Svou novou polohou umožňuje 

přeměnu stávající silnice I/12 na komunikaci nižší třídy s možností na zklidnění dopravy a 

možnou změnu navazující infrastruktury.  

Na základě zpracované dokumentace pro územní rozhodnutí z října roku 2007 bylo v prosinci 

roku 2009 vydáno územní rozhodnutí. Proti tomu bylo podáno odvolání, odvolacím orgánem 

bylo rozhodnuto o novém projednání. V současné době je řízení přerušeno. V případě 

dostatečného finančního krytí by mohla být stavba zahájena v roce 2014 a uvedena do 

provozu v roce 2018. Vzhledem k současné rozpočtové politice se bude pravděpodobně 

stavba dále odsouvat a bude zvolena její méně investičně náročná varianta, především 

snížením počtu předpokládaných sjezdů. Termín realizace ovlivní i situace kolem východní 

části Pražského okruhu. 

Jakékoliv omezení provozu na hlavním tahu nemá v podmínkách Újezda nad Lesy technické 

řešení.  Koncepce komunikačního systému MČ neumožňuje nalézt objezdovou trasu, která by 

pojmula objem současného automobilového provozu. Tato situace vyvolává tlak na iniciaci 

vybudování provizorní objezdové trasy v Újezdě nad Lesy, cestou nezbytně nutných 

stavebních úprav určených ulic.  

Krajinotvorný režim Klánovického lesa  

Les je doslova drancován těžbou dřeva k účelům otopu, kdy s narůstající „chudobou“ 

nízkopříjmové a středně majetné části populace lze očekávat intenzifikaci tohoto jevu. 

V některých příměstských částech je les natolik zanedbán, že jeho příspěvek ke krajinotvorbě 

je diskutabilní. Pokud nemá les vedle krajinotvorby ještě nějaký komerční přínos pro území 

ze svého rekreačního potenciálu, nebude z čeho realizovat jeho revitalizaci a nenutnější 

udržování.    

Prodloužení kanalizačního sběrače H z Běchovic do Újezdu nad Lesy. Je nutno 

v předstihu řešit otázky staveniště, deponie zeminy a skladování kontaminovaných kalů, 

bezpečné využívání stávajících komunikací zhotovitelem společně s ostatními uživateli a také 
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odstranění škod na komunikační a technické infrastruktuře MČ zhotovitelem stavby v rámci 

rozpočtových nákladů stavby. 

 

SWOT analýza 

SILNÉ STRÁNKY SLABÉ STRÁNKY 

1. Relativně dobrá technická a občanská 

vybavenost 

2. Velké množství přírodních odpočinkových 

ploch 

3. Blízkost centra metropole (pracovní 

příležitosti, kulturní vyžití apod.) 

 

1. Malá nabídka pracovních příležitostí   

2. Chybějící občanská vybavenost a zařízení 

pro trávení volného 

3. Malá zainteresovanost občanů na rozvoji MČ 

Praha 21 („noclehárna“ Prahy) 

4. Malá vzájemná informovanost MČ o 

aktivitách zahraničního kapitálu ve vnějším 

pásmu na východním směru 

5. Malá koordinace rozvojových záměrů hl. m. 

Prahy a Středočeského kraje, zejména 

v kontaktním pásmu na východním směru   

6. Zhoršující se silniční dostupnost centra hl. m. 

Prahy, absence obchvatu 

7. Dosavadní absence dlouhodobého 

rozpočtového výhledu provázaného 

s investičním programem 

8. Směřování urbánního rozvoje lokálních 

center na východním směru vnějšího pásma 

PŘÍLEŽITOSTI HROZBY 

1. Vypracování dlouhodobého rozpočtového 

výhledu provázaného s investičním 

programem 

2. Příprava projektů v souladu se strategickým 

plánem MČ 

3. Koncepční využívání finančních zdrojů 

4. Krajinotvorná funkce Klánovického lesa v 

1. Dopravní kolaps v důsledku nedostatečně 

kapacitního silničního propojení na centrum 

hl. m. Prahy  

2. Nevyváženost rozvoje MČ 

3. Nedostatek finančních prostředků na 

rozvojové projekty MČ 

4. Rozvoj dalších obytných území bez 
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komerčních podmínkách  

5. Podpora rekreačních funkcí území 

6. Zpracovat kvalitní připomínky nového 

územního plánu HMP a prosadit je 

posilování infrastruktury v MČ 

 

 

Podoblast: MAJETEK  

Garant: vedoucí odboru majetku a investic ÚMČ Praha 21 

MČ Praha 21 má ve vlastnictví pět budov (dvě budovy ZŠ s jednou MŠ, tři budovy MŠ) pro 

předškolní a školní vzdělávání. Jednu budovu úřadu MČ ul. Starokolínská, hasičskou 

zbrojnici ul. Druhanická, veřejné WC a trafiku v ulici Toušická, budovu v ulici Lišické 

(bývalá knihovna), šatny fotbalového klubu ul. Čentická, pro tenisty šatny a klubovna ul. 

Veletovská. Ve vlastnictví jsou i prostory pro Skauty – junák v ul. Žárovická, dva stánky na 

Rohožníku, polyfunkční dům Level na křižovatce ul. Staroújezdská – Novosibřinská, ve které 

zajišťuje MČ provoz knihovny a muzea. Na sídlišti Rohožník je v majetku MČ zdravotní 

středisko a 90 nájemních bytů, v nemovitosti při ul. Novosibřinská je 6 bytů.  

Kromě hasičské zbrojnice, budovy v ul. Lomecká (bývalá knihovna) a objektu Skautů jsou 

všechny budovy realizovány v rámci investiční výstavby v posledních letech a jsou v dobrém 

stavu. Objekt pro činnost Skautů je v havarijním stavu, a proto nyní využívají budovu v ul. 

Lomecká, kde jsou však vyžadovány pravidelné kontroly statikem. Hasičská zbrojnice již 

dlouhodobě neodpovídá potřebám, proto byl zpracován projekt na výstavbu nové budovy. 

Tento projekt zadal Magistrát hl. m. Prahy a stavba má již stavební povolení. Na realizaci 

byla přislíbena účelová investiční dotace MHMP.   

Městská část pronajímá 48 979 m² pozemků, z toho 4 % ke komerčním účelům a 96 % 

zájmovým spolkům. 

 

SWOT analýza 

SILNÉ STRÁNKY SLABÉ STRÁNKY 

1. MČ je vlastníkem budov 

2. MČ je vlastníkem pozemků 

3. Majetek je využíván i spolky a jako školská a 

1. Nedostatečná kapacita MŠ a v budoucnu i 

ZŠ 

2. Vysoké finanční náklady na údržbu  
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zdravotnická zařízení (služby občanům) 

4. Opora činnosti v zákonech 

5. Břemena k pozemkům jako zdroj příjmů 

 

 

3. Nároky na personální zabezpečení správy 

4. Nízké nájemné – nízké zisky 

5. Nedostatek majetku 

6. Nezájem o pronájem, především 

polyfunkčního domu 

7. Nájemní smlouva na zdravotní středisko 

(cena, koncept) 

8. Nevyjasněné pozemkové a katastrální 

hranice a vlastnictví pozemků a jejich částí 

9. Neefektivní správa zeleně (nedostatečná 

rozsahem, drahá) 

10.  Složitá a rozsáhlá inventarizace zatěžuje 

lidské zdroje a není efektivní 

11.  Neexistující seznamy 

PŘÍLEŽITOSTI HROZBY 

1. Možnost prodeje, pronájmu a výstavby 

2. Zlepšit ekonomický efekt z pronájmu a prodeje 

3. Rozšíření možností pro rozvoj volnočasových 

aktivit pro mládež, spolky a seniory 

4. Snížení nákladů na údržbu 

5. Vytvoření nových pracovních míst 

6. Podpora podnikání ve službách pro potřeby 

občanů nabídkou prostor 

7. Rozšíření kapacit pro zdravotní služby 

8. Rozšířením osvěty zlepšit využívání majetku 

9. Policie v centru - v nové budově 

10. Školka místo Policie ČR 

11. Opravit střechu na školní budově v Polesné 

12. Vystavět novou školku 

13. Budoucí prodej nástaveb jako zdroj příjmů 

14. Zlevnit práci dodavatelů pro údržbu majetku 

15. Provést detailní pasportizaci a nákladovou 

1. Nedostatečná kapacita pro MŠ a ZŠ 

2. Nedostatek finančních prostředků na 

údržbu majetku 

3. Neekonomické, nekoncepční a neúčelné 

využívání majetku 

4. Změny v odpisování majetku 

5. Náklady na opravy a provoz polyfunkčního 

domu 
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analýzu provozu a potřebných budoucích 

investic 

16. Vícekolová výběrová řízení veřejně dostupná 

na internetu snižující cenu dodavatelských 

služeb i v drobných zakázkách a nákupech 

materiálů 

17. Účelné a koncepční využívání majetku 

18. Předcházet větším opravám prevencí a 

osvětou 

19. Zpracovat analýzu nákladovosti péče o 

majetek v případě dodavatelské služby 

v porovnání se zřízením tzv. technických 

služeb úřadu MČ (zaměstnanci ÚMČ) a 

využitím veřejně prospěšných prací 

20. Provést revizi nájemních smluv a výši 

nájemného 

21. Vytvořit komplexní seznamy majetku s vyšší 

podrobností a souvisejícími informacemi 

 

Podoblast: INFRASTRUKTURA  

Garant: vedoucí odboru majetku a investic ÚMČ Praha 21 

Dopravní infrastruktura  

V katastru MČ Praha 21 - Újezd nad Lesy je evidováno celkem 66,241 km komunikací. Ve 

správě městské části je 47,183 km komunikací. Ostatní komunikace v délce 13,548 km jsou 

ve správě Technické správy komunikací (TSK), ve správě dalších soukromých subjektů (např. 

Lidl, bytová družstva apod.) je zbývajících 5,51 km komunikací. 

V trvalém povrchu, tj. provedený odvod srážkových vod, upravené chodníky a zelené pasy a 

povrch vozovky pokryt asfaltovým betonem, je 9,835 km vozovek. Ostatní vozovky jsou 

provedeny technologií Vialit. 
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V havarijním stavu tj. vozovka narušena výstavbou inženýrských sítí (např. přivaděč 

Hodkovská), nebo vůbec neprovedený povrch (část Čekanovské) je v délce 2,21 km. 

Údržba povrchů vozovek je prováděna v rámci finančních možností MČ, zpravidla po 

zimním období. Malá část je opravována vyříznutím výtluků a položením asfaltobetonového 

koberce. 

Většina poruch je opravována metodou zaplnění kamenivem a prostříknutí asfaltovou emulzí-

JETPATCHER. 

Úklid vozovek je prováděn na jaře a na podzim cca v rozsahu vozovek s trvalým povrchem. 

Zimní úklid je zajišťován dle Plánu zimní údržby MČ Praha 21. 

 

Technická infrastruktura 

Kanalizačními řady je pokryto celé zastavěné území MČ Praha 21 s výjimkami 

(Starokolínská, Novosibřinská, části Dobřichovské, Chmelické, Lišické, Třebětínské, 

Onšovecké, Radimské, Ranské, Rápošovské, Ratajské a Zlivské). Dle pasportu je v majetku 

MČ 22,472 km kanalizačních řadů. Všechny vodovodní řady a část kanalizace, hlavně v nové 

zástavbě ucelených celků a páteřní stoky, jsou v majetku Pražské vodohospodářské 

společnosti, a.s. a správě Pražských vodovodů a kanalizací.  

Sídliště Rohožník je napojeno na dálkový přívod tepla, který patří Pražské teplárenské, a. s. 

V poslední době však přechází z ekonomických důvodů řada panelových domů na vytápění 

lokálními plynovými kotelnami. 

Rozvody elektrické energie a plynu jsou v majetku i správě příslušných komoditních 

dodavatelů. 

  

Veřejná prostranství  

Nově vytvořeno „náměstí“ poblíž Penny Marketu (převážně parkovací plocha), část je ve 

vlastnictví právnické osoby a část Penny. U obchodu Lidl je parkovací plocha a celý přilehlý 

prostor je ve vlastnictví společnosti AHOLD. Na malé ploše ve správě MČ Praha 21 na rohu 

ulice Toušické a Chabeřické se umísťují stánky trhovců. 

Seznam venkovních hracích ploch s pískovišti pro rok 2011: 
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Název Umístění  Stav  

1. Multifunkční 

sportoviště 

ul. Čentická dirtová trať, sportovní plocha s umělým 

povrchem, dětské hřiště, hřiště pro 

skateboarding  

2. Hřiště „UNIGA“ ul. Šlitrova x Weisova dětské prvky, pískoviště 

3. Sídliště Rohožník  ul. Žíšovská, Žíželická hrací prvky -Tomovy parky 

4. Hřiště „IPB“  ul. Poříčská dětské hřiště, pískoviště 

5. Hřiště Luníkovská Luníkovská x Zálešanská  dětské hřiště, pískoviště 

6. Rybník Blatov ul. Nadějovská  hrací prvky 

 

Údržba výše uvedených hřišť je zajišťována MČ Praha 21 pomocí smluvních partnerů. Běžná 

vizuální kontrola je prováděna 1x týdně a tím umožňuje rozeznat nápadné zdroje nebezpečí 

(vandalismus, povětrnostní podmínky). Hlavní kontrola se provádí jednou za 12 měsíců. 

Provádí ji nezávislá certifikovaná osoba „ revizní technik“ za účelem zjištění celkové úrovně 

bezpečnosti zařízení. 

Shrnutí: 

 MČ má ve správě přes 60 % komunikací 

 V trvalém povrchu je 19 % vozovek 

 V havarijním stavu je 4 % vozovek 

 V některých lokalitách chybí kanalizační řady 

 Většina venkovních hracích ploch je určena pro mladší věkovou skupinu 

 

SWOT analýza 

SILNÉ STRÁNKY SLABÉ STRÁNKY 

1. Plná plynofikace MČ  

2. Existence čistírny odpadních vod 

1. Chybějící kanalizace v části obce a 

v některých částech potřeba rekonstrukce 
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3. Blízkost železnice 

4. Dobrá občanská vybavenost (hřiště, apod.) 

5. Dostatečné pokrytí MČ informačními sítěmi 

2. Nedostatečná kapacita kanalizační sítě 

v několika ulicích, nadměrnost dusíkatých 

látek vypouštěných čističkou  

3. Nedostatečná koordinace při budování 

infrastruktury 

4. Závislost na finančních zdrojích Magistrátu 

hl. města Prahy 

PŘÍLEŽITOSTI HROZBY 

1. Zpracování nákladové analýzy na investice 

v oblasti dopravní infrastruktury a kanalizace 

na základě doplněné pasportizace 

2. Možnost rozšíření občanské vybavenosti 

3. Efektivní koordinace při budování technické 

infrastruktury 

4. Rozvoj telekomunikačních služeb, 

vysokorychlostního internetu a kabelové 

televize 

1. Nedostatečné finanční prostředky na 

budování a správu infrastruktury 

2. Nepředvídané havárie 

3. Nekvalitní a nedostatečné opravy 

infrastruktury po haváriích a opravách 

 

Podoblast: BYDLENÍ   

Garant: vedoucí vedlejší hospodářské činnosti ÚMČ Praha 21 

V městské části převažuje vilový typ zástavby, na malém území je zástavba sídlištní vzniklá 

po roce 1970 (viz obr.)  
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MČ pronajímá v sídlišti na Rohožníku 90 bytů, které má ve vlastnictví. Pro tyto nájemní byty 

bylo RMČ Praha 21 pro rok 2012 stanovena výše nájemného 67,24 Kč/m²/měsíc. Dalších šest 

bytů vlastní MČ v nemovitosti při ul. Novosibřinská, z nichž jeden byt byl v roce 2011 

přidělen s platností nájemní smlouvy na dobu jednoho roku. 

V rámci výstavby bytů v MČ bylo dle statistických údajů v roce 2011 dokončeno 88 bytů, 

z toho 60 v bytových domech, 26 v rodinných domech a 2 v nebytových domech. 

 

Shrnutí: 

 Převažuje vilový typ zástavby 

 MČ disponuje bytovým fondem 

 Byty jsou v dobrém stavu 

 Zřízen byt pro sociálně slabší rodinu 

 

Klíčová oblast B:  DOPRAVA  

Garant: vedoucí odboru životního prostředí a dopravy ÚMČ Praha 21      

V katastru městské části Praha 21 - Újezd nad Lesy je evidováno celkem 66, 241 km 

komunikací, ve správě městské části je 47,183 km komunikací. Ostatní komunikace v délce 

13,548 km jsou ve správě TSK, ve správě dalších soukromých subjektů (např. Lidl, bytová 

družstva apod.) je zbývajících 5,51 km komunikací. 

V trvalém povrchu je 9, 835 km vozovek, tj. provedený odvod srážkových vod, upravené 

chodníky a zelené pasy, povrch vozovky pokryt asfaltovým betonem. Ostatní vozovky jsou 

provedeny technologií Vialit. V havarijním stavu je 2,21 km vozovek, tj. vozovka narušena 

výstavbou inženýrských sítí (např. přivaděč Hodkovská) nebo vůbec neprovedený povrch 

(část Čekanovské). Údržba povrchů vozovek je prováděna v rámci finančních možností MČ, 

zpravidla po zimním období. Malá část je opravována vyříznutím výtluků a položením 

asfaltobetonového koberce. Většina poruch je opravována metodou zaplnění kamenivem a 

prostříknutí asfaltovou emulzí - JETPATCHER. Úklid vozovek je prováděn na jaře a na 

podzim přibližně v rozsahu vozovek s trvalým povrchem. Zimní úklid je zajišťován dle Plánu 

zimní údržby MČ. 

Postupně, jak MČ Praha 21 získává z rozpočtu HMP finanční prostředky, řeší překládky sítí, 

rekonstrukce plynovodů a obnovu komunikací, výstavbu chodníků, parkovacích prostor či 
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vybudování Zón 30, Obytných zón. Jako příklad lze uvést komunikaci Velimskou či 

komunikace Lstibořská, Zálešanská, Luníkovská, Zbytinská, které investor vybudoval v rámci 

nové výstavby rodinných domů a převedl komunikace na MČ Praha 21. V nejbližší době by 

měla být dobudována komunikace Hodkovská, nižší Starokolínská, Novolhotská a část 

Nadějovské.  

V současné době se na Novosibřinské staví první část kanalizačního přivaděče. Stavba byla 

zahájena v letních měsících s termínem ukončení do 31. října 2011. Újezdu na Lesy se po 

tento čas ulevilo od projíždějících kamionů a nákladních vozidel. Část obyvatelstva, zejména 

v okolí objízdné trasy pro osobní vozidla ul. Zaříčanská – Rohožnická, je ale obtěžována 

nárůstem projíždějících vozidel. Samospráva MČ se pravidelně schází se zástupci Policie ČR 

a Městské policie hl. m. Prahy a projednává co nejefektnější zásahy tak, aby došlo 

k potrestání řidičů, kteří porušují dopravní předpisy a provoz byl bezpečný a ohleduplný i pro 

pěší. Stavba kanalizačního přivaděče se provádí v těžkém geologickém prostředí, na extrémně 

dopravně zatížené komunikaci a rovněž za ne zcela jednoduché dopravní situace, která nastala 

v okolních obcích ve Středočeském kraji. Rozhodnutí a předchozí jednání vedl odbor dopravy 

Magistrátu hl. m. Prahy se Středočeským krajem, s MČ Praha 21 i s Ministerstvem dopravy 

ČR. Stavba dalších částí kanalizačního přivaděče bude postupovat dle finančních možností 

Magistrátu HMP. 

MČ Praha 21 - Újezd nad Lesy je dopravně spojena s MČ Praha – Běchovice a obcí Úvaly 

historickou dopravní cestou – komunikací Českobrodská – Starokolínská - Novosibřinská. 

Jedná se o hlavní komunikační tepnu, která je v dopravních špičkách neprůjezdná. Řešením 

by měla být stavba přeložky R I/12. Tato stavba je dopravně spjata ve stavbou SOKP 511 – 

Silniční okruh kolem Prahy, stavba 511 Běchovice, dálnice D1. Rozhodnutí o umístění 

posledně uvedené stavby odboru stavebního MHMP č. S-MHMP 387742/2008/OST ze dne 4. 

10. 2010 bylo Ministerstvem pro místní rozvoj zrušeno a věc byla vrácena k novému 

projednání. Obě stavby nemají dokončeno územní řízení. 

Městská část zvažuje vypracování nové studie – dopravního generelu, kde bude řešena např. 

otázka možností parkování, dopravní obslužnosti, dopravního značení, cyklodopravy. 

Silniční správní úřad odboru životního prostředí a dopravy ÚMČ Praha 21 vykonává státní 

správu v přenesené působnosti na úseku silničního hospodářství. Vykonává státní správu ve 

věcech silnic III. třídy, místních komunikací II., III. a IV. třídy a veřejně přístupných 
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účelových komunikacích. Projednává přestupky a delikty na dálnicích, silnicích, místních 

komunikacích a veřejně přístupných účelových komunikacích podle zákona o pozemních 

komunikacích, zákona o přestupcích, v rozsahu daném Statutem hl. m. Prahy. Státní správu 

vykonává pro Městské části Praha – Běchovice, MČ Praha – Koloděje, MČ Praha – 

Klánovice a je pověřen (jeho pracovník) k výkonu státního dozoru nad místními 

komunikacemi a veřejně přístupnými účelovými komunikacemi na území MČ Praha 21.  

Stavební stav pozemních komunikací na území MČ Praha 21 označit jako ne zcela 

vyhovující. Stav místních komunikací žádá urychlené řešení, provedení stavebních 

rekonstrukcí, přeložení sítí, vybudování chodníků, stezek pro cyklisty, řešení bezpečných 

přechodů pro chodce atd. Neexistuje jiná úniková trasa v případě větší dopravní nehody, 

požáru, dlouhodobých uzávěrů hlavní komunikace. 

 

Podoblast: VNĚJŠÍ DOPRAVNÍ VZTAHY  

Vnější doprava je ovlivněna komunikační sítí města, která je tvořena dvěma okruhy, 

pražským (silničním) a městským a na ně navazující sedm radiál a dvě spojek. 

Pražský (silniční) okruh slouží pro vedení dopravy, která je vůči městu tranzitní, a dále pro 

rozvádění vnější cílové či zdrojové dopravy a pro realizaci vnitroměstských jízd mezi 

jednotlivými okrajovými částmi města. 

Městský okruh je navržen tak, aby svou kapacitou a atraktivitou převzal většinu dopravních 

vztahů směřujících přes centrum města a rozvedl je po obvodě k jednotlivým cílům, odlehčil 

dopravní síti středního pásma města a tím umožnil co nejvyšší plynulost dopravy, nezbytnou 

pro minimalizaci vlivů dopravy na životní prostředí. 

Dopravní páteří městské části je komunikace Českobrodská – Starokolínská - Novosibřinská 

vedoucí na východ Prahy (směr Úvaly, Český Brod, Kolín). Na jih pak vede komunikace 

Staroújezdská (směr Uhříněves), na sever komunikace Staroklánovická (směr Klánovice). 

Z tohoto důvodu dochází k velikému zatížení městské části tranzitní dopravou. V budoucnu 

by měly být vybudovány přeložky RI/12 a SOKP 511, které by odvedly tranzitní dopravu 

z městské části. 
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SWOT analýza 

SILNÉ STRÁNKY SLABÉ STRÁNKY 

1. Dostupné dopravní spojení do centra 

2. Dopravní návaznost linky metra 

3. Dopravní spojení s okolními MČ 

4. Zlepšení dopravní obslužnosti v MČ – 

minibusová linka 

1. Nepropustnost hlavní komunikace 

2. Nedostatečné kapacity dopravních policistů 

řešící potřeby MČ 

3. Chybějící záchytná parkoviště na kraji 

Prahy s návazností na pražskou 

integrovanou dopravu 

PŘÍLEŽITOSTI HROZBY 

1. Výstavba přeložky R I/12 

2. Prosadit zákaz průjezdu nákladních vozidel 

po hlavní silnici 

3. Iniciovat stanovení mýtného pro nákladní 

dopravu na komunikacích 1. třídy 

4. Pokutovat nedodržování zákazu vjezdu 

nákladních vozidel na místní komunikace 

5. Aktualizovat dopravní generel 

6. Aktivně spolupracovat s okolními MČ a 

obcemi na řešení tranzitní přepravy 

7. Vybudovat železniční zastávku v Mladých 

Běchovicích - vytvoření nového dopravního 

uzlu železniční přepravy 

8. Rekonstrukce železniční trati Úvaly -

Běchovice a větší využívání 

9. Synchronizovat světelné křižovatky a světla 

pro omezování dopravních proudů zvyšující 

průjezdnost  

10. Rekonstrukce hlavní křižovatky ke zvětšení 

průjezdnosti a bezpečnosti (Starokolínská, 

Staroklánovická, Staroújezdská) 

11. Vybudovat světelnou křižovatku na 

1. Nerealizace výstavby přeložky a SOKP 511 

2. Zvyšující se intenzita dopravy 

3. Nedostatek financí MČ a technické správy 

komunikací (potažmo HMP) 

4. Nedořešené organizační záležitosti v rámci 

kompetencí samosprávy a státní správy na 

úseku ochrany majetku a dopravy 

5. Neexistence systému únikových 

(objízdných) tras pro případy rozsáhlých 

havárií na hlavních komunikacích 

6. Vzrůstající počet tranzitních automobilů a 

jejich nezvládající průtah městskou částí 

7. Špatně nastavený systém mýtného 

přivádějící více nákladní tranzitní dopravy 

na hlavní silnici 
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Zaříčanské 

12. Zvyšovat počet dopravních policistů 

13. Výstavba parkoviště P + R s vytipováním 

vhodného pozemku 

 

Podoblast: VNITŘNÍ DOPRAVA  

V městské části jsou dvě centrální parkoviště s celkovou kapacitou 210 vozidel. Z ankety, 

kterou městská část realizovala v měsících červenec – srpen 2011, nevyplynula potřeba 

nedostatku parkovacích míst. Přesto se mohli občané sídliště Rohožník vyjádřit, zda by mělo 

dojít k výstavbě parkovacího domu v této lokalitě. Z výsledků vyplynulo, že parkovací dům 

občané nepožadují. Občané nejen z městské části se dopravují k autobusům nebo vlakům 

svými auty, která pak nechávají zaparkovaná podél komunikací a ohrožují tím bezpečnost a 

plynulost provozu a chodců. 

Přechody pro chodce jsou budovány dle potřeby, u starších komunikací nejsou bezbariérové. 

Na níže uvedené mapce jsou znázorněny červenou barvou obytné zóny a zelenou barvou 

komunikace s omezenou rychlostí 30km/h. a 40km/h. 

 

 

zdroj: OMI ÚMČ Praha 21 
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SWOT analýza 

SILNÉ STRÁNKY SLABÉ STRÁNKY 

1. Existence projektu „Bezpečná cesta do 

školy“ a ochoty školy spolupracovat s MČ 

na dopravních řešeních 

2. Relativně snadné parkování v ulicích 

3. Realizace projektu „Bezpečná cesta do 

školy“ – Čentická Zóna 30 

4. Blikající panáčci na přechodech 

5. Příprava – nová autobusová zastávka u 

pošty 

6. Jednosměrné ulice u úřadu MČ Praha 21 

7. Příprava světelné signalizace (Zaříčanská -

Novosibřinská) 

8. Kanalizace na Novosibřinské 

9. Aktivní a nadstandardní práce Dopravní 

komise RMČ Praha 21 

 

1. Špatný technický stav místních komunikací a 

dlouhodobá zanedbanost (např. Hodkovská, 

Čekanovská, Zaříčanská, Staroklánovická) 

2. Nedostatečná analýza potřeb investičních 

prostředků pro vybudování trvalých povrchů 

v MČ 

3. Málo klidových zón při budování trvalých 

povrchů, upřednostnění automobilové 

dopravy 

4. Nedostatek prvků zklidňující dopravu 

automobilů v klidových zónách i na hlavní 

silnici  

5. Komunikace bez chodníků 

6. Nevhodné umístění autobusové zastávky 

(školní linka) – u ZŠ Masarykova 

7. Neexistence parkoviště  K + R („Bezpečná 

cesta do školy“)  

8. Chybějící průzkum, analýza ve využívání 

automobilů a hromadných dopravních 

prostředků občany MČ 

9. Parkování nákladních automobilů 

v obytných zónách bez povolení 

10. Stále větší počet parkování vozidel v ulicích 

před domy 

11. Omezování průjezdnosti a bezpečnosti ulic 

parkujícími automobily nad rámec 

dopravních přestupků 

12. Nedodržování dopravního značení 

13. Lidl uprostřed obce stahující 
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automobilovou dopravu do centra 

14. Průjezdy obytnými zónami 

(Chotěnovská,…) 

PŘÍLEŽITOSTI HROZBY 

1. Podporovat alternativní způsoby dopravy 

s cílem omezit automobilovou přepravu 

2. Zvyšovat bezpečnost účastníků dopravy 

3. Dobudování autobusových zastávek 

4. Nový dopravní generel MČ Praha 21 

5. Vybudovat vložené autobusové zastávky 

na hlavní komunikaci 

6. Řešit s technickou správou komunikací 

špatný stav komunikace k nádraží 

Klánovice (Staroklánovická), vč. 

parkování podél této komunikace, hluk 

z autobusů, parkování před vjezdy domů 

7. Řešit technický stav komunikace 

Chotěnovská, Chmelická – včetně 

směrnosti 

8. Umístění kamer u komunikací – 

nebezpečná jízda, ohrožení chodců, aj. 

9. Zvýšit dohled a kontrolu Městské policie 

hl.m.Prahy 

10. Řešení přechodů na hlavní (oblast Penny) 

11. Koncepce jednosměrek (jen určité 

komunikace) 

12. Vytvořit rezidenční celky 

13. Úprava zastávky BUS na konečné 

Rohožník  pro snadnější výjezd BUS 

14. Samostatný pruh na komunikaci pro BUS 

15. Pokutovat nedodržování zákazu vjezdu 

nákladních vozidel na místní komunikace 

1. Vysoké ohrožení chodců na exponovaných 

úsecích komunikačního systému, kde nejsou 

vybudovány chodníky 

2. Zvyšující se intenzita dopravy 

3. Nedostatek financí MČ Praha 21 a technické 

správy komunikací  (potažmo HMP) 

4. Nedořešené organizační záležitosti v rámci 

kompetencí samosprávy a st. správy na úseku 

ochrany majetku a dopravy 
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16. Dozor ve školních autobusech  

17. Osvětová práce ve školách i s občany na 

omezování užívání osobních automobilů 

ve prospěch alternativních možností 

18. Opravovat místní komunikace, výstavba 

chodníků a řešení cyklodopravy 

19. Řešit výstupy z projektu BCDŠ a průběžně 

analyzovat 

20. Dobrovolnictví na přechodech 

 

Podoblast: PRAŽSKÁ INTEGROVANÁ DOPRAVA 

Systém Pražské integrované dopravy (PID) je tvořen městskou hromadnou dopravou s 

metrem jako základním prostředkem. Doplňkovými systémy jsou tramvajová a autobusová 

doprava, lanová dráha a vodní doprava. PID je dále tvořena příměstskou a městskou 

železniční dopravou a příměstskou autobusovou dopravou a železničním uzlem Praha. 

Ten je tvořen soustavou deseti železničních tratí, radiálně zaústěných do Hlavního a 

Masarykova nádraží, doplněnou pražskými spojovacími tratěmi. Jsou vytvořeny podmínky 

pro možné zaústění železničních tratí vysokých rychlostí. 

Městská hromadná doprava je v MČ zajišťována linkami autobusové dopravy č. 250, 251, 

260, 261, 269, 240, 163, 503 (dopravce ROPID a Dopravní podnik HMP, a.s.). Je tak 

zajištěno přímé spojení na metro trasy B a trasy A.  

Příměstská autobusová doprava je v MČ zajišťována linkami autobusové dopravy č. 343 

směr Horoušany – Újezd nad Lesy a č. 303 směr Říčany – Černý Most. Tyto linky provozuje 

ROPID. 

Železniční doprava je zajišťována dopravcem ROPID a České dráhy, a.s. Nejbližší 

železniční zastávka je na rozhraní Újezdu nad Lesy a Klánovic. Vlaky jedou na východ směr 

Kolín a na západ směr Praha, Beroun. Příměstská železniční doprava je zajišťována vlaky 

linek S, které ve špičce jezdí po 15 minutách, mimo špičku po 30 minutách na Hlavní nádraží 

Praha nebo Masarykovo nádraží Praha. Tím je zajištěna doprava směrem do Prahy za 20 

minut. Železniční doprava je časově propojena s  autobusovými linkami směr Újezd nad Lesy, 
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Klánovice, Běchovice i Koloděje. Snahou je posílit dopravní spojení, zejména ve špičkách, 

podařilo se nasadit kloubové autobusy. Jako nejnovější počin je zajištění dopravního 

propojení oblasti Blatov se železniční zastávkou Klánovice minibusem. Nejzatíženějšími 

vstupními profily (na hranici hl. m. Prahy) byl podle průzkumu z března 2010 úsek Úvaly – 

Praha-Klánovice (trať 011/linka S1) – 13 210 cestujících/den obousměrně. Uvedené počty 

cestujících jsou sčítány pouze ve vlacích zařazených do systému PID a následně přepočteny 

na průměrný pracovní den. 

 

Do systému Pražské integrované dopravy magistrátu HMP jsou zahrnuta záchytná 

parkoviště P + R „Park and Ride“ (zaparkuj a jeď). Nejbližší toto parkovišti je 

v Běchovicích, které má od 1. 6. 2010 z důvodu malého využití omezen provoz s obsluhou na 

dobu 7 - 19 hodin. Mimo tuto dobu je parkoviště dostupné pouze po telefonické domluvě. 

V říjnu 2010 bylo na tomto parkovišti zaznamenáno 90 zaparkovaných aut, což je oproti 

průměru mezi 18 záchytnými parkovišti, který činí 5000 aut za měsíc, nejmenší číslo ze všech 

záchytných parkovišť. Městská část řeší současného „divoké“ parkování u železniční zastávky 

Klánovice. 

Rada MČ Praha 21 a její dopravní komise řeší otázku vybudování parkoviště K + R „Kiss 

and Ride“ (polib a jeď) na komunikaci Starokolínská při křížení s Polesnou. Místo pro 

zastavení typu K+R umožňuje krátkodobé zastavení vozidla za účelem vystoupení nebo 

nastoupení spolucestujících. Městská část řeší tento způsob z důvodu velké kumulace aut 

v ranních hodinách při dovážení dětí do základní školy. 

SWOT analýza 

SILNÉ STRÁNKY SLABÉ STRÁNKY 

1. Zkvalitňování spojení linek MHD k železnici 

2. Existence vlakového spojení do centra 

3. Návaznost linky 251 na vlakové spoje (1:1) 

4. Pravidelné měření a vyhodnocování 

1. Z důvodu husté dopravy zpoždění 

autobusových linek i k železnici 

2. Neexistence parkoviště P +R 

3. Neexistence cyklostojanů na nádraží 
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dopravcem 

5. Dobrá spolupráce se spol. ROPID 

6. Za 24 Kč z Masarykova nádraží až na 

Rohožník (zlevněná přestupní jízdenka) 

 

4. Není stanovena koncepce projednávání 

změn v jízdních řádech s veřejností 

5. Výše jízdného a účelovost Opencard 

6. MČ může ovlivnit, ale nerozhoduje, nutnost 

hledání kompromisů 

7. Omezení linek MHD - BUS o víkendech 

PŘÍLEŽITOSTI HROZBY 

1. Posilovat příměstskou železniční dopravu 

2. Rozšíření pásma „O“ do Úval s možností 

výstavby P + R (zřídit v Úvalech) pro využití 

okolních oblastí dopravy (vč. výše poplatku) 

3. Zkrácení intervalů vlaků příměstské dopravy 

ve špičce 

4. Rozvíjet autobusové linky k vlaku 

5. Zlepšit ranní vlakové spoje (problematické 

řešení v případě Masarykova nádraží, 

protože další spoje se již nevejdou do 

stanice) 

6. Odbourat nespolehlivost vlakového spojení 

– zpoždění, vynechání spoje 

7. Rekonstrukce vlakového nádraží Klánovice 

8. Lokální přeprava v MČ s návazností na vlak 

9. Posun autobusové zastávky u pošty 

10. Více zastávek na hlavní silnici 

11. Posílení školních autobusů v návaznosti na 

projekt Bezpečná cesta do školy 

12. Vybudování konceptu 10-10-20 (pěšky na 

zastávku - autobusem na vlak - vlakem do 

centra) a osvěta mezi spoluobčany 

13. Větší osvěta ve využívání hromadné 

přepravy 

14. Využívání ekologických přepravních 

1. Nedostatek financí  

2. Občané přestanou využívat železniční spoje 

3. Zvyšování počtu občanů dojíždějících na 

vlak auty 

4. Zhoršovaní kvality životního prostředí 

v okolí Klánovického lesa z důvodu 

parkujících aut u nádraží Klánovice 

5. Neúměrné a živelné vytěžování 

parkovacích kapacit v MČ občany 

z okolních obcí (Květnice,…) 

6. Živelné parkování tranzitních osobních 

automobilů Středočechů na Rohožníku a 

jejich následná přeprava autobusy 

7. Zvyšování časových intervalů z důvodu 

úspory financí odrazující využívání městské 

hromadné dopravy 
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prostředků pro zachování zdravého 

prostředí (plyn, elektro, nové motory třídy 

5) 

 

Podoblast: ALTERNATIVNÍ DOPRAVA 

Systém městských cyklotras vedoucích přes MČ Praha 21 (zdroj www.praha.eu) 

Páteřní trasa 1. třídy: A 50 Čakovice – Vinoř – Horní Počernice – Klánovice – Újezd nad 

Lesy – Koloděje – Říčany, A 25 Žižkov – Hrdlořezy – Kyje – Běchovice – Újezd nad Lesy – 

Úvaly. 

Hlavní trasa 2. Třídy: A 240 Žižkov – Běchovice – Újezd nad Lesy – Úvaly. Městská část 

nemá žádné cyklostezky. Jejich návrh bude součástí aktualizovaného generelu. 

V roce 2010 realizovala Základní škola Masarykova projekt Bezpečná cesta do školy. Žáky 

a jejich rodiči byly tak odhaleny nebezpečná místa při cestě do školy a z ní. Řešením výstupů 

se zabývá dopravní komise RMČ Praha 21. 

Pro podporu pěší chůze je nutno opravit velké množství chodníků a realizovat taková 

dopravních opatření, která by vedla ke zvýšení bezpečnosti chodců. Občané využívají blízký 

Klánovický les pro odpočinkovou chůzi. 

 

SWOT analýza 

SILNÉ STRÁNKY SLABÉ STRÁNKY 

1. Existence projektu „Bezpečná cesta do školy“ 

2. Rovinatá městská část s blízkou docházkovou 

vzdáleností 

3. Možnost cyklotras, turistiky 

4. Existující opravna a prodejna kol 

5. Řada lesních zkratek příjemných pro cestu do 

práce či na vlak 

6. Několik udržovaných lesních stezek 

dobrovolníky z řad občanů i NNO 

1. Malá bezpečnost z důvodu hustého provozu 

a neukázněných řidičů 

2. Cyklostojany pro žáky umístěny mimo 

areál školy 

3. Chybějící nájezdy na chodníky u přechodů 

pro vozíčkáře a cyklisty 

4. Jednosměrný provoz cyklistů v Čentické 

ulici 

5. Chybějící úschovna kol u nádraží 

http://www.praha.eu/
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6. Chybějící přechody v Rohožnické, 

Staroújezdské 

7. Chybějící prezentace cyklotras na webu, 

špatná osvěta 

8. Změny v dopravní obslužnosti nejsou občas 

uvažovány s ohledem na cyklodopravu a 

řeší se následně 

9. Podchod do Klánovic (pěší i kola) 

10. Chodník do Koloděj (zejména kola)  

11. Ne zcela zapojená veřejnost v práci 

dopravní komisi na tvorbě koncepce 

PŘÍLEŽITOSTI HROZBY 

1. Podporovat bezpečný pohyb cyklistů na 

komunikacích  

2. Budovat a udržovat chodníky 

3. Zapojení školních dětí do osvěty z důvodu 

podpory udržitelné dopravy 

4. Realizovat kampaně na podporu udržitelné 

dopravy 

5. Zřízení tzv. pěšibusů, dobrovolných hlídek 

na přechodech 

6. Instalace cyklostojanů pro MČ 

7. Rozvoj elektrokol a nabíjecích stanic 

8. Turistická stezka na nádraží pod viaduktem 

9. Nový generel dopravy posilující cyklo a 

pěší přepravu 

10. Spolupráce s MHMP a cyklokomisí na 

koncepci a v dalším rozvoji cyklistiky 

11. Pořádání informačních kampaní podporující 

cyklistiku a pěší přepravu i ve školách 

12. Obnova restaurace Smolík navazující na 

velmi silnou cyklistickou tradici 

1. Nedostatek financí na opravu komunikací, 

budování chodníků, výstavbu cyklotras 

2. Množství automobilů v ulicích vytlačující 

cyklisty 

3. Podpora plynulosti vzrůstající tranzitní 

automobilové dopravy na hlavní silnici a 

hlavních křižovatkách na úkor cyklistů a 

jejich bezpečnosti 

4. Klesající ochota občanů chodit pěšky nebo 

jezdit na kole 
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Klíčová oblast C:  VZDĚLÁVÁNÍ, VÝCHOVA  

Garant: vedoucí odboru školství, kultury, místní Agendy 21 ÚMČ Praha 21 

MČ Praha 21 je zřizovatelem čtyř mateřských škol a jedné úplné základní školy. V MČ 

působí čtyři soukromá zařízení předškolního typu (hlídací centra, mateřské školy), která 

přijímají i děti mladších 3 let.  

Zařízení zřizovaná MČ Praha 21 

Název předškolního zařízení adresa kapacita 

Mateřská škola Čentická 2222 71 dětí 

MŠ Sedmikráska, detašované pracoviště v ul. Hulická Lišická 1502 76 dětí 

MŠ Rohožník Žárovická 1653 84 dětí 

MŠ Sluníčko Polesná 1690 84 dětí 

Název základní školy   

Masarykova základní škola, druhý stupeň v budově ul. 

Staroklánovická 260 

Polesná 1690 900 žáků 

 

Z důvodu stálého nárůstu počtu malých dětí není možno všechny děti ve věku od 3 do 6 let 

umístit v mateřských školách zřizovaných MČ. Tento problém se projevuje i v základní škole 

a bude se z důvodu omezené kapacity mateřských škol i základní školy prohlubovat (viz níže 

uvedené dva grafy). 
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graf č. 5 

 

zdroj:  Český statistický úřad 

 

graf č. 6 

 

Zdroj:  Český statistický úřad 

 

Základní škola nabízí širokou nabídku kroužků v rámci volnočasových aktivit se zaměřením 

na prohlubování učiva, sportu, umění, výuky cizích jazyků aj. Ve škole mohou děti 

navštěvovat i Školní sportovní klub se sedmi sportovními oddíly. Na základě zájmu se snaží i 

mateřské školy nabídnout dětem různé kroužky, které obohatí předškolní vzdělávací proces.  
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SWOT analýza 

SILNÉ STRÁNKY SLABÉ STRÁNKY 

1. Návaznost předškolního vzdělávání na 

povinnou školní docházku 

2. Kvalitní, ochotný, vstřícný pedagogický 

sbor 

3. Reprezentace MČ 

4. Budovy škol v majetku škol 

5. Výměna zkušeností 

6. Vzájemná spolupráce škol 

7. Dobrý zdravotní stav dětí 

 

1. Neexistence kulturně vzdělávacího centra 

(mimoškolní) 

2. Nedostatečná spolupráce se státní správou 

(Magistrát hl. města Prahy) a samosprávou 

(MČ) 

3. Podfinancování školství, nesystémový přístup 

4. Nedostatek zajišťovacího personálu – chybí 

lidi, finance, medializace, asistenti, 

psycholog, grantový pracovník 

5. Nedostačující kapacita budov (mateřské 

školy, základní škola) 

6. Omezený prostor v Újezdském zpravodaji 

7. MŠ v ZŠ Polesná snižující kapacitu ZŠ 

8. Dovážení jídel ze ZŠ do některých MŠ 

9. Vysoká energetická náročnost topení MŠ na 

Rohožníku 

PŘÍLEŽITOSTI HROZBY 

1. Zřízení tzv. Střediska volného času 

2. Podpora MČ -  medializace aktivit, 

úspěchů… 

3. Řešit pravidla pro uveřejňování informací 

v Újezdském zpravodaji 

4. Vznik dalších odloučených MŠ 

pronájmem u soukromých subjektů 

5. Možnost sloučení některých MŠ pod jeden 

právní subjekt po potřebné analýze výhod 

x nevýhod 

6. Zajistit vznik koncepce vzdělávání a 

1. Nekoncepční rozvoj obce (výstavba, kde, 

kolik) 

2. Zvyšující se počet méně adaptabilních 

jedinců v ZŠ 

3. Nestabilita pedagogického sboru (starší 

generace učitelů začíná postupně odcházet 

do důchodu; mladší, většinou ženy, 

odcházejí brzy po nástupu na mateřskou 

dovolenou) 

4. Málo financí do školství 

5. Nepostačující kapacita škol a školek 
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výchovy v MČ 

7. Stanovení cílů ředitelům ZŠ a MŠ a 

měřitelných ukazatelů 

8. Analyzovat demografický vývoj a včas 

hledat zdroje pro potřeby školství 

9. Zajistit bezpečnou cestu školáků do škol a 

to udržitelným způsobem 

10. Zvýšit počet učitelů (mužů) zejména na 

druhém stupni ZŠ 

11. Pořádat více společných akcí školských 

zařízení s ÚMČ 

12. Přestěhovat Policii ČR a na původním 

místě obnovit MŠ pro 56 míst 

13. Zapojení učitelů do veřejného života 

s posílením jejich postavení v MČ 

14. Možnost učitelských bytů přeměnou 

uvolněných bytů MČ 

15. Zřízení tzv. lesní školky 

16. Sjednotit úroveň výuky Aj v MŠ s 

návazností na výuku Aj v ZŠ 

17.  Zajistit kvalitní logopedickou péči dětem 

s vadami řeči, která je v Újezdě nad Lesy 

nedostatečná. 

6. Nutnost vystěhovat MŠ ze ZŠ pro potřeby 

ZŠ bez náhrady (současných 84 míst v MŠ) 

 

 

Klíčová oblast D:  VOLNOČASOVÉ AKTIVITY  

Garant: vedoucí odboru školství, kultury, místní Agendy 21 ÚMČ Praha 21 

Podoblast: PODPORA KULTURNÍCH AKTIVIT  

O kulturní život se od roku 1937 starala v Újezdu nad Lesy „Místní rada osvětová“, po roce 

1947 „Osvětová beseda“, která byla v roce 1997 zrušena. V MČ jsou v současné době kulturní 

vyžití (plesy, koncerty, divadla) pořádána některými místními spolky nebo přímo městskou 

částí. Občanské sdružení se zaměřením na balet zajišťuje převážně pro děti a mládež z Újezdu 
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nad Lesy a z Klánovic výuku baletu s možností baletních vystoupení. V městské části působí i 

taneční studio pro děti i dospělé. 

Místní veřejná knihovna Újezd nad Lesy je zřízená v roce 2002 rozhodnutím zastupitelstva 

MČ Praha 21 a sídlí v polyfunkčním domě Staroújezdská 2300. První dochované záznamy o 

újezdské obecní veřejné knihovně jsou z roku 1926. V současné době má knihovna 15 700 

knih a 1 400 čtenářů. Čtenářům je k dispozici pět počítačů pro bezplatný přístup k Internetu. 

V knihovně jsou pořádány besedy pro děti z místní základní školy. 

Újezdské muzeum bylo založeno v roce 2004 rozhodnutím rady MČ Praha 21 a sídlí 

v polyfunkčním domě Staroújezdská 2300. Jeho hlavním úkolem je shromažďovat hmotné, 

písemné, případně i ústní památky z minulosti obce Újezdu nad Lesy, Blatova a tzv. Nové 

Sibřiny. Hlavní důraz je kladen na rozvoj obce od konce 19. století. V muzeu jsou pořádány 

výstavy, vernisáže, výtvarné a literární bienále, besedy, vánoční koncerty. 

Polyfunkční dům je v majetku MČ Praha 21. Jako nová budova byl postaven v roce 2008. 

V současné době je v 1. patře taneční studio a restaurace. V přízemí působí kromě knihovny a 

muzea studio Zdravý životní styl. V polyfunkčním domě pořádá MČ koncerty několikrát do 

roka. 

Divadelní sál je umístěn v budově Základní školy Masarykova. Má vlastní vchod a je 

v majetku MČ, která v něm pořádá koncerty a divadelní představení pro děti. Mohou ho 

využívat i mateřské školy a základní škola. 

Kronika byla v obci Újezd nad Lesy založena obecní kronika v roce 1921. Současným 

kronikářem je zpracovávána novodobá historie Újezdu nad Lesy. 

SWOT analýza 

SILNÉ STRÁNKY SLABÉ STRÁNKY 

1. Fungování knihovny 

2. Fungování muzea 

3. Spolupráce knihovny se ZŠ, MŠ 

4. Technická vybavenost (divadelní sál, PFD) 

5. Kulturní akce financovány z pronájmu 

tělocvičny a divadelního sálu 

1. Nevyhovující prostory muzea a vybavenost 

2. Nedostatečná propagace kulturních akcí MČ 

3. Malý zájem občanů 

4. Chybějící koncept rozvoje 

5. Většina akcí ztrátových 
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PŘÍLEŽITOSTI HROZBY 

1. Zlepšit vybavenost prostor muzea 

2. Plánovitá spolupráce se ZŠ a MŠ pro využití 

kulturních akcí  

3. Dohoda s okolními MČ o uveřejňování 

programů zdarma v jejich tisku 

4. Zapojení nestátních neziskových organizací 

(NNO) do kulturních a vzdělávacích programů 

v MČ 

5. Strategické partnerství s významnými NNO 

v rámci Prahy nebo ČR, rozvoj partnerských 

programů 

6. Zřízení Nadačního fondu pro podporu kultury 

v obci 

1. Nesystematičnost v programové nabídce 

(nutné plánování s velkým časovým 

předstihem) 

2. Blízkost Prahy, v Praze je pestrá kulturní 

nabídka 

3. Nezájem lidí o kulturu 

4. Riziko velkých ztrát při organizování 

drahých pořadů s následnou malou účastí 

občanů 

 

 

Podoblast: PODPORA SPORTOVNÍCH AKTIVIT  

V městské části působí 13 občanských sdružení se zaměřením na převážně organizovaný 

sport: rybářství, včelařství, chovatelství, kynologie, cyklistika, tenis, taekwondo, fotbal, 

skautské středisko, TJ Sokol Újezd nad Lesy, šachový klub, školní sportovní klub, sbor 

dobrovolných hasičů. Rozvoj sportovních aktivit podporuje MČ svým grantovým systémem. 

Občané mohou dále využít koupaliště v Klánovicích, skatepark v Běchovicích, sportovní 

centrum Běchovice (hala pro pořádání 13 rekreačních sportů), multifunkční sportoviště Újezd 

nad Lesy, Golfový klub Klánovice, Wellness centrum Blatov (plavání a cvičení i pro seniory). 

SWOT analýza 

SILNÉ STRÁNKY SLABÉ STRÁNKY 

1. Pestrá nabídka organizované činnosti 

2. Reprezentace MČ 

3. Silná základna (spolky, kluby…) 

4. Kapacitně zcela využity tělocvičny v ZŠ 

1. Nedostatek příležitostí pro neorganizované 

aktivity (hřiště pro starší děti) 

2. Vandalismus 

3. Nedostatek finančních prostředků 
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5. Silná finanční podpora fotbalového klubu, 

včetně spoluúčasti při investicích do 

fotbalových hřišť 

6. Využívání grantů MHMP 

v grantovém řízení pro podporu potřeb 

sportovních klubů 

 

PŘÍLEŽITOSTI HROZBY 

1. Podporovat neorganizovanou činnost 

2. Zajistit otevření školního hřiště pro občany a 

zabezpečit jeho provoz 

3. Částečné využívání hřišť neorganizovanou 

veřejností 

4. Rozvoj sportovních činností spojených 

s Klánovickým lesem 

5. Úprava běžkařských tras během zimní sezóny 

pro rozvoj rekreačního běžeckého lyžování 

1. Demolice volně přístupných prostor 

2. Málo finančních prostředků – státní 

podpora + rozpočet MČ 

3. Ukončení činnosti sportovních oddílů a 

klubů z důvodu nedostatku finančních 

prostředků 

4. Větší finanční náročnost pro zachování 

činnosti sportovních klubů při výpadku 

financování jiných zdrojů 

 

Podoblast: PODPORA SPOLKOVÉ ČINNOSTI (NNO) 

Nejstarší újezdský spolek byl založen 9. srpna 1903, který se staral o zkrášlování a 

zvelebování obce (Okrašlovací spolek). Bohatá spolková činnost se rozvíjela až do dnešní 

doby. Celkem je v současné době v městské části 18 občanských sdružení zabývajících se 

kulturou, sportem, osvětou, vzděláváním, společenskými akcemi. Spolková činnost je 

zaměřena na děti, dospělé i seniory. Spolková činnost je podporována grantovým systémem 

MČ. 

 

SWOT analýza 

SILNÉ STRÁNKY SLABÉ STRÁNKY 

1. Kvalitní spolková činnost a jejich vysoký 

počet 

2. Různorodé zaměření 

3. Spolupráce se ZŠ, MŠ 

4. Hodně aktivních lidí 

1. Nedostatečná finanční podpora od MČ 

2. Chybějící zázemí, prostory 
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5. Dobrovolníci 

6. Grantový systém podpory NNO 

PŘÍLEŽITOSTI HROZBY 

1. Výstavba DDM (Dům dětí a mládeže), SVČ 

(Středisko volného času), farního kostela 

atd. 

2. Věnovat více financí z rozpočtu MČ na 

činnost 

3. Firemní sponzoring 

4. Reklama, Újezdský zpravodaj 

5. Podpořit zakládání nových NNO 

6. Propojování místních NNO s významnými 

NNO z ČR nebo Prahy a vytváření 

partnerských programů 

7. Nadační fond pro podporu NNO a jejich 

aktivit 

8. Využití divadelního sálu pro akce pořádané 

NNO (včetně významných NNO, se kterými 

má MČ uzavřené partnerství) 

9. Společné akce nejen lokálních NNO v MČ 

10. Mezigenerační propojení a aktivity 

1. Stárnutí aktivních lidí 

2. Úbytek dobrovolníků 

3. Zánik spolků 

4. Nedostatek finančních prostředků a 

omezování podpory NNO 

5. Únava organizátorů a vedoucích 

představitelů NNO (vyhoření), omezování 

činnosti a akceschopnosti 

 

 

Klíčová oblast E:  ZDRAVOTNICTVÍ A SOCIÁLNÍ POLITIKA 

Garant: vedoucí odboru sociálních věcí ÚMČ Praha 21 

Podoblast: ZDRAVOTNICTVÍ  

V obci Újezd nad Lesy bylo zřízeno zdravotní středisko již v roce 1957, pohotovostní služba 

se třemi sanitními vozy sídlila tehdy v Horních Počernicích. Po roce 1989 byl uzavřen provoz 

jeslí na Rohožníku. V objektu bývalých jeslí, který městská část získala, je od roku 1994 

fungující Středisko sociální a zdravotní péče, lékárna, Středisko osobní hygieny, rehabilitace, 

praktický lékař, praktický lékař pro děti a dorost, interna, chirurgie, rentgen a ultrazvuk, 
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gynekologie, oční, neurologie a zubař. V Újezdu nad Lesy dále působí zubaři, praktický lékař, 

zubní hygienička, oční optika, masér a Wellnes studio. Občané mohou využívat i ordinace 

v Klánovicích a Běchovicích. Nemocnice na Bulovce zajišťuje pro občany specializovanou 

zdravotní péči a pohotovost. Pohotovostní lékárna je nejblíže v Malešicích, dále jsou na Praze 

1, 2, 4, 5, 6, 7, 8. 

Z níže uvedených grafů je patrné, že narůstá počet obyvatel nad 65 let, přesto se úmrtnost 

nezvyšuje. Toto může být dáno mnoha aspekty, např. kvalitní lékařskou péčí, změnou 

životního stylu, péčí rodinných příslušníků. 

graf č. 7, zdroj: Český statistický úřad 

 

 

graf č. 8 

 

zdroj: Český statistický úřad  
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SWOT analýza 

SILNÉ STRÁNKY SLABÉ STRÁNKY 

1. Zdravotní středisko na Rohožníku 

2. Široké pokrytí zdravotní péče (praktičtí + 

odborní lékaři, rehabilitace) 

3. Oboustranná spolupráce odboru sociálních 

věcí ÚMČ Praha 21 s lékaři 

4. Lékárna 

5. 2x optik 

6. Wellness centrum v rámci podpory zdravého 

životního stylu 

7. EL BIO - prodejna zdravé výživy 

8. Činnost Sdružení postižených civilizačními 

chorobami (SPCCH) - plavání, cvičení, 

rekondiční pobyty, osvětová činnost 

9. Vhodné prostředí pro zdravý životní styl a 

sportovní činnost 

1. Chybí alergologie, kožní, ORL, 

psychiatrie, psycholog 

2. Nedostatečný rozsah neurologie 

3. Malá čekárna na chirurgii 

4. Nedostatečná informovanost odborem 

sociálních věcí ÚMČ Praha 21 o terénních 

zdravotních službách 

5. Kapacitně nedostatečná terénní zdravotní 

služba 

6. Chybí pohotovostní lékárna 

7. Chybí pohotovost 

8. Relativně špatné dopravní spojení do 

nemocnice 

 

 

PŘÍLEŽITOSTI HROZBY 

1. Zřídit lékárnu v centru MČ 

2. Zřídit prodejnu zdravotnických potřeb 

3. Vybudovat Hospic 

4. Pořádat kampaň Dny zdraví - osvěta ke 

zdravému životnímu stylu 

5. Rozšířit zdravotnické středisko na Rohožníku 

nástavbou 

6. Podporovat dopravu k lékaři pro potřebné 

občany 

7. Vytvořit zdravotní plán MČ 

8. Vytvořit adresář poskytovatelů sociálních 

služeb 

1. Po ukončení smluv lékařů uzavřených 

s MČ nebude MČ moci ovlivnit fungování 

Zdravotního střediska na Rohožníku 

2. Špatný životní styl dětí a mládeže - špatné 

stravovací návyky, nedostatek pohybu, 

zneužívání návykových látek 

3. Duševní zdraví (stres) 

4. Chudoba 
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Podoblast: SOCIÁLNÍ SLUŽBY  

Poskytování sociálních služeb zajišťuje Pečovatelská služba Úřadu městské části Praha 21 

v rámci registrace pro ambulantní a terénní pečovatelskou službu. V městské části je patrná 

pozitivní péče rodiny o seniory, která se zvládá postarat o svého rodinného příslušníka 

s využitím terénní pečovatelské služby. 

Pečovatelská služba je součástí ÚMČ Praha 21, registrovaná Rozhodnutím Magistrátu hl. m. 

Prahy. 

Adresa poskytovatele: Úřad městské části Praha 21- Pečovatelská služba 

    Staroklánovická 260, Praha 9 – Újezd nad Lesy, 190 16 

Adresa provozovny:  Středisko osobní hygieny 

    Živonínská 1630, Praha 9 – Újezd nad Lesy, 190 16 

Poskytuje služby terénní s denní kapacitou 50 klientů a služby ambulantní ve Středisku 

osobní hygieny s denní kapacitou 15 klientů. V roce 2011 využilo pečovatelskou službu 152 

osob. Služby poskytují 4 pečovatelky (3 plné úvazky) a sociální pracovnice (1 úvazek). 

Za hlavní přínos poskytování pečovatelské služby je považována možnost osobám se 

sníženou soběstačností z důvodu věku, chronického onemocnění nebo zdravotního postižení, 

setrvat co nejdéle v jejich domácím prostředí při respektování jejich dosavadního způsobu 

života, pokud možno bez přerušení rodinných a přátelských vazeb a odlehčení pečujícím 

osobám. Dalším přínosem pro cílovou skupinu je dostupnost poskytované služby a 

poskytování těchto služeb na odborné úrovni. Z hlediska kvantitativního jsou služby 

považovány za úspěšné, jelikož i nadále roste počet zájemců o službu. Z hlediska 

kvalitativního je měřítkem úspěšnosti vzrůstající zájem klientů o tuto službu a pochvalná 

vyjádření od spokojených klientů či jejich blízkých. 

Centrum sociálních služeb v Běchovicích působí v Domě s pečovatelskou službou U sv. 

Anny, jehož zřizovatelem je MČ Praha-Běchovice. Klienti mají k dispozici 27 bytů, 

odlehčovací pobyty, terénní pečovatelskou službu, kuchyň s rozvozem obědů a kulturní, 

vzdělávací, sportovní a osvětové aktivity. 
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Občanské sdružení Neposeda je nízkoprahové zařízení pro dospívající od 11 do 21 let. Sídlí 

v MČ Praha-Běchovice s působností i do MČ Praha 21 - Újezd nad Lesy. Poskytuje 

registrovanou sociální službu nízkoprahové zařízení pro děti a mládež, centrum pro rodinu a 

nabízí komunitní aktivity. V Újezdě nad Lesy nabízí terénní program pro osoby ohrožené 

sociálním vyloučením a pobočku Centra pro rodinu. 

Občanské sdružení Svaz postižených civilizačními chorobami zajišťuje pro zdravotně 

postižené občany a převážně pro seniory pohybově prožitkové aktivity, ozdravné a rekondiční 

pobyty, cvičení, plavání, osvětu, vzdělávání, výlety a návštěvu divadelních představení. 

Městská část Praha 21 zajišťuje předávání dárkových balíčků seniorům – jubilantům ve 

věku 80, 85, 90 let a následně každým rokem. Pořádá svatby a vítání nových občánků, 

kterým předává věcný dar. V Klánovicích má pobočku Farní charita Neratovice, která 

poskytuje domácí zdravotní péči a pečovatelskou službu. Občané zdravotně tělesně postižení 

mohou využít služeb Societa, o.p.s., která zajišťuje přepravu občanů zejména do 

zdravotnických zařízení. 

 

SWOT analýza 

SILNÉ STRÁNKY SLABÉ STRÁNKY 

1. Terénní pečovatelská služba 

2. Středisko osobní hygieny 

3. Činnost Sdružení postižených civilizačními 

chorobami – dobrovolnictví, „důvěrnice“ pro 

seniory 

4. Fungování rodinné péče 

5. Terénní sociální pracovníci o.s. Neposeda 

6. Sdílení dobré praxe s poskytovateli sociálních 

služeb 

1. Nejsou zmapovány potřeby obyvatel = 

analýza potřeb s návazností na financování 

2. Levné „sociální“ bydlení 

3. Občané, kteří pomoc potřebují, ji 

nevyhledávají 

4. Chybějící koncepce včetně komunitního 

plánování 

5. Nedostatečná (nevýrazná) prezentace aktivit 

ze strany MČ 

PŘÍLEŽITOSTI HROZBY 

1. Vycházet a navázat na analýzu potřeb 

2. Podporovat rodinou péči 

3. Podporovat sdílenou péči (rodina + 

1. Financování sociálních služeb 

2. Ukončení činnosti poskytovatelů 

sociálních služeb (finance) 
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poskytovatel sociálních služeb) 

4. Zřídit odlehčovací služby 

5. Vybudovat Domov pro seniory 

6. Posilovat terénní práci 

7. Předávání kontaktů a spolupráce 

8. Vybudovat Komunitní centrum 

9. Podporovat rodiny - Rodinné centrum, 

Mateřské centrum, poradna 

10. Spolupráce ZŠ a o.s. Neposeda ohledně 

prevence rizikového chování 

11. Uvědomění si, že sociální služby nejsou 

výdělečná činnost- nutná podpora MČ 

12. Přeměna vhodných bytů na sociální bydlení 

(vytvoření sociálního fondu pro případy 

v sociální nouzi) 

13. Příměstské tábory 

14. Vytvoření nízkoprahového klubu (volný 

vstup) 

15. Vybudování Domu dětí a mládeže 

3. Ztráta rodinných vazeb 

4. Osamění stárnoucích občanů 

5. Omezená kapacita družiny ZŠ 

6. Nevhodně trávený volný čas dětí a 

mládeže 

7. Ztráta pospolitosti společnosti - sousedská 

výpomoc, anonymita, nezájem okolí atd. 

8. Nezaměstnanost, chudoba 

9. Kriminalita 

10. Bezdomovectví 

 

 

Klíčová oblast F  ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ  

Garant: vedoucí odboru životního prostředí a dopravy ÚMČ Praha 21         

Podoblast: ZDRAVÁ MĚSTSKÁ ČÁST 

Městská část pečuje cca o 65 278 m², z toho cca 44 000 m² bude na základě smlouvy o dílo 

zajišťovat výherce výběrového řízení. Jedná se např. o plochy u Zdravotního střediska 

Rohožník, o zahrady mateřských škol, o okolí Hasičské zbrojnice, dětská hřiště, plochy u 

hřbitova, aj. Bude se jednat o sekání trávy, úpravu křovin, odstraňování odpadků, o úklid listí, 

aj. O dalších cca 21 000 m²zelených ploch ve svěřené péči MČ Praha 21 budou pečovat 

dobrovolníci, brigádníci a smluvně věc bude ošetřovat tajemník úřadu. 
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graf č. 9 

 

zdroj: Informační servis o životním prostředí HMP - ENVIS4 

 

Z důvodu koncepčního řešení péče o zeleň zpracovala městská část evidenci zeleně ve správě 

MČ Praha 21. 

Domácnosti jsou vytápěny převážně plynnými palivy, v malém množství tuhými palivy, 

obnovitelnými zdroji energie ve velice malém množství. Ovzduší je nejvíce znečištěno 

kysličníkem uhličitým jak z lokálního vytápění, tak ze silniční automobilové dopravy. 

Městská část je zatížena hlukem ze silniční  automobilové dopravy, což je znázorněno 

v níže uvedeném grafu. Celkem 2690 obyvatel je zatíženo v noci hlukem o síle 40 – 50 dB, ve 

dne 1781 obyvatel hlukem o síle 50 – 60 dB a 1011 obyvatel ve dne o síle 60 – 70 dB.  

 

 

graf č. 10 

 

zdroj: Informační servis o životním prostředí HMP - ENVIS4 

 

lesy přírodě
blízké
plochy
zeleně

louky parky a
parkové
plochy

sídlištní
zeleň

hřbitovy

52,48% 

1,19% 0,53% 0,15% 1,76% 0,04% 

Plochy zeleně 

0

500

1000

1500

2000

40 - 44,9 45 - 49,9 50 - 54,9 55 - 59,9 60 - 64,9 65 - 69,9 70 - 74,9

p
o

če
t 

o
b

yv
at

el
 

výše decibelů 

Hluková zátěž obyvatelstva 

noc

den



Strategický plán rozvoje MČ Praha 21  rok 2012 – rok 2022  

                                       

stránka 58 z 117 

 

 

SWOT analýza 

SILNÉ STRÁNKY  SLABÉ STRÁNKY  

1. Možnosti využití volného času (hřiště, 

sportoviště, les)  

2. Možnost cyklotras, turistiky, pěší  

3. Bydlení v „zeleni“ 

4. Zájem občanů o životní prostředí, pravidelná 

účast dobrovolníků a MČ na čištění lesa 

5. Zahájení procesu místní Agendy 21 

6. Množství neziskových organizací 

7. Rozsáhlé plochy veřejné zeleně a lesních ploch 

1. Zahušťování výstavby rodinnými domy a 

jejich špatná architektura 

2. Hluk a emise v okolí hlavní komunikace 

3. Smogová situace ve špatných 

rozptylových podmínkách, pražský smog 

při západních větrech 

 

PŘÍLEŽITOSTI HROZBY 

1. Využití dobré komunikace se státními orgány 

v péči o lesy  

2. Rozvoj cyklodopravy a cykloturistiky i pěší  

3. Posílení ekologického vědomí občanů (osvěta 

Den Země)  

4. Posílení odpovědnosti každého občana za své 

okolí  

5. Prodloužení Oplanská (obnova původní 

cesty) Blatov – Koloděje, pro pěší i cyklo  

6. Vylepšení povrchu a značení stezek pro pěší 

a cyklo  

7. Budování přírodně odpočinkových míst  

8. Neuzavírat zahrady ploty – osvěta 

9. Větší rozvoj čistých technologií – solární 

energie pro vytápění, elektromobily, 

elektrokola,… 

10. Vyřešit tranzit automobilů mimo Újezd nebo 

jej omezit 

1. Nedostatek financí v rozpočtu MČ P21  

2. Nárůst automobilové dopravy (osobní i 

nákladní)  

3. Živelná urbanizace, snižování zelených 

ploch  

4. Nedostatečná regulace ze strany 

stavebního úřadu (časté udělování 

subjektivně odůvodněných výjimek)  

5. Vznik nových staveb  
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11. Omezovat individuální automobilovou 

přepravu, nahrazovat hromadnou 

12. Podporovat jednání o přeložce RI/12 

13. Grantový systém – navyšovat finanční 

prostředky z rozpočtu MČ 

14. Podporovat sjednocení zelených ploch (např. 

Dražická - Donínská)  

15. Péče o zanedbané pozemky (např. za 

Žlebskou u stavebnin Stako) 

16. Kvalitní ošetřování porostů 

17. Zkvalitňovat, udržovat a kontrolovat stav 

dětských hřišť  

18. Udržovat zelené pásy u komunikací – 

působení na občany, aby pečovali o okolí 

svých domů  

19. Udržovat plochu mezi rybníkem Blatov a 

hlavní silnicí v souladu s vyjádřením 

magistrátu hl. města Prahy 

 

Podoblast: LES A LESNÍ PLOCHY 

Přírodní park Klánovice - Čihadla je chráněným územím v MČ Praze 21, respektive 

v Praze 9. Zahrnuje chráněná území Klánovický les – Cyrilov, Počernický rybník, V Pískovně 

a Xaverovský háj. Rozloha přírodního parku je 907,7 hektaru. Přírodní park Klánovice – 

Čihadla je největším přírodním parkem v Praze a je to největší lesní celek na území Prahy, je 

řazen mezi lesy zvláštního určení. Je zde zakázáno tábořit, rozdělávat ohně, odhazovat 

odpadky, kouřit, rušit klid nad hlukem, poškozovat nebo ničit přírodu, nechávat volně pobíhat 

psy. Jízda na kole se zde povoluje jen po vyznačených trasách. V Klánovickém lese se 

nacházejí dvě přírodní rezervace.  

První rezervace Blatov - část lesa na západ od rybníka Placiny a část Vidrholec, která se 

rozkládá v jihovýchodní části lesa. Předmětem ochrany jsou dubové lesy a mokřady. Druhou 

rezervací je Cyrilov – severovýchodní část lesa, předmětem ochrany jsou doubravy, 
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populace bříz, ekotyp habru a staré borovice. Zde je přístup jen po lesních cestách, není zde 

dovoleno jakkoliv zasahovat a odnášet z území přírodniny. Blatov a Xaverovský háj je 

významnou Evropskou lokalitou, kde se nacházejí bezkolencové louky, dubohabřiny, 

doubravy a dub letní. Jedná se o chráněnou lokalitu Natura 2000. 

Přírodní park Klánovice-Čihadla s dvěma přírodními rezervacemi Blatov a Cyrilov je ve 

správě Lesů ČR. Menší lesní plochy v městské části u ZŠ Masarykova a u autobusové otočky 

Rohožník jsou ve správě Lesů hl. města Prahy. 

V městské části jsou dva památné stromy, jasan ztepilý u Starokolínské s výškou 27 m a 

obvodem kmenu 465 cm a lípa velkolistá u hasičské zbrojnice s výškou 15 m a obvodem 

kmenu 162 cm. 

 

SWOT analýza 

SILNÉ STRÁNKY  SLABÉ STRÁNKY 

1. Rozsáhlost a nenarušenost lesa v jinak 

urbanizovaném hlavním městě 

2. Soustředění mnoha rozmanitých biotopů a 

mikrobiotopů 

3. Výskyt mimořádně velkého počtu cenných 

živočišných druhů, zejména ptáků, letounů 

(netopýrů), obojživelníků, blanokřídlého 

hmyzu, motýlů a brouků  

4. Existence největšího lesního porostu v Praze  

5. Zvláště chráněná území, rostlinstvo a 

živočišstvo (součást NATURA) 

6. Existence přírodních rezervací v lokalitě  

7. Statut lesa zvl. určení 

8. Aktivní činnost neziskových ekologických 

organizací (místních i pražských) 

9. Vyhlášená oblast klidu – přírodní park, 

vyhláška HMP 3/91 

1. Vandalismus  

2. Nedostatečná údržba některých lesních 

ploch 

3. Ničení cest a ploch kácením dřeva 

4. Zvýšená těžba lesa  

5. Malá osvěta ve vztahu k lesnímu 

hospodaření (značení) 

6. Nedořešená kanalizace  
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PŘÍLEŽITOSTI HROZBY 

1. Podporovat kvalitní správu lesa (dohled, 

kontrola, spolupráce) 

2. Podporovat pravidelné údržby lesních ploch 

v majetku hl. města Prahy (např. lesní 

plocha za rybníkem, lesík u konečné 

3. Ve spolupráci s Lesy ČR roztřídit cesty na 

tzv. „pro těžbu“ a „pro rekreaci“  

4. Zvýšit dohled městské policie proti 

vandalismu 

5. Pořádat osvětové akce pro děti i dospělé 

6. Parc. č. 539/1 Ú/L – lesní pozemek (majitel 

hl. město Praha), nutná údržba a 

revitalizace, vznikají zde skládky 

7. Věnovat se samostatně budoucnosti lesa 

8. Rozšíření rezervace na podstatnou část 

Klánovického lesa 

9. Dobrý lesní hospodářský plán stanovující 

adekvátní těžbu ve vztahu nejen k ochraně 

lesa, ale také k jeho rekreačnímu využití 

10. Novela 3/91 lépe vymáhající přestupky proti 

vyhlášce a srozumitelně popisující práva i 

povinnosti co se smí a co ne v přírodním 

parku 

11. Označit existenci Klánovického lesa 

informační tabulí 

12. Zřídit na webu MČ odkaz na informace o 

Klánovickém lese 

13. Projednat možnost umístění seznamu osob 

s vydanými povolenkami pro vjezd do lesa 

14. Posilovat granty z rozpočtu MČ, působit na 

NNO z důvodu využívání grantů 

1. Vznik golfového hřiště na lesní ploše 

2. Narůstající vandalismus 

3. Nedostatek financí MČ Praha 21 

4. Přepady OK1, OK2 a OK3 

5. Neadekvátní těžba v lese, špatný lesní 

hospodářský plán 

6. Zvýšená zátěž (návštěvnost) lesa a s ní 

spojená drobná znečištění (při 

nedostatečné osvětě a bez vhodného 

označení)  

7. Snížení kvality života (eroze půdy, 

vysychání podzemních ploch, ohrožení 

zvěře, vznik odpadů a černých skládek) 
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z Magistrátu hl. města Prahy, firemní 

sponzoring 

15. Zřízení ekologického střediska 

 

Podoblast: SYSTÉM ŘÍZENÍ PÉČE O ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ 

Řízení péče o životní prostředí zajišťuje odbor životního prostředí a dopravy ÚMČ Praha 

21, který je rozdělen na samosprávu a státní správu. Ta je vykonává v rámci platných 

právních předpisů. Odbor dbá na správu veřejné zeleně a pořádku. Jedná se o péči a údržbu 

veřejné zeleně na plochách v majetku MČ včetně odstraňování nepovolených skládek. 

Připravuje materiály v oblasti rozvoje cyklostezek, cyklotras, spolupracuje při revitalizaci 

rybníků. Připravuje podklady pro pasporty ploch zeleně ve správě MČ Praha 21. Využívá 

program MYSIS, vlastní fotodokumentaci a vytváří mapové podklady pro jednání komise 

životního prostředí a RMČ Praha 21. 

Ústřední orgán MŽP ČR dbá na ochranu přirozené akumulace vod, ochranu vodních zdrojů, 

jakosti povrchových a podzemních vod. Dbá na ochranu ovzduší, přírody a krajiny, výkon 

státní geologické služby, ochranu nerostných zdrojů, geologické práce, dohled nad těžbou, 

odpadové hospodářství, posuzování vlivů činností a jejich důsledky na životní prostředí. 

Kontroluje činnost v oblasti myslivosti, rybářství a lesního hospodářství v národních parcích.  

Státní dozor dbá na ochranu ovzduší a Česká inspekce životního prostředí a oblastní 

inspektoráty dozorují odpadové hospodářství, ochranu lesa a přírody. 

V rámci havárií je postupováno v souladu se zákonem č. 59/2006 Sb., v platném znění a 

směrnicí SEVESO II. Hlášení je prováděno cestou krizového štábu hl. m. Prahy. Nutná je i 

spolupráce s hygienickou stanicí hl. m. Prahy. 

 

SWOT analýza 

 

SILNÉ STRÁNKY  SLABÉ STRÁNKY  

1. Komunikace se státními orgány v péči o lesy  

2. Dobrá návaznost právních předpisů a praxe 

3. Existence přírodních rezervací a vyhláškou 

1. Nejednotný vlastník lesa 

2. Je povolováno velké množství výjimek ve 

výstavbě – výška plotů, dělení pozemků  
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stanoveného přírodního parku v lokalitě  

4. Existence vyhláškou stanoveného přírodního 

parku  

5. Environmentální vzdělávání v MŠ a ZŠ dané 

Rámcovým vzdělávacím programem MŠMT 

6. Neziskové organizace a jejich aktivity 

7. Dobře fungující místní státní správa na poli 

ochrany ŽP (OŽPD ÚMČ Praha 21) 

3. Omezování kompetencí OŽPD ÚMČ 

Praha21 ve prospěch Magistrátu hl. města 

Prahy (MHMP) nebo stavebního úřadu 

ÚMČ Praha21 

4. Netrestané kouření v lese, jízda čtyřkolek 

po lese 

5. Dosud neschválený plán péče rezervace 

MHMP 

6. Konflikt stavebního řádu s některými typy 

řízení v OŽPD (např. kácení stromů 

z důvodu plánované výstavby) 

7. Zhoršující se životní prostředí obyvatel 

bydlících kolem páteřní silnice 

PŘÍLEŽITOSTI HROZBY 

1. Iniciovat změnu vyhlášky MHMP ohledně 

určení doby pro sekání trávy na soukromých 

pozemcích o víkendech 

2. Kontrolovat investory z důvodu hluku ze 

staveb, iniciovat změnu vyhlášky MHMP s 

určením času provádění stavebních prací 

3. Zavést koncepční systém podávání žádostí o 

granty 

4. Podporovat součinnost orgánů (MČ, Lesy 

ČR, Lesy HMP ke zkvalitnění životního 

prostředí 

5. Navázání a udržování spolupráce 

s neziskovými organizacemi nejen v MČ 

6. Lepší spolupráce s odborem ochrany 

prostředí MHMP (metodika ochrany lesa, 

plán péče rezervace, ohňostroje v lese,…) 

7. Snažit se o spolupráci soukromého sektoru 

v oblasti financování 

1. Komunikace s ČD a SŽDC ve věci péče o 

pozemky se zhorší 

2. Nevypořádané majetkové vztahy 

k pozemkům (nulová péče o zeleň)  

3. Nedostatečná integrace vyhlášky o 

přírodním parku Klánovice-Čihadla do 

praktické činnosti odborů MČ (vč. 

stavebního) a MHMP  

4. Nerespektování přírodní rezervace  

5. Průjezd (narůstající) vozidel 

6. Změny v systému udělování lesních 

zakázek  

7. Vývoj těžebních metod ve prospěch těžké 

techniky 

8. Upřednostnění výstavby před ochranou ŽP 

9. Nepůvodní a necitlivá“ zástavba měnící 

charakter „krajinného“ rázu v obci 
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8. Podporovat kvalitní správu lesa (dohled, 

kontrola, spolupráce) 

 

Podoblast: VODNÍ HOSPODÁŘSTVÍ 

Na území HMP je evidováno 99 drobných vodních toků (potoků) o celkové délce 337,8 km, 

34 retenčních nádrží a suchých poldrů. Z nejdelších potoků je Rokytka, dále Běchovický 

potok v délce 5,2 km, Blatovský potok v délce 2,8 km – zprava i zleva s bezejmennými 

přítoky v délce 1,5 km a 1,3 km a Říčanský potok v celkové délce 21,40 km, který protéká 

MČ Praha 21, MČ Praha 15 a MČ Praha 22. Toto jsou přítoky Vltavy a jsou tudíž ve správě 

Povodí Vltava.  

V městské části jsou dva chovné rybníky, které udržuje Český rybářský svaz. Jeden se 

nachází při ul. Dubinská a druhý při ul. Starokolínská. Ve druhém případě se jedná o požární 

vodní nádrž Blatov, která vznikla v 60 letech 20. století. 

Městská část se nenachází v zátopové oblasti, proto není potřeba budování protipovodňové 

ochrany. Vyskytuje se zde ale vysoká hladina podzemní vod (cca 1,5 m), což je nutné 

respektovat při nové výstavbě.  

Zvýšení retence vody v krajině (aktuální retence i retenční kapacity krajiny) je obecně 

žádoucí, neboť vede ke zmírnění dopadů hydrologických extrémů (povodní i sucha), ke 

zlepšení jakosti vod a ke zvýšení biologické i rekreační hodnoty krajiny. Protierozní ochrana 

území, půdy a vody spočívá v komplexu vzájemně se doplňujících organizačních, 

agrotechnických, lesnických a technických opatření, jejichž cílem je chránit půdu před účinky 

dopadajících kapek deště, podporovat vsak vody do půdy, zlepšovat soudržnost půdy a její 

strukturu, omezovat unášecí sílu vody a soustředěného povrchového odtoku, neškodně 

odvádět povrchově odtékající vodu a zachycovat smytou zeminu. O použití jednotlivých 

způsobů ochrany rozhoduje jejich účinnost jak z hlediska snížení ztráty půdy na pozemku 

(zachování půdní úrodnosti), tak z pohledu ochrany objektů (vodních zdrojů, toků a nádrží, 

intravilánů obcí apod.). Opatření ke snížení eroze půdy a ke zvýšení retence vody v povodí 

jsou současně i opatřeními ke snížení kulminačních průtoků.  

Pitnou vodu pro Prahu vyrábějí tři úpravny vody. Největší a nejmodernější úpravnou vody 

nejen pro Prahu je úpravna vody Želivka. Svým vyrobeným množstvím pitné vody se řadí k 
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největším úpravnám vody nejen v ČR, ale i Evropě. Úpravna vody Želivka dodává do 

hlavního města asi 73 % pitné vody z celkově dodané pitné vody do Prahy. Další úpravny 

vody jsou v Káraném (24 % pitné vody) a v Podolí (2 % pitné vody). Kvalita pitné vody se 

přísně kontroluje a hlídá jak ze strany Pražských vodovodů a kanalizací, tak orgány 

hygienické služby. Denně se odebírá velká množství vzorků pitné vody a v Praze je v rámci 

"Programu kontroly" kvalita sledována na  2 500 místech ročně.  

SWOT analýza 

SILNÉ STRÁNKY  SLABÉ STRÁNKY ŽP 

1. Revitalizace rybníků  

2. Aktivity Českého rybářského svazu – Újezd 

nad Lesy 

3. Evidence lokálních zdrojů na OŽPD ÚMČ 

Praha 21 (studny a vrty) včetně mapového 

podkladu 

4. Pestrost krajiny vodními plochami 

 

1. Užitková voda ve studních, dříve pitná voda  

2. Znečištěné, zarostlé některé vodní plochy 

(břehy) 

3. Přepady „kanalizace“ do lesa 

4. Zanedbané lesní meliorační strouhy 

5. Jednotná kanalizace pro dešťovou vodu 

6. Obecně neznámá kvalita vody z místních 

zdrojů (podzemní vody) 

7. Nevyvážení jímek v oblastech bez kanalizace 

PŘÍLEŽITOST HROZBY 

1. Využít dešťovou vodu pro okysličení rybníků 

2. Zkvalitňovat plochu u rybníka Staroújezdská, 

doplnit hracími prvky a lavičkami 

3. Budovat kanalizaci – připojování občanů – 

zlepšení znečištění rybníků 

4. Osvětová akce „Piji vodu z kohoutku“ 

5. Měřit, zda OK1-3 nezpůsobují 

kontaminování oblastí, do kterých vyúsťují 

1. Znečištění toků a rybníků (úhyn ryb) 

2. Kumulativní efekt kontaminace půdy a 

spodních vod vlivem splašků  

3. Nezvládání přívalových dešťů 

4. Velká spotřeba vody pro zalévání zahrad 

5. Sucho a nedostatek vodních srážek mající vliv 

na vodní hospodaření v celé oblasti (včetně 

negativního vlivu na Klánovický les) 

6. Golfové hřiště v lese ovlivňující kvalitu a 

úroveň spodních vod 
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Podoblast: ODPADOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ 

Obyvatelé MČ mají možnost odkládat papír a lepenku, barevné či čiré sklo, nápojové kartony, 

objemný odpad, nebezpečný odpad, směsný odpad, elektrotechnický odpad a bioodpad na 

stanovištích na tříděný odpad, pomocí mobilních svozů a dále odvozem do sběrných dvorů. 

Velká část směsného odpadu je dále energeticky využita. Stanoviště na tříděný odpad se v 

MČ budují cca od roku 2004. V hl. městě Praha je umístěno 17 594 kontejnerů na tříděný 

odpad, výtěžnost na obyvatele činí 43,80 kg za rok. 

V MČ Praha 21 je celkem 36 stanovišť na tříděný odpad. Obecně lze třídit plasty, papír, 

sklo/barevné/čiré. Dále jsou v MČ kontejnery na oděvy/obuv a elektro. Pro rok 2011 bylo MČ 

přiděleno 48 ks velkoobjemových kontejnerů. Celkem 70 košů na psí exkrementy jsou 

umístěny po celé MČ. Svoz všeho odpadu zajišťují Pražské služby, a.s. a Mikapa, a.s..  

Je možno využít sběrných dvorů v Uhříněvsi a Horních Počernicích (sběrna nebezpečného 

odpadu). Nově je otevřen sběrný dvůr v Běchovicích. 

Problémem jsou nepovolené skládky, které městská část odstraňuje s pomocí „nádvorní 

čety“ ÚMČ.  V roce 2011 bylo nutno šestkrát odklidit 11 m³ odpadu z rozpočtu MČ ve výši 

nákladů 3 600,- Kč. Do likvidace nepovolených skládek se zapojuje i občanské sdružení 

Újezdský Strom, které pořádá dvakrát ročně úklid Klánovického lesa a okolí. 

OŽPD pravidelně se spol. Pražské služby, a.s. a hl. městem Praha pořádá oslavy Dne Země, 

které jsou spojeny s osvětou, dětskými hrami, předvedením svozové techniky a s povídáním 

s odborníky. Do kampaně jsou zapojovány mateřské školy a základní škola. 

červenou barvou je označeno 36 stanovišť kontejnerových stání na tříděný odpad  
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zdroj: OŽPD ÚMČ Praha 21 

 

SWOT analýza 

SILNÉ STRÁNKY  SLABÉ STRÁNKY ŽP 

1. Množství kontejnerů na tříděný odpad 

2. Celoplošné rozmístění stanovišť tříděného 

odpadu 

3. Environmentální výchova v MŠ a ZŠ 

4. Sběrný dvůr v Běchovicích a v Horních 

Počernicích 

1. Spalování bioodpadu na zahradách 

2. Vznik černých skládek, vyvážení 

bioodpadu do lesa 

3. Vandalismus 

4. V oblasti UNIGA chybí koše na psí 

exkrementy 

5. Neexistence malých sběrných dvorů 

6. Nedokončená infrastruktura kanalizace 

7. Jednotná kanalizace + odlehčovací komory 

v chráněném lese 

8. Nedostatečná kapacita kanalizační sítě 

v několika ulicích 

9. Psí exkrementy v ulicích 

PŘÍLEŽITOST HROZBY 
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1. Regulovat čas výsypu kontejnerů na tříděný 

odpad (sklo) – čas nejméně zatěžující hlukem 

okolní občany 

2. Výchova dětí a občanů formou osvěty 

3. Zřídit sběrný dvůr v MČ 

4. Rozšířit stanoviště na tříděný odpad 

5. Vyjednávat s magistrátem hl. města Prahy o 

navýšení financí pro MČ a snížení poplatku 

občanů za vyvážení směsného odpadu 

1. Nedostatek financí v rozpočtu MČ Praha 21 

a HMP 

2. Neekologické hospodaření s odpady, 

kontaminace půdy a podzemních vod 

 

 

Klíčová oblast G  VEŘEJNÁ SPRÁVA, INFORMOVANOST OBČANŮ, 

BEZPEČNOST, MÍSTNÍ AGENDA 21 

Garant: tajemník úřadu MČ Praha 21 

 

Podoblast: VEŘEJNÁ SPRÁVA 

Úřad městské části Praha 21 vykonává přenesenou a samostatnou působnost.  

Přenesená působnost je rozhodovací, správní činnost svěřená ministerstvy odborům úřadů. 

Odbory jsou řízeny příslušnými ministerstvy a ze své činnosti se jim odpovídají. Nadřízeným 

a odvolacím orgán je příslušný odbor Magistrátu hl. města Prahy. 

Samostatná působnost je část veřejné správy vykonávaná volenými zástupci MČ. Dotýká se 

všech oblastí života MČ, jako je zejména územní rozvoj, doprava, výstavba, školství, kultura, 

správa majetku a další. Samospráva nemůže zasahovat do výkonu přenesené působnosti státní 

správy.    

Odbory se samostatnou působností: 

1. Kancelář starosty a tajemníka, řídí samosprávu a úřad, řídí i odbory s přenesenou 

působností, ale nezasahuje do výkonu jejich pravomocí.  

2. Sekretariát starosty, řídí sekretariát a podatelnu, zpracovává materiály na radu a 

zastupitelstvo, organizuje pracovní kalendář starosty, sjednává schůzky, vyřizuje 

poštu, předává úkoly. 
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3. Odbor sociálních věcí, provádí komplexní zajištění sociálních služeb i prostřednictvím 

oddělení pečovatelské služby a oddělení sociálně právní ochrany dětí. Zajišťuje 

obstarávání nemohoucích občanů, rozváží obědy a nákupy, provádí koupání a 

pedikúru,  

zajišťuje komplexní péči o dítě, zastupuje nezletilé u soudu, provádí šetření v rodině, 

provádí protidrogovou prevenci. 

4. Odbor majetku a investic se stará se o majetek MČ, o jeho opravy, zařizuje vše 

potřebné k výstavbě nových budov a inženýrských sítí, řeší věcná břemena, uzavírá 

smlouvy. 

5. Finanční odbor tvoří rozpočet MČ, provádí veškeré finanční operace úřadu, 

zpracovává mzdy, přiděluje finanční prostředky zřizovaným organizacím, vybírá 

poplatky.  

6. Odbor vedlejší hospodářské činnosti (VHČ), správy bytů a údržby vede veškerou 

hospodářskou činnost, jako jsou nájmy z bytů a nebytových prostor, z inzerce, 

z uměleckých představení a Újezdského zpravodaje. Zajišťuje údržbu pronajímaných 

prostor, sjednává nájemní smlouvy, řídí nádvorní četu a stará se o svěřenou techniku. 

7. Odbor školství, kultury, místní Agendy 21 projednává s řediteli činnost školních a 

předškolních zařízení, žádá prostředky na jejich údržbu a rozšiřování, navrhuje platy a 

odměny ředitelům, tvoří směrnice pro přijímání dětí do MŠ a ZŠ. V oblasti kultury 

tvoří plán kulturní činnosti, organizuje kulturní představení, tvoří grantový program a 

rozděluje jeho prostředky, spolupracuje se spolky a zájmovými skupinami. Koordinuje 

proces zapojování veřejnosti, neziskového a soukromého sektoru do rozvoje MČ. 

Odbory s přenesenou působností: 

1. Odbor životního prostředí a dopravy, péče o životní prostředí včetně přestupků, péče o 

zeleň, kácení stromů, nakládání s odpady, péče o ovzduší. V oblasti dopravy řeší 

dopravní situace v MČ, dopravní obslužnost, parkovací povolení, výjimky ze zákona, 

objízdné trasy u staveb, čistotu komunikací. V obou případech vykonává částečně i 

samosprávnou činnost. 

2. Odbor stavební úřad, vede stavební řízení od stavebního povolení po kolaudaci i 

pomocí oddělení územního rozhodování a dopravních staveb, které rozhoduje o 

umisťování staveb, stavebních řízení dopravních staveb včetně kolaudace. 

3. Živnostenský odbor, evidence živnostníků, vydávání živnostenských listů, povolování 

živností, kontroly podnikatelských subjektů, obsluha CzechPoint – vydávání výpisů 

z obchodního rejstříku, výpis z rejstříku trestů, výpis z katastru nemovitostí, konverze 

dokumentů z datových schránek. 

4. Odbor občansko správní, oddělení matriky – ověřování, osvědčení o státním 

občanství, narození, úmrtí, sňatky, registrované partnerství, oddělení občanských 

průkazů a cestovních dokladů vydává občanské průkazy, cestovní doklady, vede 

evidenci obyvatelstva, přihlašuje k trvalému pobytu. 
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Na úřadu sídlí detašované pracoviště Úřadu práce Praha, vyplácí dávky hmotné nouze, 

příspěvek na péči a dávky státní sociální podpory – rodičovský příspěvek, přídavek na dítě, 

porodné, pěstounské dávky a další. 

Samosprávné orgány a jejich orgány poradní: 

Zastupitelstvo MČ Praha 21 má 17 členů (ZMČ), z nichž 5 tvoří Radu MČ Praha 21 (RMČ). 

V čele stojí starosta MČ. Ze zákona je zřízen finanční a kontrolní výbor jako poradní orgán 

ZMČ Praha 21. RMČ zřídila jedenáct komisí jako své poradní orgány: Komise pro sociální 

a občanské záležitosti (KSOZ), Komise pro školu (KŠ), Komise životního prostředí (KŽP), 

Otevřený úřad (OÚ), Komise udržitelného rozvoje (KUR), Komise pro spolupráci, osvětu a 

kulturu (KSOK), Dopravní komise (DK), Redakční rada webových stránek a Zpravodaje 

(RR), Komise likvidační, Komise přestupková, Komise škodní. 

SWOT analýza 

SILNÉ STRÁNKY SLABÉ STRÁNKY 

1. Stabilní a kvalitní úřednický kádr 

2. Pozitivní hodnocení práce úřadu veřejností 

3. Dobrá spolupráce mezi samosprávou a státní 

správou 

4. Agendy úřadu jsou v jedné budově 

 

1. Převádění agend státní správy zpět pod 

ministerstva 

2. Nedostateční spolupráce a podpora ze 

strany magistrátu hl. města Prahy 

(MHMP) -  metodická podpora 

3. Nedostatečná podpora činnosti agend 

státní správy ze strany ministerstev 

4. Dotování výkonu státní správy z peněz 

samosprávy 

5. Časté výpadky informačních  a 

agendových systémů 

6. Nedostatečné proškolování pracovníků 

včetně etablování těch nových  

PŘÍLEŽITOSTI HROZBY 

1. Zavedení managementu kvality CAF 

2. Měření ukazatelů spokojenosti 

3. Zavedení auditu pracovišť 

4. Důsledné naplňování principů a požadavků 

1. Omezování vlivu samosprávy na státní 

správu zejména v počtu pracovníků, jejich 

chování a spolupráci 

2. Vznik volných prostor a z toho plynoucí 

http://www.praha21.cz/samosprava/komise-rady/komise-pro-socialni-a-obcanske-zalezitosti-ksoz.html
http://www.praha21.cz/samosprava/komise-rady/komise-pro-socialni-a-obcanske-zalezitosti-ksoz.html
http://www.praha21.cz/samosprava/komise-rady/komise-pro-skolu.html
http://www.praha21.cz/samosprava/komise-rady/komise-zivotniho-prostredi-kzp.html
http://www.praha21.cz/samosprava/komise-rady/otevreny-urad-ou.html
http://www.praha21.cz/samosprava/komise-rady/komise-udrzitelneho-rozvoje-kur.html
http://www.praha21.cz/samosprava/komise-rady/komise-pro-spolupraci-osvetu-a-kulturu-ksok.html
http://www.praha21.cz/samosprava/komise-rady/komise-pro-spolupraci-osvetu-a-kulturu-ksok.html
http://www.praha21.cz/samosprava/komise-rady/dopravni-komise-dk.html
http://www.praha21.cz/ujezdsky-zpravodaj/zakladni-informace/redakcni-rada.html
http://www.praha21.cz/ujezdsky-zpravodaj/zakladni-informace/redakcni-rada.html
http://www.praha21.cz/samosprava/komise-rady/komise-likvidacni.html
http://www.praha21.cz/samosprava/komise-rady/komise-prestupkova.html
http://www.praha21.cz/samosprava/komise-rady/komise-skodni.html
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na MA21 

5. Finanční příjem z pronájmu prostor 

převedených agend 

6. Navýšení objemu financí pro výkon 

samosprávy odbouráním dotování státní 

správy 

7. Zavedení vzdělávacího systému pracovníků 

úřadu a zastupitelů 

8. Zlepšení etablovacího procesu příchodu 

nových pracovníků 

9. Zlepšení organizační struktury, promítnutí 

závěrů strategického plánu do popisu 

pracovních míst a zodpovědností jednotlivých 

pracovníků úřadu 

10. Zavedení evropských indikátorů UR sady 

ECI (European Common Indicators) 

zvýšení nákladů na jednoho pracovníka 

3. Snižování finančních prostředků na výkon 

samosprávy včetně mzdových prostředků 

a z toho pramenící úbytek kvalitních 

pracovníků 

 

 

Podoblast: BEZPEČNOST  

Městská policie Praha 21 sídlí se svým okrskem na adrese Lomecká 656, Praha 9 – Újezd 

nad Lesy. Bezpečnost v Újezdu nad Lesy zajišťují čtyři okrskáři. Obecný popis jejich činnosti 

je uveden na odkazu městské policie. 

Policie ČR, místní oddělení policie jako součást Obvodního ředitelství Praha III (obvody 3, 8, 

9) sídlí v části objektu mateřské školy na adrese Lišická 1505, Praha 9 – Újezd nad Lesy. 

Obecný popis jejich činnosti je uveden na odkazu státní policie. 

Sbor dobrovolných hasičů Újezd nad Lesy (SDH) byl původně založen v roce 1928. 

V současné době je zřízen městskou části Praha 21 jako její organizační složka. Výjezdní 

jednotka má 10 aktivních hasičů, celkem má SDH 40 členů se zařazením mezi „JPO V“. 

Hasičská zbrojnice se nachází u křižovatky ul. Staroújezdská x Druhanická. MČ má již 

stavební povolení na výstavbu nové hasičské zbrojnice, protože současný stav budovy není 

vyhovující. Na činnost SDH přispívá MČ a MHMP ze svých rozpočtů. V roce 2011 bylo 

SDH nápomocno nejen městské části při odstranění stromů, zatopení podzemních garáží a 

http://www.mppraha.cz/o-mestske-policii/povinnosti-straznika/
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výlovu rybníka. Účastní se různých soutěží a vzdělávacích seminářů a v mateřských školách 

realizují ukázku techniky a osvětu o fungování výjezdové jednotky. 

Sociálně patologické jevy, protidrogová prevence 

Městská část nemá zřízenou protidrogovou komisi, proto problémy řeší odbor sociálních věcí 

ÚMČ Praha 21, oddělení péče o dítě. V základní škole se touto oblastí dle potřeby zabývá 

školská rada. Základní škola má vypracovaný Minimální preventivní program, jehož součástí 

je Krizový plán proti šikanování. Každoročně se škola zapojuje do grantového programu 

„Zdravé město“ vyhlašovaného Magistrátem hl. města Prahy na projekty specifické primární 

prevence. Škola tak realizuje preventivní programy a adaptační programy s prvky primární 

prevence.  

V MČ Praha – Běchovice působí občanské sdružení Neposeda, jehož posláním je 

napomáhat svou činností k rozvoji občanské společnosti na území Prahy 21 a okolí, zejména 

podporováním aktivit pro děti, mládež a rodinu. Cílem je poskytovat společensky prospěšné 

aktivity a služby, které jsou pro obyvatele těžko dostupné, a podpořit občany k aktivní 

spolupráci na rozvoji místního života. Je tak umožněno dětem, mládeži a rodině smysluplně 

trávit volný čas a rozvíjet svou osobnost. Působí preventivně proti možnému sociálnímu 

vyloučení. Neposeda je jedinou takto zaměřenou neziskovou organizací na území správního 

území Praha 21. 

Posláním nízkoprahového klubu Autobus o.s. Neposeda je podporovat zdravý rozvoj dětí a 

mládeže (6 – 21 let) z Běchovic a okolí, kteří se ocitají nebo se mohou ocitnout v obtížné 

životní situaci. Služba je bezplatná, anonymní a není třeba pravidelně docházet. V roce 2010 

službu využilo 221 uživatelů, 86 nově kontaktovaných osob, bylo uskutečněno 3 195 

intervencí a 2 422 kontaktů. 

Terénní program pro děti a mládež o.s. Neposeda je realizován v Běchovicích a Újezdu nad 

Lesy. Terénní program v roce 2010 využilo 93 uživatelů, bylo uskutečněno 396 intervencí a 

160 hodin monitoringu. 

SWOT analýza 

SILNÉ STRÁNKY SLABÉ STRÁNKY 

1. Služebna Policie ČR v místě 1. Neochota občanů označovat pachatele 
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2. Služebna městské policie v místě 

3. Celkově cca 40 policistů 

4. Okrajová část Prahy s malým nápadem TČ 

5. Absence nepřizpůsobivých občanů  

6. Vzájemná osobní znalost 

7. Dobrá spolupráce s SDH 

 

 

 

nekalostí 

2. Neexistence kamerového systému 

v oblastech možného páchání trestných činů 

3. Špatný stav komunikací 

4. Nerespektováním dopravního značení 

5. Neexistence chodníků nebo jejich špatný 

stav 

6. Problém s parkováním na sídlišti 

7. Obnovení provozu penzionu na Rohožníku 

8. Vandalismus po skončení diskoték na 

Smolíku 

9. Ničení sportovišť v noční době 

10. Zastaralá technika SDH 

11. Vandalismus veřejných prostor ze strany 

mládeže 

PŘÍLEŽITOSTI HROZBY 

1. Provádět osvětu zejména mezi mládeží, 

jejich rodiči a starými lidmi 

2. Instalace kamerového systému v MČ 

3. Zlepšování stavu komunikací a chodníků 

4. Výstavba parkovacího domu na sídlišti 

5. Častější kontroly na hřištích v noční době 

6. Nákup nové techniky pro Sbor 

dobrovolných hasičů 

7. Větší počet strážníků Městské policie v MČ 

8. Spolupracovat s majitelem penzionu na 

Rohožníku z důvodu dodržování klidu a 

pořádku 

1. Vysoká koncentrace vozidel na sídlišti a 

hrozba jejich vykrádání 

2. Soustřeďování mládeže v letních měsících 

v noci na sportovištích 

3. Zvýšený vandalizmus při pořádání diskoték 

4. Zvýšení kriminality zapříčiněné obyvateli 

penzionu Rohožník 

5. Zvýšení počtu dopravních nehod 
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Podoblast: INFORMOVANOST OBČANŮ 

Újezdský zpravodaj je v různých podobách vydáván od roku 1958. V současné době má 

charakter novin o pěti listech velikosti A3. Měsíčně je zdarma distribuován Českou poštou do 

domovních poštovních schránek v nákladu 3770 kusů. Došlé příspěvky zpracovává a na 

grafice se podílí redakční rada MČ. 

Webové stánky městské části jsou spravovány zaměstnanci úřadu MČ. Do vkládání 

aktuálních informací jsou zapojeni i zástupci komisí RMČ. Ke komunikaci občané využívají 

diskuzní fórum. Z veřejných jednání konaných ve velké zasedací místnosti úřadu jsou 

pořizována videa, která jsou umístěna na webových stránkách. 

Občané mohou využívat zákon o svobodném přístupu k informacím č. 106/1999 Sb. Tuto 

možnost využilo např. v roce 2009 dvanáct občanů, 2010 třináct občanů a 2011 patnáct 

občanů. 

Od roku 2011 zavádí městská část proces místní Agendy 21, který zapojuje veřejnost do 

zkvalitňování městské části. Občané se tak mohou účastnit různých kulatých stolů, veřejných 

projednání, veřejného fóra, „čaje o páté“ atd., kde diskutují nad různými tématy a přinášejí 

podněty a názory. Rozvíjí se i spolupráce s neziskovými organizacemi a místními firmami. 

SWOT analýza 

SILNÉ STRÁNKY SLABÉ STRÁNKY 

1. Zpravodaj do všech schránek 

2. Zlepšení kvality webových stránek 

3. Umístění Zpravodaje na webu 

4. Smlouvy uzavřené MČ přístupné veřejnosti na 

webu 

5. Využití e spisu v maximální míře 

6. Dostatečné finanční krytí na Zpravodaj, HW a 

SW 

7. Podpora vedení k MA 21 

8. Videopřenosy z veřejných projednávání 

1. Doposud ne úplně naplněné webové 

stránky (info odborů, aktuality…) 

2. Chybějící proces vytváření webových 

stránek včetně absence zodpovědnosti 

3. Málo fotografií a grafických prvků na 

webových stránkách 

4. Obtížné vyhledávání informací na webu 

5. Správci nereagují na diskusní příspěvky 

6. Slabá uživatelská znalost webu 

7. Pociťována malá kapacita Zpravodaje 
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8. Neexistence plakátovacích ploch  

(elektronického kiosku) 

9. Přetíženost pracovníků IT 

10.  Časté  výpadky některých klíčových agend 

či informačních systémů v ÚMČ 

PŘÍLEŽITOSTI HROZBY 

1. Rozvoj webu pomocí jednotlivých správců  

2. Průběžné vyškolování pracovníků pro 

obsluhu webových stránek 

3. Posilování obsahu – objemu Zpravodaje 

4. Zřízení plakátovacích ploch na veřejných 

místech 

5. Plná digitalizace úřadu 

6. Koncepční rozvoj MČ na základě MA 21 

7. Zlepšit strukturu a přehlednost webu, propojit 

webové kategorie s podoblastmi 

strategického plánu 

8. Stanovit systém plnění webu aktualitami, 

najít prostor pro možnost moderování a 

vedení diskuse s návštěvníky webu, stanovit 

zodpovědnosti za plnění webu 

9. Zajistit automatické rozesílání novinek na 

evidované mailisty 

10. Zlepšit grafickou podobu, rychlost 

zobrazování, články doplnit o fotografie a 

mapové podklady (zjednodušit jejich 

vkádání) 

11. Aktualizovat koncept informatiky v ÚMČ a 

požadavky promítnout do rozpočtu 

12. Rozšířit Zpravodaj a vyšší náklady pokrýt 

inzercí, zlevnit náklady na Zpravodaj 

1. Nečinnost osob odpovědných za obsah 

webových stránek 

2. Omezování pisatelů do Zpravodaje povede 

k jejich nečinnosti 

3. Malý počet autorů píšících články a jejich 

přetížení či vyhoření 

4. Zastarání HW a SW oproti potřebám MČ 

5. Vandalismus na info tabulích 

6. Nepropojitelnost a různorodost všech 

informačních systémů používaných 

v ÚMČ, náklady na propojovací můstky na 

web 

7. Neochota veřejnosti při zapojování do 

veřejného života MČ 

8. Politické napadání v diskusích, klesající 

kvalita příspěvků, diskuse mimo téma 

9. Odchod klíčových pracovníků z IT oddělení 

10. Dlouhodobé výpadky zapříčiněné 

poddimenzováním infrastruktury na úřadě 

potřebné pro bezchybný a dlouhodobý chod 

všech systémů 
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snížením kvality použitého papíru 

13. Rozšířit pravidelné videopřenosy z veřejných 

projednání, zavést elektronickou diskusi na 

veřejných jednáních se vzdálenými účastníky 

14. Stálá obnova hardwaru 

 

Podoblast: MÍSTNÍ AGENDA 21  

Garant: koordinátor(ka) MA21 

V březnu 2011 schválilo ZMČ Praha 21 Deklaraci o implementaci místní Agendy 21 

(MA21) a principů udržitelného rozvoje v MČ Praha 21. Starostu MČ pana RNDr. Pavla 

Roušara ustanovilo politikem MA21. V září téhož roku RMČ jmenovala koordinátorku 

MA21. Tím byl započat proces MA21 v MČ Praha 21.  

Během července a srpna 2011 se občané mohli vyjádřit v Anketě MČ k různým oblastem, 

které jejich život v MČ ovlivňují. V září tato anketa byla vyhodnocena a na ní navázaly 

kulaté stoly. Výstupy z ankety i z kulatých stolů jsou jedním ze základů analytické části 

tohoto dokumentu. V lednu 2012 byla s veřejností projednána na veřejném fóru analytická 

část strategického plánu (S plán), zpracované SWOT analýzy garanty jednotlivých klíčových 

oblastí S plánu se svými mikrotýmy a stanovené konkrétní aktivity. 

Do procesu jsou zapojeni děti ze základní školy v rámci nově vytvořeného Žákovského 

zastupitelstva Újezd nad Lesy. Podílejí se svými podněty na rozvoji městské části. 

V městské části je veliké množství aktivních neziskových organizací (NNO), které se 

zapojují do společenského života v MČ, pořádají nejen sportovní a kulturní akce. Jejich 

aktivity jsou podporovány Grantovým systémem MČ. Úřad poskytuje dle potřeb NNO prostor 

pro jejich setkávání. V měsících září – říjen 2011 městská část uskutečnila dotazníkové 

šetření mezi NNO a zjistila tak jejich potřeby (finance, prostory, aktivní členy…). 

Soukromý sektor se zapojuje formou sponzorství na různých akcích pořádaných NNO i MČ. 

Také mezi podnikateli bylo uskutečněno dotazníkové šetření, které potvrdilo zájem místních 

podnikatelů o zapojení do společenského života v MČ. 
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SWOT analýza 

SILNÉ STRÁNKY SLABÉ STRÁNKY 

1. Podpora starosty a tajemníka MČ 

2. Ochota MČ zapojovat veřejnost 

3. Množství nestátních neziskových organizací 

(NNO) 

4. Strategický tým 

5. Komise udržitelného rozvoje (KUR) 

6. Koordinátorka MA21 

7. Aktivní zaměstnanci úřadu 

1. Nejsou nastaveny způsoby vnitřní a vnější 

komunikace úřadu 

2.  Proces MA21 v MČ začíná 

3. Složení KUR (chybí podnikatelé, zástupci 

nestátních neziskových organizací (NNO) a 

dalších organizací) a náplň jednání 

4. Malá znalost procesu MA21 

5. Přetíženost klíčových pracovníků úřadu 

PŘÍLEŽITOSTI HROZBY 

1. Společné aktivity s NNO, se ZŠ a MŠ 

2. Zapojení dětí a mládeže 

3. Zapojení místních podnikatelů 

4. Nastavit kvalitní proces MA21 

5. Podchycení aktivních občanů 

6. Stanovit pravidla pro vnitřní a vnější 

komunikaci úřadu 

7. Sdílení zkušeností s městy a MČ realizujícími 

MA21 (příklady dobré praxe) 

 

1. Starosta MČ skončí ve funkci 

2. Koordinátorka MA21 ukončí pracovní 

poměr 

3. Zaměstnanci úřadu nebudou spolupracovat 

z důvodu přetíženosti nebo neochoty 

4. Občané se nezapojují, nezájem o dění v MČ 

5. Nedostatek finančních prostředků na 

realizaci výstupů MA21 

6. Přetíženost pracovníků úřadu, jejich 

vyhoření  

7. Souběh „po staru“ a „po novu“ neúměrně 

zatěžující pracovníky úřadu 

8. Nedůvěra pracovníků v proces MA21 

 

Klíčová oblast H EKONOMIKA, PODPORA PODNIKÁNÍ, 

ENERGETIKA 

Podoblast: FINANCOVÁNÍ A ROZPOČTOVÁ POLITIKA MČ 

Garant: vedoucí finančního odboru ÚMČ Praha 21 
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Městská část Praha 21 hospodaří od roku 2009 s rozpočtem okolo 60 mil. Kč, v roce 2012 ve 

výši 75 mil. Kč. Kromě vlastních příjmů MČ má příjmy ze státního rozpočtu (na výkon státní 

správy) a z Magistrátu hl. města Prahy. 

 

graf č. 11 

 

zdroj: rozpočet MČ Praha 21 

 

SWOT analýza 

SILNÉ STRÁNKY SLABÉ STRÁNKY 

1. Vyrovnané hospodaření MČ 

2. Grantový systém pro podporu společenských, 

kulturních a sportovních aktivit 

 

 

 

 

 

 

 

1. Nízké příjmy z vedlejší hospodářské 

činnosti (VHČ), MČ nevlastní velké 

množství pozemků, nemovitostí… 

2. Nízké vlastní příjmy v hlavní činnosti 

3. MČ je odkázána na rozpočtovou politiku 

kraje (Magistrátu hl. města Prahy) a státu 

a na jejich dotace 

4. MČ je odkázána na schvalovací procesy 

na Magistrátu hl města Prahy (MHMP) 

5. Nízké dotace ze státního rozpočtu na 

výkon státní správy je nutno dokrýt 

dotacemi ze samosprávy 

6. Stálé změny v počítačových programech, 
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Rozpočet MČ na rok 2012 

městská infrastruktura

doprava

zdravotnictví a sociální péče

kultura, sport, cestovní ruch

školství, sport, volný čas

bezpečnost

komunální služby, územní rozvoj
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 špatné propojení (komunikace) programů 

od různých firem, složité systémy 

7. Změny v zákonech a pokynech MHMP 

8. Využívání operačních programů EU, 

grantů, dotací, projektová nepřipravenost 

PŘÍLEŽITOSTI HROZBY 

1. Privatizace bytového fondu 

2. Zvýšit příjmy z vedlejší hospodářské činnosti 

3. Udržovat kvalitní hospodaření 

4. Vytvořit finanční rezervu pro 

spolufinancování projektů 

5. Působit na místní NNO z důvodu podávání 

grantů na MHMP, EU 

6. Zvýšit efektivitu hospodaření 

 

1. Nedostatek dotací z MHMP 

2. Nedostatek dotací ze státního rozpočtu pro 

výkon státní správy (SP) a tím nutnost 

zafinancovat SP ze samosprávy 

3. Závislost na celostátním hospodaření 

4. Změna kritérií dotačních vztahů MHMP a 

jejich vah 

5. Nadměrné spolufinancování projektů 

z evropských fondů, operačních 

programů, dotací a grantů 

6. Neúčelné vynakládání prostředků MČ, 

nedostatečné mechanismy  

 

 

Podoblast: PODNIKATELSKÁ SFÉRA V MČ 

Garant: vedoucí odboru vedlejší hospodářské správy ÚMČ Praha 21 

V městské části působí převážně malí podnikatelé, kteří se vyjádřili v dotazníkovém 

průzkumu, že v budoucnu nepředpokládají rozšíření svých provozoven. 

V rejstříku ekonomických subjektů (RES) pro Újezd nad Lesy je zapsáno celkem 3084 

ekonomických subjektů. Bez zaměstnanců 2845 subjektů. V níže uvedené tabulce uvádíme 

pouze vybrané subjekty: 

Název ekonomického subjektu Počet ekonomických subjektů 

zemědělství 45 
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zpracovatelský průmysl 226 

stavebnictví 371 

velkoobchod, maloobchod, opravy a údržba 

motorových vozidel 
819 

ubytování, stravování, pohostinství 114 

profese vědecké a technické činnosti 514 

 

K 31. 12. 2010 je dle Českého statistického úřadu evidováno 303 nezaměstnaných, z toho 

155 žen. Volných pracovních míst je šest. 

V rámci služeb působí v městské části tři nadnárodní společnosti Albert, Lidl a Penny market. 

Menší obchodníci poskytují služby např. v oblastech knihkupectví, pekařství, cykloprodejny, 

maso-uzenářství, zlatnictví, cukrárny, květinářství, bio-prodejny, oblečení, zoo potřeb. 

Převážně podél hlavních komunikací jsou restaurační zařízení, pohostinství, pizzerie. Větší 

množství je věnováno prodeji a opravě automobilů. 

SWOT analýza 

SILNÉ STRÁNKY SLABÉ STRÁNKY 

1. Relativně bezpečná oblast 

2. Relativně dobrá koupěschopnost místních 

obyvatel (nejsme chudinská čtvrť) 

3. Dostatek kvalifikovaných pracovních sil 

 

1. Malý podíl právnických osob 

2. Malý podíl firem s více než 50 

zaměstnanci 

3. Klesající počet zaměstnanců firem 

4. Malý podíl kapitálových výdajů na 

celkových výdajích MČ (chybí 

podnikatelské investice) 

PŘÍLEŽITOSTI 
HROZBY 

1. Potenciál mladé generace (dnes 16 % obyvatel 

MČ je do 14 let věku) 

1. Zvýšení nezaměstnanosti 

2. Snížení koupěschopnosti obyvatel 
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2. Soukromé školství (MČ Praha 21 má v Praze 

největší počet žáků/třídu) 

3. Soukromé zdravotnictví (zmenšit počet 

pacientů/1 lékaře) 

4. Pomoc se získáním dotací státu a EU pro 

podnikatele (programy) 

5. Vytvořit soupis místních provozoven 

s umístěním na web MČ (možno vytvořit 

brožuru) 

 

 

Podoblast: ENERGETIKA 

Garant: vedoucí odboru vedlejší hospodářské správy ÚMČ Praha 21 

Budovy v majetku městské části nevyužívají alternativní zdroje.  

SWOT analýza 

SILNÉ STRÁNKY SLABÉ STRÁNKY 

1. Dokončená elektrifikace a plynofikace MČ 

1. Možnost ekologického vytápění ve všech 

částech obce 

 

1. Neekonomické vytápění zdravotního 

střediska a MŠ Rohožník 

2. MČ nevyužívá alternativní zdroje energií 

na budovách v jejím majetku 

PŘÍLEŽITOSTI HROZBY 

1. Detailnější sledování a vyhodnocování 

spotřeby energií 

2. Snižování energetické náročnosti všech 

provozů 

2. Osvěta, nabádající k šetření energií 

3. Úsporné splachování 

4. Využití srážkové vody 

5. Alternativní zdroje energií 

6. Dokončení zateplování staveb 

1. Rostoucí cena energie 

2. Klesající zásoba neobnovitelných zdrojů 

energií 
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7. Výběr výhodnějších sazeb a dodavatelů energií 

8. Účinnější zdroje tepla a ohřevu TUV 

9. Modernější měření a regulace (EPC-projekty) 
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NÁVRHOVÁ ČÁST 

Návrhová část Strategického plánu rozvoje MČ Praha 21 navazuje na analytickou část. 

Analytická část se zabývá identifikací současného stavu, silných a slabých stránek, 

rozvojových příležitostí a hrozeb. Návrhová část pak nabízí způsoby, jak identifikované slabé 

stránky a hrozby řešit a jak využít silných stránek a příležitostí. 

V úvodu návrhové části je definována strategická rozvojová vize MČ Praha 21 jako vyjádření 

žádoucího (ideálního) cílového stavu, k němuž má realizace strategického plánu směřovat. 

Následuje rozdělení do 7 oblastí a 24 podoblastí. Každá oblast je pro větší přehlednost 

definována souhrnným cílem (cíli). Každá podoblast má již stanoveny konkrétní cíle a 

jednotlivá opatření vedoucí k naplnění těchto cílů. 

Na návrhovou část bude navazovat část realizační, která bude popisovat formu, jak k naplnění 

jednotlivých opatření dospět. Bude stanovovat indikátory plnění cílů strategického plánu, jeho 

monitoring, vyhodnocování a způsob realizace strategického plánu střednědobými akčními 

plány vždy na jedno volební období s vazbou na rozpočet MČ Praha 21. 

 

STRATEGICKÁ ROZVOJOVÁ VIZE 

Strategická rozvojová vize vymezuje to, čím by MČ chtěla být v dlouhodobé perspektivě pro 

své obyvatele, pro návštěvníky i pro místní podnikatele. Jedná se o pozitivní formulaci 

žádoucího cílového stavu pro období realizace strategického plánu let 2012 – 2022.  

Rozvojová vize představuje základní přístup k tomu, jak aktivně uchopit svou vlastní 

budoucnost. Proto je také vize svorníkem i inspirací pro celý strategický plán rozvoje městské 

části s jejími rozvojovými prioritami, opatřeními a konkrétními aktivitami/projekty. 

Rozvojová vize je stanovena se znalostí minulosti a současnosti Újezdu nad Lesy, aby 

reflektovala tradice a specifika městské části a současně aby v sobě obsahovala přiměřeně 

ambiciózní možnosti. 

Vize vychází z: 

 respektu k tradicím silného společenského života,  

 respektu k aktivní činnosti neziskových organizací, 



Strategický plán rozvoje MČ Praha 21  rok 2012 – rok 2022  

                                       

stránka 84 z 117 

 

 respektu k rodinnému životu a k výchově budoucích generací, 

 respektu k rozsáhlé ploše lesní plochy jako místa relaxace a poznání,  

 respektu k poloze městské části v rámci Prahy i středočeského kraje. 

 

Znění vize: 

Újezd nad Lesy – kvalitně a moderně spravované místo pro společenský  

a rodinný život v klidném, zdravém a bezpečném prostředí s dobrou dostupností 

 

Popis vize: 

V městské části Praha 21 se nachází převážně rodinné domy různého stáří s množstvím 

mladých rodin a dětí předškolního i školního věku. V souladu s územním plánem hl. města 

Prahy nejsou v městské části plánovány velké stavební rozvojové plochy ani nejsou tendence 

vytvářet celoměstské centrum. Cílem je rozvíjet rekreační území v  Újezdu nad Lesy a jeho 

okolí. Je to dáno i polohou městské části, která se nachází na nejvýchodnějším okraji Prahy.  

Při vyřešení různých dopravních problémů se městská část stane klidným a bezpečnějším 

územím. Velmi pozitivní je i přítomnost lesní plochy na území městské části jako plochy 

rekreační a vzdělávací, ale přinášející i kvalitnější životní prostředí.  

Rozvojem a podporou činnosti mnoha aktivních občanských sdružení působících v městské 

části bude rozvíjen společenský život v mnoha oblastech se zapojením rodin, seniorů, dětí a 

mládeže. Tím bude docházet k většímu pocitu sounáležitosti s místem, kde občané žijí. 
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SEZNAM OPATŘENÍ 

Oblast A -  MAJETEK A INVESTICE  

Souhrnný cíl  

Zajistit udržitelný rozvoj území v souladu s potřebami občanů.  

Zahájit postupné odstraňování kumulovaných nedostatků v oblasti, bezprostředně 

ohrožujících kvalitu života obyvatel.  

Podoblast A.1 Rozvoj území 

CÍL: A.1.1 Zajištění souladu priorit a cílů městské části s celoměstskou koncepcí 

územního a strategického rozvoje hl. města Prahy 

A.1.1.1 Zpracovat koncepční dokument o dlouhodobém směřování urbánního rozvoje 

městské části, pojatém jako „Programové prohlášení RMČ“ (Projekt, priorita 

aktuální, 30000 Kč, oblast A -  MAJETEK A INVESTICE, A.1 Rozvoj území) 

A.1.1.2 Pasportizace problémů ve využití území městské části a jejich promítnutí do 

návrhů a připomínek při přípravě územního plánu hl. města Prahy ve smyslu 

udržitelného rozvoje městské části (Projekt, priorita aktuální, 0 Kč, oblast A -  MAJETEK 

A INVESTICE, A.1 Rozvoj území) 

A.1.1.3 Součinnost městské části s římskokatolickou farností při budování 

duchovního centra (kostel, komunitní centrum) (Intervence, priorita aktuální, 0 Kč, 

oblast A -  MAJETEK A INVESTICE, A.1 Rozvoj území) 

 

CÍL: A.1.2 Budování městské části jako místa zdravého a klidného bydlení 

A.1.2.1 Zpracovat metodický materiál pro parametry nové výstavby a rekonstrukce 

objektů občanské vybavenosti v majetku městské části nebo městskou částí 

zřizovaných organizacích s cílem minimalizovat provozní náklady (Projekt, 

priorita aktuální, 20000 Kč, oblast A -  MAJETEK A INVESTICE, A.1 Rozvoj území) 

 

CÍL: A.1.3 „Udržitelné“ projektování a výstavba, podpora „kvalitní architektury“ 

A.1.3.1 Aktivace externího právního a architektonického servisu pro zpracovávání 

podkladů pro postup městské části v rámci řízení podle stavebního a vodního 

zákona (Projekt, priorita aktuální, 45000 Kč, oblast A -  MAJETEK A INVESTICE, A.1 Rozvoj 

území) 

A.1.3.2 Projednávat velké investiční záměry s veřejností (plánovací setkání) (Projekt, 

priorita střednědobá, 0 Kč, oblast A -  MAJETEK A INVESTICE, A.1 Rozvoj území) 

 



Strategický plán rozvoje MČ Praha 21  rok 2012 – rok 2022  

                                       

stránka 86 z 117 

 

CÍL: A.1.4 Ochrana dosud nezastavěného území 

A.1.4.1 Minimalizovat zábory dosud nezastavěného území a rozšiřování zástavby do 

okolní krajiny (Projekt, priorita dlouhodobá, 0 Kč, oblast A -  MAJETEK A INVESTICE, A.1 

Rozvoj území) 
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Podoblast A.2 Majetek 

CÍL: A.2.1 Účelné a koncepční využívání majetku městské části 

A.2.1.1 Zpracovat seznam majetku městské části včetně zanesení informací v 

dosažitelném rozsahu (Intervence, priorita aktuální, 0 Kč, oblast A -  MAJETEK A 

INVESTICE, A.2 Majetek) 

A.2.1.2 Zpracovat metodiky pro prodej, nákup a pronájem majetku městské části 
(Projekt, priorita aktuální, 0 Kč, oblast A -  MAJETEK A INVESTICE, A.2 Majetek) 

A.2.1.3 Regenerace staršího bytového fondu městské části (Projekt, priorita dlouhodobá, 

10000000 Kč, oblast A -  MAJETEK A INVESTICE, A.2 Majetek) 

A.2.1.4 Zveřejňovat informace o výběrových řízeních na webu městské části 
(Intervence, priorita aktuální, 0 Kč, oblast A -  MAJETEK A INVESTICE, A.2 Majetek) 

A.2.1.5 Revize smluv na pronájem majetku městské části (Intervence, priorita aktuální, 50000 

Kč, oblast A -  MAJETEK A INVESTICE, A.2 Majetek) 

A.2.1.6 Hospodárné využití prostředků na opravy a údržbu majetku městské části 
(Intervence, priorita aktuální, 0 Kč, oblast A -  MAJETEK A INVESTICE, A.2 Majetek) 

 

CÍL: A.2.2 Efektivní hospodaření s energií 

A.2.2.1 Zavést systematický energetický management (Projekt, priorita aktuální, 100000 Kč, 

oblast A -  MAJETEK A INVESTICE, A.2 Majetek) 

 

Podoblast A.3 Infrastruktura 

CÍL: A.3.1 Zajistit provázanost investic do občanské infrastruktury a majetku MČ 

na strategické rozvojové dokumenty 

A.3.1.1 Zpracovat dlouhodobý plán regenerace občanské vybavenosti a veřejných 

prostranství, provázaný s  rozpočtovým výhledem (Projekt, priorita aktuální, 0 Kč, 

oblast A -  MAJETEK A INVESTICE, A.3 Infrastruktura) 

A.3.1.2 Zpracovat krizový plán pro případ havárie na zařízení dopravní a technické 

infrastruktury (Projekt, priorita krátkodobá, 0 Kč, oblast A -  MAJETEK A INVESTICE, A.3 

Infrastruktura) 

A.3.1.3 Pasportizace problémových míst na technické infrastruktuře (Projekt, priorita 

aktuální, 0 Kč, oblast A -  MAJETEK A INVESTICE, A.3 Infrastruktura) 

A.3.1.4 Zrealizovat přístavbu budovy úřadu MČ Praha 21 (Projekt, priorita aktuální, 

20000000 Kč, oblast A -  MAJETEK A INVESTICE, A.3 Infrastruktura) 

A.3.1.5 Zrekonstruovat Mateřskou školu Sedmikráska v ul. Lišická (Projekt, priorita 

aktuální, 10000000 Kč, oblast A -  MAJETEK A INVESTICE, A.3 Infrastruktura) 

A.3.1.6 Realizace investičních opatření k zajištění dostatečné kapacity Masarykovy 

základní školy (MZŠ) (Projekt, priorita střednědobá, 15000000 Kč, oblast A -  MAJETEK A 

INVESTICE, A.3 Infrastruktura) 
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A.3.1.7 Vypracovat plán oprav a rekonstrukcí dopravní infrastruktury ve správě 

městské části (Projekt, priorita aktuální, 0 Kč, oblast A -  MAJETEK A INVESTICE, A.3 

Infrastruktura) 

A.3.1.8 Opravit střechy objektů Masarykovy základní školy v ulici Polesná (Projekt, 

priorita aktuální, 3500000 Kč, oblast A -  MAJETEK A INVESTICE, A.3 Infrastruktura) 
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Oblast B -  OBLAST DOPRAVA  

Souhrnný cíl 

Trvale zvyšovat kvalitu dopravy v návaznosti na zvýšení kapacity a bezpečnosti 

křižovatek, zkvalitnění a intenzifikaci pěší, cyklistické a pražské integrované dopravy, 

snížení hygienické zátěže obyvatelstva a minimalizaci negativního vlivu dopravy na 

životní prostředí v okolí nejzatíženějších komunikací. 

Zahájit postupné odstraňování nedostatků/hrozeb v oblasti doprava, bezprostředně 

ohrožujících kvalitu života obyvatel. 

Podporovat přesun hromadné dopravy ze silničních komunikací na železnici.   

 

Podoblast B.1 Vnější dopravní vztahy 

CÍL: B.1.1 Snížení přetíženosti hlavního tahu I/12 do centra Prahy 

B.1.1.1 Realizovat únikové/objezdové trasy pro případ havárie/rekonstrukce na 

hlavním tahu do centra Prahy (Projekt, priorita dlouhodobá, 20000000 Kč, oblast B -  

OBLAST DOPRAVA, B.1 Vnější dopravní vztahy) 

B.1.1.2 Upravit stavebně křižovatky Staroklánovická –Staroújezdská- Novosibřinská 

(Projekt, priorita střednědobá, 50000000 Kč, oblast B -  OBLAST DOPRAVA, B.1 Vnější dopravní 

vztahy) 

B.1.1.3 Upravit světelné signalizace na exponovaných křižovatkách na hlavním tahu 

(Projekt, priorita střednědobá, 2000000 Kč, oblast B -  OBLAST DOPRAVA, B.1 Vnější dopravní 

vztahy) 

B.1.1.4 Podpořit „zájmové iniciativy obcí“ za zákaz tranzitní dopravy na komunikaci  

I/12 v úseku Kolín – Praha (Intervence, priorita dlouhodobá, 60000 Kč, oblast B -  OBLAST 

DOPRAVA, B.1 Vnější dopravní vztahy) 

 

Podoblast B.2 Vnitřní doprava 

CÍL: B.2.1 Zvýšení bezpečnosti chodců a především školních dětí 

B.2.1.1 Aktualizovat stávající dopravní generel MČ Praha 21 (Projekt, priorita aktuální, 

60000 Kč, oblast B -  OBLAST DOPRAVA, B.2 Vnitřní doprava) 

B.2.1.2 Pasportizace problémových míst na dopravní infrastruktuře (Projekt, priorita 

aktuální, 0 Kč, oblast B -  OBLAST DOPRAVA, B.2 Vnitřní doprava) 

B.2.1.3 Výstavba systému přechodů hlavního dopravního tahu a exponovaných míst 

páteřních komunikací 2. tř. včetně umístění kamer (Projekt, priorita dlouhodobá, 

10000000 Kč, oblast B -  OBLAST DOPRAVA, B.2 Vnitřní doprava) 

B.2.1.4 Zefektivnit spolupráci s Policií ČR a hl. městem Prahou (Intervence, priorita 

aktuální, 0 Kč, oblast B -  OBLAST DOPRAVA, B.2 Vnitřní doprava) 
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B.2.1.5 Výstavba systému „K + R" se zvýšením dozoru na přechodech pro chodce 

(Projekt, priorita střednědobá, 6000000 Kč, oblast B -  OBLAST DOPRAVA, B.2 Vnitřní doprava) 

 

CÍL: B.2.2 Postupné odstraňování dlouhodobé zanedbanosti místních komunikací  

3. a 4. tř. a škod na komunikacích 2. tř. 

B.2.2.1 Vybudování chodníků a páteřních komunikací 3. a 4. tř. do trvalého povrchu 

(Projekt, priorita dlouhodobá, 200000000 Kč, oblast B -  OBLAST DOPRAVA, B.2 Vnitřní 

doprava) 

B.2.2.2 Spolupráce s Technickou správou komunikací na komplexní opravě 

poničených úseků komunikací 1 a 2. tř. (Projekt, priorita dlouhodobá, 20000000 Kč, 

oblast B -  OBLAST DOPRAVA, B.2 Vnitřní doprava) 

B.2.2.3 Opravit povrchy komunikací 3. a 4. tř. v exponovaných úsecích (Projekt, priorita 

krátkodobá, 20000000 Kč, oblast B -  OBLAST DOPRAVA, B.2 Vnitřní doprava) 

 
Podoblast B.3 Pražská integrovaná doprava 

CÍL: B.3.1 Zlepšení dopravní obslužnosti v prostoru MČ Praha 21 

B.3.1.1 Spolupracovat s Technickou správou komunikací hl. města Prahy na 

výstavbě nových autobusových zastávek na hlavní (I/12, cca 4 nové zastávky) 

a na rekonstrukcích stávajících zastávek (Projekt, priorita krátkodobá, 30000000 Kč, 

oblast B -  OBLAST DOPRAVA, B.3 Pražská integrovaná doprava) 

B.3.1.2 Výstavba záchytných parkovacích ploch  v Újezdě nad Lesy, rekonstrukce 

komunikace Staroklánovická – odbočení k žel. zastávce, rekonstrukce žel. 

zastávky (Projekt, priorita dlouhodobá, 50000000 Kč, oblast B -  OBLAST DOPRAVA, B.3 

Pražská integrovaná doprava) 

B.3.1.3 Otevřít dialog s dopravci, Středočeským krajem  - Rozšíření pásma „O“ do 

Úval s možností zavedení systému „P + R“ (Intervence, priorita střednědobá, 30000000 

Kč, oblast B -  OBLAST DOPRAVA, B.3 Pražská integrovaná doprava) 

B.3.1.4 Zavést druhou „minibusovou“ linku k nádraží Klánovice na pravé straně 

komunikace Novosibřinská (Projekt, priorita střednědobá, 1500000 Kč, oblast B -  OBLAST 

DOPRAVA, B.3 Pražská integrovaná doprava) 

 

Podoblast B.4 Alternativní doprava 

CÍL: B.4.1 Podporovat rozvoj udržitelné dopravy 

B.4.1.1 Realizovat osvětu k podpoře alternativní dopravy (Intervence, priorita dlouhodobá, 

5000 Kč, oblast B -  OBLAST DOPRAVA, B.4 Alternativní doprava) 
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B.4.1.2 Zpracovat podklady pro zadání zpracování nového dopravního generelu pro 

podporu alternativní dopravy (Intervence, priorita střednědobá, 1000000 Kč, oblast B -  

OBLAST DOPRAVA, B.4 Alternativní doprava) 

B.4.1.3 Vybudovat nabíjecí stanice pro elektromobily a elektrokola (Projekt, priorita 

aktuální, 0 Kč, oblast B -  OBLAST DOPRAVA, B.4 Alternativní doprava) 

B.4.1.4 Vybudovat soubor úschoven a uzamykatelných přístřešků kol v 

exponovaných dopravních místech (Projekt, priorita střednědobá, 3000000 Kč, oblast B -  

OBLAST DOPRAVA, B.4 Alternativní doprava) 

B.4.1.5 Rekonstruovat/přeložit cyklostezku Újezd – Koloděje (Projekt, priorita střednědobá, 

100000 Kč, oblast B -  OBLAST DOPRAVA, B.4 Alternativní doprava) 

B.4.1.6 Zahájit přípravy výstavby/značení propojeného systému cyklo komunikací, 

napojených na školy, obchodní centra a jiné vybrané zájmové instituce 

(Projekt, priorita dlouhodobá, 3000000 Kč, oblast B -  OBLAST DOPRAVA, B.4 Alternativní 

doprava) 
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Oblast C -  VZDĚLÁVÁNÍ A VÝCHOVA  

Souhrnný cíl 

Pokrýt poptávku po zařazení do škol podle občanské potřeby. 

Zajistit ekonomickou stabilitu škol. 

Stabilizovat pedagogické sbory a zajišťovací personál.  

Zvýšit úroveň vzdělávání v základní škole a mateřských školách. 

Zlepšit úroveň výuky angličtiny. 

Podpora vzdělávání pro udržitelný rozvoj.   

 

Podoblast C.1 Předškolní vzdělávání 

CÍL: C.1.1 Navýšení kapacity mateřských škol zřizovaných MČ 

C.1.1.1 Zpracovat demografickou studii a zajistit data potřebná pro další 

rozhodování o kapacitě (Projekt, priorita aktuální, 50000 Kč, oblast C -  VZDĚLÁVÁNÍ A 

VÝCHOVA, C.1 Předškolní vzdělávání) 

C.1.1.2 Navýšit kapacitu mateřských škol o minimálně tři třídy (Projekt, priorita aktuální, 

7000000 Kč, oblast C -  VZDĚLÁVÁNÍ A VÝCHOVA, C.1 Předškolní vzdělávání) 

 

CÍL: C.1.2 Vyřešení nedostačujícího financování místních mateřských škol 

C.1.2.1 Zajistit vícezdrojové financování (Intervence, priorita aktuální, 1000000 Kč, oblast C -  

VZDĚLÁVÁNÍ A VÝCHOVA, C.1 Předškolní vzdělávání) 

C.1.2.2 Řešit ve spolupráci s Magistrátem hl. města Prahy systém přidělování 

finančních prostředků na zajišťovací personál (grantový pracovník, asistenti 

pedagoga, případně další  poradenské/specializované služby). (Intervence, priorita 

krátkodobá, 0 Kč, oblast C -  VZDĚLÁVÁNÍ A VÝCHOVA, C.1 Předškolní vzdělávání) 

 

CÍL: C.1.3 Zvýšit úroveň a kvalitu vzdělání 

C.1.3.1 Definovat minimální kvalitu služby předškolního vzdělávání (Intervence, priorita 

krátkodobá, 5000 Kč, oblast C -  VZDĚLÁVÁNÍ A VÝCHOVA, C.1 Předškolní vzdělávání) 

C.1.3.2 Realizovat školskou koncepci pro předškolní vzdělávání (Intervence, priorita 

krátkodobá, 5000 Kč, oblast C -  VZDĚLÁVÁNÍ A VÝCHOVA, C.1 Předškolní vzdělávání) 
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CÍL: C.1.4 Motivace a stabilizace personálu místních mateřských škol 

C.1.4.1 Zpracovat motivační systém pro pedagogické pracovníky mateřských škol 

orientovaný na kvalitu (Intervence, priorita dlouhodobá, 100000 Kč, oblast C -  

VZDĚLÁVÁNÍ A VÝCHOVA, C.1 Předškolní vzdělávání) 

C.1.4.2 Vyhradit v rozpočtu městské části zdroje pro další vzdělávání pedagogických 

pracovníků. (Intervence, priorita dlouhodobá, 100000 Kč, oblast C -  VZDĚLÁVÁNÍ A 

VÝCHOVA, C.1 Předškolní vzdělávání) 

C.1.4.3 Posílit postavení pedagogických pracovníků v rámci komunity MČ Praha 21 

(medializace úspěchů a mimořádných výsledků jednotlivých pedagogů, 

zveřejnění „profesionálního profilu“ jednotlivých pedagogů apod.) (Intervence, 

priorita krátkodobá, 9000 Kč, oblast C -  VZDĚLÁVÁNÍ A VÝCHOVA, C.1 Předškolní vzdělávání) 

 

Podoblast C.2 Školní vzdělávání 

CÍL: C.2.1 Vyřešení kapacity základní školy tak, aby pokrývala skutečnou 

poptávku po zařazení místních dětí ke školnímu vzdělávání (100%) 

C.2.1.1 Zpracovat demografickou studii a zajistit data potřebná pro další 

rozhodování o kapacitě (Projekt, priorita aktuální, 50000 Kč, oblast C -  VZDĚLÁVÁNÍ A 

VÝCHOVA, C.2 Školní vzdělávání) 

C.2.1.2 Zpracovat analýzu dostupných možností navýšení stávající kapacity s 

důrazem na finanční náročnost a další využití v situaci poklesu poptávky v 

dalších letech (Intervence, priorita aktuální, 2000 Kč, oblast C -  VZDĚLÁVÁNÍ A VÝCHOVA, 

C.2 Školní vzdělávání) 

 

CÍL: C.2.2 Vyřešení nedostačujícího financování základní školy 

C.2.2.1 Zajistit osobu na ÚMČ odpovědnou za monitorování externích zdrojů, 

zpracování a podání žádostí a celkovou administraci projektů (Intervence, priorita 

krátkodobá, 1000000 Kč, oblast C -  VZDĚLÁVÁNÍ A VÝCHOVA, C.2 Školní vzdělávání) 

C.2.2.2 Zpracovat jednotný postup pravidelného oslovování sponzorů (Intervence, priorita 

aktuální, 1000 Kč, oblast C -  VZDĚLÁVÁNÍ A VÝCHOVA, C.2 Školní vzdělávání) 

C.2.2.3 Řešit ve spolupráci s Magistrátem hl. města Prahy systém přidělování 

finančních prostředků na zajišťovací personál (grantový pracovník, asistenti 

pedagoga, případně další  poradenské/specializované služby) (Intervence, priorita 

krátkodobá, 0 Kč, oblast C -  VZDĚLÁVÁNÍ A VÝCHOVA, C.2 Školní vzdělávání) 

 

CÍL: C.2.3 Zvýšit úroveň a kvalitu vzdělání 

C.2.3.1 Definovat minimální kvalitu služby základního vzdělávání 

 (Intervence, priorita krátkodobá, 5000 Kč, oblast C -  VZDĚLÁVÁNÍ A VÝCHOVA, C.2 Školní vzdělávání) 
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C.2.3.2 Zpracovat a realizovat školskou koncepci pro základní vzdělávání dle platné 

legislativy a dle možností základní školy a městské části (Intervence, priorita 

krátkodobá, 15000 Kč, oblast C -  VZDĚLÁVÁNÍ A VÝCHOVA, C.2 Školní vzdělávání) 

 

CÍL: C.2.4 Motivovat a stabilizovat kvalitní personál místní základní školy 

C.2.4.1 Zpracovat motivační systém pro pedagogické školské pracovníky orientovaný 

na kvalitu a výsledky (Intervence, priorita krátkodobá, 100000 Kč, oblast C -  VZDĚLÁVÁNÍ 

A VÝCHOVA, C.2 Školní vzdělávání) 

C.2.4.2 Zajistit prohloubení pedagogického vzdělání školských pracovníků (Intervence, 

priorita dlouhodobá, 100000 Kč, oblast C -  VZDĚLÁVÁNÍ A VÝCHOVA, C.2 Školní vzdělávání) 

C.2.4.3 Posílit postavení pedagogických pracovníků v rámci komunity MČ Praha 21 

(Intervence, priorita krátkodobá, 50000 Kč, oblast C -  VZDĚLÁVÁNÍ A VÝCHOVA, C.2 Školní 

vzdělávání) 

C.2.4.4 Zajistit byty pro pedagogy z bytového fondu městské části nebo pronájmem u 

soukromých vlastníků (Projekt, priorita krátkodobá, 100000 Kč, oblast C -  VZDĚLÁVÁNÍ A 

VÝCHOVA, C.2 Školní vzdělávání) 

C.2.4.5 Zajistit vznik školního poradenského pracoviště jako podpory žákům i 

učitelům v situacích specifických poruch učení, speciálních vzdělávacích 

potřeb včetně formy integrace, nadání až mimořádného nadání, výchovných / 

kázeňských obtíží, prevence sociálně ne (Projekt, priorita střednědobá, 2000000 Kč, 

oblast C -  VZDĚLÁVÁNÍ A VÝCHOVA, C.2 Školní vzdělávání) 

 
Podoblast C.3 Mimoškolní vzdělávání a výchova 

CÍL: C.3.1 Podpora mimoškolního vzdělávání pro všechny věkové kategorie 

C.3.1.1 Spolupracovat s nestátními neziskovými organizacemi při zřízení otevřeného 

klubu, nízkoprahového klubu a rodinného centra (Intervence, priorita krátkodobá, 

1000000 Kč, oblast C -  VZDĚLÁVÁNÍ A VÝCHOVA, C.3 Mimoškolní vzdělávání a výchova) 

C.3.1.2 Zpracovat koncepci mimoškolního vzdělávání pro všechny věkové kategorie 

(Intervence, priorita střednědobá, 20000 Kč, oblast C -  VZDĚLÁVÁNÍ A VÝCHOVA, C.3 

Mimoškolní vzdělávání a výchova) 
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Oblast D -  VOLNOČASOVÉ AKTIVITY  

Souhrnný cíl 

Aktivní trávení volného času mládeže, dospělých i seniorů. 

Rozvoj kulturního povědomí, nabídky a činností.  

Podpora aktivit naplňujících zdravý životní styl s ohledem na zachování kvalitního 

životního prostředí.  

Podpora NNO a občansky prospěšných spolků a organizací. 

Obnova občanské společnosti, posílení prestiže občanských aktivit 

 

Podoblast D.1 Kultura 

CÍL: D.1.1 Aktivní trávení volného času dětí, mládeže, dospělých i seniorů 

D.1.1.1 Zapojovat veřejnost do kulturních, sportovních a spolkových programů 

městské části, vstřícnost k prospěšným nápadům a aktivitám, společenské 

ocenění a propagace (Intervence, priorita dlouhodobá, 50000 Kč, oblast D -  

VOLNOČASOVÉ AKTIVITY, D.1 Kultura) 

D.1.1.2 Zlepšit informování veřejnosti o volnočasových pořadech, akcích a nabídkách 

(Intervence, priorita aktuální, 5000 Kč, oblast D -  VOLNOČASOVÉ AKTIVITY, D.1 Kultura) 

D.1.1.3 Podporovat zřízení informačního a kulturního středisko. Využít potenciálu a 

prostorů knihovny a Muzea, zapojit i podatelnu ÚMČ Praha 21 (Projekt, priorita 

krátkodobá, 200000 Kč, oblast D -  VOLNOČASOVÉ AKTIVITY, D.1 Kultura) 

CÍL: D.1.2 Rozšiřování nabídky pestrých kulturních akcí v městské části s 

podporou mezigenerační spolupráce a spolupráce nestátních neziskových 

organizací 

D.1.2.1 Spolupracovat s nájemcem Polyfunkčního domu  na využití společenského 

sálu a zázemí (Intervence, priorita dlouhodobá, 50000 Kč, oblast D -  VOLNOČASOVÉ 

AKTIVITY, D.1 Kultura) 

D.1.2.2 Spolupracovat při organizování kulturních akcí s ostatními provozovateli a 

organizacemi v městské části (škola, restaurace, knihkupectví, … ) (Intervence, 

priorita dlouhodobá, 30000 Kč, oblast D -  VOLNOČASOVÉ AKTIVITY, D.1 Kultura) 

D.1.2.3 Podporovat využití knihovny a muzea pro pořádání alternativních kulturních 

pořadů (Intervence, priorita aktuální, 20000 Kč, oblast D -  VOLNOČASOVÉ AKTIVITY, D.1 

Kultura) 
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D.1.2.4 Zlepšit vybavenost muzea za podpory podnikatelských subjektů (Projekt, priorita 

krátkodobá, 20000 Kč, oblast D -  VOLNOČASOVÉ AKTIVITY, D.1 Kultura) 

D.1.2.5 Nabídnout vzdělávací pořady (újezdská občanská universita) týkající se 

občanské výchovy, mezigeneračních a rodinných vztahů, bezpečnosti občanů 

a základní finanční gramotnosti (Intervence, priorita střednědobá, 10000 Kč, oblast D -  

VOLNOČASOVÉ AKTIVITY, D.1 Kultura) 

CÍL: D.1.3. Podpora aktivit naplňujících zdravý životní styl s ohledem na zachování 

kvalitního životního prostředí 

D.1.3.1 Podporovat činnost místních nestátních neziskových organizací a občansky 

prospěšných institucí pokrývajících volnočasové aktivity, spolupracovat s 

celopražskými, případně celostátními nestátními neziskovými organizacemi, 

zapojovat je do místních aktivit i (Projekt, priorita dlouhodobá, 1500000 Kč, oblast D -  

VOLNOČASOVÉ AKTIVITY, D.1 Kultura) 

D.1.3.2 Podporovat firemní sponzoring a mecenášství (Projekt, priorita střednědobá, 5000 Kč, 

oblast D -  VOLNOČASOVÉ AKTIVITY, D.1 Kultura) 

 
Podoblast D.2  Sport 

CÍL: D.2.1 Kvalitní sportovní kluby a oddíly 

D.2.1.1 Informovat o činnosti újezdských sportovních klubů a propagovat jejich 

činnost (Intervence, priorita dlouhodobá, 9000 Kč, oblast D -  VOLNOČASOVÉ AKTIVITY, D.2  

Sport) 

D.2.1.2 Veřejně oceňovat dosažené sportovní výsledky a úspěchy (Intervence, priorita 

dlouhodobá, 30000 Kč, oblast D -  VOLNOČASOVÉ AKTIVITY, D.2  Sport) 

D.2.1.3 Motivovat k získávání peněz z externích grantů a sponzoringu. Finanční 

spoluúčast městské části (Intervence, priorita dlouhodobá, 300000 Kč, oblast D -  

VOLNOČASOVÉ AKTIVITY, D.2  Sport) 

D.2.1.4 Udržovat účelný grantový systém městské části (Intervence, priorita střednědobá, 

1500000 Kč, oblast D -  VOLNOČASOVÉ AKTIVITY, D.2  Sport) 

CÍL: D.2.2 Rozvíjet neorganizované sportování 

D.2.2.1 Podporovat výstavbu otevřených sportovišť a hřišť,  do nových i stávajících 

sportovišť umisťovat cvičební prvky vhodné pro seniory, zpřístupnit stávající 

hřiště pro sportování veřejnosti, umisťovat alternativní sportovní prvky na 

veřejných prostorách (Projekt, priorita střednědobá, 2000000 Kč, oblast D -  

VOLNOČASOVÉ AKTIVITY, D.2  Sport) 

D.2.2.2 Umožnit využívání školního hřiště se zajištěním správce (Projekt, priorita 

střednědobá, 300000 Kč, oblast D -  VOLNOČASOVÉ AKTIVITY, D.2  Sport) 

D.2.2.3 Informovat o rozsahu využívání Klánovického lesa ke vhodným a přírodě 

přátelským sportovním aktivitám (Projekt, priorita střednědobá, 100000 Kč, oblast D -  

VOLNOČASOVÉ AKTIVITY, D.2  Sport) 
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Podoblast D.3  Spolková činnost 

CÍL: D.3.1 Vytvořit centrum spolkové činnosti, tzv. komunitní centrum 

D.3.1.1 Podporovat výstavbu komunitního centra (variantou  novostavby  

komunitního centra je rekonstrukce vhodných  prostor v majetku obce - 

skautská klubovna, bývalá knihovna atd.) (Projekt, priorita dlouhodobá, 10000000 Kč, 

oblast D -  VOLNOČASOVÉ AKTIVITY, D.3  Spolková činnost) 

CÍL: D.3.2 Kvalitní vztah městské části k tradicím – silná spolková činnost 

D.3.2.1 Podporovat činnost nestátních neziskových organizací grantovým systémem 

městské části (např. propagací a veřejným uznáním) (Projekt, priorita aktuální, 

1500000 Kč, oblast D -  VOLNOČASOVÉ AKTIVITY, D.3  Spolková činnost) 

D.3.2.2 Podporovat vznik nových nestátních neziskových organizací (Intervence, priorita 

dlouhodobá, 9000 Kč, oblast D -  VOLNOČASOVÉ AKTIVITY, D.3  Spolková činnost) 

D.3.2.3 Vytvořit Nadační fond pro podporu nestátních neziskových organizací a 

jejich aktivit (Projekt, priorita aktuální, 100000 Kč, oblast D -  VOLNOČASOVÉ AKTIVITY, 

D.3  Spolková činnost) 

D.3.2.4 Realizovat mezigenerační programy (Projekt, priorita dlouhodobá, 200000 Kč, oblast D -  

VOLNOČASOVÉ AKTIVITY, D.3  Spolková činnost) 

D.3.2.5 Motivovat občany k dobrovolnictví (Intervence, priorita střednědobá, 30000 Kč, oblast D 

-  VOLNOČASOVÉ AKTIVITY, D.3  Spolková činnost) 

CÍL: D.3.3 Propojení místních nestátních neziskových organizací s významnými 

nestátními neziskovými organizacemi v Praze i v České republice 

D.3.3.1 Vytvoření partnerských programů s nestátními neziskovými organizacemi 
(Intervence, priorita střednědobá, 5000 Kč, oblast D -  VOLNOČASOVÉ AKTIVITY, D.3  Spolková 

činnost) 

CÍL: D.3.4 Vytvořit zázemí pro činnost skautských oddílů 

D.3.4.1 Zajistit prostory pro činnost skautských oddílů (projekt, priorita aktuální, 4000000 

Kč, oblast D -  VOLNOČASOVÉ AKTIVITY, D.3  Spolková činnost) 
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Oblast E -  ZDRAVOTNICTVÍ A SOCIÁLNÍ POLITIKA  

Souhrnný cíl 

Zajistit zdravotní služby v takovém rozsahu, aby z hlediska zdravotního byly pokryty a 

uspokojeny potřeby všech věkových kategorií obyvatel MČ. 

Předcházet vzniku sociálně patologických jevů a kriminalitě, snižovat nezaměstnanost.  

Podporovat rodiny, zdravotně a sociálně slabé, osvětovou a spolkovou činnost.  

 

Podoblast E.1 Zdravotnictví 

CÍL: E.1.1  Dobrá kvalita života v MČ Praha 21, minimalizování negativních vlivů na 

zdraví občanů 

E.1.1.1 Plánování zdravotních služeb v souvislosti s problémy v MČ (zapojování 

zdravotních hledisek do plánování a rozhodování) (Projekt, priorita střednědobá, 

40000 Kč, oblast E -  ZDRAVOTNICTVÍ A SOCIÁLNÍ POLITIKA, E.1 Zdravotnictví) 

E.1.1.2 Realizovat kampaň Dny zdraví - osvěta ke zdravému životnímu stylu ve 

spolupráci s různými partnery (NNO, SZÚ, soukromé subjekty v MČ) 

(Intervence, priorita aktuální, 80000 Kč, oblast E -  ZDRAVOTNICTVÍ A SOCIÁLNÍ POLITIKA, 

E.1 Zdravotnictví) 

E.1.1.3 Vytvořit adresář zdravotnických služeb v širším okolí (lékaři, terénní služby, 

střediska, nemocnice, polikliniky…) elektronický i psaný (Intervence, priorita 

aktuální, 20000 Kč, oblast E -  ZDRAVOTNICTVÍ A SOCIÁLNÍ POLITIKA, E.1 Zdravotnictví) 

E.1.1.4 Úzká spolupráce Odboru sociálních věcí s lékaři (Intervence, priorita aktuální, 10000 

Kč, oblast E -  ZDRAVOTNICTVÍ A SOCIÁLNÍ POLITIKA, E.1 Zdravotnictví) 

E.1.1.5 Zajistit lékárnu v centru městské části (Intervence, priorita aktuální, 20000 Kč, oblast E 

-  ZDRAVOTNICTVÍ A SOCIÁLNÍ POLITIKA, E.1 Zdravotnictví) 

E.1.1.6 Podpořit rozšíření provozní doby jedné ze stávajících lékáren v dosahu 

občanů MČ. (Intervence, priorita aktuální, 0 Kč, oblast E -  ZDRAVOTNICTVÍ A SOCIÁLNÍ 

POLITIKA, E.1 Zdravotnictví) 

E.1.1.7 Podpořit domácí hospicovou péči jako terénní službu (Intervence, priorita 

střednědobá, 60000 Kč, oblast E -  ZDRAVOTNICTVÍ A SOCIÁLNÍ POLITIKA, E.1 Zdravotnictví) 

E.1.1.8 Podporovat dopravu k lékaři pro potřebné občany (Intervence, priorita střednědobá, 

200000 Kč, oblast E -  ZDRAVOTNICTVÍ A SOCIÁLNÍ POLITIKA, E.1 Zdravotnictví) 

E.1.1.9 Zpracování konceptu rozvoje zdravotního střediska (Projekt, priorita dlouhodobá, 

40000000 Kč, oblast E -  ZDRAVOTNICTVÍ A SOCIÁLNÍ POLITIKA, E.1 Zdravotnictví) 
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Podoblast E.2 Sociální politika 

CÍL: E.2.1  Preferování moderních způsobů poskytování sociálních služeb 

E.2.1.1 Zpracování plánu sociálních služeb vycházející z analýzy potřeb občanů 

(Projekt, priorita střednědobá, 50000 Kč, oblast E -  ZDRAVOTNICTVÍ A SOCIÁLNÍ POLITIKA, 

E.2 Sociální politika) 

E.2.1.2 Zřídit komunitní tým k posílení terénní práce se sociálně vyloučenými a 

osamělými osobami (Projekt, priorita aktuální, 50000 Kč, oblast E -  ZDRAVOTNICTVÍ A 

SOCIÁLNÍ POLITIKA, E.2 Sociální politika) 

E.2.1.3 Podporovat vznik nízkoprahového zařízení pro děti a mládež (Intervence, priorita 

krátkodobá, 1000000 Kč, oblast E -  ZDRAVOTNICTVÍ A SOCIÁLNÍ POLITIKA, E.2 Sociální 

politika) 

E.2.1.4 Podpořit vznik „odlehčovací služby“ pro rodiny pečující o rodinného 

příslušníka (Projekt, priorita střednědobá, 20000000 Kč, oblast E -  ZDRAVOTNICTVÍ A 

SOCIÁLNÍ POLITIKA, E.2 Sociální politika) 

E.2.1.5 Podporovat terénní sociální služby (Intervence, priorita aktuální, 300000 Kč, oblast E -  

ZDRAVOTNICTVÍ A SOCIÁLNÍ POLITIKA, E.2 Sociální politika) 

E.2.1.6 Podpořit vybudování Domova pro seniory (Projekt, priorita dlouhodobá, 50000000 Kč, 

oblast E -  ZDRAVOTNICTVÍ A SOCIÁLNÍ POLITIKA, E.2 Sociální politika) 

CÍL: E.2.2 Systémové aktivity v sociálních službách 

E.2.2.1 Zavést grantové řízení MČ Praha 21 v sociálních službách (Intervence, priorita 

aktuální, 200000 Kč, oblast E -  ZDRAVOTNICTVÍ A SOCIÁLNÍ POLITIKA, E.2 Sociální politika) 

E.2.2.2 Podporovat poskytovatele sociálních a návazných služeb pro občany MČ 

Praha 21 a spolupráce s nestátními neziskovými organizacemi (Projekt, priorita 

aktuální, 2000000 Kč, oblast E -  ZDRAVOTNICTVÍ A SOCIÁLNÍ POLITIKA, E.2 Sociální 

politika) 

E.2.2.3 Vytvořit adresář poskytovatelů sociálních služeb v městské části i širším okolí, 

elektronický i psaný (Projekt, priorita aktuální, 20000 Kč, oblast E -  ZDRAVOTNICTVÍ A 

SOCIÁLNÍ POLITIKA, E.2 Sociální politika) 

E.2.2.4 Podporovat předávání zkušeností v rámci setkávání s poskytovateli sociálních 

služeb (Intervence, priorita aktuální, 15000 Kč, oblast E -  ZDRAVOTNICTVÍ A SOCIÁLNÍ 

POLITIKA, E.2 Sociální politika) 

E.2.2.5 Podporovat činnosti spolků (Intervence, priorita aktuální, 600000 Kč, oblast E -  

ZDRAVOTNICTVÍ A SOCIÁLNÍ POLITIKA, E.2 Sociální politika) 

E.2.2.6 Vytvořit v rozpočtu MČ Praha 21 rezervu jako fond pro podporu občanů v 

sociální nouzi (Intervence, priorita aktuální, 40000 Kč, oblast E -  ZDRAVOTNICTVÍ A 

SOCIÁLNÍ POLITIKA, E.2 Sociální politika) 
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Oblast F -  ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ  

Souhrnný cíl 

Postupně snižovat úroveň znečištění ovzduší, hluku a dalších nepříznivých fyzikálních 

faktorů, odstraňovat kumulované zátěže životního prostředí. 

Podporovat „udržitelnost“ současného stavu. 

Posilovat ekologické vědomí občanů. 

 

Podoblast F.1 Ochrana přírody a krajiny 

CÍL: F.1.1 Trvalá ochrana Klánovického lesa, který dal Újezdu nad Lesy své jméno 

F.1.1.1 Zasadit se o zachování původní krajinotvorné úlohy Klánovického lesa 

(Intervence, priorita střednědobá, 0 Kč, oblast F -  ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ, F.1 Ochrana přírody a 

krajiny) 

F.1.1.2 Rozšiřovat nabídku vhodného rekreačního využití Klánovického lesa a to i 

pro občany z ostatních městských částí (Intervence, priorita aktuální, 0 Kč, oblast F -  

ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ, F.1 Ochrana přírody a krajiny) 

F.1.1.3 Zpracovat základní koncepční dokument řešící konflikt mezi podmínkami 

lesa, dále jeho hospodářskou a rekreační funkcí a zasadit se o minimalizování 

těchto konfliktů (Intervence, priorita střednědobá, 0 Kč, oblast F -  ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ, 

F.1 Ochrana přírody a krajiny) 

F.1.1.4 Podporovat zřízení ekologického kroužku v základní škole (Intervence, priorita 

krátkodobá, 0 Kč, oblast F -  ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ, F.1 Ochrana přírody a krajiny) 

F.1.1.5 Zpracovat základní koncepční dokument, mapující stav hospodářského lesa, 

veřejných zelených ploch a liniové zeleně v území (generel zeleně), včetně 

nástrojů dlouhodobého záměru rozvoje této oblasti a navazujícího 

monitoringu. (Projekt, priorita střednědobá, 100000 Kč, oblast F -  ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ, F.1 

Ochrana přírody a krajiny) 

F.1.1.6 Požadovat rozšíření Přírodní rezervace  a chráněného území na celistvou 

oblast celého Klánovického lesa (Intervence, priorita střednědobá, 0 Kč, oblast F -  

ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ, F.1 Ochrana přírody a krajiny) 

F.1.1.7 Podílet se aktivně na přípravách Plánu péče, Lesního hospodářského plánu a 

dalších koncepčních dokumentů týkajících se Klánovického lesa a prosazovat 

v nich zájmy městské části (Intervence, priorita střednědobá, 0 Kč, oblast F -  ŽIVOTNÍ 

PROSTŘEDÍ, F.1 Ochrana přírody a krajiny) 

F.1.1.8 Zpracovat a realizovat soubor informačních a prezentačních opatření ke 

zvýšení „image“ Klánovického lesa v širší veřejnosti. (Projekt, priorita střednědobá, 

80000 Kč, oblast F -  ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ, F.1 Ochrana přírody a krajiny) 

F.1.1.9 Zpracovat soubor osvětových akcí a veřejně dostupných informací pro školy i 

veřejnost o ochraně přírody  s využitím programů nestátních neziskových 
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organizací (např. Lesy HMP, o.s., Den Země, atd.). Systematicky budovat 

povědomí o spojení MČ Praha 21 s Klánovickým lesem, vytvářet pozitivní 

vazby obyvatel k lesu. (Intervence, priorita krátkodobá, 20000 Kč, oblast F -  ŽIVOTNÍ 

PROSTŘEDÍ, F.1 Ochrana přírody a krajiny) 

F.1.1.10 Spolupracovat intenzivně s Městskou policií v působení proti vandalizmu, 

černým skládkám a neoprávněnému používání lesních cest terénními 

motocykly a čtyřkolkami (Intervence, priorita střednědobá, 0 Kč, oblast F -  ŽIVOTNÍ 

PROSTŘEDÍ, F.1 Ochrana přírody a krajiny) 

CÍL: F.1.2 Vytvoření uceleného systému zeleně v intravilánu  zajistit propojení do 

okolní krajiny 

F.1.2.1 Zpracovat základní koncepční dokument mapující stav veřejných zelených 

ploch a liniové zeleně v území (generel zeleně), včetně nástrojů dlouhodobého 

záměru rozvoje této oblasti a navazujícího monitoringu (Intervence, priorita 

střednědobá, 80000 Kč, oblast F -  ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ, F.1 Ochrana přírody a krajiny) 

F.1.2.2 Stanovení pozemků k náhradní výsadbě a jejich ochrana před znemožněním 

budoucí výsadby zeleně (např. stavby kanalizace, plyn, liniové stavby, aj.) 

Údržba a výsadba zeleně a zelených pásů podél komunikací podle 

zpracovaného plánu. (Intervence, priorita aktuální , 0 Kč, oblast F -  ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ, 

F.1 Ochrana přírody a krajiny) 

F.1.2.3 Zmapovat síť historických i novějších cest pro pěší, které spojují obytnou část 

s okolní krajinou a okolními obcemi. Podporovat jejich obnovení, případně 

nové vytváření. Chránit a obnovovat přirozené veřejné vstupy do lesa a volné 

krajiny a zabránit jejic (Intervence, priorita , 0 Kč, oblast F -  ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ, F.1 

Ochrana přírody a krajiny) 

F.1.2.4 Komunikace s veřejností, srozumitelné objasňování záměrů týkajících se 

veřejné zeleně, budování pozitivního a poučeného vztahu k veřejné zeleni. 
(Intervence, priorita střednědobá , 0 Kč, oblast F -  ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ, F.1 Ochrana přírody a 

krajiny) 

F.1.2.5 Zlepšení údržby veřejných prostranství (Intervence, priorita střednědobá, 500000 Kč, 

oblast F -  ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ, F.1 Ochrana přírody a krajiny) 

F.1.2.6 Zpracovat studie na vytvoření uceleného systému městské zeleně včetně 

propojení do Klánovického lesa a odpočinkových míst v intravilánu i v 

extravilánu městské části (Intervence, priorita střednědobá, 50000 Kč, oblast F -  ŽIVOTNÍ 

PROSTŘEDÍ, F.1 Ochrana přírody a krajiny) 

CÍL: F.1.3 Podpora a zvyšování ekologické stability a biologické rozmanitosti 

území 

F.1.3.1 Zpracovat základní koncepční dokument, mapující stav biologické 

rozmanitosti území, s mimořádným důrazem na zvláště chráněná 

území,včetně nástrojů dlouhodobého monitoringu přesahujícího katastrální 

území Újezda nad Lesy (Projekt, priorita střednědobá, 20000 Kč, oblast F -  ŽIVOTNÍ 

PROSTŘEDÍ, F.1 Ochrana přírody a krajiny) 



Strategický plán rozvoje MČ Praha 21  rok 2012 – rok 2022  

                                       

stránka 102 z 117 

 

F.1.3.2 Podílet se aktivně na přípravách Plánu péče, Lesního hospodářského plánu a 

dalších koncepčních dokumentů týkajících se Klánovického lesa a prosazovat 

v nich zájmy městské části (Intervence, priorita střednědobá, 0 Kč, oblast F -  ŽIVOTNÍ 

PROSTŘEDÍ, F.1 Ochrana přírody a krajiny) 

CÍL: F.1.4 Naplnit v praxi podmínky ochrany a režimu plynoucí z vyhlášené oblasti 

klidu – Přírodního parku Klánovice - Čihadla 

F.1.4.1 Prosadit promítnutí ochranných podmínek vyplývající z vyhlášky hl. města 

Prahy č. 3/91 Sb., v pl.znění, do všech strategických dokumentů městské části 
(Intervence, priorita střednědobá , 0 Kč, oblast F -  ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ, F.1 Ochrana přírody a 

krajiny) 

 

F.1.4.2 Vyznačit (informační) hranice přírodního parku v území (Intervence, priorita 

střednědobá, 50000 Kč, oblast F -  ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ, F.1 Ochrana přírody a krajiny) 

 

F.1.4.3 Aktivně spolupracovat s ostatními městskými částmi zasahující do oblasti 

přírodního parku na rozšiřování rekreační funkce Přírodního parku 

Klánovice - Čihadla (Intervence, priorita aktuální, 0 Kč, oblast F -  ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ, 

F.1 Ochrana přírody a krajiny) 

F.1.4.4 Monitorovat a vyžadovat plnění ochranných podmínek v zastavěném i 

nezastavěném území městské části (Intervence, priorita aktuální, 0 Kč, oblast F -  

ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ, F.1 Ochrana přírody a krajiny) 

 

Podoblast F.2 Odpadové hospodářství 

CÍL: F.2.1 Efektivnější osvětová činnost, kontrola a dohled nad nakládání s odpady 

F.2.1.1 Vytvořit společně s  Policií ČR a hl. městem Prahou komplexní systém 

vedoucí k zabránění  vzniku černých skládek, pohazování odpadků na 

veřejných prostranstvích a vandalismu, včetně zapojení co nejširší veřejnosti 

do monitoringu (Intervence, priorita aktuální, 0 Kč, oblast F -  ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ, F.2 

Odpadové hospodářství) 

F.2.1.2 Zpracovat soubor osvětových akcí pro veřejnost k podpoře třídění odpadu s 

využitím programů nestátních neziskových organizací. Podporovat 

environmentální výchovu v mateřských školách a základní škole k 

problematice odpadů (Intervence, priorita aktuální, 100000 Kč, oblast F -  ŽIVOTNÍ 

PROSTŘEDÍ, F.2 Odpadové hospodářství) 

F.2.1.3 Navyšovat stanoviště tříděného odpadu  velkoobjemových kontejnerů, včetně 

pasportizace slabých míst a dostupných nástrojů jeho rozvoje v dlouhodobém 

horizontu (Projekt, priorita střednědobá , 1000000 Kč, oblast F -  ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ, F.2 

Odpadové hospodářství) 
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CÍL: F.2.2 Další rozvoj technické infrastruktury v části odpadového hospodářství 

F.2.2.1 Vybudovat kompostový dvůr v území MČ Praha 21 (Projekt, priorita střednědobá, 

1000000 Kč, oblast F -  ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ, F.2 Odpadové hospodářství) 

F.2.2.2 Budovat nové kanalizace s oddělením dešťové vody (Projekt, priorita dlohodobá, 

100000000 Kč, oblast F -  ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ, F.2 Odpadové hospodářství) 

Podoblast F.3 Vodní hospodářství 

CÍL: F.3.1 Efektivní využívání vody 

F.3.1.1 Zpracovat základní koncepční dokument pro vodní hospodářství městské 

části včetně pasportizace jeho slabých míst a dostupných nástrojů  jeho 

rozvoje v dlouhodobém horizontu (Intervence, priorita střednědobá, 0 Kč, oblast F -  

ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ, F.3 Vodní hospodářství) 

F.3.1.2 Důsledně šetřit pitnou vodou (zalévat přednostně dešťovou vodou.Osvěta a 

informace zejména v suchých obdobích (Intervence, priorita střednědobá, 0 Kč, oblast F 

-  ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ, F.3 Vodní hospodářství) 

F.3.1.3 Vytvořit účinná opatření ke zvládání nárazových srážek – dodržování a 

vytváření vsakovacích pásů podél komunikací, zastavěných ploch obytného 

území, rekreačních oblastí v extravilánu městské části, budování dešťové 

kanalizace (Intervence, priorita aktuální, 0 Kč, oblast F -  ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ, F.3 Vodní 

hospodářství) 

F.3.1.4 Udržovat rybníky ve správě Českého rybářského svazu, spolupracovat na 

jejich využití pro obyvatele Újezda. (Projekt, priorita střednědobá, 20000000 Kč, oblast F 

-  ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ, F.3 Vodní hospodářství) 

F.3.1.5 Spolupracovat na osvětě k podpoře ochrany vody (Projekt, priorita střednědobá, 

100000 Kč, oblast F -  ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ, F.3 Vodní hospodářství) 

F.3.2.1 Spolupracovat na opatření, projektu odboru městského investora hl. města 

Prahy „Havarijní plán technické infrastruktury“ – část kanalizace (Intervence, 

priorita střednědobá, 30000000 Kč, oblast F -  ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ, F.3 Vodní hospodářství) 

Podoblast F.4 Kvalita ovzduší 

CÍL: F.4.1 Snížit koncentraci polétavého prachu v ovzduší, dodržení legislativních 

limitů 

F.4.1.1 Zpracovat základní koncepční dokument kvality ovzduší městské části, včetně 

pasportizace jeho slabých míst a dostupných nástrojů  zvyšování jeho kvality 

v dlouhodobém horizontu (Intervence, priorita aktuální, 0 Kč, oblast F -  ŽIVOTNÍ 

PROSTŘEDÍ, F.4 Kvalita ovzduší) 

F.4.1.2 Na základě výsledků monitoringu zpracovat koncepci snížení koncetrací 

znečišťujících látek v ovzduší (Intervence, priorita aktuální, 0 Kč, oblast F -  ŽIVOTNÍ 

PROSTŘEDÍ, F.4 Kvalita ovzduší) 

F.4.1.3 Zlepšit čištění ploch veřejných zpevněných ploch zametáním (Intervence, priorita 

střednědobá, 0 Kč, oblast F -  ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ, F.4 Kvalita ovzduší) 
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F.4.1.4 Zavést monitoring kvality ovzduší (Intervence, priorita střednědobá, 30000000 Kč, oblast 

F -  ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ, F.4 Kvalita ovzduší) 

CÍL: F.4.2 Dodržení legislativních limitů koncentrací dalších znečisťujících látek 

F.4.2.1 Podporovat osvětu k předcházení smogových stavů u všech skupin občanů s 

využitím programů nestátních neziskových organizací (Intervence, priorita aktuální, 

0 Kč, oblast F -  ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ, F.4 Kvalita ovzduší) 

F.4.2.2 Spolupracovat na zpracování příslušných opatření krizového plánu pro 

případ překročení limitů smogu (Intervence, priorita dlohodobá, 0 Kč, oblast F -  

ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ, F.4 Kvalita ovzduší) 

Podoblast F.5 Hospodaření s energií 

CÍL: F.5.1 Zajistit klesající (nejméně však nerostoucí) trend spotřeby energií 

F.5.1.1 Zpracovat základní koncepční dokument hospodaření s  energiemi v 

objektech veřejného vybavení a domovního fondu ve vlastnictví městské části, 

včetně pasportizace jeho slabých míst a dlouhodobý výhled využití 

dostupných nástrojů  k zajištění klesajícího (n (Projekt, priorita aktuální, 4000000 Kč, 

oblast F -  ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ, F.5 Hospodaření s energií) 

F.5.1.2 Sledovat spotřeby energii a provádět opatření, vedoucí k jejímu účinnějšímu 

využití a úsporám (Intervence, priorita aktuální, 10000 Kč, oblast F -  ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ, 

F.5 Hospodaření s energií) 

F.5.1.3 Zpracovat záměr na výstavbu místního zdroje tepla pro objekty škol a Úřadu 

městské části na bázi obnovitelného paliva (štěpka), opatřit ho CBA se 

střednědobým výhledem realizace (Projekt, priorita dlohodobá, 100000 Kč, oblast F -  

ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ, F.5 Hospodaření s energií)  

F.5.1.4 Zpracovat databázi všech stavebních objektů v majetku městské části se 

zařazením do energetických tříd a plán jejich rekonstrukce s přechodem na 

vyšší energetickou kategorii, alespoň však do tř. B. Nové stavby plánovat 

zásadně v energetické kategorii A (Projekt, priorita dlohodobá, 100000 Kč, oblast F -  

ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ, F.5 Hospodaření s energií) 

F.5.1.5 Snížit spotřeby pohonných hmot kumulací jízd v referentských a užitkových 

autech v majetku MČ (Intervence, priorita aktuální, 0 Kč, oblast F -  ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ, 

F.5 Hospodaření s energií) 

F.5.1.6 Vytvořit pozici energetického manažera na úrovni majetku městské části 
(Projekt, priorita střednědobá , 1000000 Kč, oblast F -  ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ, F.5 Hospodaření s 

energií) 
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Oblast G -  VEŘEJNÁ SPRÁVA  

Souhrnný cíl 

Zvyšovat výkonnost a transparentnost  ÚMČ, organizací veřejné správy a jimi řízených 

organizací. 

Efektivní strategické řízení a plánování. 

Zvyšovat informovanost občanů a zlepšovat komunikaci s veřejností. 

Zajistit ochranu občanů a jejich majetku.  

Důsledné naplňování principů udržitelného rozvoje MČ pomocí procesu MA21. 

 

Podoblast G.1 Úřad MČ 

CÍL: G.1.1 Zvyšovat výkonnost ÚMČ, organizací veřejné správy a jimi 

poskytovaných veřejných služeb 

G.1.1.1 Rozhodnout o zpracování strategických koncepčních a rozvojových 

dokumentů MČ Praha 21, vytvořit harmonogram jejich zpracování a 

schválení, zajistit jejich vzájemnou provázanost, zavést mechanismus 

kontroly naplňování těchto koncepcí v práci ÚMČ a ostatníc (Intervence, priorita 

aktuální, 1000 Kč, oblast G -  VEŘEJNÁ SPRÁVA, G.1 Úřad MČ) 

G.1.1.2 Zpracovat interní předpis pro provádění kontroly ÚMČ a ostatních orgánů 

MČ při dodržování zákonů, naplňování stanovených pravidel a koncepcí; 

předpis pro kontrolu úspornosti (Intervence, priorita aktuální, 2000 Kč, oblast G -  

VEŘEJNÁ SPRÁVA, G.1 Úřad MČ) 

G.1.1.3 Změnit organizační strukturu ÚMČ s cílem nově nastavit vnitřní i vnější 

informační a rozhodovací toky s osobní odpovědností za konkrétní agendy 

včetně zavedení strategického plánování (Intervence, priorita aktuální , 2000 Kč, oblast 

G -  VEŘEJNÁ SPRÁVA, G.1 Úřad MČ) 

G.1.1.4 Zahájit měření a sledování indikátorů spokojenosti občanů s kvalitou služeb 

ÚMČ (Intervence, priorita aktuální, 500000 Kč, oblast G -  VEŘEJNÁ SPRÁVA, G.1 Úřad MČ) 

G.1.1.5 Provázat investice, rozpočet a rozpočtový výhled na rozvojové dokumenty 

včetně strategického plánu (Intervence, priorita střednědobá, 10000 Kč, oblast G -  

VEŘEJNÁ SPRÁVA, G.1 Úřad MČ) 

G.1.1.6 Zavést komplexní vzdělávací systém pro zaměstnance a zastupitele (Projekt, 

priorita aktuální, 600000 Kč, oblast G -  VEŘEJNÁ SPRÁVA, G.1 Úřad MČ) 

G.1.1.7 Zavedení managementu kvality CAF (Common Assessment Framework) 

(Projekt, priorita střednědobá, 1000000 Kč, oblast G -  VEŘEJNÁ SPRÁVA, G.1 Úřad MČ) 
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CÍL: G.1.2 Efektivní strategické řízení a plánování 

G.1.2.1 V pravidelných intervalech aktualizovat Strategický plán MČ Praha 21 

(Intervence, priorita střednědobá, 100000 Kč, oblast G -  VEŘEJNÁ SPRÁVA, G.1 Úřad MČ) 

G.1.2.2 Zavést projektové a strategické řízení v ÚMČ (Projekt, priorita krátkodobá, 100000 

Kč, oblast G -  VEŘEJNÁ SPRÁVA, G.1 Úřad MČ) 

G.1.2.3 Zavést monitoring indikátorů plnění strategických cílů (Projekt, priorita 

dlouhodobá, 100000 Kč, oblast G -  VEŘEJNÁ SPRÁVA, G.1 Úřad MČ) 

G.1.2.4 Do procesu projektového a strategického řízení aktivně zapojit veřejnost a 

aktuálně ji informovat  o plnění strategických cílů (Intervence, priorita dlouhodobá, 

30000 Kč, oblast G -  VEŘEJNÁ SPRÁVA, G.1 Úřad MČ) 

CÍL: G.1.3 Zvyšovat transparentnost a otevřenost ÚMČ, rozhodování Rady a 

Zastupitelstva MČ 

G.1.3.1 Zpracovat koncepci transparentnosti a otevřenosti  ÚMČ po jednotlivých 

odborech, dalších orgánů a řízených organizací, včetně rozhodování Rady a 

Zastupitelstva MČ (Projekt, priorita krátkodobá, 30000 Kč, oblast G -  VEŘEJNÁ SPRÁVA, 

G.1 Úřad MČ) 

G.1.3.2 Zpracovat interní předpis pro evidenci podnětů občanů (Intervence, priorita 

aktuální, 5000 Kč, oblast G -  VEŘEJNÁ SPRÁVA, G.1 Úřad MČ) 

G.1.3.3 Aktualizovat interní předpisy ÚMČ a jimi řízenými organizacemi v duchu 

naplnění principů transparentnosti a otevřenosti (Intervence, priorita aktuální, 10000 

Kč, oblast G -  VEŘEJNÁ SPRÁVA, G.1 Úřad MČ) 

CÍL: G.1.4 Spolupracovat s ostatními orgány státní správy, navazovat strategická 

partnerství s dalšími organizacemi 

G.1.4.1 Rozvíjet spolupráci se starosty a tajemníky ostatních městských částí Prahy 

(Intervence, priorita aktuální, 20000 Kč, oblast G -  VEŘEJNÁ SPRÁVA, G.1 Úřad MČ) 

Podoblast G.2 Informovanost a komunikace s veřejností 

CÍL: G.2.1 Zvýšit informovanost občanů jako předpoklad jejich účinnějšího 

zapojení do veřejného života 

G.2.1.1 Zpracovat interní směrnici MČ, jako návod k projednávání všech velkých 

rozvojových záměrů MČ v  komisích RMČ a následně s veřejností (plánovací 

setkání) (Intervence, priorita aktuální, 5000 Kč, oblast G -  VEŘEJNÁ SPRÁVA, G.2 

Informovanost a komunikace s veřejností) 

G.2.1.2 Umístit nové plakátovací plochy na veřejných prostranstvích (Projekt, priorita 

aktuální, 150000 Kč, oblast G -  VEŘEJNÁ SPRÁVA, G.2 Informovanost a komunikace s 

veřejností) 

G.2.1.3 Realizovat druhou etapu zvýšení kvality Újezdského zpravodaje (Intervence, 

priorita aktuální, 500000 Kč, oblast G -  VEŘEJNÁ SPRÁVA, G.2 Informovanost a komunikace s 

veřejností) 
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G.2.1.4 Dokončit plnou digitalizaci ÚMČ v souladu se zákonnou normou (Projekt, 

priorita krátkodobá, 300000 Kč, oblast G -  VEŘEJNÁ SPRÁVA, G.2 Informovanost a komunikace 

s veřejností) 

G.2.1.5 Stabilizovat informační a agendové systémy ÚMČ - koncepční návrh, 

inženýrská dokumentace a následná realizace souboru kroků k dosažení 

stability (Projekt, priorita střednědobá, 500000 Kč, oblast G -  VEŘEJNÁ SPRÁVA, G.2 

Informovanost a komunikace s veřejností) 

CÍL: G.2.2 Zpřehlednit webové stránky MČ a zvýšit úroveň jejich správy 

G.2.2.1 Zadání, návrh a realizace nového webového designu (koncepce) webových 

stránek ÚMČ. (Projekt, priorita krátkodobá, 50000 Kč, oblast G -  VEŘEJNÁ SPRÁVA, G.2 

Informovanost a komunikace s veřejností) 

G.2.2.2 Zavést interní systém „správy“ (pravidel) webových stránek a jeho uvedení 

do praxe (Intervence, priorita krátkodobá, 100000 Kč, oblast G -  VEŘEJNÁ SPRÁVA, G.2 

Informovanost a komunikace s veřejností) 

G.2.2.3 Realizovat soubor interních vzdělávacích kurzů pro zaměstnance ÚMČ, 

včetně práce s úpravou webových stránek MČ (Projekt, priorita střednědobá, 1000000 

Kč, oblast G -  VEŘEJNÁ SPRÁVA, G.2 Informovanost a komunikace s veřejností) 

Podoblast G.3 Bezpečnost 

CÍL: G.3.1 Zachovat současný, relativně dobrý stav bezpečnosti v MČ 

G.3.1.1 Pravidelně analyzovat spokojenost obyvatel obce z hlediska subjektivního 

vnímání bezpečnosti v městské části, vyhodnocovat trendy (Intervence, priorita 

střednědobá, 5000 Kč, oblast G -  VEŘEJNÁ SPRÁVA, G.3 Bezpečnost) 

G.3.1.2 Realizovat osvětové programy v městské části (Projekt, priorita střednědobá, 200000 

Kč, oblast G -  VEŘEJNÁ SPRÁVA, G.3 Bezpečnost) 

G.3.1.3 Zajistit vhodné podmínky pro provoz Městské policie a Policie ČR, 

prohlubovat spolupráci při zajišťování bezpečnosti (Intervence, priorita střednědobá, 

20000000 Kč, oblast G -  VEŘEJNÁ SPRÁVA, G.3 Bezpečnost) 

CÍL: G.3.2 Všemi dostupnými prostředky předcházet narůstajícímu vandalizmu na 

majetku MČ a občanů 

G.3.2.1 Podporovat osvětové akce mezi mládeží, jejich rodiči a starými lidmi a 

dalšími cílovými skupinami obyvatel (Projekt, priorita střednědobá, 200000 Kč, oblast G 

-  VEŘEJNÁ SPRÁVA, G.3 Bezpečnost) 

G.3.2.2 Účinnější systém kontroly exponovaných míst městské části Policií ve 

spolupráci s občanským dohledem zejména v nočních hodinách (Intervence, 

priorita střednědobá, 0 Kč, oblast G -  VEŘEJNÁ SPRÁVA, G.3 Bezpečnost) 

G.3.2.3 Rozšiřovat kamerový systém v exponovaných místech městské části (Projekt, 

priorita střednědobá, 1000000 Kč, oblast G -  VEŘEJNÁ SPRÁVA, G.3 Bezpečnost) 
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Podoblast G.4 Zdravá MČ a místní Agenda 21 

CÍL: G.4.1 Nastavení kvalitního procesu postupného zavádění  místní Agendy 21 

(MA21) 

 

G.4.1.1 Rozvíjet spolupráci s městy a městskými částmi realizujícími MA21 (příklady 

dobré praxe) (Intervence, priorita dlohodobá, 10000 Kč, oblast G -  VEŘEJNÁ SPRÁVA, G.4 

Zdravá MČ a místní Agenda 21) 

G.4.1.2 Realizovat strategický plán dokumentem „Akční plán rozvoje MČ Praha 21“ 

vypracovaného vždy na jedno volební období (Intervence, priorita dlohodobá, 10000 

Kč, oblast G -  VEŘEJNÁ SPRÁVA, G.4 Zdravá MČ a místní Agenda 21) 

G.4.1.3 Plnit kvalitně jednotlivá kritéria MA21 schválená Radou vlády pro udržitelný 

rozvoj (Intervence, priorita dlohodobá, 50000 Kč, oblast G -  VEŘEJNÁ SPRÁVA, G.4 Zdravá 

MČ a místní Agenda 21) 

G.4.1.4 Zavést systém pořádání veřejných projednávání, kulatých stolů a veřejného 

fóra se zapojením občanů, dětí a mládeže, nestátních neziskových organizací a 

místních podnikatelů (Intervence, priorita aktuální, 50000 Kč, oblast G -  VEŘEJNÁ 

SPRÁVA, G.4 Zdravá MČ a místní Agenda 21) 

G.4.1.5 Sledovat postup k udržitelnému rozvoji pomocí evropských 

standardizovaných indikátorů (Projekt, priorita dlohodobá, 200000 Kč, oblast G -  

VEŘEJNÁ SPRÁVA, G.4 Zdravá MČ a místní Agenda 21) 

G.4.1.6 Vyvíjet aktivity pro získání podpory MA21 v městských částech z Magistrátu 

hl.města Prahy (Intervence, priorita střednědobá, 5000 Kč, oblast G -  VEŘEJNÁ SPRÁVA, G.4 

Zdravá MČ a místní Agenda 21) 

CÍL: G.4.2 Rozvíjet partnerství a spolupráci v rámci Národní sítě Zdravých měst 

(NSZM) 

G.4.2.1 Zpracovat logo, webové stránky a efektivní marketing pro Zdravou městskou 

část Praha 21 (Projekt, priorita krátkodobá, 10000 Kč, oblast G -  VEŘEJNÁ SPRÁVA, G.4 

Zdravá MČ a místní Agenda 21) 

G.4.2.2 Rozvíjet spolupráci na úrovni starostů, koordinátorů MA21 a garantů 

strategických oblastí strategického plánu s ostatními členy Národní sítě 

Zdravých měst ČR a nalézt synergické efekty (Intervence, priorita dlohodobá, 30000 

Kč, oblast G -  VEŘEJNÁ SPRÁVA, G.4 Zdravá MČ a místní Agenda 21) 

CÍL: G.4.3 Podpora podnikání 

G.4.3.1 Vytvořit databázi místních provozoven. Udržovat ji aktuálnía veřejně 

přístupnou (web, brožura) (Projekt, priorita aktuální, 100000 Kč, oblast G -  VEŘEJNÁ 

SPRÁVA, G.4 Zdravá MČ a místní Agenda 21) 

G.4.3.2 Oslovit místní podnikatele ke vzájemné spolupráci včetně sponzoringu 

(Intervence, priorita aktuální, 0 Kč, oblast G -  VEŘEJNÁ SPRÁVA, G.4 Zdravá MČ a místní 

Agenda 21) 
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G.4.3.3 Umístit v MČ Praha 21 směrovky na místní provozovny (Projekt, priorita aktuální , 

200000 Kč, oblast G -  VEŘEJNÁ SPRÁVA, G.4 Zdravá MČ a místní Agenda 21) 

G.4.3.4 Podporovat osvětu k využívání služeb v MČ Praha 21 (vzájemného 

doporučování mezi podnikateli, spolupráce mezi ÚMČ Praha 21 a 

podnikateli) (Intervence, priorita aktuální, 10000 Kč, oblast G -  VEŘEJNÁ SPRÁVA, G.4 

Zdravá MČ a místní Agenda 21) 
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REALIZAČNÍ ČÁST 

Realizační část představuje popis přístupů a postupů, které umožní úspěšně zrealizovat 

jednotlivá opatření uvedená v návrhové části Strategického plánu. Jsou zde navrženy principy 

realizace a monitoringu strategického plánu. Je zde shrnuto rozdělení kompetencí a garantů 

jednotlivých opatření i zapojení veřejnosti. Součástí realizační části jsou tzv. Listy opatření. 

 

REALIZACE A MONITORING STRATEGICKÉHO PLÁNU 

 
Návrh realizace a monitoringu strategického plánu se skládá z šesti hlavních témat: 

 Realizace strategického plánu  

 Vytvoření systému projektového řízení  

 Závazný proces přípravy a realizace rozvojových projektů – implementační cyklus 

 Zapojení veřejnosti 

 Akční plán a jeho vazba na rozpočet 

 Indikátory plnění strategie 

 

1. REALIZACE STRATEGICKÉHO PLÁNU 

1.1 Realizace a aktualizace strategického plánu 

Strategický plán je realizován pomocí čtyřletých Akčních plánů vždy na jedno volební 

období. První akční plán bude sestaven na roky 2013 – 2014, následně pro roky 2015 – 2018 a 

roky 2019 – 2022. V případě potřeby zohlednění změn, které nastanou a projektů/intervencí, 

které budou realizované, je možno provést aktualizaci Strategického plánu. 

1.2 Rozdělení kompetencí 

Garanti jednotlivých opatření zodpovídají za realizaci Akčního plánu. Koordinátorovi 

místní Agendy 21 předávají čtvrtletní zprávy plnění, a ten je připravuje k projednání ve 

Strategickém týmu ÚMČ Praha 21. 

Strategický tým ÚMČ Praha 21 představuje orgán s klíčovou rozhodovací a schvalovací 

pravomocí. Strategický tým sestavuje Akční plán, průběžně kontroluje jeho plnění a provádí 

vyhodnocení. Na pravidelných měsíčních schůzkách schvaluje základní procesní kroky 
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k naplnění opatření Akčního plánu, zadává úkoly garantům a předkládá návrhy na 

rozhodnutí  Rady MČ Praha 21, popřípadě Zastupitelstvu MČ Praha 21. 

Koordinátor(ka) místní Agendy 21 zajišťuje pro Strategický tým potřebné podklady a 

každým rokem po jeho uplynutí předává do Rady MČ Praha 21 hodnotící zprávu. Celkovou 

hodnotící zprávu za období platnosti Akčního plánu předává ke schválení do Zastupitelstva 

MČ Praha 21.  

Rada MČ Praha 21 se každoročně vyjadřuje k hodnotící zprávě plnění Akčního plánu a 

k návrhům Strategického týmu ÚMČ Praha 21. 

Zastupitelstvo MČ Praha 21 schvaluje Akční plán provázaný s finančním výhledem vždy na 

volební období a celkovou hodnotící zprávu plnění Akčního plánu po uplynutí volebního 

období. 

2. VYTVOŘENÍ SYSTÉMU PROJEKTOVÉHO ŘÍZENÍ 

Strategický a Akční plán MČ Praha 21 obsahují soubor logicky provázaných 

projektů/intervencí v jednotlivých opatření, jejichž realizace by měla vést k postupnému 

naplnění rozvojové VIZE. Předpokladem pro úspěšnou realizaci projektů/intervencí je 

zavedení systému projektového řízení na Úřadu městské části Praha 21. Tento systémový 

manažerský nástroj definuje proces identifikace, přípravy a realizace projektů Akčního plánu 

a vymezuje kompetence orgánů MČ Praha 21. Cílem zavedení systémového projektového 

řízení k implementaci Strategického plánu v podmínkách MČ Praha 21 je vytvoření 

transparentního prostředí pro tyto autonomní úlohy a přenesení operativních pravomocí přímo 

na garanty projektů/intervencí.   

 

Návrh systému projektového řízení s vazbou na Strategicky plán bude vycházet z 

následujících principů: 

1)  Základní charakter projektového řízení 

Projektové řízení představuje soustavu předem stanovených procesních kroků, termínů, 

nákladů se zaměřením na kvalitu jejich výstupů. Hodnocení jednotlivých výstupů v reálném 

čase, včetně sledování tzv. „přidané hodnoty“ každého procesního kroku. Zakládá možnost 

operativního řízení na základě přijímání nápravných či preventivních opatření. 

2)    Jednoduchost procedur a transparentnost systému 
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Systém projektového řízení musí byt jednoduchý a transparentní pro všechny dotčené 

subjekty – volené i výkonné orgány městské části i další subjekty. Cílem je vytvoření 

efektivního systému, který nebude vytvářet vysoké nároky na zdroje městské části (finanční, 

časové) a zároveň bude garantovat transparentní podporu kvalitním projektům/intervencím 

zařazeným v Akčním plánu. 

3)    Využití organizační struktury 

Systém projektového řízení bude v maximální možné míře využívat existující organizační 

strukturu městské části a jejího úřadu. V budoucnu by bylo účelné zřídit pozici projektového 

manažera, který by koordinoval projektové řízení. 

 

3. ZÁVAZNÝ PROCES PŘÍPRAVY A REALIZACE ROZVOJOVÝCH 

PROJEKTŮ – IMPLEMENTAČNÍ CYKLUS 

Implementační cyklus přípravy a realizace jednotlivých projektů/intervencí je rozdělen do pěti 

základních procesních kroků: 

A. Výběr projektu/intervence do Akčního plánu 

B. Návrh projektu/intervence 

C. Technicko – ekonomická příprava projektu (vč. případné žádosti o podporu) 

D. Realizace projektu/intervence 

E. Monitoring projektu/intervence 

 

Přechod projektu do vyššího procesního kroku předpokládá vždy odborné posouzení jeho 

posledního vývojového stavu garantem projektu a na jeho základě pak schválení Strategickým 

týmem. Podrobnější popis jednotlivých kroků přibližují následující podkapitoly.  

A.1 Výběr projektu/intervence do Akčního plánu 

Pokud má získat projekt/intervence podporu a plné nebo částečné financování ze strany 

městské části je nezbytné, aby splňoval tato kritéria: 

a) Musí být financovatelný, tj. splňovat formální i obsahové podmínky pro využití zdrojů 

z rozpočtu MČ Praha 21. Musí být známy prostředky, které budou využity na projekt nebo 

alespoň na projektovou dokumentaci. Výhodu mají projekty, kde existuje možnost 

spolufinancování z externích zdrojů. Součástí této etapy je také identifikace možností 

externího spolufinancování projektu. 
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Musí projít závazným procesem pro přípravu a realizaci rozvojových projektů. Výběr 

projektů do Akčního plánu provádí Strategický tým a následně schvaluje Zastupitelstvo MČ 

Praha 21. Výběr opatření ze Strategického plánu do Akčního plánu se provádí převážně na 

základě těchto klíčových kritérií: 

 časová priorita, 

 finanční náročnost včetně pravděpodobnosti získání dotace, 

 shoda s požadavky občanů v rámci komunitního plánování, 

 politická shoda a organizační připravenost. 

Výběr opatření do Akčního plánu provádí Strategicky tým ÚMČ Praha 21 vždy před 

sestavováním rozpočtu MČ Praha 21 na rok, který je prvním rokem platnosti Akčního plánu.  

B.1 Návrh projektu/intervence  

Dokumentace stavebně - investičních projektů je ze zákona zpracovávána externí projektovou 

organizací, která musí být k této činnosti autorizována. Obvykle je vybrána ve veřejné soutěži 

na základě zadání, které vychází ze zpracovaného záměru. Garant projektu a koordinátor jsou 

po celou dobu přípravy v úzkém styku s projektantem. Žádoucí je, aby výsledný návrh co 

nejvíce odrážel požadavky investora a eventuální rozpory byly řešeny již v průběhu 

projektových prací. Zpracovaný návrh projektu (dokumentace projektu) je obvykle posouzen 

v příslušné komisi Rady MČ Praha 21 (event. je veřejně projednán) a následně po schválení 

Strategickým týmem (doporučuje se na jednání přizvat příslušného projektanta) je předán 

Radě MČ Praha 21 k rozhodnutí.  

Pokud se nejedná o stavebně - investiční projekt nebo o velmi rozsáhlý a specifický 

neinvestiční (organizační) projekt, je návrh projektu (dokumentace projektu) zpracován 

v odboru řízeném garantem projektu a ve spolupracujících odborech. Podle potřeby může být 

přizván na základě žádosti garanta projektu a po schválení strategickým týmem, externí 

konzultant. Před zahájením prací na návrhu významnějších projektů je žádoucí uspořádání 

veřejného projednání, kde bude mít každý občan možnost vyjádřit se k obsahové stránce 

projektu.  

C.1 Technicko-ekonomická příprava projektu (vč. případné žádosti o podporu) 

Tento krok je relevantní pouze u velkých stavebně - investičních projektů nebo u projektů 

žádající o podporu z vnějších zdrojů, např. strukturálních EU. Tyto projekty zpravidla 

vyžadují zpracování relativně rozsáhlé technicko-ekonomické dokumentace s 
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nezanedbatelnými finančními náklady (studie proveditelnosti, analýza nákladů a přínosů, 

posouzení dopadu projektu na životní prostředí atp.).  Podpora projektů, které předpokládají 

čerpání prostředků z vnějších zdrojů, je v další fázi podmíněna schválením projektu ze strany 

řídících struktur příslušného operačního programu. 

D.1 Realizace projektu/intervence 

Za realizaci odpovídá garant projektu/intervence. Projekty jsou realizovány zásadně v souladu 

se schválenou dokumentací projektu. Pokud je z nějakých objektivních příčin konstatována 

nutnost odchýlit se zásadně od řešení v dokumentaci projektu, musí být dokumentace v tomto 

smyslu upravena a znova předložena do schvalovacího řízení.  Do konečného rozhodnutí o 

změně je realizace projektu pozastavena. 

Projekt je pokládán za realizovaný, tj. ukončený, pokud byl jeho „výstupní produkt“ převzat 

do užívání předem stanoveným uživatelem.  V případě, kdy výstupem jsou stavební díla, platí 

pro proces převzetí uživatelem ustanovení příslušných zákonných a podzákonných norem.  

E.1 Monitorování projektu/intervence 

Garant projektu/intervence předkládá Strategickému týmu monitorovací zprávy o průběhu 

celého implementačního cyklu projektu, nejen o jeho realizaci. Zejména pak je povinen 

předkládat včasné návrhy nápravných či preventivních opatření. V případě spolufinancování 

projektů z externích zdrojů je třeba ze strany žadatele rovněž průběžně zpracovávat 

monitorovací zprávy dle podmínek příslušného externího poskytovatele zdrojů.  

Současně probíhá monitoring toho, jak dané projekty přispívají k naplnění cílů strategického 

plánu a jak pokročila realizace Akčního plánu (které projekty jsou v jaké fázi projektového 

cyklu). Výsledky monitoringu slouží jako podklad pro aktualizaci Akčního plánu a 

identifikaci dalších projektů nebo intervencí. 

 

4. ZAPOJENÍ VEŘEJNOSTI 

Zpracování Strategického plánu bylo realizováno komunitním způsobem pomocí procesu 

místní Agendy 21. I do realizace strategického plánu bude zapojena veřejnost, soukromý a 

neziskový sektor. Bude možnost vyjadřovat se k Akčnímu plánu při jeho sestavování a 

sledovat jeho plnění a vyhodnocování. Podkladem pro Akční plán budou vždy opatření 
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strategického plánu a výstupy z veřejných jednání (např. veřejné fórum, kulaté stoly, veřejná 

projednání). 

 

5. AKČNÍ PLÁN A JEHO VAZBA NA ROZPOČET 

Akční plán představuje nástroj, který detailněji rozpracovává jednotlivá opatření popsaná v 

návrhové a realizační části strategického plánu. Zatímco opatření jsou zpracována jako 

obsahově a hierarchicky uspořádaná „témata“, která chce Strategicky plán řešit, Akční plán je 

souborem konkrétních projektů/intervencí, které budou realizované v daném časovém období. 

Z důvodu potřebnosti finančního plánování obsahuje Akční plán finanční náročnost u 

jednotlivých projektů/intervencí.  

 

6. INDIKÁTORY PLNĚNÍ STRATEGIE 

Pro plnění jednotlivých projektů/intervencí zařazených do Akčního plánu jsou navrženy 

monitorovací indikátory. Pro každé opatření je zpravidla navržen jeden indikátor postihující 

dané téma v maximální míře. Přesto je zjevné, že navrženými indikátory nelze měřit vše – 

v takovém případě by sada indikátorů musela být mnohem rozsáhlejší, což by kladlo 

neúměrně velké nároky na jejich měření. 

 

Dopad strategie a strategického řízení bude sledován a vyhodnocován dvěma vzájemně se 

doplňujícími způsoby: 

1. Alespoň dvěma evropskými standardizovanými indikátory sady ECI (European 

Common Indicators, www.timur.cz) v horizontu čtyř let, a to zejména indikátory 

Spokojenost s místním společenstvím a Ekologická stopa. 

2. Sebehodnocení způsobem v níže uvedené tabulce prováděné každým rokem 

Strategickým týmem. 

Na sledování indikátorů a jejich vyhodnocení se bude podílet Strategický tým. Výsledky 

s návrhy na zlepšení budou průběžně předkládány do Rady a Zastupitelstva MČ Praha 21. 

 

 Výsledek 

strategického řízení 

Objasnění stupnice hodnocení na škále 1 až 5 Hodnocení Návrh 

opatření 

1 Přispívá k rozvoji 1  excelentní výsledek:   
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území, pomáhá 

bránit devastaci 

území 

(a)  územní i strategický plán a všechny ostatní plány jsou 

prokazatelně v souladu 

(b)  respektují prokazatelně principy udržitelného rozvoje 

(c) máme relevantní indikátory, pomocí nichž pokrok měříme 

a přijímáme opatření 

(d)  stav se celkově zlepšuje 

2 chvalitebný výsledek: písmena a) až c) 

3 dobrý výsledek: písmena a) + b) 

4    dostatečný výsledek:  

a) při rozvoji území respektujeme principy udržitelného 

rozvoje 

5    nedostatečný výsledek: vše ostatní 

2 Pomáhá nacházet 

„správné věci“ a 

provádět je 

„správně“ (model 

„dělat správné věci 

správně“) 

1 excelentní výsledek: 

(a) proběhla částečná a úspěšná optimalizace úřadu, 

veřejných služeb, zakázek, investic, projektů a ostatních 

činností 

(b) usilujeme prokazatelně o uplatňování modelu „dělat 

správné věci správně a správně komunikovat“ 

(c) máme plně optimalizovaný (účelný, efektivní, 

hospodárný, kvalitní a výkonný) úřad, veřejné služby, 

zakázky, investice, projekty a další činnosti 

(d) model „dělat správné věci správně a správně 

komunikovat“ je běžnou praxí – nebo jiný založený na 

systémovém myšlení 

2 chvalitebný výsledek: písmena a) + b) + c) nebo d) 

3 dobrý výsledek: písmena a) + b) 

4    dostatečný výsledek: a) nebo b) 

 5    nedostatečný výsledek: vše ostatní 

  

3 Je jedním 

z předpokladů 

dosahování cílů a 

dobrých výsledků 

1 excelentní výsledek: 

(a) naše cíle a indikátory jsou nastaveny dle pravidla 

SMART
1
 a měříme výsledky 

(b) máme stanoveny jasně kritéria úspěchu – plníme většinu 

indikátorů 

(c) principy strategického řízení jsou plně zavedeny a 

sdíleny zaměstnanci 

  

                                                 

1
 Metoda SMART - Jedná se o způsob, jak hodnotit kvalitu projektových cílů nebo cílů osobního rozvoje. 
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(d) občané, partneři, zaměstnanci prokazatelně oceňují naše 

výsledky 

2 chvalitebný výsledek: písmena a) až c) 

3 dobrý výsledek: písmena a) + b) 

4    dostatečný výsledek: písmeno a) nebo b) 

5    nedostatečný výsledek: vše ostatní 

4 Pomáhá získávat i 

šetřit finance 

1 excelentní výsledek: 

(a) strategické řízení a rozpočet jsou společné procesy 

(b) jsme úspěšní v získávání dotací nebo ve vydělávání 

peněz 

(c) dodržujeme vlastní zásady zadlužování, nežijeme na úkor 

budoucnosti 

(d) dosáhli jsme řadu úspěchů v oblasti úspor 

(e) náš úřad a naše organizace naplňují plné principy „štíhlé“ 

administrativy a zdravého finančního řízení 

2 chvalitebný výsledek: písmena a) až d) 

3 dobrý výsledek: písmena a) až c) 

4    dostatečný výsledek: písmeno a) + b) 

5    nedostatečný výsledek: vše ostatní 

  

. 

 

7. LISTY OPATŘENÍ 

Přílohou Strategického plánu jsou Listy opatření, tj. detailní rozpracování jednotlivých 

opatření návrhové části Strategického plánu. Tyto listy jsou podkladem pro zpracování 

Akčních plánu vždy na jedno volební období. 

 

8. ZÁVĚR 

Strategický plán rozvoje MČ Praha 21 byl vytvořen komunitním způsobem, a proto si všichni 

přejme, aby bylo dost finančních prostředků a vůle všech politických stran v Zastupitelstvu 

MČ Praha 21 na jeho realizaci. 

 

 



LIST OPATŘENÍ č. 

A.1.1.1 

Zpracovat koncepční dokument o dlouhodobém 
směřování urbánního rozvoje městské části, 
pojatém jako „Programové prohlášení RMČ“ 

Cíl: A.1.1 Zajištění souladu priorit a cílů městské části s celoměstskou koncepcí územního a 
strategického rozvoje hl. města Prahy 
A -  MAJETEK A INVESTICE A.1 Rozvoj území 
 

Problém, který opatření řeší 

Urbánní rozvoj 
 
Cíle opatření 
1. vymezit priority a cíle v územním rozvoji městské části v intencích platných koncepčních dokumentů hl. m. Prahy 
Aktivity naplňující intervenci 
1. Návrh dokumentu Projednání v komisi 
2. Projednání s veřejností 
3. Schválení v RMČ Praha 21 
Časový výhled a priorita 
2013-2014, 2 roky, priorita aktuální,  
Způsob realizace 
neinvestiční 
Hrubý odhad finančních nákladů 
30000 Kč, externí zdroje: NE 

Garanti 
Garant opatření: Soňa Beroušková, vedoucí odboru majetku a investic 
Politický garant: Pavel Roušar, starosta 
Odborný garant: Vysoká škola 
Externí subjekt 
Komise udržitelného rozvoje 
Klíčoví účastníci 
Rada MČ (Komise udržitelného rozvoje, Odbor majetku a investic) 
Indikátory 
Dokument schválený Radou MČ Praha 21 

Související intervence a opatření 
A.1.1.2 Pasportizace problémů ve využití území městské části a jejich promítnutí do návrhů a připomínek při přípravě územního  
plánu hl. města Prahy ve smyslu udržitelného rozvoje městské části 
A.1.2.1 Zpracovat metodický materiál pro parametry nové výstavby a rekonstrukce objektů občanské vybavenosti v majetku 
městské části nebo městskou částí zřizovaných organizací s cílem minimalizovat provozní náklady 

 

Zpracoval:  Soňa Beroušková, vedoucí odboru majetku a investic



LIST OPATŘENÍ č. 

A.1.1.2 

Pasportizace problémů ve využití území městské 
části a jejich promítnutí do návrhů a připomínek 
při přípravě územního plánu hl. města Prahy ve 
smyslu udržitelného rozvoje městské části 

Cíl: A.1.1 Zajištění souladu priorit a cílů městské části s celoměstskou koncepcí územního a 
strategického rozvoje hl. města Prahy 
A -  MAJETEK A INVESTICE A.1 Rozvoj území 
 

Problém, který opatření řeší 

Urbánní rozvoj 
 
Cíle opatření 
2. Identifikovat problémy  a následně prosazovat v rámci přípravy nového územního plánu 
Aktivity naplňující intervenci 
4. Pojmenování problémů 
5. Jejich zaznamenání a projednání v Komisi udržitelného rozvoje 
Časový výhled a priorita 
2013-2015, 2 roky, priorita aktuální,  
Způsob realizace 
neinvestiční 
Hrubý odhad finančních nákladů 
0 Kč, externí zdroje: NE 

Garanti 
Garant opatření: Soňa Beroušková, vedoucí odboru majetku a investic 
Politický garant: Pavel Roušar, starosta 
Odborný garant: Předseda Komise udržitelného rozvoje 
Klíčoví účastníci 
Rada MČ (Komise udržitelného rozvoje, Odbor majetku a investic) 
Indikátory 
Dokument schválený Radou MČ Praha 21 

Související intervence a opatření 
A.1.1.1 Zpracovat koncepční dokument o dlouhodobém směřování urbánního rozvoje městské části, pojatém jako „Programové 
prohlášení RMČ“ 

 

Zpracoval:  Soňa Beroušková, vedoucí odboru majetku a investic



LIST OPATŘENÍ č. 

A.1.1.3 

Součinnost městské části s římskokatolickou 
farností při budování duchovního centra (kostel, 
komunitní centrum) 

Cíl: A.1.1 Zajištění souladu priorit a cílů městské části s celoměstskou koncepcí územního a 
strategického rozvoje hl. města Prahy 
A -  MAJETEK A INVESTICE A.1 Rozvoj území 
 

Problém, který opatření řeší 

Rozvoj území a služeb 

 
Cíle opatření 
3. Zahájit spolupráci s římskokatolickou farností 
Aktivity naplňující intervenci 
6. Iniciovat jednání 
7. Zjistit záměry 
8. Dohodnout formu spolupráce 
Časový výhled a priorita 
2013-2013, 1 rok, priorita aktuální,  
Způsob realizace 
neinvestiční 
Hrubý odhad finančních nákladů 
0 Kč, externí zdroje: NE 

Garanti 
Garant opatření: Soňa Beroušková, vedoucí odboru majetku a investic 
Politický garant: Pavel Roušar, starosta 
Odborný garant: Představitel římskokatolické církve 
Klíčoví účastníci 
Rada MČ (Komise udržitelného rozvoje, Odbor majetku a investic) 
Indikátory 
Schválená Smlouva o spolupráci Radou MČ Praha 21 

Související intervence a opatření 
D.3.1.1 Podporovat výstavbu kostela a komunitního centra (variantou  novostavby  komunitního centra je rekonstrukce 
vhodných  prostor v majetku obce - skautská klubovna, bývalá knihovna atd.) 

 

Zpracoval:  Soňa Beroušková, vedoucí odboru majetku a investic



LIST OPATŘENÍ č. 

A.1.2.1 

Zpracovat metodický materiál pro parametry nové 
výstavby a rekonstrukce objektů občanské 
vybavenosti v majetku městské části nebo 
městskou částí zřizovaných organizacích s cílem 
minimalizovat provozní náklady 

Cíl: A.1.2 Budování městské části jako místa zdravého a klidného bydlení 

A -  MAJETEK A INVESTICE A.1 Rozvoj území 
 

Problém, který opatření řeší 

Vysoké provozní náklady 

 
Cíle opatření 
4. Minimalizovat provozní náklady 
Aktivity naplňující intervenci 
9. Sumarizace žádoucích parametrů 
10. Projednání v orgánech samosprávy 
Časový výhled a priorita 
2013-2014, 1 rok, priorita aktuální,  
Způsob realizace 
neinvestiční 
Hrubý odhad finančních nákladů 
20000 Kč, externí zdroje: NE 

Garanti 
Garant opatření: Soňa Beroušková, vedoucí odboru majetku a investic 
Politický garant: Pavel Roušar, starosta 
Odborný garant: Advokátní kancelář 
Klíčoví účastníci 
Odbor majetku a investic, Vedlejší hospodářská činnost, zřizované organizace 
Indikátory 
Metodický materiál schválený Radou MČ Praha 21 

Související intervence a opatření 
A.1.1.1 Zpracovat koncepční dokument o dlouhodobém směřování urbánního rozvoje městské části, pojatém jako „Programové 
prohlášení RMČ“ 
A.1.4.1 Minimalizovat zábory dosud nezastavěného území a rozšiřování zástavby do okolní krajiny 

 

Zpracoval:  Soňa Beroušková, vedoucí odboru majetku a investic



LIST OPATŘENÍ č. 

A.1.3.1 

Aktivace externího právního a architektonického 
servisu pro zpracovávání podkladů pro postup 
městské části v rámci řízení podle stavebního a 
vodního zákona 

Cíl: A.1.3 „Udržitelné“ projektování a výstavba, podpora „kvalitní architektury“ 

A -  MAJETEK A INVESTICE A.1 Rozvoj území 
 

Problém, který opatření řeší 

Odbornost stanovisek 

 
Cíle opatření 
5. Kvalitní rozhodovací řízení 
Aktivity naplňující intervenci 
11. Výběr zhotovitele 
12. Uzavření smlouvy 
Časový výhled a priorita 
2012-2013, 1 rok, priorita aktuální,  
Způsob realizace 
neinvestiční 
Hrubý odhad finančních nákladů 
45000 Kč, externí zdroje: NE 

Garanti 
Garant opatření: Soňa Beroušková, vedoucí odboru majetku a investic 
Politický garant: Pavel Roušar, starosta 
Odborný garant: Předseda Komise udržitelného rozvoje 
Klíčoví účastníci 
Rada MČ (Komise udržitelného rozvoje, Odbor majetku a investic) 
Indikátory 
Smlouva s externím subjektem schválená Radou MČ Praha 21 

Související intervence a opatření 
A.1.2.1 Zpracovat metodický materiál pro parametry nové výstavby a rekonstrukce objektů občanské vybavenosti v majetku 
městské části nebo městskou částí zřizovaných organizacích s cílem minimalizovat provozní náklady 

 

Zpracoval:  Soňa Beroušková, vedoucí odboru majetku a investic



LIST OPATŘENÍ č. 

A.1.3.2 

Projednávat velké investiční záměry s veřejností 
(plánovací setkání) 

Cíl: A.1.3 „Udržitelné“ projektování a výstavba, podpora „kvalitní architektury“ 

A -  MAJETEK A INVESTICE A.1 Rozvoj území 
 

Problém, který opatření řeší 

Neznalost priorit a zájmů občanů 

 
Cíle opatření 
6. Zapojit veřejnost do investičních záměrů MČ Praha 21 
Aktivity naplňující intervenci 
13. Zveřejňování na webových stránkách 
14. Organizace veřených projednání 
Časový výhled a priorita 
2012-2022, průběžně, priorita střednědobá,  
Způsob realizace 
neinvestiční 
Hrubý odhad finančních nákladů 
0 Kč, externí zdroje: NE 

Garanti 
Garant opatření: Soňa Beroušková, vedoucí odboru majetku a investic 
Politický garant: Pavel Roušar, starosta 
Odborný garant: Předseda Komise udržitelného rozvoje 
Klíčoví účastníci 
Rada MČ (Komise udržitelného rozvoje, Odbor majetku a investic) 
Indikátory 
Počet veřejných jednání x počet účastníků 

Související intervence a opatření 
G.2.1.1 Zpracovat interní směrnici MČ, jako návod k projednávání všech velkých  
rozvojových záměrů MČ v  komisích RMČ a následně s veřejností (plánovací 
 setkání) 

 

Zpracoval:  Soňa Beroušková, vedoucí odboru majetku a investic



LIST OPATŘENÍ č. 

A.1.4.1 

Minimalizovat zábory dosud nezastavěného území 
a rozšiřování zástavby do okolní krajiny 

Cíl: A.1.4 Ochrana dosud nezastavěného území 

A -  MAJETEK A INVESTICE A.1 Rozvoj území 
 

Problém, který opatření řeší 

Chybějící vybavenost 
Nedostečná dopravní infrastruktura 

 
Cíle opatření 
7. Nerozšiřování obytného území 
Aktivity naplňující intervenci 
15. Sledování změn územního plánu 
16. Uplatňování připomínek 
17. Podávání stanovisek 
Časový výhled a priorita 
2012-2022, průběžně, priorita dlouhodobá,  
Způsob realizace 
neinvestiční 
Hrubý odhad finančních nákladů 
0 Kč, externí zdroje: NE 

Garanti 
Garant opatření: Soňa Beroušková, vedoucí odboru majetku a investic 
Politický garant: Pavel Roušar, starosta 
Odborný garant: Předseda Komise udržitelného rozvoje 
Klíčoví účastníci 
Rada MČ (Komise udržitelného rozvoje, Odbor majetku a investic) 
Indikátory 
Počet vydaných rozhodnutí o záboru 

Související intervence a opatření 
A.1.2.1 Zpracovat metodický materiál pro parametry nové výstavby a rekonstrukce objektů občanské vybavenosti v majetku 
městské části nebo městskou částí zřizovaných organizacích s cílem minimalizovat provozní náklady 

 

Zpracoval:  Soňa Beroušková, vedoucí odboru majetku a investic



LIST OPATŘENÍ č. 

A.2.1.1 

Zpracovat seznam majetku městské části včetně 
zanesení informací v dosažitelném rozsahu 

Cíl: A.2.1 Účelné a koncepční využívání majetku městské části 

A -  MAJETEK A INVESTICE A.2 Majetek 
 

Problém, který opatření řeší 

Přehledné uspořádání informací 
 
Cíle opatření 
8. Sumarizace všech dostupných dat 
Aktivity naplňující intervenci 
18. Definovat rozsah 
19. Sumarizovat data 
20. Zveřejnit na webu MČ Praha 21 
Časový výhled a priorita 
2013-2013, 1 rok, priorita aktuální,  
Způsob realizace 
neinvestiční 
Hrubý odhad finančních nákladů 
0 Kč, externí zdroje: NE 

Garanti 
Garant opatření: Soňa Beroušková, vedoucí odboru majetku a investic 
Politický garant: Pavel Roušar, starosta 
Odborný garant: Péterová - referentka OMI 
Klíčoví účastníci 
Odbor majetku a investic 
Indikátory 
Schválený dokument Radou MČ Praha 21 

Související intervence a opatření 
A.2.1.5 Revize smluv na pronájem majetku městské části 

 

Zpracoval:  Soňa Beroušková, vedoucí odboru majetku a investic



LIST OPATŘENÍ č. 

A.2.1.2 

Zpracovat metodiky pro prodej, nákup a pronájem 
majetku městské části 

Cíl: A.2.1 Účelné a koncepční využívání majetku městské části 

A -  MAJETEK A INVESTICE A.2 Majetek 
 

Problém, který opatření řeší 

Nejednotnost postupu 

 
Cíle opatření 
9. Definovat a standardizovat  postupy 
Aktivity naplňující intervenci 
21. Zpracovat návrh 
22. Projednání v komisích 
23. Projednání v orgánech samosprávy 
Časový výhled a priorita 
2013-2013, 1 rok, priorita aktuální,  
Způsob realizace 
neinvestiční 
Hrubý odhad finančních nákladů 
0 Kč, externí zdroje: NE 

Garanti 
Garant opatření: Soňa Beroušková, vedoucí odboru majetku a investic 
Politický garant: Pavel Roušar, starosta 
Odborný garant: Péterová - referentka OMI 
Zeman - vedoucí VHČ 
Klíčoví účastníci 
Odbor majetku a investic ÚMČ Praha 21, Vedlejší hospodářská činnost ÚMČ Praha 21 
Indikátory 
Schválený dokument Radou MČ Praha 21 

Související intervence a opatření 
A.2.1.1 Zpracovat seznam majetku městské části včetně zanesení informací v dosažitelném rozsahu 

 

Zpracoval:  Soňa Beroušková, vedoucí odboru majetku a investic



LIST OPATŘENÍ č. 

A.2.1.3 

Regenerace staršího bytového fondu městské části 

Cíl: A.2.1 Účelné a koncepční využívání majetku městské části 

A -  MAJETEK A INVESTICE A.2 Majetek 
 

Problém, který opatření řeší 

Stárnoucí bytový fond 

 
Cíle opatření 
10. Včasnou a optimální údržbou prodloužit životnost bytového fondu 
Aktivity naplňující intervenci 
24. Analýza současného stavu 
25. Zpracování postupu regenerace 
Časový výhled a priorita 
2013-2022, průběžně, priorita dlouhodobá,  
Způsob realizace 
neinvestiční 
Hrubý odhad finančních nákladů 
10000000 Kč, externí zdroje: ANO 

Garanti 
Garant opatření: Pavel Zeman, vedoucí odboru vedlejší hospodářské činnosti, správy bytů a údržby 
Politický garant: Jan Slezák, místostarosta 
Odborný garant: Technický dozor 
Klíčoví účastníci 
Vedlejší hospodářská činnost ÚMČ Praha 21 
Indikátory 
Schválený dokument Radou MČ Praha 21 

Související intervence a opatření 
A.2.1.1 Zpracovat seznam majetku městské části včetně zanesení informací v dosažitelném rozsahu 

 

Zpracoval:  Pavel Zeman, vedoucí odboru vedlejší hospodářské činnosti, správy bytů a údržby



LIST OPATŘENÍ č. 

A.2.1.4 

Zveřejňovat informace o výběrových řízeních na 
webu městské části 

Cíl: A.2.1 Účelné a koncepční využívání majetku městské části 

A -  MAJETEK A INVESTICE A.2 Majetek 
 

Problém, který opatření řeší 

Rovný přístup k zakázkám 
Zlevňování 
 
Cíle opatření 
11. Transparentnost MČ Praha 21 
Aktivity naplňující intervenci 
26. Zpracování zadávacích podmínek 
27. Zveřejnění na webu MČ Praha 21 
Časový výhled a priorita 
2012-2022, průběžně, priorita aktuální,  
Způsob realizace 
neinvestiční 
Hrubý odhad finančních nákladů 
0 Kč, externí zdroje: NE 

Garanti 
Garant opatření: Martin Nedvěd - informatik 
Politický garant: Pavel Roušar, starosta 
Odborný garant: Oživení, o.s. 
Klíčoví účastníci 
Odbory ÚMČ Praha 21 
Indikátory 
Počet zveřejněných výběrových řízení na webu MČ 

Související intervence a opatření 
G.1.3.1 Zpracovat koncepci transparentnosti a otevřenosti  ÚMČ po jednotlivých odborech, dalších orgánů  a řízených organizací, 
včetně rozhodování Rady a Zastupitelstva MČ 

 

Zpracoval:  Martin Nedvěd - informatik



LIST OPATŘENÍ č. 

A.2.1.5 

Revize smluv na pronájem majetku městské části 

Cíl: A.2.1 Účelné a koncepční využívání majetku městské části 

A -  MAJETEK A INVESTICE A.2 Majetek 
 

Problém, který opatření řeší 

Starší smlouvy nevyhovují současným potřebám MČ Praha 21 

 
Cíle opatření 
12. Jednotné úpravy smluv odpovídající současným podmínkám 
Aktivity naplňující intervenci 
28. Přechod na neregulované nájemné 
Časový výhled a priorita 
2012-2013, 2 roky, priorita aktuální,  
Způsob realizace 
organizační 
Hrubý odhad finančních nákladů 
50000 Kč, externí zdroje: NE 

Garanti 
Garant opatření: Pavel Zeman, vedoucí odboru vedlejší hospodářské činnosti, správy bytů a údržby 
Politický garant: Pavel Roušar, starosta 
Odborný garant: Advokátní kancelář 
Klíčoví účastníci 
Vedlejší hospodářská činnost ÚMČ Praha 21 
Indikátory 
Počet zrevidovaných smluv (100 %) 

Související intervence a opatření 
A.2.1.1 Zpracovat seznam majetku městské části včetně zanesení informací v dosažitelném rozsahu 

 

Zpracoval:  Pavel Zeman, vedoucí odboru vedlejší hospodářské činnosti, správy bytů a údržby



LIST OPATŘENÍ č. 

A.2.1.6 

Hospodárné využití prostředků na opravy a údržbu 
majetku městské části 

Cíl: A.2.1 Účelné a koncepční využívání majetku městské části 

A -  MAJETEK A INVESTICE A.2 Majetek 
 

Problém, který opatření řeší 

Nehospodárné využívání finančích prostředků 

 
Cíle opatření 
13. Účelné využívání finančních prostředků 
Aktivity naplňující intervenci 
29. Zjištění potřeb Sestavení plánu s výhledem na 5 let 
30. Sestavení ročního plánu 
31. Zanesení požadavků při sestavování rozpočtu MČ Praha 21 
Časový výhled a priorita 
2012-2022, Zjištění potřeb 2012 Sestavení plánu s výhledem na 5  let 
Sestavení ročního plánu 2012 
Požadavky do rozpočtu - průběžně 
, priorita aktuální,  
Způsob realizace 
organizační 
Hrubý odhad finančních nákladů 
0 Kč, externí zdroje: NE 

Garanti 
Garant opatření: Pavel Zeman, vedoucí odboru vedlejší hospodářské činnosti, správy bytů a údržby 
Politický garant: Tomáš Vlach, radní 
Odborný garant: Komise udržitelného rozvoje 
Klíčoví účastníci 
Vedlejší hospodářská činnost ÚMČ Praha 21, 
Odbor majetku a investic ÚMČ Praha 21 
Indikátory 
Počet financí z rozpočtu MČ Praha 21 na opravy a udržbu se snižují 

Související intervence a opatření 
A.3.1.8 Opravit střechy objektů Masarykovy základní školy v ulici Polesná 

 

Zpracoval:  Pavel Zeman, vedoucí odboru vedlejší hospodářské činnosti, správy bytů a údržby



LIST OPATŘENÍ č. 

A.2.2.1 

Zavést systematický energetický management 

Cíl: A.2.2 Efektivní hospodaření s energií 

A -  MAJETEK A INVESTICE A.2 Majetek 
 

Problém, který opatření řeší 

Nesledování spotřeb průběžně a dostatečně podrobně 

 
Cíle opatření 
14. Snížit spotřeby energií 
Aktivity naplňující intervenci 
32. Ustanovit energetický tým MČ 
33. Vyškolit tým 
34.  
Časový výhled a priorita 
2012-2014, průběžně, priorita aktuální,  
Způsob realizace 
organizační 
Hrubý odhad finančních nákladů 
100000 Kč, externí zdroje: NE 

Garanti 
Garant opatření: Pavel Zeman, vedoucí odboru vedlejší hospodářské činnosti, správy bytů a údržby 
Politický garant: Tomáš Vlach, radní 
Odborný garant: Společnost, realizující školení pro energetický management 
Klíčoví účastníci 
Vedlejší hospodářská činnost ÚMČ Praha 21, 
Odbor majetku a investic ÚMČ Praha 21 
Indikátory 
Rada MČ Praha 21 jmenovala energetický tým MČ a ten byl vyškolen 

Související intervence a opatření 
G.1.2.2 Zavést projektové a strategické řízení v ÚMČ 

 

Zpracoval:  Pavel Zeman, vedoucí odboru vedlejší hospodářské činnosti, správy bytů a údržby



LIST OPATŘENÍ č. 

A.3.1.1 

Zpracovat dlouhodobý plán regenerace občanské 
vybavenosti a veřejných prostranství, provázaný s  
rozpočtovým výhledem 

Cíl: A.3.1 Zajistit provázanost investic do občanské infrastruktury a majetku MČ na strategické 
rozvojové dokumenty 
A -  MAJETEK A INVESTICE A.3 Infrastruktura 
 

Problém, který opatření řeší 

Nekoncepčnost, Nepřipravenost projektů 

 
Cíle opatření 
15. Koncepční plánování 
Aktivity naplňující intervenci 
35. Identifikace potřeb 
36. Zpracování plánu 
37. Schválení Radou MČ Praha 21 
Časový výhled a priorita 
2012-2013, 1 rok, priorita aktuální,  
Způsob realizace 
neinvestiční 
Hrubý odhad finančních nákladů 
0 Kč, externí zdroje: NE 

Garanti 
Garant opatření: Soňa Beroušková, vedoucí odboru majetku a investic 
Politický garant: Pavel Roušar, starosta 
Odborný garant: Komise udržitelného rozvoje 
Klíčoví účastníci 
Odbor majetku a investic ÚMČ Praha 21 
Indikátory 
Rada MČ Praha 21 schválila dlouhodobý plán 

Související intervence a opatření 
A.3.1.3 Pasportizace problémových míst na technické infrastruktuře 

 

Zpracoval:  Soňa Beroušková, vedoucí odboru majetku a investic



LIST OPATŘENÍ č. 

A.3.1.2 

Zpracovat krizový plán pro případ havárie na 
zařízení dopravní a technické infrastruktury 

Cíl: A.3.1 Zajistit provázanost investic do občanské infrastruktury a majetku MČ na strategické 
rozvojové dokumenty 
A -  MAJETEK A INVESTICE A.3 Infrastruktura 
 

Problém, který opatření řeší 

Nepřipravenost 

 
Cíle opatření 
16. Připravenost na havarijní situaci 
Aktivity naplňující intervenci 
38. Identifikace potřeb 
39. Zpracování plánu 
40. Schválení Radou MČ Praha 21 
Časový výhled a priorita 
2012-2015, 3 roky, priorita krátkodobá,  
Způsob realizace 
neinvestiční 
Hrubý odhad finančních nákladů 
0 Kč, externí zdroje: NE 

Garanti 
Garant opatření: Jitka Králová, ředitelka krizového řízení 
Politický garant: Pavel Roušar, starosta 
Odborný garant: Jitka Králová, ředitelka krizového řízení 
Klíčoví účastníci 
Referent krizového řízení ÚMČ Praha 21 
Indikátory 
Zpracovaný krizový plán schválený RMČ Praha 21 

Související intervence a opatření 
B 1.1.1 Realizovat únikové/objezdové trasy pro případ havárie/rekonstrukce na hlavním tahu do centra Prahy  
B 2.1.2 Pasportizace problémových míst na dopravní infrastruktuře 

 

Zpracoval:  Soňa Beroušková, vedoucí odboru majetku a investic



LIST OPATŘENÍ č. 

A.3.1.3 

Pasportizace problémových míst na technické 
infrastruktuře 

Cíl: A.3.1 Zajistit provázanost investic do občanské infrastruktury a majetku MČ na strategické 
rozvojové dokumenty 
A -  MAJETEK A INVESTICE A.3 Infrastruktura 
 

Problém, který opatření řeší 

Identifikace priorit 

 
Cíle opatření 
17. Identifikace problémů 
Aktivity naplňující intervenci 
41. Identifikace potřeb 
42. Zpracování přehledu 
43. Projednání s veřeností 
44. Schválení Radou MČ Praha 21 
Časový výhled a priorita 
2012-2013, 1 rok, priorita aktuální,  
Způsob realizace 
neinvestiční 
Hrubý odhad finančních nákladů 
0 Kč, externí zdroje: NE 

Garanti 
Garant opatření: Soňa Beroušková, vedoucí odboru majetku a investic 
Politický garant: Pavel Roušar, starosta 
Odborný garant: Komise udržitelného rozvoje 
Klíčoví účastníci 
Odbor majetku a investic ÚMČ Praha 21 
Indikátory 
Schválený dokument Radou MČ Praha 21 

Související intervence a opatření 
B.2.1.3 Výstavba systému přechodů hlavního dopravního tahu a exponovaných míst páteřních komunikací 2. tř. včetně umístění 
kamer 

 

Zpracoval:  Soňa Beroušková, vedoucí odboru majetku a investic



LIST OPATŘENÍ č. 

A.3.1.4 

Zrealizovat přístavbu budovy úřadu MČ Praha 21 

Cíl: A.3.1 Zajistit provázanost investic do občanské infrastruktury a majetku MČ na strategické 
rozvojové dokumenty 
A -  MAJETEK A INVESTICE A.3 Infrastruktura 
 

Problém, který opatření řeší 

Umístění služebny Policie ČR 

 
Cíle opatření 
18. Vybudovat prostory pro Policii ČR 
Aktivity naplňující intervenci 
45. Výstavba 
46. Kolaudace 
Časový výhled a priorita 
2012-2012, 1 rok, priorita aktuální,  
Způsob realizace 
investiční 
Hrubý odhad finančních nákladů 
20000000 Kč, externí zdroje: ANO 

Garanti 
Garant opatření: Soňa Beroušková, vedoucí odboru majetku a investic 
Politický garant: Pavel Roušar, starosta 
Odborný garant: Autorský a technický dozor/externí 
Klíčoví účastníci 
Odbor majetku a investic ÚMČ Praha 21 
Finanční odbor ÚMČ Praha 21 
Indikátory 
Služebna Policie ČR uvedena do provozu 

Související intervence a opatření 
A.3.1.5 Zrekonstruovat Mateřskou školu Sedmikráska v ul. Lišická 

 

Zpracoval:  Soňa Beroušková, vedoucí odboru majetku a investic



LIST OPATŘENÍ č. 

A.3.1.5 

Zrekonstruovat Mateřskou školu Sedmikráska v ul. 
Lišická 

Cíl: A.3.1 Zajistit provázanost investic do občanské infrastruktury a majetku MČ na strategické 
rozvojové dokumenty 
A -  MAJETEK A INVESTICE A.3 Infrastruktura 
 

Problém, který opatření řeší 

Nedostatek míst v mateřských školách 

 
Cíle opatření 
19. Zvětšení kapacity předškolního zařízení 
Aktivity naplňující intervenci 
47. Projetová příprava 
48. Projednání dle stavebního zákona 
49. Zjištění finančního krytí 
50. Výběr zhotovitele 
51. Realizace 
52. Kolaudace 
Časový výhled a priorita 
2012-2013, 2 roky, priorita aktuální,  
Způsob realizace 
investiční 
Hrubý odhad finančních nákladů 
10000000 Kč, externí zdroje: ANO 

Garanti 
Garant opatření: Soňa Beroušková, vedoucí odboru majetku a investic 
Politický garant: Karla Jakob Čechová, radní 
Odborný garant: ředitelka MŠ, autorský a technický dozor/externí 
Klíčoví účastníci 
Odbor majetku a investic ÚMČ Praha 21 
Finanční odbor ÚMČ Praha 22 
Indikátory 
Nové třídy mateřské školy uvedeny do provozu se zápisem do školského rejstříku 

Související intervence a opatření 
A.3.1.4 Zrealizovat přístavbu budovy ÚMČ 
C.2.1.2 Zpracovat analýzu dostupných možností navýšení stávající kapacity s důrazem na finanční náročnost a další využití v 
situaci poklesu poptávky v dalších letech 

 

Zpracoval:  Soňa Beroušková, vedoucí odboru majetku a investic



LIST OPATŘENÍ č. 

A.3.1.6 

Realizace investičních opatření k zajištění 
dostatečné kapacity Masarykovy základní školy 
(MZŠ) 

Cíl: A.3.1 Zajistit provázanost investic do občanské infrastruktury a majetku MČ na strategické 
rozvojové dokumenty 
A -  MAJETEK A INVESTICE A.3 Infrastruktura 
 

Problém, který opatření řeší 

Nedostatek míst v Masarykově základní škole 

 
Cíle opatření 
20. Zvýšení kapacity základní školy 
Aktivity naplňující intervenci 
53. Zpracování studie 
54. Projektová příprava 
55. Projednání 
56. Zajištění finančního krytí 
57. Výběr zhotovitele 
58. Rrealizace 
59. Kolaudace 
Časový výhled a priorita 
2013-2016, 4 roky, priorita střednědobá,  
Způsob realizace 
investiční 
Hrubý odhad finančních nákladů 
15000000 Kč, externí zdroje: ANO 

Garanti 
Garant opatření: Soňa Beroušková, vedoucí odboru majetku a investic 
Politický garant: Karla Jakob Čechová, radní 
Odborný garant: Ředitel základní školy 
Autorský a technický dozor/externí 
Klíčoví účastníci 
Odbor majetku a investic ÚMČ Praha 21 
Finanční odbor ÚMČ Praha 23 
Indikátory 
Počet tříd 

Související intervence a opatření 
C.2.1.2 Zpracovat analýzu dostupných možností navýšení stávající kapacity s důrazem na finanční náročnost a další využití v 
situaci poklesu poptávky v dalších letech 

 

Zpracoval:  Soňa Beroušková, vedoucí odboru majetku a investic



LIST OPATŘENÍ č. 

A.3.1.7 

Vypracovat plán oprav a rekonstrukcí dopravní 
infrastruktury ve správě městské části 

Cíl: A.3.1 Zajistit provázanost investic do občanské infrastruktury a majetku MČ na strategické 
rozvojové dokumenty 
A -  MAJETEK A INVESTICE A.3 Infrastruktura 
 

Problém, který opatření řeší 

Koncepčnost postupu 
Efektivnost 

 
Cíle opatření 
21. Optimalizace postupu 
Aktivity naplňující intervenci 
60. Identifikace potřeb 
61. Zpracování přehledu 
62. Projednání s veřeností 
63. Schválení Radou MČ Praha 21 
Časový výhled a priorita 
2012-2013, 1rok, priorita aktuální,  
Způsob realizace 
neinvestiční 
Hrubý odhad finančních nákladů 
0 Kč, externí zdroje: NE 

Garanti 
Garant opatření: Soňa Beroušková, vedoucí odboru majetku a investic 
Politický garant: Pavel Roušar, starosta 
Odborný garant: Technik OMI ÚMČ Praha 21 
Klíčoví účastníci 
Odbor majetku a investic ÚMČ Praha 2 
Indikátory 
Dokument schválený Radou MČ Praha 21 

Související intervence a opatření 
B.2.1.2 Pasportizace problémových míst na dopravní infrastruktuře 
B.4.1.2 Zpracovat podklady pro zadání zpracování nového dopravního generelu pro podporu alternativní dopravy 

 

Zpracoval:  Soňa Beroušková, vedoucí odboru majetku a investic



LIST OPATŘENÍ č. 

A.3.1.8 

Opravit střechy objektů Masarykovy základní školy 
v ulici Polesná 

Cíl: A.3.1 Zajistit provázanost investic do občanské infrastruktury a majetku MČ na strategické 
rozvojové dokumenty 
A -  MAJETEK A INVESTICE A.3 Infrastruktura 
 

Problém, který opatření řeší 

Zatékání do objektu, znehodnocování budovy 

 
Cíle opatření 
22. Udržovat kvalitní majetek MČ Praha 21 
Aktivity naplňující intervenci 
64. Přesun zařízení mobilních operátorů 
65. Výběr zhotovitele 
Časový výhled a priorita 
2012-2012, 1 rok, priorita aktuální,  
Způsob realizace 
investiční 
Hrubý odhad finančních nákladů 
3500000 Kč, externí zdroje: ANO 

Garanti 
Garant opatření: Soňa Beroušková, vedoucí odboru majetku a investic 
Politický garant: Karla Jakob Čechová, radní 
Odborný garant:  
Technický dozor 
Klíčoví účastníci 
Odbor majetku a investic ÚMČ Praha 21 
Indikátory 
Střecha je opravena ANO 

Související intervence a opatření 
A.2.1.6 Hospodárné využití prostředků na opravy a údržbu majetku městské části 

 

Zpracoval:  Soňa Beroušková, vedoucí odboru majetku a investic



LIST OPATŘENÍ č. 

B.1.1.1 

Realizovat únikové/objezdové trasy pro případ 
havárie/rekonstrukce na hlavním tahu do centra 
Prahy 

Cíl: B.1.1 Snížení přetíženosti hlavního tahu I/12 do centra Prahy 

B -  OBLAST DOPRAVA B.1 Vnější dopravní vztahy 
 

Problém, který opatření řeší 

Otázka dostatku vhodných obecních pozemků, finančních prostředků a následně urychlené 
územní a stavební řízení. V neposlední řadě nutný občanský souhlas obyvavatel, atd. 

 
Cíle opatření 
23. Stavební vybudování nových místních komunikací 
24. Po dobudování kanalizačního přivaděče provést stavební rekonstrukci komunikace I/12, vč. okolí, chodníků, atd. 
Aktivity naplňující intervenci 
66. Společně s odborem majetku ÚMČ Prahy 21 a dopravní komisí vyhledat vhodné pozemky pro umístění nových komunikací 
67. Iniciovat projednání v RMČ Praha 21 
68. Podpořit případná jednání o zajištění finančních prostředků HMP na akci 
Časový výhled a priorita 
2012-2014, průběžně, priorita dlouhodobá,  
Způsob realizace 
investiční 
Hrubý odhad finančních nákladů 
20000000 Kč, externí zdroje: ANO 

Garanti 
Garant opatření: Vladimíra Kozáková, vedoucí odboru životního prostředí a dopravy 
Politický garant: Jan Slezák, místostarosta 
Odborný garant: Dopravní komise RMČ Praha 21 
Klíčoví účastníci 
Odbor majetku a investic Magistrátu hl. města Prahy 
Indikátory 
Trasa je uvedena do provozu (délka v km) 

Související intervence a opatření 
B.2.1.2 Pasportizace problémových míst na dopravní infrastruktuře 

 

Zpracoval:  Vladimíra Kozáková, vedoucí odboru životního prostředí a dopravy



LIST OPATŘENÍ č. 

B.1.1.2 

Upravit stavebně křižovatky Staroklánovická –
Staroújezdská- Novosibřinská 

Cíl: B.1.1 Snížení přetíženosti hlavního tahu I/12 do centra Prahy 

B -  OBLAST DOPRAVA B.1 Vnější dopravní vztahy 
 

Problém, který opatření řeší 

Špatná dopravní průjezdnost, 
ohrožování chodců 

 
Cíle opatření 
25. Zvýšit bezpečnost v dopravě i pro chodce 
Aktivity naplňující intervenci 
69. Zahájit jednání s příslušnými orgány, 
70. týká se stavebních opatření a vyčlenění finančních prostředků z rozpočtu Technické správy komunikací 
Časový výhled a priorita 
2012-2014, průběžně, priorita střednědobá,  
Způsob realizace 
investiční 
Hrubý odhad finančních nákladů 
50000000 Kč, externí zdroje: ANO 

Garanti 
Garant opatření: Vladimíra Kozáková, vedoucí odboru životního prostředí a dopravy 
Politický garant: Jan Slezák, místostarosta 
Odborný garant: Dopravní komise, Odbor dopravy MHP, Technická správa komunikací HMP 
Klíčoví účastníci 
Finanční a majetkový odbor Magistrátu hl. města Prahy 
Technická správa komunikací HMP 
Indikátory 
Kolaudační rozhodnutí 

Související intervence a opatření 
B.1.1.3 Upravit světelné signalizace na exponovaných křižovatkách na hlavním tahu 

 

Zpracoval:  Vladimíra Kozáková, vedoucí odboru životního prostředí a dopravy



LIST OPATŘENÍ č. 

B.1.1.3 

Upravit světelné signalizace na exponovaných 
křižovatkách na hlavním tahu 

Cíl: B.1.1 Snížení přetíženosti hlavního tahu I/12 do centra Prahy 

B -  OBLAST DOPRAVA B.1 Vnější dopravní vztahy 
 

Problém, který opatření řeší 

Závazným stanoviskem podpořit odporně zpracovaný návrh na realizaci akce 
Dopravní průjezdnost 

 
Cíle opatření 
26. Zvýšit bezpečnost chodců a plynulejší dopravní průjezdnost 
Aktivity naplňující intervenci 
71. Zajištění příslušné techniky 
72. Odsouhlasení jejího umístění 
73. Stanovení a osazení 
Časový výhled a priorita 
2012-2014, průběžně, priorita střednědobá,  
Způsob realizace 
investiční 
Hrubý odhad finančních nákladů 
2000000 Kč, externí zdroje: ANO 

Garanti 
Garant opatření: Vladimíra Kozáková, vedoucí odboru životního prostředí a dopravy 
Politický garant: Jan Slezák, místostarosta 
Odborný garant: Odbor dopravy MHMP 
Technická správa komunikací HMP 
Klíčoví účastníci 
Finanční a majetkový odbor Magistrátu hl. města Prahy 
Indikátory 
Světelné křižovatky upraveny 

Související intervence a opatření 
B.1.1.2 Upravit stavebně křižovatky Staroklánovická –Staroújezdská- Novosibřinská 
B.2.1.3 Výstavba systému přechodů hlavního dopravního tahu a exponovaných míst páteřních komunikací 2. tř. včetně umístění 
kamer 

 

Zpracoval:  Vladimíra Kozáková, vedoucí odboru životního prostředí a dopravy



LIST OPATŘENÍ č. 

B.1.1.4 

Podpořit „zájmové iniciativy obcí“ za zákaz 
tranzitní dopravy na komunikaci  I/12 v úseku 
Kolín – Praha 

Cíl: B.1.1 Snížení přetíženosti hlavního tahu I/12 do centra Prahy 

B -  OBLAST DOPRAVA B.1 Vnější dopravní vztahy 
 

Problém, který opatření řeší 

Snížení dopravního zatížení ve Středočeském kraji a v MČ Praha 21 

 
Cíle opatření 
27. Písemná podpora již předložených návrhů Radě hl. města Prahy, respektive Zastupitelstvu hl. města Prahy s cílem snížení 

hluku, prašnosti, smogu 
Aktivity naplňující intervenci 
74. Příprava odborného posouzení vyloučení  nákladní dopravy a jaké dopady by to mělo pro Středočeský kraj 
Časový výhled a priorita 
2012-2013, průběžně, priorita dlouhodobá,  
Způsob realizace 
neinvestiční 
Hrubý odhad finančních nákladů 
60000 Kč, externí zdroje: ANO 

Garanti 
Garant opatření: Vladimíra Kozáková, vedoucí odboru životního prostředí a dopravy 
Politický garant: Jan Slezák, místostarosta 
Odborný garant: Ministerstvo dopravy ČR 
Klíčoví účastníci 
Finanční a majetkový odbor Magistrátu hl. města Prahy 
Odbor dopravy Magistrátu hl. města Prahy 
Středočeská kraj 
Ministerstvo dopravy ČR 
Indikátory 
Vydání obecně závazného opatření 

Související intervence a opatření 
B.1.1.3 Upravit světelné signalizace na exponovaných křižovatkách na hlavním tahu 

 

Zpracoval:  Vladimíra Kozáková, vedoucí odboru životního prostředí a dopravy



LIST OPATŘENÍ č. 

B.2.1.1 

Aktualizovat stávající dopravní generel MČ Praha 
21 

Cíl: B.2.1 Zvýšení bezpečnosti chodců a především školních dětí 

B -  OBLAST DOPRAVA B.2 Vnitřní doprava 
 

Problém, který opatření řeší 

Absence kvalitního koncepčního dokumentu 

 
Cíle opatření 
28. Vytvořit kvalitní koncepční dokument 
Aktivity naplňující intervenci 
75. Projednání věci s příslušnou Dopravní fakultou VŠ, která dopravní generel zpracuje 
76. Shromáždit a sjednotit veškeré požadavky 
77. Zpracování dopravního generelu 
78. Realizace klidových zón "T30" 
Časový výhled a priorita 
2012-2013, 2012 - oslovení fakulty VŠ 
Projednání v dopravní komisi RMČ Praha 21 
Realizace, priorita aktuální,  
Způsob realizace 
investiční 
Hrubý odhad finančních nákladů 
60000 Kč, externí zdroje: NE 

Garanti 
Garant opatření: Vladimíra Kozáková, vedoucí odboru životního prostředí a dopravy 
Politický garant: Jan Slezák, místostarosta 
Odborný garant: Odbor dopravy MHMP 
Technická správa komunikací HMP 
Ministerstvo dopravy ČR 
Klíčoví účastníci 
Odbor životního prostředí a dopravy ÚMČ Praha 21 
Dopravní fakulta VŠ 
 
Indikátory 
Dopravní generel schválen Radou MČ Praha 21 (ZMČ) 

Související intervence a opatření 
B.2.1.2 Pasportizace problémových míst na dopravní infrastruktuře 
B.4.1.2 Zpracovat podklady pro zadání zpracování nového dopravního generelu pro podporu alternativní dopravy  

 

Zpracoval:  Vladimíra Kozáková, vedoucí odboru životního prostředí a dopravy



LIST OPATŘENÍ č. 

B.2.1.2 

Pasportizace problémových míst na dopravní 
infrastruktuře 

Cíl: B.2.1 Zvýšení bezpečnosti chodců a především školních dětí 

B -  OBLAST DOPRAVA B.2 Vnitřní doprava 
 

Problém, který opatření řeší 

Určit problémová místa a řešit jejich nápravu 

 
Cíle opatření 
29. Vytipování problémových míst 
30. rozpracování závěru projektu Bezpečně do škol 
Aktivity naplňující intervenci 
79. Navázat na projekt Bezpečná cesta do školy 
80. Zapracovat podklady do projektu modernizovaného dopravního generelu 
Časový výhled a priorita 
2012-2013, 2012, priorita aktuální,  
Způsob realizace 
neinvestiční 
Hrubý odhad finančních nákladů 
0 Kč, externí zdroje: NE 

Garanti 
Garant opatření: Vladimíra Kozáková, vedoucí odboru životního prostředí a dopravy 
Politický garant: Jan Slezák, místostarosta 
Odborný garant: Dopravní fakulta VŠ 
Klíčoví účastníci 
Odbor dopravy a životního prostředí ÚMČ Praha 21 
Dopravní komise RMČ Praha 21 
Zpracovatel dopravního generelu MČ Praha 21 
Indikátory 
Dokument zapracován do dopravního generelu MČ Praha 21 

Související intervence a opatření 
B.2.1.1 Aktualizovat stávající dopravní generel MČ Praha 21 

 

Zpracoval:  Vladimíra Kozáková, vedoucí odboru životního prostředí a dopravy



LIST OPATŘENÍ č. 

B.2.1.3 

Výstavba systému přechodů hlavního dopravního 
tahu a exponovaných míst páteřních komunikací 2. 
tř. včetně umístění kamer 

Cíl: B.2.1 Zvýšení bezpečnosti chodců a především školních dětí 

B -  OBLAST DOPRAVA B.2 Vnitřní doprava 
 

Problém, který opatření řeší 

Nebezpečné přecházení 
 
Cíle opatření 
31. Zvýšit bezpečnost chodců a zajistit plynulejší dopravní průjezdnost 
Aktivity naplňující intervenci 
81. Oslovit autora nového dopravního generelu MČ Praha 21 
82. Oslovit správce komunikace 
83. Shromáždit podklady  
84. Výstavba přechodů 
Časový výhled a priorita 
2013-2016, 2012 - oslovení zainteresovaných 
Zracování podkladů 
2013 a zpracování studie 
Územní a stavební povolení 
Realizace, priorita dlouhodobá,  
Způsob realizace 
investiční 
Hrubý odhad finančních nákladů 
10000000 Kč, externí zdroje: ANO 

Garanti 
Garant opatření: Vladimíra Kozáková, vedoucí odboru životního prostředí a dopravy 
Politický garant: Jan Slezák, místostarosta 
Odborný garant: Odbor dopravy MHMP 
Technická správa komunikací HMP 
Klíčoví účastníci 
Technická správa komunikací HMP 
Indikátory 
Počet přechodů 

Související intervence a opatření 
B.1.1.3 Upravit světelné signalizace na exponovaných křižovatkách na hlavním tahu 
A.3.1.3 Pasportizace problémových míst na technické infrastruktuře 

 

Zpracoval:  Vladimíra Kozáková, vedoucí odboru životního prostředí a dopravy



LIST OPATŘENÍ č. 

B.2.1.4 

Zefektivnit spolupráci s Policií ČR a hl. městem 
Prahou 

Cíl: B.2.1 Zvýšení bezpečnosti chodců a především školních dětí 

B -  OBLAST DOPRAVA B.2 Vnitřní doprava 
 

Problém, který opatření řeší 

Posílit právní vědomí a odpovědnost občanů 

 
Cíle opatření 
32. Posílit hlídky na přechodech s pomocí proškolených dobrovolníků  a to zejména v době, kdy přes přechody chodí školní děti 
Aktivity naplňující intervenci 
85. Pořádat pravidelná setkání s vedením Policie ČR a Městskou policií hl. města Prahy 
Časový výhled a priorita 
2012-2013, 2012 - oslovení občaní, 2013 proškolení a zajištění přechodů, priorita aktuální,  
Způsob realizace 
neinvestiční 
Hrubý odhad finančních nákladů 
0 Kč, externí zdroje: NE 

Garanti 
Garant opatření: Vladimíra Kozáková, vedoucí odboru životního prostředí a dopravy 
Politický garant: Jan Slezák, místostarosta 
Odborný garant: Policie ČR, MV ČR 
Klíčoví účastníci 
Komise dopravy, odbor životního prostředí a dopravy a Policie ČR 
Indikátory 
Dokument schválený Radou MČ Praha 21 

Související intervence a opatření 
B.2.1.3 Výstavba systému přechodů hlavního dopravního tahu a exponovaných míst páteřních komunikací 2. tř. včetně umístění 
kamer 

 

Zpracoval:  Vladimíra Kozáková, vedoucí odboru životního prostředí a dopravy



LIST OPATŘENÍ č. 

B.2.1.5 

Výstavba systému „K + R" se zvýšením dozoru na 
přechodech pro chodce 

Cíl: B.2.1 Zvýšení bezpečnosti chodců a především školních dětí 

B -  OBLAST DOPRAVA B.2 Vnitřní doprava 
 

Problém, který opatření řeší 

Zvýšená doprava před základní školou s ohrožením chodců 

 
Cíle opatření 
33. Zvýšit bezpečnost školních dětí 
34. realizovat projekt Bezpečně do škol 
Aktivity naplňující intervenci 
86. Vyhledání vhodného pozemku 
87. Výstavba systému K + R 
88. Oslovení občanů 
89. Vyškolení Policií ČR 
Časový výhled a priorita 
2013-2014, Vytipování  vhodného pozemku 2012 
Výstavba parkoviště 2013 - 2014 
Oslovení a vyškolení občanů 2014 - 2015, priorita střednědobá,  
Způsob realizace 
investiční 
Hrubý odhad finančních nákladů 
6000000 Kč, externí zdroje: ANO 

Garanti 
Garant opatření: Vladimíra Kozáková, vedoucí odboru životního prostředí a dopravy 
Politický garant: Jan Slezák, místostarosta 
Odborný garant: Odbor dopravy Magisrátu hl. města Prahy 
Policie ČR 
Klíčoví účastníci 
Technická správa komunikací HMP 
Odbor majetku a investic ÚMČ Praha 21 
Stavební úřad MČ Praha 21 
Policie ČR 
Indikátory 
Parkoviště je uvedeno do provozu 

Počet vyškolených dobrovolníků 

Související intervence a opatření 
B.2.1.4 Zefektivnit spolupráci s Policií ČR a hl. městem Prahou 

 

Zpracoval:  Vladimíra Kozáková, vedoucí odboru životního prostředí a dopravy



LIST OPATŘENÍ č. 

B.2.2.1 

Vybudování chodníků a páteřních komunikací 3. a 
4. tř. do trvalého povrchu 

Cíl: B.2.2 Postupné odstraňování dlouhodobé zanedbanosti místních komunikací  3. a 4. tř. a 
škod na komunikacích 2. tř. 
B -  OBLAST DOPRAVA B.2 Vnitřní doprava 
 

Problém, který opatření řeší 

Nekvalitní dopravní infrastruktura 

 
Cíle opatření 
35. Zlepšení infrastruktury 
36. zpracovat pasportizaci 
37. zjistit kvalifikované odhady finančních prostředků pro vybudování ulic do trvalého povrchu 
Aktivity naplňující intervenci 
90. Zajištění finančních prostředků od OMI HMP 
91. Pasportizace kvality aktuálního stavu chodníků a páteřních komunikací 
92. stanovení priorit s ohledem na finanční možnosti v rámci dlouhodobého výhledu 
93. Projektová příprava 
94. Kvalitní přebírka realizovaných částí do spr 
Časový výhled a priorita 
2013-2018, , priorita dlouhodobá,  
Způsob realizace 
investiční 
Hrubý odhad finančních nákladů 
200000000 Kč, externí zdroje: ANO 

Garanti 
Garant opatření: Soňa Beroušková, vedoucí odboru majetku a investic 
Politický garant: Pavel Roušar, starosta 
Odborný garant: Odbor majetku a investic MHMP 
Technická správa komunikací HMP 
Klíčoví účastníci 
Odbor majetku a investic MHMP 
Odbor majetku a investic ÚMČ Praha 21 
Technická správa komunikací HMP 
Indikátory 
Počet (v km) zrekonstruovaných (vystavěných) chodníků 

Počet (v km) zrekonstruovaných silnic 

Související intervence a opatření 
B.2.2.3 Opravit povrchy komunikací 3. a 4. tř. v exponovaných úsecích 

 

Zpracoval:  Vladimíra Kozáková, vedoucí odboru životního prostředí a dopravy



LIST OPATŘENÍ č. 

B.2.2.2 

Spolupráce s Technickou správou komunikací na 
komplexní opravě poničených úseků komunikací 1 
a 2. tř. 

Cíl: B.2.2 Postupné odstraňování dlouhodobé zanedbanosti místních komunikací  3. a 4. tř. a 
škod na komunikacích 2. tř. 
B -  OBLAST DOPRAVA B.2 Vnitřní doprava 
 

Problém, který opatření řeší 

Nekvalitní dopravní infrastruktura 

 
Cíle opatření 
38. Zlepšení infrastruktury 
Aktivity naplňující intervenci 
95. Identifikace problémových míst a potřeb 
96. Uplatnění na správci komunikace - TSK 
Časový výhled a priorita 
2012-2018, průběžně, priorita dlouhodobá,  
Způsob realizace 
neinvestiční 
Hrubý odhad finančních nákladů 
20000000 Kč, externí zdroje: ANO 

Garanti 
Garant opatření: Soňa Beroušková, vedoucí odboru majetku a investic 
Politický garant: Pavel Roušar, starosta 
Odborný garant: Technická správa komunikací HMP 
Klíčoví účastníci 
Technická správa komunikací Magistrátu hl. města Prahy 
Indikátory 
Související intervence a opatření 
B.2.2.3 Opravit povrchy komunikací 3. a 4. tř. v exponovaných úsecích 

 

Zpracoval:  Soňa Beroušková, vedoucí odboru majetku a investic



LIST OPATŘENÍ č. 

B.2.2.3 

Opravit povrchy komunikací 3. a 4. tř. v 
exponovaných úsecích 

Cíl: B.2.2 Postupné odstraňování dlouhodobé zanedbanosti místních komunikací  3. a 4. tř. a 
škod na komunikacích 2. tř. 
B -  OBLAST DOPRAVA B.2 Vnitřní doprava 
 

Problém, který opatření řeší 

Nekvalitní dopravní infrastruktura 

 
Cíle opatření 
39. Zlepšení infrastruktury 
Aktivity naplňující intervenci 
97. Zajištění finančního krytí pro pravidelnou údržbu komunikací 
98. pravidelná pasportizace problémových míst a stanovení priorit 
99. kvalitní výběr zhotovitele 
100. realizace 
101. kvalitní přebírání zhotoveného díla ze strany OMI MČ Praha 21 
102. využívání záručních lhůt pro opra 
Časový výhled a priorita 
2013-2018, 5 let, priorita krátkodobá,  
Způsob realizace 
investiční 
Hrubý odhad finančních nákladů 
20000000 Kč, externí zdroje: ANO 

Garanti 
Garant opatření: Soňa Beroušková, vedoucí odboru majetku a investic 
Politický garant: Pavel Roušar, starosta 
Odborný garant: Technik Odboru majetku a investic ÚMČ Praha 21 
Odbor městského investora MHMP 
Klíčoví účastníci 
Odbor majetku a investic ÚMČ Praha 21 
Indikátory 
Počet (v km) opravených povrchů 

Související intervence a opatření 
B.2.2.1 Vybudování chodníků a páteřních komunikací 3. a 4. tř. do trvalého povrchu  
B.2.2.3 Opravit povrchy komunikací 3. a 4. tř. v exponovaných úsecích 

 

Zpracoval:  Vladimíra Kozáková, vedoucí odboru životního prostředí a dopravy



LIST OPATŘENÍ č. 

B.3.1.1 

Spolupracovat s Technickou správou komunikací 
hl. města Prahy na výstavbě nových autobusových 
zastávek na hlavní (I/12, cca 4 nové zastávky) a na 
rekonstrukcích stávajících zastávek 

Cíl: B.3.1 Zlepšení dopravní obslužnosti v prostoru MČ Praha 21 

B -  OBLAST DOPRAVA B.3 Pražská integrovaná doprava 
 

Problém, který opatření řeší 

Podpora autobusové dopravy 
Velké docházkové vzdálenosti od autobusových zastávek 
Nedostatečného využívání školních autobusů pro návozy dětí do škol 
Chybějící K+R zastávka u školy 

 
Cíle opatření 
40. Zlepšení dopravní obslužnosti zejména pro občany špatně chodící, matky s dětmi, školní děti, atd. 
41. Optimalizovat rozmístění a počet autobusových zastávek v Újezdě nad Lesy 
Aktivity naplňující intervenci 
103. Projednání věci v Dopravní komisi RMČ Praha 21 
104. Zpracování projetku s umístěním nových autobusových zastávek 
105. Vybudování autobusových zastávek 
Časový výhled a priorita 
2012-2014, 2011 -2012 Zpracování podkladů 
2013 - 2014 vybudování zastávek, priorita krátkodobá,  
Způsob realizace 
investiční 
Hrubý odhad finančních nákladů 
30000000 Kč, externí zdroje: ANO 

Garanti 
Garant opatření: Vladimíra Kozáková, vedoucí odboru životního prostředí a dopravy 
Politický garant: Jan Slezák, místostarosta 
Odborný garant: Odbor dopravy MHMP 
Technická správa komunikací MHP 
Klíčoví účastníci 
Technická správa komunikací MHP 
Indikátory 
Počet nových autobusových zastávek 

Související intervence a opatření 
B.4.1.2 Zpracovat podklady pro zadání zpracování nového dopravního generelu pro podporu alternativní dopravy  

 

Zpracoval:  Vladimíra Kozáková, vedoucí odboru životního prostředí a dopravy



LIST OPATŘENÍ č. 

B.3.1.2 

Výstavba záchytných parkovacích ploch  v Újezdě 
nad Lesy, rekonstrukce komunikace 
Staroklánovická – odbočení k žel. zastávce, 
rekonstrukce žel. zastávky 

Cíl: B.3.1 Zlepšení dopravní obslužnosti v prostoru MČ Praha 21 

B -  OBLAST DOPRAVA B.3 Pražská integrovaná doprava 
 

Problém, který opatření řeší 

Špatný stav železničního podchodu a železniční zastávky 
málo parkovacích ploch v MČ s možností přestoupit na autobusovou dopravu vedoucí k 
železnici 
 
Cíle opatření 
42. Podpora železniční dopravy 
Aktivity naplňující intervenci 
106. Jednání se Státní železniční dopravou 
107. Shromáždění finančních prostředků na rekonstrukci komunikace 
108. Studie proveditelnosti zřízení P+R u Klánovického nádraží 
109.  
Časový výhled a priorita 
2013-2017, Příslušná jednání 2013 
Finanční prostředky 2014 
Rekonstrukve komunikace 2015 
Oprava železničního podchodu a zastávky 2016 
Vybudování parkovišť 2017 
, priorita dlouhodobá,  
Způsob realizace 
investiční 
Hrubý odhad finančních nákladů 
50000000 Kč, externí zdroje: ANO 

Garanti 
Garant opatření: Pavel Roušar, starosta 
Politický garant: Jan Slezák, místostarosta 
Odborný garant: Odbor dopravy MHMP 
SŽDC 
Klíčoví účastníci 
Odbor majetku a investic ÚMČ Praha 21 
Technická správa komunikací MHMP 
SŽDC 
Indikátory 
Výměra parkovacích ploch v MČ Praha 21 

Železniční zastávka je zrekonstruována a uvedena do provozu 

Související intervence a opatření 
B.4.1.1 Realizovat osvětu k podpoře alternativní dopravy 

 

Zpracoval:  Vladimíra Kozáková, vedoucí odboru životního prostředí a dopravy



LIST OPATŘENÍ č. 

B.3.1.3 

Otevřít dialog s dopravci, Středočeským krajem  - 
Rozšíření pásma „O“ do Úval s možností zavedení 
systému „P + R“ 

Cíl: B.3.1 Zlepšení dopravní obslužnosti v prostoru MČ Praha 21 

B -  OBLAST DOPRAVA B.3 Pražská integrovaná doprava 
 

Problém, který opatření řeší 

Vybudování parkoviště P+R, změna pásma 

 
Cíle opatření 
43. Podpora železniční dopravy 
44. Odlehčení MČ Praha 21 od parkujících vozidel obyvatel ze Středočeského kraje 
Aktivity naplňující intervenci 
110. Oslovení  vedení ROPIDU 
111. Primátora hl. města Prahy 
112. Hejtmana Středočeského kraje 
Časový výhled a priorita 
2012-2013, 2012 - 2013 Zahájení jednání, priorita střednědobá,  
Způsob realizace 
investiční 
Hrubý odhad finančních nákladů 
30000000 Kč, externí zdroje: ANO 

Garanti 
Garant opatření: Vladimíra Kozáková, vedoucí odboru životního prostředí a dopravy 
Politický garant: Jan Slezák, místostarosta 
Odborný garant: Ministerstvo dopravy ČR 
Odbor dopravy MHMP 
ROPID 
Klíčoví účastníci 
Ropid 
Ministerstvo dopravy ČR 
Středočeský kraj 
Indikátory 
Počet jednání 

Související intervence a opatření 
B.4.1.1 Realizovat osvětu k podpoře alternativní dopravy 
B.3.1.2 Výstavba záchytných parkovacích ploch  v Újezdě nad Lesy, rekonstrukce komunikace Staroklánovická – odbočení k žel. 
zastávce, rekonstrukce žel. zastávky 

 

Zpracoval:  Vladimíra Kozáková, vedoucí odboru životního prostředí a dopravy



LIST OPATŘENÍ č. 

B.3.1.4 

Zavést druhou „minibusovou“ linku k nádraží 
Klánovice na pravé straně komunikace 
Novosibřinská 

Cíl: B.3.1 Zlepšení dopravní obslužnosti v prostoru MČ Praha 21 

B -  OBLAST DOPRAVA B.3 Pražská integrovaná doprava 
 

Problém, který opatření řeší 

Parkování osobními auty u vlakového nádraží 
 
Cíle opatření 
45. Zlepšení dopravní obslužnosti 
46. Posílení železniční dopravy 
47. Odlehčení automobilové dopravy 
Aktivity naplňující intervenci 
113. Projednat věc v dopravní komisi RMČ Praha 21 
114. Projednat věc s ROPIDEM 
115. Zavést novou linku se zřízením autobusových zastávek 
Časový výhled a priorita 
2013-2014, 2012 - Zahájení jednání 
2013 -  Vypracování projektu autobusových zastávek 
2014 Zřizení liky a vybudování autobusových zastávek, priorita střednědobá,  
Způsob realizace 
investiční 
Hrubý odhad finančních nákladů 
1500000 Kč, externí zdroje: ANO 

Garanti 
Garant opatření: Vladimíra Kozáková, vedoucí odboru životního prostředí a dopravy 
Politický garant: Jan Slezák, místostarosta 
Odborný garant: Odbor dopravy MHMP 
Ropid 
Policie ČR 
Klíčoví účastníci 
Ropid 
Odbor majetku a investic ÚMČ Praha 21 
Odbor dopravy a životního prostředí ÚMČ Praha 21 
Indikátory 
Nová linka je v provozu 

Související intervence a opatření 
B.3.1.2. Výstavba záchytných parkovacích ploch  v Újezdě nad Lesy, rekonstrukce komunikace Staroklánovická – odbočení k žel. 
zastávce, rekonstrukce žel. zastávky 

 

Zpracoval:  Vladimíra Kozáková, vedoucí odboru životního prostředí a dopravy



LIST OPATŘENÍ č. 

B.4.1.1 

Realizovat osvětu k podpoře alternativní dopravy 

Cíl: B.4.1 Podporovat rozvoj udržitelné dopravy 

B -  OBLAST DOPRAVA B.4 Alternativní doprava 
 

Problém, který opatření řeší 

Zvýšená automobilová doprava 

 
Cíle opatření 
48. Využívání alternativní dopravy 
49. Snižování rychlosti automobilů a akceptování alternativní dopravy 
50. Osvěta pravidel jízdy na kole v běžném provozu 
Aktivity naplňující intervenci 
116. Zpracování strategie osvěty a komunikace s veřejností 
117. spolupráce s Dopravní fakultou a ROPIDem 
118. Stanovení cílů a realizace plánů včetně pravidelného vyhodnocování 
119. Realizovat vlastní osvětové akce a kampaně 
120. Připojit se k akcím pořádaným hl. městem Prahou a 
Časový výhled a priorita 
2012-2013, průběžně, priorita dlouhodobá,  
Způsob realizace 
investiční 
Hrubý odhad finančních nákladů 
5000 Kč, externí zdroje: ANO 

Garanti 
Garant opatření: Vladimíra Kozáková,  vedoucí odboru životního prostředí a dopravy 
Politický garant: Jan Slezák, místostarosta 
Odborný garant: Ministerstvo dopravy ČR 
Ministerstvo životního prostředí ČR 
Klíčoví účastníci 
MČ Praha 21 Neziskové organizace 
Magistrát hl. města Prahy 
Příspěvkové organizace 
Indikátory 
Počet osvětových akcí a jejich účastníků 

Související intervence a opatření 
B.3.1.4 Zavést druhou "minibusovou" linku k nádraží Klánovice na pravé straně komunikace Novosibřinská 

 

Zpracoval:  Vladimíra Kozáková, vedoucí odboru životního prostředí a dopravy



LIST OPATŘENÍ č. 

B.4.1.2 

Zpracovat podklady pro zadání zpracování nového 
dopravního generelu pro podporu alternativní 
dopravy 

Cíl: B.4.1 Podporovat rozvoj udržitelné dopravy 

B -  OBLAST DOPRAVA B.4 Alternativní doprava 
 

Problém, který opatření řeší 

Využívání automobilové dopravy a s tím spojená zátěž životního prostředí 
 
Cíle opatření 
51. Vytvořit koncepční dokument řešící alternativní dopravu 
Aktivity naplňující intervenci 
121. Spolupráce s Dopravní fakultou a ROPIDem 
122. Projednání záměru a zadání s veřejností 
123. Parportizace problémových míst pro separátní zpracování 
124. Zpracování podkladů 
Časový výhled a priorita 
2012-2014, Projednání s veřejností 2013 
Zpracování podkladů 2013 - 2014 
Zpracování dopravního generelu 2014, priorita střednědobá,  
Způsob realizace 
investiční 
Hrubý odhad finančních nákladů 
1000000 Kč, externí zdroje: ANO 

Garanti 
Garant opatření: Vladimíra Kozáková,  vedoucí odboru životního prostředí a dopravy 
Politický garant: Jan Slezák, místostarosta 
Odborný garant: Ministerstvo dopravy ČR 
Odbor dopravy MHMP 
Klíčoví účastníci 
Odbor majetku a investic ÚMČ Praha 21 
Dopravci 
Dopravní fakulta VŠ 
Indikátory 
Dokument je schválený Radou MČ Praha 21 

Související intervence a opatření 
B.2.1.1 Aktualizovat stávající dopravní generel MČ Praha 21 
B.4.1.6 Zahájit přípravy výstavby/značení propojeného systému cyklo komunikací, napojených na školy, obchodní centra a jiné 
vybrané zájmové instituce 
B.3.1.1 Spolupracovat s Technickou správou komunikací hl. města Prahy na výstavbě nových autobusových zastávek na hlavní 
(I/12, cca 4 nové zastávky) a na rekonstrukcích stávajících zastávek 
 

 

Zpracoval:  Vladimíra Kozáková, vedoucí odboru životního prostředí a dopravy



LIST OPATŘENÍ č. 

B.4.1.3 

Vybudovat nabíjecí stanice pro elektromobily a 
elektrokola 

Cíl: B.4.1 Podporovat rozvoj udržitelné dopravy 

B -  OBLAST DOPRAVA B.4 Alternativní doprava 
 

Problém, který opatření řeší 

Zhoršující se kvalita životního prostředí 
 
Cíle opatření 
52. Podpora alternativní dopravy 
53. Zkvalitnění životního prostředí 
Aktivity naplňující intervenci 
125. Identifikovat vhodné umístění 
126. Projednat s PRE podmínky 
127. Vybudování stanice 
Časový výhled a priorita 
2012-2014, Vytipovat umístění 2013 
Projednání 2013 - 2014 
Instalace 2014, priorita aktuální,  
Způsob realizace 
investiční 
Hrubý odhad finančních nákladů 
0 Kč, externí zdroje: ANO 

Garanti 
Garant opatření: Soňa Beroušková, vedoucí odboru majetku a investic 
Politický garant: Jan Slezák, místostarosta 
Odborný garant: Dopravní komise RMČ Praha 21 
Klíčoví účastníci 
Odbor majetku a investic 
Pražská energetika, a.s. 
Indikátory 
Věc je projednána v ZMČ P21 

Související intervence a opatření 
B.4.1.1 Realizovat osvětu k podpoře alternativní dopravy 

 

Zpracoval:  Vladimíra Kozáková, vedoucí odboru životního prostředí a dopravy



LIST OPATŘENÍ č. 

B.4.1.4 

Vybudovat soubor úschoven a uzamykatelných 
přístřešků kol v exponovaných dopravních místech 

Cíl: B.4.1 Podporovat rozvoj udržitelné dopravy 

B -  OBLAST DOPRAVA B.4 Alternativní doprava 
 

Problém, který opatření řeší 

Zlepšení podmínek alternativní dopravy a turistiky 
Nemožnost jezdit do škol na kole 

 
Cíle opatření 
54. Podpora cyklistické dopravy 
Aktivity naplňující intervenci 
128. Zpracování studie 
129. Vytipování vhodných míst 
130. Projektová příprava 
131. Projednání 
132. Zajištění finančního krytí 
133. Výběr zhotovitele 
134. Realizace 
135. Kolaudace 
Časový výhled a priorita 
2013-2015, 2013 Studie, 2014 projektová příprava, 2015 Realizace, priorita střednědobá,  
Způsob realizace 
investiční 
Hrubý odhad finančních nákladů 
3000000 Kč, externí zdroje: ANO 

Garanti 
Garant opatření: Soňa Beroušková, vedoucí odboru majetku a investic 
Politický garant: Jan Slezák, místostarosta 
Odborný garant: Podsekce cyklodopravy Dopravní komise RMČ Praha 21 
Klíčoví účastníci 
Dopravní komise RMČ Praha 21 
Odbor majetku a investic ÚMČ Praha 21 
Indikátory 
Počet úschoven a přístřešků 

Související intervence a opatření 
B.4.1.1 Realizovat osvětu k podpoře alternativní dopravy 

 

Zpracoval:  Vladimíra Kozáková, vedoucí odboru životního prostředí a dopravy



LIST OPATŘENÍ č. 

B.4.1.5 

Rekonstruovat/přeložit cyklostezku Újezd – 
Koloděje 

Cíl: B.4.1 Podporovat rozvoj udržitelné dopravy 

B -  OBLAST DOPRAVA B.4 Alternativní doprava 
 

Problém, který opatření řeší 

Zkvalitnění podmínek alternativní dopravy 
samostatně lze řešit  pouze část na katastrálním území Újezda nad Lesy 
Problémové cyklo spojení s Kolodějemi (součást Pražského kola) 

 
Cíle opatření 
55. Zkvalitnit stávající cyklostezky 
56. Zvýšit bezpečnost cyklistů 
57. Snížit potenciální střety s tranzitní dopravou 
Aktivity naplňující intervenci 
136. Vyvolat jednání s MČ Praha - Koloděje ohledně rekonstrukce cyklostezky 
137. Projednat případnou spoluúčast 
138. Projednat s veřejností 
139. Podílet se na zpracování projektu 
140. Trasu v zástavbě městské části převést mimo hlavní křižovatku s I/12 
Časový výhled a priorita 
2012-2015, Jednání 2012 
Projednání s veřejností 2013 
Zpracování projektu 2014 
Realizace 2014 - 2015, priorita střednědobá,  
Způsob realizace 
investiční 
Hrubý odhad finančních nákladů 
100000 Kč, externí zdroje: ANO 

Garanti 
Garant opatření: Vladimíra Kozáková, vedoucí odboru životního prostředí a dopravy 
Politický garant: Jan Slezák, místostarosta 
Odborný garant: Podsekce cklodopravy Dopravní komise RMČ Praha 21 
Klíčoví účastníci 
Dopravní komise RMČ Praha 21 
Odbor majetku a investic ÚMČ Praha 21 
Odbor životního prostředí a dopravy ÚMČ Praha 21 
Indikátory 
Projednat s občany v RMČ a ZMČ P21 

Související intervence a opatření 
B.4.1.2 Zpracovat podklady pro zadání zpracování nového dopravního generelu pro podporu alternativní dopravy  

 

Zpracoval:  Vladimíra Kozáková, vedoucí odboru životního prostředí a dopravy



LIST OPATŘENÍ č. 

B.4.1.6 

Zahájit přípravy výstavby/značení propojeného 
systému cyklo komunikací, napojených na školy, 
obchodní centra a jiné vybrané zájmové instituce 

Cíl: B.4.1 Podporovat rozvoj udržitelné dopravy 

B -  OBLAST DOPRAVA B.4 Alternativní doprava 
 

Problém, který opatření řeší 

V MČ Praha 21 není síť cyklostezek a cyklotras řešící pohyb cyklistů v městské části 
Cyklisté jsou jedni z účastníků silniční dopravy bez jakékoliv podpory 
Velké nebezpečí střetů cyklistů se stále vzrůstající automobilovou dopravou 

 
Cíle opatření 
58. Vybudovat a označit cyklotrasy 
59. Stanovit "pravidla" pro pohyb cyklistů po městské části 
Aktivity naplňující intervenci 
141. Odborná podsekce Komise životního prostředí ÚMČ Praha 21 připraví podklady pro zadání zpracování dopravního generelu 
142. projednání  s veřejností 
143. Vypracování projektu 
144. Realizace projektu 
Časový výhled a priorita 
2013-2017, Příprava studie 2013 
Projednání s veřejností 2013 - 2014 
Zpracování projektu 2014 
Realizace 2015 - 2017, priorita dlouhodobá,  
Způsob realizace 
investiční 
Hrubý odhad finančních nákladů 
3000000 Kč, externí zdroje: ANO 

Garanti 
Garant opatření: Vladimíra Kozáková,  vedoucí odboru životního prostředí a dopravy 
Politický garant: Jan Slezák, místostarosta 
Odborný garant: Podsekce pro cyklistiku v Komisi životního prostředí ÚMČ Praha 21 
Národní cyklokoordinátor 
Klíčoví účastníci 
Odbor majetku a investic 
Indikátory 
Projekt schválený Radou MČ Praha 21 x délka cyklotras (v km) 

Související intervence a opatření 
B.4.1.2 Zpracovat podklady pro zadání zpracování nového dopravního generelu pro podporu alternativní dopravy  

 

Zpracoval:  Vladimíra Kozáková, vedoucí odboru životního prostředí a dopravy



LIST OPATŘENÍ č. 

C.1.1.1 

Zpracovat demografickou studii a zajistit data 
potřebná pro další rozhodování o kapacitě 

Cíl: C.1.1 Navýšení kapacity mateřských škol zřizovaných MČ 

C -  VZDĚLÁVÁNÍ A VÝCHOVA C.1 Předškolní vzdělávání 
 

Problém, který opatření řeší 

Při neznalosti vývoje demografické křivky nemožnost plánování 

 
Cíle opatření 
60. Získat kvalitní podklad pro další rozhodování ve vývoji naplněnosti mateřských škol v MČ Praha 21 
Aktivity naplňující intervenci 
145. Uzavřít smlouvu o spolupráci se zpracovatelem VŠE 
146. Spolupracovat nad získáním potřebných dat 
147. Zpracovaná demografická studie 
148.  
Časový výhled a priorita 
2012-2013, Smlouva 2012 
Spolupráce 2012 - 2013 
Hotová studie 2013, priorita aktuální,  
Způsob realizace 
neinvestiční 
Hrubý odhad finančních nákladů 
50000 Kč, externí zdroje: NE 

Garanti 
Garant opatření: Iva Hájková, vedoucí odboru školství, kultura a místní agendy 21 
Politický garant: Karla Jakob Čechová, radní 
Odborný garant: Vysoká škola ekonomická 
Klíčoví účastníci 
OŠKMA21 
Odbor evidence obyvatel ÚMČ Praha 21 
Vysoká škola ekonomická 
Indikátory 
Rada MČ Praha 21 schválila zpracovanou Demografickou studii - usnesení 

Související intervence a opatření 
C.2.1.1 Zpracovat demografickou studii a zajistit data potřebná pro další rozhodování o kapacitě 

 

Zpracoval:  Iva Hájková, vedoucí odboru školství, kultury, MA21



LIST OPATŘENÍ č. 

C.1.1.2 

Navýšit kapacitu mateřských škol o minimálně tři 
třídy 

Cíl: C.1.1 Navýšení kapacity mateřských škol zřizovaných MČ 

C -  VZDĚLÁVÁNÍ A VÝCHOVA C.1 Předškolní vzdělávání 
 

Problém, který opatření řeší 

Aktuální nedostatek kapacit mateřských škol 
Optimální řešení navyšování kapacit 

 
Cíle opatření 
61. Získat kvalitní koncepční dokument 
62. Zpracovat analýzu dostupných možností navýšení stávající kapacity s důrazem na finanční náročnost a další využití v situaci 

poklesu poptávky v dalších letech (pronájem objektů pro další detašovaná pracoviště, kontejnerov 
Aktivity naplňující intervenci 
149. Analýza současného stavu 
150. Analýza možností s určením fianční a časové náročnosti 
151. Hotová analýza 
152. Realizace projektu výstavby/přestavby pro navýšení kapacit 
Časový výhled a priorita 
2012-2013, Analýza současného stavu 2012 
Analýza možností 2012, priorita aktuální,  
Způsob realizace 
investiční 
Hrubý odhad finančních nákladů 
7000000 Kč, externí zdroje: ANO 

Garanti 
Garant opatření: Soňa Beroušková, vedoucí odboru majetku a investic 
Politický garant: Karla Jakob Čechová, radní 
Odborný garant: ředitelky mateřských škol 
OŠKMA21 
Klíčoví účastníci 
Odbor školství, kultury, MA21 
Odbor majetku a investic ÚMČ Praha 21 
Finanční odbor ÚMČ Praha 21 
Indikátory 
Rada MČ Praha 21 schválila analýzu - usnesení 

Související intervence a opatření 
C. 2.1.2 Zpracovat analýzu dostupných možností navýšení stávající kapacity s důrazem na finanční náročnost a další využití v 
situaci poklesu poptávky v dalších letech 
A.3.1.6 Realizace investičních opatření k zajištění dostatečné kapacity Masarykovy základní školy 
A.3.1.5 Zrekonstruovat mateřskou školu Sedmikráska v ul. Lišická 

 

Zpracoval:  Iva Hájková, vedoucí odboru školství, kultury, MA21



LIST OPATŘENÍ č. 

C.1.2.1 

Zajistit vícezdrojové financování 

Cíl: C.1.2 Vyřešení nedostačujícího financování místních mateřských škol 

C -  VZDĚLÁVÁNÍ A VÝCHOVA C.1 Předškolní vzdělávání 
 

Problém, který opatření řeší 

Mateřské školy nemají finanční prostředky na hrazení grantového pracovníka nebo externí 
zpracovatelské firmy 
Nemají zkušenost s podáváním grantů, monitoringem, vykazováním, udržitelností 
 
Cíle opatření 
63. Aktivně vyhledávat sponzory a granty na podporu vzdělávání a výchovy 
64. Zajistit osobu na ÚMČ odpovědnou za monitorování externích zdrojů, zpracování a podání žádostí a celkovou administraci 

projektů 
65. Co největší využívání externích zdrojů ke zkvalitnění výuk 
Aktivity naplňující intervenci 
153. Ve struktuře ÚMČ stanovit zodpovědnost za monitorování externích zdrojů pro vzdělávání a výchovu, administraci projektů, 

zpracování a podání žádostí 
154. Zjištění možnosti financování nového pracovníka z rozpočtu městské části 
155. Změna v organizačím řádu ÚMČ a je 
Časový výhled a priorita 
2013-2015, Změna organizačního řádu 2013 
Přijetí nového pracovníka 2014 - 2015, priorita aktuální,  
Způsob realizace 
organizační 
Hrubý odhad finančních nákladů 
1000000 Kč, externí zdroje: ANO 

Garanti 
Garant opatření: Vladimír Saitz, tajemník 
Politický garant: Karla Jakob Čechová, radní 
Odborný garant: Ředitelky mateřských škol 
Klíčoví účastníci 
Ředitelky mateřských škol Tajemník ÚMČ Praha 21 
Starosta MČ Praha 21 
Indikátory 
Výše finančních prostředků získaných z externích zdrojů využitých pro vzdělávání a výchovu (v Kč) 

Související intervence a opatření 
C.2.2.1 Zajistit osobu na ÚMČ odpovědnou za monitorování externích zdrojů, zpracování a podání žádostí a celkovou 
administraci projektů 
C.2.2.2 Zpracovat jednotný postup pravidelného oslovování sponzorů 

 

Zpracoval:  Iva Hájková, vedoucí odboru školství, kultury, MA21



LIST OPATŘENÍ č. 

C.1.2.2 

Řešit ve spolupráci s Magistrátem hl. města Prahy 
systém přidělování finančních prostředků na 
zajišťovací personál (grantový pracovník, asistenti 
pedagoga, případně další  
poradenské/specializované služby). 

Cíl: C.1.2 Vyřešení nedostačujícího financování místních mateřských škol 

C -  VZDĚLÁVÁNÍ A VÝCHOVA C.1 Předškolní vzdělávání 
 

Problém, který opatření řeší 

Opožděné nebo nedostačující přidělování finančních prostředků z Magistrátu hl. města 
Prahy 

 
Cíle opatření 
66. Schopnost škol zajistit finančně zajišťovací personál a tím zvýšit úroveň vzdělávání 
Aktivity naplňující intervenci 
156. Vést jednání s příslušným odborem Magistrátu hl. města Prahy 
Časový výhled a priorita 
2013-2014, Zahájení jednání na Magistrátu hl. města Prahy 2013, priorita krátkodobá,  
Způsob realizace 
neinvestiční 
Hrubý odhad finančních nákladů 
0 Kč, externí zdroje: NE 

Garanti 
Garant opatření: Iva Hájková, vedoucí odboru školství, kultura a místní agendy 21 
Politický garant: Karla Jakob Čechová, radní 
Odborný garant: Magistrát hl. města Prahy 
Klíčoví účastníci 
Odbor školství, kultury, MA21 
Ředitelky MŠ 
Indikátory 
Školy obdrží finanční prosředky od Magistrátu hl. města Prahy 

Související intervence a opatření 
C.2.2.3 Řešit ve spolupráci s Magistrátem hl. města Prahy systém přidělování finančních prostředků na zajišťovací personál 
(grantový pracovník, asistenti pedagoga, případně další  poradenské/specializované služby) 

 

Zpracoval:  Iva Hájková, vedoucí odboru školství, kultury, MA21



LIST OPATŘENÍ č. 

C.1.3.1 

Definovat minimální kvalitu služby předškolního 
vzdělávání 

Cíl: C.1.3 Zvýšit úroveň a kvalitu vzdělání 

C -  VZDĚLÁVÁNÍ A VÝCHOVA C.1 Předškolní vzdělávání 
 

Problém, který opatření řeší 

Není určen směr dalšího vývoje předškolního vzdělávání v návaznosti na potřevy občanů 

 
Cíle opatření 
67. Kvalitní vzdělávací předškolní systém v návaznosti na potřeby občanů 
Aktivity naplňující intervenci 
157. Dotazníkové šetření 
158. Zjistit představy občanů MČ Praha 21 o optimální podobě předškolního vzdělávání (forma, kvalita služby, personální zajištění, 

spolupráce s rodiči, MŠ a ZŠ) 
159. Zpracování výsledků 
160. Veřejné představení výsledků 
161. Zapracování do školské koncepc 
Časový výhled a priorita 
2013-2013, Dotazníkové šetření 2013 
Zpracování výsledků 2013 
Veřejné představení 2013 
Zapracování do školské koncepce 2014, priorita krátkodobá,  
Způsob realizace 
neinvestiční 
Hrubý odhad finančních nákladů 
5000 Kč, externí zdroje: NE 

Garanti 
Garant opatření: Iva Hájková, vedoucí odboru školství, kultura a místní agendy 21 
Politický garant: Karla Jakob Čechová, radní 
Odborný garant: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy 
Klíčoví účastníci 
Odbor školství, kultury, MA21 
Ředitelky MŠ 
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy 
Indikátory 
Zpracovaná analýza shválená Radou MČ Praha 21 

Související intervence a opatření 
C.2.3.1 Definovat minimální kvalitu služby základního vzdělávání 

 

Zpracoval:  Iva Hájková, vedoucí odboru školství, kultury, MA21



LIST OPATŘENÍ č. 

C.1.3.2 

Realizovat školskou koncepci pro předškolní 
vzdělávání 

Cíl: C.1.3 Zvýšit úroveň a kvalitu vzdělání 

C -  VZDĚLÁVÁNÍ A VÝCHOVA C.1 Předškolní vzdělávání 
 

Problém, který opatření řeší 

Nekoncepční rozvoj školství 
 
Cíle opatření 
68. Koncepční rozvoj školství v MČ Praha 21 
69. Stanovení indikátorů pro měření úrovně naplnění a kvality předškolního vzdělávání 
70. pravidelné vyhodnocování trendů 
Aktivity naplňující intervenci 
162. Zpracovat školskou koncepci pro předškolní vzdělávání dle platné legislativy a dle možností MŠ a MČ 
163. Definování minimální kvality služby předškolního vzdělávání 
164. Projednání s ředitelkami MŠ a veřejností 
165. Schválení Zastupitelstvem MČ Praha 21 
Časový výhled a priorita 
2012-2014, Zpracování koncepce 2013 - 2014 
Projednání 2014 
Schválení ZMČ 2012, priorita krátkodobá,  
Způsob realizace 
neinvestiční 
Hrubý odhad finančních nákladů 
5000 Kč, externí zdroje: NE 

Garanti 
Garant opatření: Iva Hájková, vedoucí odboru školství, kultura a místní agendy 21 
Politický garant: Karla Jakob Čechová, radní 
Odborný garant: Ředitelky mateřských škol 
Klíčoví účastníci 
Odbor školství, kultury, MA21 
Ředitelky MŠ 
Rodičovská veřejnost 
Indikátory 
Zpracovaná koncepce schválená ZastupitelstvemMČ Praha 21 

Související intervence a opatření 
C. 2.3.2 Zpracovat a realizovat školskou koncepci pro základní vzdělávání dle platné legislativy a dle možností základní školy a 
městské části 

 

Zpracoval:  Iva Hájková, vedoucí odboru školství, kultury, MA21



LIST OPATŘENÍ č. 

C.1.4.1 

Zpracovat motivační systém pro pedagogické 
pracovníky mateřských škol orientovaný na kvalitu 

Cíl: C.1.4 Motivace a stabilizace personálu místních mateřských škol 

C -  VZDĚLÁVÁNÍ A VÝCHOVA C.1 Předškolní vzdělávání 
 

Problém, který opatření řeší 

Nízké finanční ohodnocení ze státního rozpočtu 

 
Cíle opatření 
71. Motivovat zaměstnance ke kvalitní práci 
Aktivity naplňující intervenci 
166. Vyhradit v rozpočtu MČ zdroje na mimořádné odměny pracovníků MŠ jako ocenění kvalitní práce 
167. Zařadit do kapitoly Školství rozpočtu MČ finanční prostředky 
168. Ve spolupráci s ředitelkami škol sledovat kvalitní přístup k práci 
169. Nastavit formu oceňování (u příleži 
Časový výhled a priorita 
2013-2022, Zařadit finance do rozpočtu MČ 2012 
Odměňování 2013 a průběžně, priorita dlouhodobá,  
Způsob realizace 
investiční 
Hrubý odhad finančních nákladů 
100000 Kč, externí zdroje: NE 

Garanti 
Garant opatření: Iva Hájková, vedoucí odboru školství, kultura a místní agendy 21 
Politický garant: Karla Jakob Čechová, radní 
Odborný garant: Ředitelky mateřských škol 
Klíčoví účastníci 
OŠKMA21 
Finanční odbor ÚMČ Praha 21 
Ředitelky MŠ 
Indikátory 
V rozpočtu MČ jsou v kapitole Školství finanční prostředky, rozpočet schválen ZastupitelstvemMČ Praha 21 

Související intervence a opatření 
C.2.4.1 Zpracovat motivační systém pro pedagogické školské pracovníky orientovaný na kvalitu a výsledky 

 

Zpracoval:  Iva Hájková, vedoucí odboru školství, kultury, MA21



LIST OPATŘENÍ č. 

C.1.4.2 

Vyhradit v rozpočtu městské části zdroje pro další 
vzdělávání pedagogických pracovníků. 

Cíl: C.1.4 Motivace a stabilizace personálu místních mateřských škol 

C -  VZDĚLÁVÁNÍ A VÝCHOVA C.1 Předškolní vzdělávání 
 

Problém, který opatření řeší 

Nemožnost kvalitního DVPP 

 
Cíle opatření 
72. Kvalitní pedagogické pracovníky 
Aktivity naplňující intervenci 
170. Ředitelky mateřských škol zpracují plán dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků 
171. Zařadit do kapitoly Školství rozpočtu MČ Praha 21 finanční prostředky 
172.  
Časový výhled a priorita 
2013-2022, zařadit finance do rozpočtu MČ 2012 a dále průběžně každým rokem, priorita dlouhodobá,  
Způsob realizace 
investiční 
Hrubý odhad finančních nákladů 
100000 Kč, externí zdroje: NE 

Garanti 
Garant opatření: Iva Hájková, vedoucí odboru školství, kultura a místní agendy 21 
Politický garant: Karla Jakob Čechová, radní 
Odborný garant: Ředitelky mateřských škol 
Klíčoví účastníci 
Odbor školství, kultury, MA21 
Finanční odbor ÚMČ Praha 21 
Ředitelky MŠ 
Indikátory 
V rozpočtu městské části jsou v kapitole Školství finanční prostředky, rozpočet schválen ZastupitelstvemMČ Praha 21 

Související intervence a opatření 
C.2.4.2 Zajistit prohloubení pedagogického vzdělání školských pracovníků 

 

Zpracoval:  Iva Hájková, vedoucí odboru školství, kultury, MA21



LIST OPATŘENÍ č. 

C.1.4.3 

Posílit postavení pedagogických pracovníků v 
rámci komunity MČ Praha 21 (medializace úspěchů 
a mimořádných výsledků jednotlivých pedagogů, 
zveřejnění „profesionálního profilu“ jednotlivých 
pedagogů apod.) 

Cíl: C.1.4 Motivace a stabilizace personálu místních mateřských škol 

C -  VZDĚLÁVÁNÍ A VÝCHOVA C.1 Předškolní vzdělávání 
 

Problém, který opatření řeší 

Slabá prestiž pedagogických pracovníků 

 
Cíle opatření 
73. Posílit prestiž pedagogických pracovníků 
Aktivity naplňující intervenci 
173. Zahájit jednání s ředitelkami MŠ a vysvětlit smysl a opatření 
174. Průběžně medializovat úspěchy s provázáním na odměňování 
Časový výhled a priorita 
2013-2022, Zahájit jednání 2012 - 2013 
Průběžná medializace, priorita krátkodobá,  
Způsob realizace 
neinvestiční 
Hrubý odhad finančních nákladů 
9000 Kč, externí zdroje: NE 

Garanti 
Garant opatření: Iva Hájková, vedoucí odboru školství, kultura a místní agendy 21 
Politický garant: Karla Jakob Čechová, radní 
Odborný garant: Ředitelky mateřských škol 
Klíčoví účastníci 
OŠKMA21 
Redakční rada 
Ředitelky MŠ 
Indikátory 
Počet uveřejněných mimořádných výsledků pedagogických pracovníků za rok v Újezdském zpravodaji 

Související intervence a opatření 
C.1.4.1 Zpracovat motivační systém pro pedagogické pracovníky mateřských škol orientovaný na kvalitu 
C.2.4.3 Posílit postavení pedagogických pracovníků v rámci komunity MČ Praha 21 
 

 

Zpracoval:  Iva Hájková, vedoucí odboru školství, kultury, MA21



LIST OPATŘENÍ č. 

C.2.1.1 

Zpracovat demografickou studii a zajistit data 
potřebná pro další rozhodování o kapacitě 

Cíl: C.2.1 Vyřešení kapacity základní školy tak, aby pokrývala skutečnou poptávku po zařazení 
místních dětí ke školnímu vzdělávání (100%) 
C -  VZDĚLÁVÁNÍ A VÝCHOVA C.2 Školní vzdělávání 
 

Problém, který opatření řeší 

Při neznalosti vývoje demografické křivky nemožnost plánování 

 
Cíle opatření 
74. Získat kvalitní podklad pro další rozhodování ve vývoji naplněnosti základní školy 
Aktivity naplňující intervenci 
175. Uzavřít smlouvu o spolupráci se zpracovatelem VŠE 
176. Spolupracovat nad získáním potřebných dat 
177. Zpracovaná demografická studie 
178.  
Časový výhled a priorita 
2012-2013, Smlouva 2012 
Spolupráce 2012 - 2013 
Hotová studie 2013, priorita aktuální,  
Způsob realizace 
investiční 
Hrubý odhad finančních nákladů 
50000 Kč, externí zdroje: NE 

Garanti 
Garant opatření: Iva Hájková, vedoucí odboru školství, kultura a místní agendy 21 
Politický garant: Karla Jakob Čechová, radní 
Odborný garant: Vysoká škola 
ekonomická 
Klíčoví účastníci 
Odbor školství, kulury, MA21 
Odbor evidence obyvatel ÚMČ Praha 21 
Vysoká škola ekonomická 
Indikátory 
Rada MČ Praha 21 schválila zpracovanou Demografickou studii - usnesení 

Související intervence a opatření 
C.1.1.1 Zpracovat demografickou studii a zajistit data potřebná pro další rozhodování o kapacitě 

 

Zpracoval:  Iva Hájková, vedoucí odboru školství, kultury, MA21



LIST OPATŘENÍ č. 

C.2.1.2 

Zpracovat analýzu dostupných možností navýšení 
stávající kapacity s důrazem na finanční náročnost 
a další využití v situaci poklesu poptávky v dalších 
letech 

Cíl: C.2.1 Vyřešení kapacity základní školy tak, aby pokrývala skutečnou poptávku po zařazení 
místních dětí ke školnímu vzdělávání (100%) 
C -  VZDĚLÁVÁNÍ A VÝCHOVA C.2 Školní vzdělávání 
 

Problém, který opatření řeší 

Optimální řešení navyšování kapacit 

 
Cíle opatření 
75. Získat kvalitní koncepční dokument 
Aktivity naplňující intervenci 
179. Analýza současného stavu 
180. Analýza možností s určením fianční a časové náročnosti 
181. Hotová analýza 
Časový výhled a priorita 
2012-2012, analýza současného stavu 2012 
analýza možností 2012, priorita aktuální,  
Způsob realizace 
neinvestiční 
Hrubý odhad finančních nákladů 
2000 Kč, externí zdroje: NE 

Garanti 
Garant opatření: Soňa Beroušková, vedoucí Odboru majetku a investic 
Politický garant: Karla Jakob Čechová, radní 
Odborný garant: Ředitelky mateřských škol 
Klíčoví účastníci 
Odbor školství, kultury, MA21 
Odbor majetku a investic ÚMČ Praha 21 
Finanční odbor ÚMČ Praha 21 
Indikátory 
Rada MČ Praha 21schválila analýzu - usnesení 

Související intervence a opatření 
C. 1.1.2 navýšit kapacitu mateřských škol o minimálně tři třídy 
A.3.1.6 Realizace investičních opatření k zajištění dostatečné kapacity Masarykovy základní školy 

 

Zpracoval:  Iva Hájková, vedoucí odboru školství, kultury, MA21



LIST OPATŘENÍ č. 

C.2.2.1 

Zajistit osobu na ÚMČ odpovědnou za monitorování 
externích zdrojů, zpracování a podání žádostí a 
celkovou administraci projektů 

Cíl: C.2.2 Vyřešení nedostačujícího financování základní školy 

C -  VZDĚLÁVÁNÍ A VÝCHOVA C.2 Školní vzdělávání 
 

Problém, který opatření řeší 

Základní škola nemá finanční prostředky na hrazení grantového pracovníka nebo externí 
zpracovatelské firmy. Nemají zkušenost s podáváním grantů, monitoringem, vykazováním, 
udržitelností 
 
Cíle opatření 
76. Co největší využívání externích zdrojů ke zkvalitnění výuky a vybavení školy 
Aktivity naplňující intervenci 
182. Zjištění možnosti financování nového pracovníka z rozpočtu MČ 
183. Změna v organizačím řádu ÚMČ a její schválení v Radiu MČ Praha 21 
184. Výběrové řízení 
185. Uzavření pracovní smlouvy 
Časový výhled a priorita 
2013-2014, změna organizačního řádu 2013 
přijetí nového pracovníka 2014 - 2015, priorita krátkodobá,  
Způsob realizace 
organizační 
Hrubý odhad finančních nákladů 
1000000 Kč, externí zdroje: ANO 

Garanti 
Garant opatření: Vladimír Saitz, tajemník 
Politický garant: Pavel Roušar, starosta 
Odborný garant: Rada MČ Praha 21 
Klíčoví účastníci 
Ředitel ZŠ 
Tajemník ÚMČ Praha 21 
Starosta MČ Praha 21 
Indikátory 
Pracovník je zaměstnan, výše finančních prostředků získaných z externích zdrojů (v Kč) 

Související intervence a opatření 
C.1.2.1 Zajistit vícezdrojové financování 

 

Zpracoval:  Iva Hájková, vedoucí odboru školství, kultury, MA21



LIST OPATŘENÍ č. 

C.2.2.2 

Zpracovat jednotný postup pravidelného 
oslovování sponzorů 

Cíl: C.2.2 Vyřešení nedostačujícího financování základní školy 

C -  VZDĚLÁVÁNÍ A VÝCHOVA C.2 Školní vzdělávání 
 

Problém, který opatření řeší 

Nedostatečné financování základní školy 

 
Cíle opatření 
77. Posílit financování převážně vybavenosti školy, školního hřiště a  výukových programů pro žáky 
Aktivity naplňující intervenci 
186. Analýza současného stavu ředitelem základní školy 
187. Zpracování postupu 
Časový výhled a priorita 
2012-2013, Analýza současného stavu 2012 - 2013 
Zpracování postupu 2013, priorita aktuální,  
Způsob realizace 
neinvestiční 
Hrubý odhad finančních nákladů 
1000 Kč, externí zdroje: NE 

Garanti 
Garant opatření: Iva Hájková, vedoucí odboru školství, kultura a místní agendy 21 
Politický garant: Karla Jakob Čechová, radní 
Odborný garant: Ředitel Základní školy 
Klíčoví účastníci 
Odbor školství, kultury, MA21 
Ředitel ZŠ 
Indikátory 
Zpracovaný dokument projednaný v Radě MČ Praha 21 (vzetí na vědomí) 

Související intervence a opatření 
C.2.2.1 Zajistit osobu na ÚMČ odpovědnou za monitorování externích zdrojů, zpracování a podání žádostí a celkovou 
administraci projektů 

 

Zpracoval:  Iva Hájková, vedoucí odboru školství, kultury, MA21



LIST OPATŘENÍ č. 

C.2.2.3 

Řešit ve spolupráci s Magistrátem hl. města Prahy 
systém přidělování finančních prostředků na 
zajišťovací personál (grantový pracovník, asistenti 
pedagoga, případně další  
poradenské/specializované služby) 

Cíl: C.2.2 Vyřešení nedostačujícího financování základní školy 

C -  VZDĚLÁVÁNÍ A VÝCHOVA C.2 Školní vzdělávání 
 

Problém, který opatření řeší 

Opožděné nebo nedostačující přidělování finančních prostředků z Magistrátu hl. města 
Prahy 

 
Cíle opatření 
78. Schopnost školy zajistit finančně zajišťovací personál a tím zvýšit úroveň vzdělávání 
Aktivity naplňující intervenci 
188. Průběžně vést jednání s příslušným odborem Magistrátu hl. města Prahy 
Časový výhled a priorita 
2013-2014, Zahájení jednání na MHMP 2013, priorita krátkodobá,  
Způsob realizace 
neinvestiční 
Hrubý odhad finančních nákladů 
0 Kč, externí zdroje: NE 

Garanti 
Garant opatření: Iva Hájková, vedoucí odboru školství, kultura a místní agendy 21 
Politický garant: Karla Jakob Čechová, radní 
Odborný garant: Magistrát hl. města Prahy 
Klíčoví účastníci 
Odbor školství, kultury, MA21 
Ředitel ZŠ 
Indikátory 
Škola obdrží finanční prosředky od Magistrátu hl. města Prahy 

Související intervence a opatření 
C.1.2.2 Řešit ve spolupráci s Magistrátem hl. města Prahy systém přidělování finančních prostředků na zajišťovací personál 
(grantový pracovník, asistenti pedagoga, případně další  poradenské/specializované služby) 

 

Zpracoval:  Iva Hájková, vedoucí odboru školství, kultury, MA21



LIST OPATŘENÍ č. 

C.2.3.1 

Definovat minimální kvalitu služby základního 
vzdělávání 
 

Cíl: C.2.3 Zvýšit úroveň a kvalitu vzdělání 

C -  VZDĚLÁVÁNÍ A VÝCHOVA C.2 Školní vzdělávání 
 

Problém, který opatření řeší 

Není určen směr dalšího vývoje školního vzdělávání v návaznosti na potřevy občanů 

 
Cíle opatření 
79. Kvalitní vzdělávací školský systém v návaznosti na potřeby občanů 
Aktivity naplňující intervenci 
189. Zjistit představy občanů MČ Praha 21 o optimální podobě základního vzdělávání (forma, kvalita služby, personální zajištění, 

spolupráce s rodiči, MŠ a ZŠ) 
190. Dotazníkové šetření 
191. Zpracování výsledků 
192. Veřejné představení výsledků 
193. Zapracování do školské koncepce 
Časový výhled a priorita 
2013-2014, Dotazníkové šetření 2013 
Zpracování výsledků 2013 
veřejné Představení 2013 
Zapracování do školské koncepce 2014, priorita krátkodobá,  
Způsob realizace 
neinvestiční 
Hrubý odhad finančních nákladů 
5000 Kč, externí zdroje: NE 

Garanti 
Garant opatření: Iva Hájková, vedoucí odboru školství, kultura a místní agendy 21 
Politický garant: Karla Jakob Čechová, radní 
Odborný garant: Ministerstvo mládeže a tělovýchovy 
Klíčoví účastníci 
OŠKMA21 
Ředitel ZŠ 
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy 
Indikátory 
Zpracovaná analýza shválená Radou MČ Praha 21 

Související intervence a opatření 
C.2.3.2 Zpracovat a realizovat školskou koncepci pro základní vzdělávání dle platné legislativy a dle možností základní školy a 
městské části 

 

Zpracoval:  Iva Hájková, vedoucí odboru školství, kultury, MA21



LIST OPATŘENÍ č. 

C.2.3.2 

Zpracovat a realizovat školskou koncepci pro 
základní vzdělávání dle platné legislativy a dle 
možností základní školy a městské části 

Cíl: C.2.3 Zvýšit úroveň a kvalitu vzdělání 

C -  VZDĚLÁVÁNÍ A VÝCHOVA C.2 Školní vzdělávání 
 

Problém, který opatření řeší 

Nekoncepční rozvoj školství 
 
Cíle opatření 
80. Koncepční rozvoj školství v MČ Praha 21 
81.  
Aktivity naplňující intervenci 
194. Zpracování koncepce 
195. Schválení Zastupitelstvem MČ Praha 21 
196. Projednání s ředitelem základní školy a veřejností 
197. uzavření smlouvy o naplnění koncepce s ředitelem školy 
198. stanovit měřitelné ukazatele plnění koncepce 
199. prosazování plnění koncepce prostřednictvím zá 
Časový výhled a priorita 
2012-2014, Zpracování koncepce 2013 - 2014 
Projednání 2014 
Schválení ZMČ 2012, priorita krátkodobá,  
Způsob realizace 
neinvestiční 
Hrubý odhad finančních nákladů 
15000 Kč, externí zdroje: NE 

Garanti 
Garant opatření: Iva Hájková, vedoucí odboru školství, kultura a místní agendy 21 
Politický garant: Karla Jakob Čechová, radní 
Odborný garant: Ředitel základní školy 
Klíčoví účastníci 
Odbor školství, kultury, MA21 
Ředitel ZŠ 
Rodičovská veřejnost 
Indikátory 
Zpracovaná koncepce schválená Zastupitelstvem MČ Praha 21 

Související intervence a opatření 
C.2.3.1 Definovat minimální kvalitu služby základního vzdělávání 
 

 

Zpracoval:  Iva Hájková, vedoucí odboru školství, kultury, MA21



LIST OPATŘENÍ č. 

C.2.4.1 

Zpracovat motivační systém pro pedagogické 
školské pracovníky orientovaný na kvalitu a 
výsledky 

Cíl: C.2.4 Motivovat a stabilizovat kvalitní personál místní základní školy 

C -  VZDĚLÁVÁNÍ A VÝCHOVA C.2 Školní vzdělávání 
 

Problém, který opatření řeší 

Nízké finanční ohodnocení ze státního rozpočtu 

 
Cíle opatření 
82. Motivovat zaměstnance ke kvalitní práci 
Aktivity naplňující intervenci 
200. Zařadit do kapitoly Školství rozpočtu MČ finanční prostředky 
201. Ve spolupráci s ředitelem školy sledovat kvalitní přístup k práci 
202. Nastavit formu oceňování a hodnocení 
203. využívat veřejného poděkování  (např. u příležitosti Dne učitelů) 
Časový výhled a priorita 
2013-2022, Zařadit finance do rozpočtu MČ 2012 
Odměňování 2013 a průběžně, priorita krátkodobá,  
Způsob realizace 
investiční 
Hrubý odhad finančních nákladů 
100000 Kč, externí zdroje: NE 

Garanti 
Garant opatření: Iva Hájková, vedoucí odboru školství, kultura a místní agendy 21 
Politický garant: Karla Jakob Čechová, radní 
Odborný garant: Ředitel základní školy 
Klíčoví účastníci 
Odbor školství, kultury, MA21 
Finanční odbor ÚMČ Praha 21 
Ředitel ZŠ 
Indikátory 
V rozpočtu MČ jsou v kapitole Školství finanční prostředky, rozpočet schválen Zastupitelstem MČ Praha 21 

Související intervence a opatření 
C.2.2.1 Zajistit osobu na ÚMČ odpovědnou za monitorování externích zdrojů, zpracování a podání žádostí a celkovou 
administraci projektů 
C.2.2.2 Zpracovat jednotný postup pravidelného oslovování sponzorů 

 

Zpracoval:  Iva Hájková, vedoucí odboru školství, kultury, MA21



LIST OPATŘENÍ č. 

C.2.4.2 

Zajistit prohloubení pedagogického vzdělání 
školských pracovníků 

Cíl: C.2.4 Motivovat a stabilizovat kvalitní personál místní základní školy 

C -  VZDĚLÁVÁNÍ A VÝCHOVA C.2 Školní vzdělávání 
 

Problém, který opatření řeší 

Nemožnost kvalitního dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků 

 
Cíle opatření 
83. Kvalitní pedagogické pracovníky 
Aktivity naplňující intervenci 
204. Ředitel základní školy zpracuje plán dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků 
205. Zařadit do kapitoly Školství rozpočtu MČ Praha 21 finanční prostředky 
206.  
Časový výhled a priorita 
2013-2022, Zařadit finance do rozpočtu MČ 2012 a dále průběžně každým rokem, priorita dlouhodobá,  
Způsob realizace 
investiční 
Hrubý odhad finančních nákladů 
100000 Kč, externí zdroje: NE 

Garanti 
Garant opatření: Iva Hájková, vedoucí odboru školství, kultura a místní agendy 21 
Politický garant: Karla Jakob Čechová, radní 
Odborný garant: Ředitel základní školy 
Klíčoví účastníci 
Odbor školství, kultury, MA21 
Finanční odbor ÚMČ Praha 21 
Ředitel ZŠ 
Indikátory 
V rozpočtu MČ jsou v kapitole Školství finanční prostředky, rozpočet schválen Zastupitelstem MČ Praha 21 

Související intervence a opatření 
C.2.4.1 Zpracovat motivační systém pro pedagogické školské pracovníky orientovaný na kvalitu a výsledky 

 

Zpracoval:  Iva Hájková, vedoucí odboru školství, kultury, MA21



LIST OPATŘENÍ č. 

C.2.4.3 

Posílit postavení pedagogických pracovníků v 
rámci komunity MČ Praha 21 

Cíl: C.2.4 Motivovat a stabilizovat kvalitní personál místní základní školy 

C -  VZDĚLÁVÁNÍ A VÝCHOVA C.2 Školní vzdělávání 
 

Problém, který opatření řeší 

Slabá prestiž pedagogických pracovníků 

 
Cíle opatření 
84. Posílit prestiž pedagogických pracovníků ve společnosti 
Aktivity naplňující intervenci 
207. Zahájit jednání s ředitelem základní školy a vysvětlit smysl a opatření 
208. Průběžně medializovat úspěchy s provázáním na odměňování 
209. veřejné vystupování žáků základní školy 
210. veřejná prezentace výsledků všech kroužků při základní škole 
211. medializace úspěchů a mim 
Časový výhled a priorita 
2013-2022, Zahájit jednání 2012 - 2013 
Průběžná medializace, priorita krátkodobá,  
Způsob realizace 
neinvestiční 
Hrubý odhad finančních nákladů 
50000 Kč, externí zdroje: NE 

Garanti 
Garant opatření: Iva Hájková, vedoucí odboru školství, kultura a místní agendy 21 
Politický garant: Karla Jakob Čechová, radní 
Odborný garant: Ředitel základní školy 
Klíčoví účastníci 
OŠKMA21 
Redakční rada 
Ředitel ZŠ 
Indikátory 
Počet uveřejněných mimořádných výsledků pedagogických pracovníků za rok v Újezdském zpravodaji 

Související intervence a opatření 
C.2.4.1 Zpracovat motivační systém pro pedagogické školské pracovníky orientovaný na kvalitu a výsledkyC.2.4.3 Posílit 
postavení pedagogických pracovníků v rámci komunity MČ Praha 21 
 

 

Zpracoval:  Iva Hájková, vedoucí odboru školství, kultury, MA21



LIST OPATŘENÍ č. 

C.2.4.4 

Zajistit byty pro pedagogy z bytového fondu 
městské části nebo pronájmem u soukromých 
vlastníků 

Cíl: C.2.4 Motivovat a stabilizovat kvalitní personál místní základní školy 

C -  VZDĚLÁVÁNÍ A VÝCHOVA C.2 Školní vzdělávání 
 

Problém, který opatření řeší 

Kvalitní pedagog odmítne práci z důvodu nevyřešené bytové otázky 

 
Cíle opatření 
85. Motivovat kvalitní mladé pedagogy k práci v základní škole 
86. stabilizovat mladé pedagogy v městské části a nabídnout jim nepeněžitou odměnu 
Aktivity naplňující intervenci 
212. Zajistit byt  
213. Uveřejnění inzerátu na kvalitního pedaoga 
214.  
Časový výhled a priorita 
2013-2014, Zajistit byt 2013 - 2014 
Inzerát 2014 a průběžně, priorita krátkodobá,  
Způsob realizace 
investiční 
Hrubý odhad finančních nákladů 
100000 Kč, externí zdroje: NE 

Garanti 
Garant opatření: Pavel Zeman, vedoucí odboru vedlejší hospodářské činnosti, správy bytů a údržby 
Politický garant: Jan Slezák, místostarosta 
Odborný garant: Ředitel základní školy 
Klíčoví účastníci 
Odbor školství, kultury, MA21 
vedoucí VHČ ÚMČ Praha 21 
Ředitel ZŠ 
Indikátory 
Byt vyčleněn usnesením Rady MČ Praha 21 

Související intervence a opatření 
A.2.1.5 Revize smluv na pronájem majetku městské části 

 

Zpracoval:  Iva Hájková, vedoucí odboru školství, kultury, MA21



LIST OPATŘENÍ č. 

C.2.4.5 

Zajistit vznik školního poradenského pracoviště 
jako podpory žákům i učitelům v situacích 
specifických poruch učení, speciálních vzdělávacích 
potřeb včetně formy integrace, nadání až 
mimořádného nadání, výchovných / kázeňských 
obtíží, prevence sociálně ne 

Cíl: C.2.4 Motivovat a stabilizovat kvalitní personál místní základní školy 

C -  VZDĚLÁVÁNÍ A VÝCHOVA C.2 Školní vzdělávání 
 

Problém, který opatření řeší 

Externí psycholog dochází do školy nárazově 

 
Cíle opatření 
87. Poradenské pracoviště v budově školy nebo v její blízkosti 
Aktivity naplňující intervenci 
215. Zjistit potřebnost tohoto pracoviště 
216. Zjistit možnosti financování 
217. Zajistit prostory 
218. Zajistit personál 
219. Uvést do provozu 
Časový výhled a priorita 
2013-2017, Zjistit potřebnost 2013 
Zjistit financování 2013 
Zajistit prostory 2014 - 2015 
Zajistit personál 2015 - 2016 
Uvedení do provozu 2017, priorita střednědobá,  
Způsob realizace 
investiční 
Hrubý odhad finančních nákladů 
2000000 Kč, externí zdroje: ANO 

Garanti 
Garant opatření: Soňa Beroušková, vedoucí odboru majetku a investic 
Politický garant: Karla Jakob Čechová, radní 
Odborný garant: Pedagogicko psychologická poradna 
Klíčoví účastníci 
Odbor školství, kultury, MA21 
vedoucí VHČ ÚMČ Praha 21 
Ředitel ZŠ 
Psycholog 
Výchovný poradce školy 
Indikátory 
Středisko uvedeno do provozu 

Související intervence a opatření 
C.2.3.2 Zpracovat a realizovat školskou koncepci pro základní vzdělávání dle platné legislativy a dle možností základní školy a 
městské části 

Zpracoval:  Iva Hájková, vedoucí odboru školství, kultury, MA 21



LIST OPATŘENÍ č. 

C.3.1.1 

Spolupracovat s nestátními neziskovými 
organizacemi při zřízení otevřeného klubu, 
nízkoprahového klubu a rodinného centra 

Cíl: C.3.1 Podpora mimoškolního vzdělávání pro všechny věkové kategorie 

C -  VZDĚLÁVÁNÍ A VÝCHOVA C.3 Mimoškolní vzdělávání a výchova 
 

Problém, který opatření řeší 

Sociálně ohrožené skupiny obyvatel nemají možnost trávit volný čas, vzdělávat se a lépe se 
začlenit do společnosti a pracovního procesu 

 
Cíle opatření 
88. Umožnit předcházení sociálně patologických 
89. Věnovat se sociálně ohroženým  skupinám 
Aktivity naplňující intervenci 
220. Zjistit potřeby - analýza 
221. Zajistit prostory ve spolupráci s provozovatelem nestnátní neziskové organizace 
Časový výhled a priorita 
2013-2014, Analýza 2013 
Zajistit prostory 2013 - 2014, priorita krátkodobá,  
Způsob realizace 
investiční 
Hrubý odhad finančních nákladů 
1000000 Kč, externí zdroje: ANO 

Garanti 
Garant opatření: Iva Hájková, vedoucí odboru školství, kultura a místní agendy 21 
Politický garant: Pavel Roušar, starosta 
Odborný garant: Komise volnočasových aktivit RMČ Praha 21 (KVA) 
Klíčoví účastníci 
Odbor školství, kultury, MA21 
Komise volnočasových aktivit RMČ Praha 24 
Indikátory 
Středisko uvedeno do provozu 

Související intervence a opatření 
E.2.1.3 Podporovat vznik nízkoprahového zařízení pro děti a mládež 

 

Zpracoval:  Iva Hájková, vedoucí odboru školství, kultury, MA21



LIST OPATŘENÍ č. 

C.3.1.2 

Zpracovat koncepci mimoškolního vzdělávání pro 
všechny věkové kategorie 

Cíl: C.3.1 Podpora mimoškolního vzdělávání pro všechny věkové kategorie 

C -  VZDĚLÁVÁNÍ A VÝCHOVA C.3 Mimoškolní vzdělávání a výchova 
 

Problém, který opatření řeší 

Neexistence vzdělávání v MČ Praha 21 pro širokou veřejnost 

 
Cíle opatření 
90. Realizovat potřebná vzdělávání 
91. Akademie volného času 
Aktivity naplňující intervenci 
222. Zjistit poptávku v komisích Rady MČ Praha 21 
223. Zjistit poptávku občanů-dospělých MČ Praha 21 po mimoškolním vzdělávání co do témat a formy 
224. Podle poptávky zjistit možnosti (okruh vzdělávání, prostory atd.) 
225. Zahájit vzdělávání 
226. Úzce spolupracovat a koordinovat 
Časový výhled a priorita 
2012-2022, Zajistit poptávku 2013 
Zajistit možnosti 2014 
zahájit vzdělávání 2015, priorita střednědobá,  
Způsob realizace 
neinvestiční 
Hrubý odhad finančních nákladů 
20000 Kč, externí zdroje: NE 

Garanti 
Garant opatření: Iva Hájková, vedoucí odboru školství, kultura a místní agendy 21 
Politický garant: Pavel Roušar, starosta 
Odborný garant: Komise volnočasových aktivit RMČ Praha 21 (KVA) 
Klíčoví účastníci 
Odbor školství, kultury, MA21 
Komise volnočasových aktivit RMČ Praha 21 
Indikátory 
Vzdělávání zahájeno x počet účastníků 

Související intervence a opatření 
D.1.2.5 Nabídnout vzdělávací pořady (újezdská občanská universita) týkající se občanské výchovy, mezigeneračních a rodinných 
vztahů, bezpečnosti občanů a základní finanční gramotnosti 

 

Zpracoval:  Iva Hájková, vedoucí odboru školství, kultury, MA21



LIST OPATŘENÍ č. 

D.1.1.1 

Zapojovat veřejnost do kulturních, sportovních a 
spolkových programů městské části, vstřícnost k 
prospěšným nápadům a aktivitám, společenské 
ocenění a propagace 

Cíl: D.1.1 Aktivní trávení volného času dětí, mládeže, dospělých i seniorů 

D -  VOLNOČASOVÉ AKTIVITY D.1 Kultura 
 

Problém, který opatření řeší 

Klesající návštěvnost kulturních aktivit 

 
Cíle opatření 
92. Aktivně vtahovat občany do dění v městské části a posilovat jejich sounáležitost s městskou částí 
Aktivity naplňující intervenci 
227. Aktivně spolupracovat s nestátními neziskovými organizacemi při organizační pomoci s jejich akcemi, propagací 
228. Vyhlašovat každoročně Občana roku a Čestného občana 
Časový výhled a priorita 
2013-2022, průběžně, priorita dlouhodobá,  
Způsob realizace 
organizační 
Hrubý odhad finančních nákladů 
50000 Kč, externí zdroje: Ano 

Garanti 
Garant opatření: Iva Hájková, vedoucí odboru školství, kultura a místní agendy 21 
Politický garant: Pavel Roušar, starosta 
Odborný garant: Komise volnočasových aktivit RMČ Praha 21 (KVA) 
Komise pro udělování čestného titulu 
Klíčoví účastníci 
OŠKMA21, Komise volnočasových aktivit RMČ Praha 21 (KVA) 
Komise pro udělování čestného titulu 
Nestátní neziskové organizace 
Indikátory 
Počet návštěvníků - zvyšující se návštěvnost 

Související intervence a opatření 
D.2.1.2 Veřejně oceňovat dosažené sportovní výsledky a úspěchy 

 

Zpracoval:  Iva Hájková, vedoucí odboru školství, kultury, MA21



LIST OPATŘENÍ č. 

D.1.1.2 

Zlepšit informování veřejnosti o volnočasových 
pořadech, akcích a nabídkách 

Cíl: D.1.1 Aktivní trávení volného času dětí, mládeže, dospělých i seniorů 

D -  VOLNOČASOVÉ AKTIVITY D.1 Kultura 
 

Problém, který opatření řeší 

Větší informovanost 

 
Cíle opatření 
93. Maximální možnou informovanost 
Aktivity naplňující intervenci 
229. Analýza současného způsobu informování 
230. Vypracování vhodného postupu informování 
231. Realizace 
Časový výhled a priorita 
2012-2013, Analýza 2012 
Vypracování postupu a jeho realizace 2013 a průběžně, priorita aktuální,  
Způsob realizace 
neinvestiční 
Hrubý odhad finančních nákladů 
5000 Kč, externí zdroje: NE 

Garanti 
Garant opatření: Iva Hájková, vedoucí odboru školství, kultura a místní agendy 21 
Politický garant: Pavel Roušar, starosta 
Odborný garant: Komise volnočasových aktivit RMČ (KVA) 
Klíčoví účastníci 
Odbor školství, kultury, MA21 
Komise volnočasových aktivit RMČ (KVA) 
Restaurace Level 
Nestátní neziskové organizace 
Indikátory 
Počet návštěvníků za měsíc - zvyšující se návštěvnost 

Související intervence a opatření 
D.1.1.3 Podporovat zřízení informačního a kulturního střediska. Využít potenciálu a prostorů knihovny a Muzea, zapojit i 
podatelnu ÚMČ Praha 21 
D.2.1.1 Informovat o činnosti újezdských sportovních klubů a propagovat jejich činnost 

 

Zpracoval:  Iva Hájková, vedoucí odboru školství, kultury, MA21



LIST OPATŘENÍ č. 

D.1.1.3 

Podporovat zřízení informačního a kulturního 
středisko. Využít potenciálu a prostorů knihovny a 
Muzea, zapojit i podatelnu ÚMČ Praha 21 

Cíl: D.1.1 Aktivní trávení volného času dětí, mládeže, dospělých i seniorů 

D -  VOLNOČASOVÉ AKTIVITY D.1 Kultura 
 

Problém, který opatření řeší 

Podporovat větší návštěvnost MČ Praha 21 

 
Cíle opatření 
94. Zřídit službu pro občany 
Aktivity naplňující intervenci 
232. Zpracování obsahu informací předávaných občanům 
233. Určení prostoru a času provozování 
234. Uvedení do provozu 
Časový výhled a priorita 
2012-2014, Zpracování obsahu informací 2012-2013 
Určení prostoru, doby a zajištění provozu 2013-2014 
Uvedení do provozu 2013-2014, priorita krátkodobá,  
Způsob realizace 
investiční 
Hrubý odhad finančních nákladů 
200000 Kč, externí zdroje: ANO 

Garanti 
Garant opatření: Iva Hájková, vedoucí odboru školství, kultura a místní agendy 21 
Politický garant: Pavel Roušar, starosta 
Odborný garant: Komise volnočasových aktivit RMČ (KVA) 
Klíčoví účastníci 
Odbor školství, kultury, MA21 
Komise volnočasových aktivit RMČ (KVA) 
Knihovna 
Muzeum 
Indikátory 
Počet návštěvníků za měsíc informačního střediska 

Související intervence a opatření 
D.1.1.2 Zlepšit informování veřejnosti o volnočasových pořadech, akcích a nabídkách 

 

Zpracoval:  Iva Hájková, vedoucí odboru školství, kultury, MA21



LIST OPATŘENÍ č. 

D.1.2.1 

Spolupracovat s nájemcem Polyfunkčního domu  na 
využití společenského sálu a zázemí 

Cíl: D.1.2 Rozšiřování nabídky pestrých kulturních akcí v městské části s podporou 
mezigenerační spolupráce a spolupráce nestátních neziskových organizací 
D -  VOLNOČASOVÉ AKTIVITY D.1 Kultura 
 

Problém, který opatření řeší 

Klesající návštěvnost občanů na kulturní pořady v městské části 
 
Cíle opatření 
95. Podpořit funkci polyfunkčního domu na kulturní středisko 
Aktivity naplňující intervenci 
235. Analýza možností aktivit v polyfunkčním domě 
236. Aktivně nabízet postory k využití 
Časový výhled a priorita 
2012-2022, Analýza možností 2012-2013 
Aktivně nabízet prostory průběžně, priorita dlouhodobá,  
Způsob realizace 
neinvestiční 
Hrubý odhad finančních nákladů 
50000 Kč, externí zdroje: NE 

Garanti 
Garant opatření: Iva Hájková, vedoucí odboru školství, kultura a místní agendy 21 
Politický garant: Pavel Roušar, starosta 
Odborný garant: Komise volnočasových aktivit RMČ (KVA) 
Klíčoví účastníci 
Odbor školství, kultury, MA21 
Vedoucí VHČ ÚMČ Praha 21 
Nájemce polyfukčního domu Level 
Komise volnočasových aktivit RMČ (KVA) 
Indikátory 
Počet akcí za měsíc 

Související intervence a opatření 
D.1.1.3 Podporovat zřízení informačního a kulturního střediska. Využít potenciálu a prostorů knihovny a Muzea, zapojit i 
podatelnu ÚMČ Praha 21 
D.2.1.1 Informovat o činnosti újezdských sportovních klubů a propagovat jejich činnost 

 

Zpracoval:  Iva Hájková, vedoucí odboru školství, kultury, MA21



LIST OPATŘENÍ č. 

D.1.2.2 

Spolupracovat při organizování kulturních akcí s 
ostatními provozovateli a organizacemi v městské 
části (škola, restaurace, knihkupectví, … ) 

Cíl: D.1.2 Rozšiřování nabídky pestrých kulturních akcí v městské části s podporou 
mezigenerační spolupráce a spolupráce nestátních neziskových organizací 
D -  VOLNOČASOVÉ AKTIVITY D.1 Kultura 
 

Problém, který opatření řeší 

Nutná součinnost ÚMČ Praha 21 při některých aktivtách nestátních neziskových organizací 
Zvýšení informovanosti 
 
Cíle opatření 
96. Zvýšit informovanost a návštěvnost 
Aktivity naplňující intervenci 
237. Oslovit nestátní neziskové organizace a provozovatele 
238. S pořádajícími organizacemi a provozovateli uzavřít Smlouvu o spolupráci 
239.  
Časový výhled a priorita 
2012-2022, Oslovení 2012-2013 
Uzavření Smluv o spolupráci 2013-2014, priorita dlouhodobá,  
Způsob realizace 
neinvestiční 
Hrubý odhad finančních nákladů 
30000 Kč, externí zdroje: NE 

Garanti 
Garant opatření: Iva Hájková, vedoucí odboru školství, kultura a místní agendy 21 
Politický garant: Pavel Roušar, starosta 
Odborný garant: Komise volnočasových aktivit RMČ (KVA) 
Klíčoví účastníci 
Odbor školství, kultury, MA21 
Nestátní neziskové orgaizace 
Provozovatelé 
Indikátory 
Počet uzavřených Smluv o spolupráci 

Související intervence a opatření 
D.1.1.2 Zlepšit informování veřejnosti o volnočasových pořadech, akcích a nabídkách 

 

Zpracoval:  Iva Hájková, vedoucí odboru školství, kultury, MA21



LIST OPATŘENÍ č. 

D.1.2.3 

Podporovat využití knihovny a muzea pro pořádání 
alternativních kulturních pořadů 

Cíl: D.1.2 Rozšiřování nabídky pestrých kulturních akcí v městské části s podporou 
mezigenerační spolupráce a spolupráce nestátních neziskových organizací 
D -  VOLNOČASOVÉ AKTIVITY D.1 Kultura 
 

Problém, který opatření řeší 

Nabídnout občanům aktivity, které v MČ Praha 21 dosud chybí 

 
Cíle opatření 
97. Nabídnout veřejnosti alternativní komorní pořady pro menší počet návštěvníků 
Aktivity naplňující intervenci 
240. Zpracovat možnosti pořadů 
241. Oslovit konkrétní osoby a společnosti k realizaci pořadů s určením podmínek 
Časový výhled a priorita 
2012-2022, Zpracovat možnosti 2013 
Oslovení 2013-2014 
Realizace 2014, priorita aktuální,  
Způsob realizace 
neinvestiční 
Hrubý odhad finančních nákladů 
20000 Kč, externí zdroje: NE 

Garanti 
Garant opatření: Iva Hájková, vedoucí odboru školství, kultura a místní agendy 21 
Politický garant: Pavel Roušar, starosta 
Odborný garant: Komise volnočasových aktivit RMČ (KVA) 
Klíčoví účastníci 
Odbor školství, kultury, MA21 
Knihovna 
Muzeum 
Indikátory 
Počet pořadů v knihovně, v muzeu 

Související intervence a opatření 
D.1.2.4 Zlepšit vybavenost muzea za podpory podnikatelských subjektů 

 

Zpracoval:  Iva Hájková, vedoucí odboru školství, kultury, MA21



LIST OPATŘENÍ č. 

D.1.2.4 

Zlepšit vybavenost muzea za podpory 
podnikatelských subjektů 

Cíl: D.1.2 Rozšiřování nabídky pestrých kulturních akcí v městské části s podporou 
mezigenerační spolupráce a spolupráce nestátních neziskových organizací 
D -  VOLNOČASOVÉ AKTIVITY D.1 Kultura 
 

Problém, který opatření řeší 

Muzeum potřebuje některé změny pro jeho zatraktivnění 
 
Cíle opatření 
98. Vybudovat kvalitní  prostory 
Aktivity naplňující intervenci 
242. Zjistit potřeby muzea v návaznosti na aktivity muzea 
243. Oslovit místní podnikatele 
244. Dovybavit muzeum 
Časový výhled a priorita 
2012-2013, Zjistit potřeby 2013 
Oslovení  podnikatelů 2013-2014 
Dovybavení 2014-2015, priorita krátkodobá,  
Způsob realizace 
investiční 
Hrubý odhad finančních nákladů 
20000 Kč, externí zdroje: ANO 

Garanti 
Garant opatření: Iva Hájková, vedoucí odboru školství, kultura a místní agendy 21 
Politický garant: Pavel Roušar, starosta 
Odborný garant: Muzejní rada 
Klíčoví účastníci 
Odbor školství, kultury, MA21 
Muzejní rada 
Podnikatelé 
Vedoucí VHČ Praha 21 
Indikátory 
Výše finančních prostředků 

Související intervence a opatření 
D.1.2.3 Podporovat využití knihovny a muzea pro pořádání alternativních kulturních pořadů 

 

Zpracoval:  Iva Hájková, vedoucí odboru školství, kultury, MA21



LIST OPATŘENÍ č. 

D.1.2.5 

Nabídnout vzdělávací pořady (újezdská občanská 
universita) týkající se občanské výchovy, 
mezigeneračních a rodinných vztahů, bezpečnosti 
občanů a základní finanční gramotnosti 

Cíl: D.1.2 Rozšiřování nabídky pestrých kulturních akcí v městské části s podporou 
mezigenerační spolupráce a spolupráce nestátních neziskových organizací 
D -  VOLNOČASOVÉ AKTIVITY D.1 Kultura 
 

Problém, který opatření řeší 

Absence vzdělávacích pořadů pro širokou veřejnost 

 
Cíle opatření 
99. Umožnit občanům další vzdělávání 
Aktivity naplňující intervenci 
245. Zjistit potřeby občanů 
246. Zjistit cílové skupiny 
247. Zahájit jednání s možnými lektory 
248. Začít realizovat pořady 
Časový výhled a priorita 
2012-2013, Zjistit potřeby 2013 
Zjistit cílové skupiny 2013 
zahájit jednání 2013-2014 
Začít realizovat 2014, priorita střednědobá,  
Způsob realizace 
neinvestiční 
Hrubý odhad finančních nákladů 
10000 Kč, externí zdroje: NE 

Garanti 
Garant opatření: Iva Hájková, vedoucí odboru školství, kultura a místní agendy 21 
Politický garant: Pavel Roušar, starosta 
Odborný garant: Vzdělávací střediska 
Klíčoví účastníci 
Odbor školství, kultury, MA21 
Nestátní neziskové organizace 
Vzdělávací střediska 
Indikátory 
Počet vzdělávacích pořadů x počet účastníků 

Související intervence a opatření 
D.1.1.3 Podporovat zřízení informačního a kulturního středisko. Využít potenciálu a prostorů knihovny a Muzea, zapojit i 
podatelnu ÚMČ Praha 21 
D.1.2.1 Spolupracovat s nájemcem Polyfunkčního domu  na využití společenského sálu a zázemí 
 

 

Zpracoval:  Iva Hájková, vedoucí odboru školství, kultury, MA21



LIST OPATŘENÍ č. 

D.1.3.1 

Podporovat činnost místních nestátních 
neziskových organizací a občansky prospěšných 
institucí pokrývajících volnočasové aktivity, 
spolupracovat s celopražskými, případně 
celostátními nestátními neziskovými organizacemi, 
zapojovat je do místních aktivit i 

Cíl: D.1.3. Podpora aktivit naplňujících zdravý životní styl s ohledem na zachování kvalitního 
životního prostředí 
D -  VOLNOČASOVÉ AKTIVITY D.1 Kultura 
 

Problém, který opatření řeší 

Sdílení zkušeností 
Vzájemná spolupráce 

 
Cíle opatření 
100. Posilovat postavení nestátních neziskových organizací 
Aktivity naplňující intervenci 
249. Udžovat Grantový systém MČ (GS) 
250. Oslovit pražské popř. celostátní NNO ke spolupráci 
251. Realizace společných aktivit 
Časový výhled a priorita 
2012-2022, Udžovat grantový systém- průběžně 
Oslovit 2012-2013 
Realizace 2013-2022 
, priorita dlouhodobá,  
Způsob realizace 
investiční 
Hrubý odhad finančních nákladů 
1500000 Kč, externí zdroje: ANO 

Garanti 
Garant opatření: Iva Hájková, vedoucí odboru školství, kultura a místní agendy 21 
Politický garant: Pavel Roušar, starosta 
Odborný garant: Nestátní neziskové organizace místní, pražské, celopražské 
Klíčoví účastníci 
Odbor školství, kultury, MA21 
Komise volnočasových aktivit RMČ (KVA) 
Nestátní neziskové organizace 
Indikátory 
Počet společných aktivit 

Související intervence a opatření 
D.3.2.1 Podporovat činnost nestátních neziskových organizací grantovým systémem městské části 
D.3.2.2 Podporovat vznik nových nestátních neziskových organizací  
D. 3.2.3 Vytvořit Nadační fond pro podporu nestátních neziskových organizací a jejich aktivit 
D.2.1.4 Udržovat účelný grantový systém městské části 

 

Zpracoval:  Iva Hájková, vedoucí odboru školství, kultury, MA21



LIST OPATŘENÍ č. 

D.1.3.2 

Podporovat firemní sponzoring a mecenášství 

Cíl: D.1.3. Podpora aktivit naplňujících zdravý životní styl s ohledem na zachování kvalitního 
životního prostředí 
D -  VOLNOČASOVÉ AKTIVITY D.1 Kultura 
 

Problém, který opatření řeší 

Málo finančních prostředků směřujících na podporu nestátních neziskových organizací 

 
Cíle opatření 
101. Posílit finanční oblast podpory kulturních aktivit 
Aktivity naplňující intervenci 
252. Oslovit místní podnikatele 
253. Uzavřít Darovací smlouvy  
254. Stanovit pravidla pro přispívání a způsob čerpání 
Časový výhled a priorita 
2012-2022, Oslovit místní podnikatele 2013 
Uzavřít smlouvy 2013 - 2014 
Stanovit pravidla 2013, priorita střednědobá,  
Způsob realizace 
investiční 
Hrubý odhad finančních nákladů 
5000 Kč, externí zdroje: ANO 

Garanti 
Garant opatření: Iva Hájková, vedoucí odboru školství, kultura a místní agendy 21 
Politický garant: Pavel Roušar, starosta 
Odborný garant: Komise volnočasových aktivit RMČ (KVA) 
Klíčoví účastníci 
Odbor školství, kultury, MA21 
Místní podnikatelé 
Indikátory 
Výše finančních prostředků 

Související intervence a opatření 
D.3.2.3 Vytvořit Nadační fond pro podporu nestátních neziskových organizací a jejich aktivit 

 

Zpracoval:  Iva Hájková, vedoucí odboru školství, kultury, MA21



LIST OPATŘENÍ č. 

D.2.1.1 

Informovat o činnosti újezdských sportovních 
klubů a propagovat jejich činnost 

Cíl: D.2.1 Kvalitní sportovní kluby a oddíly 

D -  VOLNOČASOVÉ AKTIVITY D.2  Sport 
 

Problém, který opatření řeší 

Větší zapojení obyvatel MČ Praha 21 do sportovních aktivit 

 
Cíle opatření 
102. Podpořit postavení sportovních klubů nejen v MČ Praha 21 
Aktivity naplňující intervenci 
255. Navázat spolupráci se sportovními kluby z důvodu nastavení pravidel propagace jejich činnosti 
Časový výhled a priorita 
2012-2022, Zahájení spolupráce 2012-2013 
Nastavení pravidel propagace 2013, priorita dlouhodobá,  
Způsob realizace 
neinvestiční 
Hrubý odhad finančních nákladů 
9000 Kč, externí zdroje: NE 

Garanti 
Garant opatření: Iva Hájková, vedoucí odboru školství, kultura a místní agendy 21 
Politický garant: Pavel Roušar, starosta 
Odborný garant: Komise volnočasových aktivit RMČ (KVA) 
Klíčoví účastníci 
Odbor školství, kultury, MA21 
Sportovní kluby 
Indikátory 
Počet článků 

Související intervence a opatření 
D.1.1.2 Zlepšit informování veřejnosti o volnočasových pořadech, akcích a nabídkách 

 

Zpracoval:  Iva Hájková, vedoucí odboru školství, kultury, MA21



LIST OPATŘENÍ č. 

D.2.1.2 

Veřejně oceňovat dosažené sportovní výsledky a 
úspěchy 

Cíl: D.2.1 Kvalitní sportovní kluby a oddíly 

D -  VOLNOČASOVÉ AKTIVITY D.2  Sport 
 

Problém, který opatření řeší 

Pochopení úcty ke sportovním výkonům 

 
Cíle opatření 
103. Motivovat ke sportovním výkonům a reprezentaci MČ Praha 21 
Aktivity naplňující intervenci 
256. Každoročně udělovat titul Občan roku 
Časový výhled a priorita 
2013-2022, každoročně během květnových dnů, priorita dlouhodobá,  
Způsob realizace 
neinvestiční 
Hrubý odhad finančních nákladů 
30000 Kč, externí zdroje: ANO 

Garanti 
Garant opatření: Iva Hájková, vedoucí odboru školství, kultura a místní agendy 21 
Politický garant: Pavel Roušar, starosta 
Odborný garant: Komise pro udělování čestného titulu 
Klíčoví účastníci 
Odbor školství, kultury, MA21 
Sportovní kluby 
Komise pro udělování čestného titulu 
Indikátory 
Počet oceněných za rok 

Související intervence a opatření 
D.1.1.1 Zapojovat veřejnost do kulturních, sportovních a spolkových programů městské části, vstřícnost k prospěšným nápadům 
a aktivitám, společenské ocenění a propagace 

 

Zpracoval:  Iva Hájková, vedoucí odboru školství, kultury, MA21



LIST OPATŘENÍ č. 

D.2.1.3 

Motivovat k získávání peněz z externích grantů a 
sponzoringu. Finanční spoluúčast městské části 

Cíl: D.2.1 Kvalitní sportovní kluby a oddíly 

D -  VOLNOČASOVÉ AKTIVITY D.2  Sport 
 

Problém, který opatření řeší 

Závislost na finančních prostředcích z rozpočtu MČ Praha 21 

 
Cíle opatření 
104. Podporovat navýšení finančních prostředků z externích zdrojů 
Aktivity naplňující intervenci 
257. Průběžně zasílat informace o možných dotacích a grantech 
258. Součinnost při zpracování žádostí 
Časový výhled a priorita 
2013-2022, průběžně, priorita dlouhodobá,  
Způsob realizace 
investiční 
Hrubý odhad finančních nákladů 
300000 Kč, externí zdroje: ANO 

Garanti 
Garant opatření: Iva Hájková, vedoucí odboru školství, kultura a místní agendy 21 
Politický garant: Pavel Roušar, starosta 
Odborný garant: Komise volnočasových aktivit RMČ (KVA) 
Klíčoví účastníci 
Odbor školství, kultury, MA21 
Komise volnočasových aktivit (KVA) 
Sportovní kluby 
Vyhlašovatelé výzev a grantů 
Indikátory 
Výše finančních prostředků získaných z externích zdrojů za rok 

Související intervence a opatření 
D.3.2.3 Vytvořit Nadační fond pro podporu nestátních neziskových organizací a jejich aktivit 
 

 

Zpracoval:  Iva Hájková, vedoucí odboru školství, kultury, MA21



LIST OPATŘENÍ č. 

D.2.1.4 

Udržovat účelný grantový systém městské části 

Cíl: D.2.1 Kvalitní sportovní kluby a oddíly 

D -  VOLNOČASOVÉ AKTIVITY D.2  Sport 
 

Problém, který opatření řeší 

Nedostatečné finanční prostředky oirganizací, sdružení, spolků na svůj rozvoj a pořádání 
akcí 
 
Cíle opatření 
105. Rozvoj aktivit místních nestátních neziskových organizací, klubů, sdružení 
Aktivity naplňující intervenci 
259. Každoročně aktualizovat grantový systém MČ Praha 21 s cílem maximální průhlednosti v přidělování grantů 
260.  
Časový výhled a priorita 
2012-2022, Aktualizovat grantový systém průběžně, priorita střednědobá,  
Způsob realizace 
neinvestiční 
Hrubý odhad finančních nákladů 
1500000 Kč, externí zdroje: NE 

Garanti 
Garant opatření: Iva Hájková, vedoucí odboru školství, kultura a místní agendy 21 
Politický garant: Pavel Roušar, starosta 
Odborný garant: Grantová komise MČ Praha 21 
Klíčoví účastníci 
Odbor školství, kultury, MA21 
Grantová komise MČ Praha 21 
Pracovnice ÚMČ Praha 21 přes oblast grantů 
Indikátory 
Usnesní Zastupitelstva MČ Praha 21 o schválení grantového systému 

Související intervence a opatření 
D.1.3.1 Podporovat činnost místních nestátních neziskových organizací a občansky prospěšných institucí pokrývajících 
volnočasové aktivity, spolupracovat s celopražskými, případně celostátními nestátními neziskovými organizacemi, zapojovat je 
do místních aktivit  
E.2.2.1 Zavést grantové řízení MČ Praha 21 v sociálních službách 

 

Zpracoval:  Iva Hájková, vedoucí odboru školství, kultury, MA21



LIST OPATŘENÍ č. 

D.2.2.1 

Podporovat výstavbu otevřených sportovišť a hřišť,  
do nových i stávajících sportovišť umisťovat 
cvičební prvky vhodné pro seniory, zpřístupnit 
stávající hřiště pro sportování veřejnosti, 
umisťovat alternativní sportovní prvky na 
veřejných prostorách 

Cíl: D.2.2 Rozvíjet neorganizované sportování 

D -  VOLNOČASOVÉ AKTIVITY D.2  Sport 
 

Problém, který opatření řeší 

Malé množství volně přístupných sportovišť pro dospělé občany a seniory 

 
Cíle opatření 
106. Umožnit  neorganizované sportování pro všechny věkové skuiny 
Aktivity naplňující intervenci 
261. Vytipovat vhodné lokality pro otevřená sportoviště 
262. Uspořádat plánovací setkání z důvodu umístění různých prvků 
263. Otevřít sportoviště pro veřejnost s určením provozního řádu 
264.  
Časový výhled a priorita 
2013-2015, Vytipovat lokality 2013 
Plánovací setkání 2013-2014 
Zpracovat studii, projekt 2014 
Instalece prvků, provozního řádu, uvedení do provozu 2014 - 2015, priorita střednědobá,  
Způsob realizace 
investiční 
Hrubý odhad finančních nákladů 
2000000 Kč, externí zdroje: ANO 

Garanti 
Garant opatření: Iva Hájková, vedoucí odboru školství, kultura a místní agendy 21 
Politický garant: Pavel Roušar, starosta 
Odborný garant: Komise volnočasových aktivit RMČ (KVA) 
Klíčoví účastníci 
Odbor školství, kultury, MA21 
Vedoucí Odboru majetku a investic ÚMČ Praha 21 
Cílové skupiny 
Indikátory 
Počet otevřených sportovit 

Související intervence a opatření 
D.2.2.2 Umožnit využívání školního hřiště se zajištěním správce 

 

Zpracoval:  Iva Hájková, vedoucí odboru školství, kultury, MA21



LIST OPATŘENÍ č. 

D.2.2.2 

Umožnit využívání školního hřiště se zajištěním 
správce 

Cíl: D.2.2 Rozvíjet neorganizované sportování 

D -  VOLNOČASOVÉ AKTIVITY D.2  Sport 
 

Problém, který opatření řeší 

Aktivní trávení volného času 

 
Cíle opatření 
107. Umožnost větší sportovní vyžití občanům Újezda nad Lesy 
Aktivity naplňující intervenci 
265. Stanovit pravidla pro využívání hřiště 
266. Opatřit hřiště provozním řádem 
267. Zajistit správce 
Časový výhled a priorita 
2013-2013, Stanovit pravidla 2012 - 2013 
Zajistit správce 2013, priorita střednědobá,  
Způsob realizace 
investiční 
Hrubý odhad finančních nákladů 
300000 Kč, externí zdroje: NE 

Garanti 
Garant opatření: Iva Hájková, vedoucí odboru školství, kultura a místní agendy 21 
Politický garant: Pavel Roušar, starosta 
Odborný garant: Ředitel základní školy 
Klíčoví účastníci 
Odbor školství, kultury, MA21 
Komise volnočasových aktivit RMČ (KVA) 
Základní škola 
Tajemník ÚMČ Praha 21 
Indikátory 
Hřiště je otevřeno pro veřejnost 

Související intervence a opatření 
D.2.2.1 Podporovat výstavbu otevřených sportovišť a hřišť,  do nových i stávajících sportovišť umisťovat cvičební prvky vhodné 
pro seniory, zpřístupnit stávající hřiště pro sportování veřejnosti , umisťovat alternativní sportovní prvky na veřejných 
prostorách 

 

Zpracoval:  Iva Hájková, vedoucí odboru školství, kultury, MA21



LIST OPATŘENÍ č. 

D.2.2.3 

Informovat o rozsahu využívání Klánovického lesa 
ke vhodným a přírodě přátelským sportovním 
aktivitám 

Cíl: D.2.2 Rozvíjet neorganizované sportování 

D -  VOLNOČASOVÉ AKTIVITY D.2  Sport 
 

Problém, který opatření řeší 

Vandalismus v lese 

 
Cíle opatření 
108. Posilovat infotmovanost občanů o potřebnosti a využitelnosti lesa 
Aktivity naplňující intervenci 
268. Instalovat v lese informační tabule 
269. Aktuální informace uveřejňovat na webu městské části a v Újezdském zpravodaji 
Časový výhled a priorita 
2014-2014, Instalace tabulí 2012 
Informace na webu MČ a v Újezdském zpravodaji průběžně, priorita střednědobá,  
Způsob realizace 
investiční 
Hrubý odhad finančních nákladů 
100000 Kč, externí zdroje: ANO 

Garanti 
Garant opatření: Iva Hájková, vedoucí odboru školství, kultura a místní agendy 21 
Politický garant: Radní MČ Praha 21 přes životní prostředí 
Odborný garant: Komise životního prostředí RMČ Praha 21 
Klíčoví účastníci 
Odbor školství, kultury, MA21 
Základní škola 
Vedoucí odboru životního prostředí a dopravy ÚMČ Praha 21 
Vedoucí odboru majetku a investic ÚMČ Praha 21 
Indikátory 
Otevření naučné cesty 

Související intervence a opatření 
F.1.1.2 Rozšiřovat nabídku vhodného rekreačního využití Klánovického lesa a to i pro občany z ostatních městských částí 

 

Zpracoval:  Iva Hájková, vedoucí odboru školství, kultury, MA21



LIST OPATŘENÍ č. 

D.3.1.1 

Podporovat výstavbu komunitního centra 
(variantou  novostavby  komunitního centra je 
rekonstrukce vhodných  prostor v majetku obce - 
skautská klubovna, bývalá knihovna atd.) 

Cíl: D.3.1 Vytvořit centrum spolkové činnosti, tzv. komunitní centrum 

D -  VOLNOČASOVÉ AKTIVITY D.3  Spolková činnost 
 

Problém, který opatření řeší 

Absence centralizovaného místa setkávání občanů 

 
Cíle opatření 
109. Vytvořit místo pro setkávání občanů 
Aktivity naplňující intervenci 
270. Zjistit potřebu občanů 
271. Zpracovat studii a projekt metodou plánovacího setkání s občany 
272. Zajistit financování 
273. Výstavba, rekonstrukce 
274. Uvedení do provozu 
275.  
Časový výhled a priorita 
2013-2017, Zjistit potřebu 2013 
Zpracovat studii a projekt metodou plánovacích setkání 2014 
Zajistit financování 2015 
Výstavba, rekonstrukce 2016 
Uvedení do provozu 2017 
, priorita dlouhodobá,  
Způsob realizace 
investiční 
Hrubý odhad finančních nákladů 
10000000 Kč, externí zdroje: ANO 

Garanti 
Garant opatření: Soňa Beroušková, vedoucí odboru majetku a investic 
Politický garant: Pavel Roušar, starosta 
Odborný garant: Fungující komunitní centrum v Praze 
Klíčoví účastníci 
Odbor školství, kultury, MA21 
Vedoucí odboru majetku a investic ÚMČ Praha 21 
Vedoucí odboru sociálních věcí ÚMČ Praha 21 
Nestátní neziskové organizace 
Indikátory 
Komunitní centrum je uvedeno do provozu x počet návštěvníků 

Související intervence a opatření 
E.2.1.1 Zpracování plánu sociálních služeb vycházející z analýzy potřeb občanů 

 

Zpracoval:  Iva Hájková, vedoucí odboru školství, kultury, MA21



LIST OPATŘENÍ č. 

D.3.2.1 

Podporovat činnost nestátních neziskových 
organizací grantovým systémem městské části 
(např. propagací a veřejným uznáním) 

Cíl: D.3.2 Kvalitní vztah městské části k tradicím – silná spolková činnost 

D -  VOLNOČASOVÉ AKTIVITY D.3  Spolková činnost 
 

Problém, který opatření řeší 

Malé množství finančních prostředků nestátních neziskových organizací 
 
Cíle opatření 
110. Rozvoj činnosti nestátních neziskových organizací 
Aktivity naplňující intervenci 
276. Udržovat grantový systém MČ Praha 21 
Časový výhled a priorita 
2013-2022, Každoročně aktualizovat grantový systém a vyčlenit pro jeho naplnění finanční prostředky z rozpočtu MČ, priorita 
aktuální,  
Způsob realizace 
investiční 
Hrubý odhad finančních nákladů 
1500000 Kč, externí zdroje: ANO 

Garanti 
Garant opatření: Iva Hájková, vedoucí odboru školství, kultura a místní agendy 21 
Politický garant: Pavel Roušar, starosta 
Odborný garant: Komise volnočasových aktivit (KVA) 
Klíčoví účastníci 
OŠKMA21, komise volnočasových aktivit (KVA), orgtanizace 
Indikátory 
Procentní podíl z rozpočtu MČ 

Související intervence a opatření 
D.1.3.1 Podporovat činnost místních nestátních neziskových organizací a občansky prospěšných institucí pokrývajících 
volnočasové aktivity, spolupracovat s celopražskými, případně celostátními nestátními neziskovými organizacemi, zapojovat je 
do místních aktivit i jako garanty a vzdělavatele 
E.2.2.5 Podporovat činnosti spolků 
 

 

Zpracoval:  Iva Hájková, vedoucí odboru školství, kultury, MA21



LIST OPATŘENÍ č. 

D.3.2.2 

Podporovat vznik nových nestátních neziskových 
organizací 

Cíl: D.3.2 Kvalitní vztah městské části k tradicím – silná spolková činnost 

D -  VOLNOČASOVÉ AKTIVITY D.3  Spolková činnost 
 

Problém, který opatření řeší 

Zvětšení pestrosti aktivit pro občany 

 
Cíle opatření 
111. Rozšířit množství aktivních nestátních neziskových organizací 
Aktivity naplňující intervenci 
277. Součinnost městské části a nově vznikajících nestátních neziskových organizací 
278.  
Časový výhled a priorita 
2013-2022, Součinnost průběžně, priorita dlouhodobá,  
Způsob realizace 
neinvestiční 
Hrubý odhad finančních nákladů 
9000 Kč, externí zdroje: NE 

Garanti 
Garant opatření: Iva Hájková, vedoucí odboru školství, kultura a místní agendy 21 
Politický garant: Pavel Roušar, starosta 
Odborný garant: Komise volnočasových aktivit (KVA) 
Klíčoví účastníci 
Odbor školství, kultury, MA21 
Komise volnočasových aktivit (KVA) 
Organizace 
Indikátory 
Počet nově vzniklých nestátních neziskových organizací 

Související intervence a opatření 
D.3.2.3 Vytvořit Nadační fond pro podporu nestátních neziskových organizací a jejich aktivit 
E.2.2.5 Podporovat činnosti spolků 

 

Zpracoval:  Iva Hájková, vedoucí odboru školství, kultury, MA21



LIST OPATŘENÍ č. 

D.3.2.3 

Vytvořit Nadační fond pro podporu nestátních 
neziskových organizací a jejich aktivit 

Cíl: D.3.2 Kvalitní vztah městské části k tradicím – silná spolková činnost 

D -  VOLNOČASOVÉ AKTIVITY D.3  Spolková činnost 
 

Problém, který opatření řeší 

Malé množství finančních prostředků nestátních neziskových organizací 
Motivace nestátních neziskových organizací k aktivitám 

 
Cíle opatření 
112. Podpořit nové i stávající nestátní neziskové organizace 
Aktivity naplňující intervenci 
279. Zřídit Nadační fond 
280. Stanovit jeho pravidla 
Časový výhled a priorita 
2013-2013, Zřídit fond 2013 
Stanovit pravidla 2013, priorita aktuální,  
Způsob realizace 
investiční 
Hrubý odhad finančních nákladů 
100000 Kč, externí zdroje: ANO 

Garanti 
Garant opatření: Iva Hájková, vedoucí odboru školství, kultura a místní agendy 21 
Politický garant: Pavel Roušar, starosta 
Odborný garant: Komise volnočasových aktivit (KVA) 
Klíčoví účastníci 
Odbor školství, kultury, MA21 
Komise volnočasových aktivit (KVA) 
Organizace 
Indikátory 
Nadační fond vytvořen 

Související intervence a opatření 
D.1.3.2 Podporovat firemní sponzoring a mecenášství 
G.4.3.2 Oslovit místní podnikatele ke vzájemné spolupráci včetně sponzoringu 

 

Zpracoval:  Iva Hájková, vedoucí odboru školství, kultury, MA21



LIST OPATŘENÍ č. 

D.3.2.4 

Realizovat mezigenerační programy 

Cíl: D.3.2 Kvalitní vztah městské části k tradicím – silná spolková činnost 

D -  VOLNOČASOVÉ AKTIVITY D.3  Spolková činnost 
 

Problém, který opatření řeší 

Malý zájem mladší generace o potřebách generace starší 
 
Cíle opatření 
113. Propojit různé věkové skupiny, převážně mladou a starší generaci 
Aktivity naplňující intervenci 
281. Zjistit potřeby věkových skupin 
282. Zpracovat programy 
283. Zajištění koordinace realizace programů 
Časový výhled a priorita 
2013-2022, Zjistit potřeby 2013 
Zpracovat programy 2014 
Zajistit koordinaci 2015, priorita dlouhodobá,  
Způsob realizace 
investiční 
Hrubý odhad finančních nákladů 
200000 Kč, externí zdroje: ANO 

Garanti 
Garant opatření: Iva Hájková, vedoucí odboru školství, kultura a místní agendy 21 
Politický garant: Pavel Roušar, starosta 
Odborný garant: Komise volnočasových aktivit (KVA) 
Klíčoví účastníci 
OŠKMA21 
Komise volnočasových aktivit (KVA) 
Organizace 
Indikátory 
Počet programů x počet účastníků 

Související intervence a opatření 
D.3.3.1 Pořádat společné aktivity 

 

Zpracoval:  Iva Hájková, vedoucí odboru školství, kultury, MA21



LIST OPATŘENÍ č. 

D.3.2.5 

Motivovat občany k dobrovolnictví 

Cíl: D.3.2 Kvalitní vztah městské části k tradicím – silná spolková činnost 

D -  VOLNOČASOVÉ AKTIVITY D.3  Spolková činnost 
 

Problém, který opatření řeší 

Anonymita občanů k prostředí městské části 
 
Cíle opatření 
114. Posílit pocit sounáležitosti s místem, ve kterém občané žijí 
Aktivity naplňující intervenci 
284. Zpracovat programy dobrovolnictví 
Časový výhled a priorita 
2013-2022, Zpracovat program 2014, priorita střednědobá,  
Způsob realizace 
neinvestiční 
Hrubý odhad finančních nákladů 
30000 Kč, externí zdroje: NE 

Garanti 
Garant opatření: Iva Hájková, vedoucí odboru školství, kultura a místní agendy 21 
Politický garant: Pavel Roušar, starosta 
Odborný garant: Komise volnočasových aktivit (KVA) 
Klíčoví účastníci 
Odbor školství, kultury, MA21 
Komise volnočasových aktivit (KVA) 
Indikátory 
Počet dobrovolníků 

Související intervence a opatření 
D.3.2.3 Vytvořit Nadační fond pro podporu nestátních neziskových organizací a jejich aktivit 

 

Zpracoval:  Iva Hájková, vedoucí odboru školství, kultury, MA21



LIST OPATŘENÍ č. 

D.3.3.1 

Vytvoření partnerských programů s nestátními 
neziskovými organizacemi 

Cíl: D.3.3 Propojení místních nestátních neziskových organizací s významnými nestátními 
neziskovými organizacemi v Praze i v České republice 
D -  VOLNOČASOVÉ AKTIVITY D.3  Spolková činnost 
 

Problém, který opatření řeší 

Oživení nabídky spolkových aktivit 

 
Cíle opatření 
115. Sdílení zkušeností, předávání příkladů dobré praxe 
116. Pořádání společných aktivit a projektů 
117.  
Aktivity naplňující intervenci 
285. Zahájit spolupráci s dalšími nestátními neziskovými organizacemi 
Časový výhled a priorita 
2013-2014, Oslovit pražské i celostátní nestátní neziskové organizace ke spolupráci 2012 
Uzavření Smluv o spolupráci 2013 
Realizace společných aktivit 2014 
, priorita střednědobá,  
Způsob realizace 
neinvestiční 
Hrubý odhad finančních nákladů 
5000 Kč, externí zdroje: NE 

Garanti 
Garant opatření: Iva Hájková, vedoucí odboru školství, kultura a místní agendy 21 
Politický garant: Pavel Roušar, starosta 
Odborný garant: Komise volnočasových aktivit (KVA) 
Klíčoví účastníci 
Odbor školství, kultury, MA21 
Komise volnočasových aktivit (KVA) 
Nestátní neziskové organizace 
Indikátory 
Počet společných aktivit 

Související intervence a opatření 
D.1.1.1 Zapojovat veřejnost do kulturních, sportovních a spolkových programů městské části, vstřícnost k prospěšným nápadům 
a aktivitám, společenské ocenění a propagace  
 

 

Zpracoval:  Iva Hájková, vedoucí odboru školství, kultury, MA21



LIST OPATŘENÍ č. 

D.3.4.1 

Zajistit prostory pro činnost skautských oddílů 

Cíl: D.3.4 Vytvořit zázemí pro činnost skautských oddílů 

D -  VOLNOČASOVÉ AKTIVITY D.3  Spolková činnost 
 

Problém, který opatření řeší 

havarijní stav stávající skautské klubovny 

 
Cíle opatření 
118. Rekonstruovat prostory pro činnost skautských oddílů 
Aktivity naplňující intervenci 
286. nákup pozemku zpracování projektu rekonstrukce projednání s hygienickou službou zajištění fin. prostředků na rekonstrukci           

vlastní ŕekonstrukce 
Časový výhled a priorita 
2012-2013, 2012, priorita aktuální,  
Způsob realizace 
investiční 
Hrubý odhad finančních nákladů 
4000000 Kč, externí zdroje: NE 

Garanti 
Garant opatření: Soňa Beroušková, vedoucí odboru majetku a investic 
Politický garant: Pavel Roušar, starosta 
Odborný garant: projektant, zhotovitel, technický dozor 
Klíčoví účastníci 
Odbor majtku a investic, zástupce Skautů 
Indikátory 
funkční prostory pro činnost 

Související intervence a opatření 
D.3.1.1 Podporovat výstavbu  komunitního centra (variantou  novostavby  komunitního centra je rekonstrukce vhodných  
prostor v majetku obce - skautská klubovna, bývalá knihovna atd.) 

 

Zpracoval:  Iva Hájková, vedoucí odboru školství, kultury, MA21



LIST OPATŘENÍ č. 

E.1.1.1 

Plánování zdravotních služeb v souvislosti s 
problémy v MČ (zapojování zdravotních hledisek do 
plánování a rozhodování) 

Cíl: E.1.1  Dobrá kvalita života v MČ Praha 21, minimalizování negativních vlivů na zdraví občanů 

E -  ZDRAVOTNICTVÍ A SOCIÁLNÍ 
POLITIKA 

E.1 Zdravotnictví 

 

Problém, který opatření řeší 

Bez zmapování potřeb a problémů nelze plánovat 

 
Cíle opatření 
119. Koncepční dokument, obsahující oblast integrace zdravotních hledisek do plánování a rozhodování, oblast bezpečnosti, oblast 

podpory, prevence zdraví  a kvality života obyvatel MČ Praha 21 
Aktivity naplňující intervenci 
287. Evidence podnětů a stížností obyvatel 
288. Aktivní zjišťování potřeb (dotazník, šetření) 
289. Podpora vzniku nekuřáckých provozoven 
290. Vznik  hřišť  pro všechny věkové skupiny 
291. Činnosti věnované aktivnímu stárnutí 
292. Preventivní akce zaměřených na podporu zdraví a zdravéh 
Časový výhled a priorita 
2014-2015, Zjistit potřeby 2014 
Zpracovat dokument 2015 
Plnění dokumentu průběžně 
, priorita střednědobá,  
Způsob realizace 
neinvestiční 
Hrubý odhad finančních nákladů 
40000 Kč, externí zdroje: NE 

Garanti 
Garant opatření: Radka Lipanovičová, vedoucí odboru sociálních věcí 
Politický garant: Pavel Roušar, starosta 
Odborný garant: Vysoká škola /externí firma 
Klíčoví účastníci 
Rada MČ Praha 21 
Vedoucí odborů ÚMČ Praha 21 
Vysoká škola 
Indikátory 
Usnesení Zastupitelstva MČ Praha 21 o schválení dokumentu 

Související intervence a opatření 
E.1.1.9 Zpracování konceptu rozvoje zdravotního střediska 

 

Zpracoval:  Radka Lipanovičová, vedoucí odboru sociálních věcí



LIST OPATŘENÍ č. 

E.1.1.2 

Realizovat kampaň Dny zdraví - osvěta ke 
zdravému životnímu stylu ve spolupráci s různými 
partnery (NNO, SZÚ, soukromé subjekty v MČ) 

Cíl: E.1.1  Dobrá kvalita života v MČ Praha 21, minimalizování negativních vlivů na zdraví občanů 

E -  ZDRAVOTNICTVÍ A SOCIÁLNÍ 
POLITIKA 

E.1 Zdravotnictví 

 

Problém, který opatření řeší 

Špatný životní styl a životní prostředí, stoupající počet lidí postižených civilizačními 
chorobami 
 
Cíle opatření 
120. Zvýšení informovanosti 
121. Seznámení s činnostmi nestátních neziskových organizací, soukromých subjektů 
122. Nabídnutí aktivit 
123. Zvýšení zájmu o veřejné akce 
Aktivity naplňující intervenci 
293. Oslovit nestátní neziskové organizace, spolky, školu, rodiče žáků 
294. Aktivně spolupracovat s nestátními neziskovými organizacemi při organizační pomoci s jejich akcemi, propagací 
Časový výhled a priorita 
2012-2015, každoročně, priorita aktuální,  
Způsob realizace 
organizační 
Hrubý odhad finančních nákladů 
80000 Kč, externí zdroje: NE 

Garanti 
Garant opatření: Iva Hájková, vedoucí odboru školství, kultura a místní agendy 21 
Politický garant: Pavel Roušar, starosta 
Odborný garant: OŠKMA 21 
Odbor sociálních věcí ÚMČ Praha 21 
Komise sociální politiky a zdravotnictví RMČ Praha 21 
Nestátní neziskové organizace 
Státní zdravotní ústav 
Klíčoví účastníci 
OŠKMA 21 
Odbor sociálních věcí ÚMČ Praha 21 
Komise sociální politiky a zdravotnictví RMČ Praha 21 
Nestátní neziskové organizace 
Indikátory 
Uskutečněná Kampaň Dny zdraví - počet návštěvníků 

Související intervence a opatření 
D.1.1.1 Zapojovat veřejnost do kulturních, sportovních a spolkových programů městské části, vstřícnost k prospěšným nápadům 
a aktivtám, společenské ocenění 
D.3.2.4 Realizovat mezigenerační programy 
D.3.2.5. Motivovat občany k dobrovolnictví 

 

Zpracoval:  Radka Lipanovičová, vedoucí odboru sociálních věcí



LIST OPATŘENÍ č. 

E.1.1.3 

Vytvořit adresář zdravotnických služeb v širším 
okolí (lékaři, terénní služby, střediska, nemocnice, 
polikliniky…) elektronický i psaný 

Cíl: E.1.1  Dobrá kvalita života v MČ Praha 21, minimalizování negativních vlivů na zdraví občanů 

E -  ZDRAVOTNICTVÍ A SOCIÁLNÍ 
POLITIKA 

E.1 Zdravotnictví 

 

Problém, který opatření řeší 

Nedostatečná informovanost o službách 

 
Cíle opatření 
124. Zlepšení informovanosti 
Aktivity naplňující intervenci 
295. Sběr dat 
296. Vydání elektronického adresáře 
297. Vydání psaného adresáře 
Časový výhled a priorita 
2012-2013, 2012 sběr dat+ zveřejnění adresáře elektronicky  
2013 vyčlenění finančních prostředků na tisk adresáře, priorita aktuální,  
Způsob realizace 
investiční 
Hrubý odhad finančních nákladů 
20000 Kč, externí zdroje: ANO 

Garanti 
Garant opatření: Radka Lipanovičová, vedoucí odboru sociálních věcí 
Politický garant: Pavel Roušar, starosta 
Odborný garant: Komise sociální politiky a zdravotnictví RMČ Praha 
Odbor sociálních věcí ÚMČ Praha 21 
Lékaři 
Klíčoví účastníci 
Komise sociální politiky a zdravotnictví RMČ PrahaPraha 21 
lékaři 
Indikátory 
Adresář služeb elektronický i tištěný je vydán 

Související intervence a opatření 
G.4.3.1 Vytvořit databázi místních provozoven. Udržovat ji aktuálnía veřejně přístupnou (web, brožura) 
E.2.2.3 Vytvořit adresář poskytovatelů sociálních služeb v městské části i širším okolí, elektonický i psaný 
 

 

Zpracoval:  Radka Lipanovičová, vedoucí odboru sociálních věcí



LIST OPATŘENÍ č. 

E.1.1.4 

Úzká spolupráce Odboru sociálních věcí s lékaři 

Cíl: E.1.1  Dobrá kvalita života v MČ Praha 21, minimalizování negativních vlivů na zdraví občanů 

E -  ZDRAVOTNICTVÍ A SOCIÁLNÍ 
POLITIKA 

E.1 Zdravotnictví 

 

Problém, který opatření řeší 

Nedostatečná informovanost 

 
Cíle opatření 
125. Provázání zdravotní a sociální péče 
Aktivity naplňující intervenci 
298. Aktualizace informací o zdravotní a sociální péči v MČ Praha 21 
Časový výhled a priorita 
2012-2014, průběžně, priorita aktuální,  
Způsob realizace 
organizační 
Hrubý odhad finančních nákladů 
10000 Kč, externí zdroje: NE 

Garanti 
Garant opatření: Radka Lipanovičová, vedoucí odboru sociálních věcí 
Politický garant: Pavel Roušar, starosta 
Odborný garant: Odbor sociálních věcí ÚMČ Praha 21 
Lékaři 
Klíčoví účastníci 
Odbor sociálních věcí ÚMČ Praha 21 
Indikátory 
Počet oboustranných jednání 

Související intervence a opatření 
E.1.1.1 Plánování zdravotních služeb v souvislosti s problémy v MČ (zapojování zdravotních hledisek do plánování a 
rozhodování) 

 

Zpracoval:  Radka Lipanovičová, vedoucí odboru sociálních věcí



LIST OPATŘENÍ č. 

E.1.1.5 

Zajistit lékárnu v centru městské části 

Cíl: E.1.1  Dobrá kvalita života v MČ Praha 21, minimalizování negativních vlivů na zdraví občanů 

E -  ZDRAVOTNICTVÍ A SOCIÁLNÍ 
POLITIKA 

E.1 Zdravotnictví 

 

Problém, který opatření řeší 

Špatná dostupnost 

 
Cíle opatření 
126. zlepšení dostupnosti lékárny občanům městské části 
Aktivity naplňující intervenci 
299. Zjistit zájem občanů  
300. Vytipovat vhodné místo/prostor 
301. Zahájit jednání s nájemcem 
Časový výhled a priorita 
2012-2013, 2012 vytipování místa 
Jednání s nájemcem 2013 
Otevření lékárny, priorita aktuální,  
Způsob realizace 
neinvestiční 
Hrubý odhad finančních nákladů 
20000 Kč, externí zdroje: ANO 

Garanti 
Garant opatření: Radka Lipanovičová, vedoucí odboru sociálních věcí 
Politický garant: Pavel Roušar, starosta 
Odborný garant: Komise sociální politiky a zdravotnictví RMČ Praha 21 
Odbor majetku a investic ÚMČ Praha 21 
Vedlejší hospodářská činnost ÚMČ Praha 21 
Klíčoví účastníci 
Komise sociální politiky a zdravotnictví RMČ Praha 
Odbor majetku a investic ÚMČ Praha 21 
Vedlejší hospodářská činnost ÚMČ Praha 21 
Indikátory 
Lékárna uvedena do provozu 

Související intervence a opatření 
E.1.1.6 Podpořit rozšíření provozní doby jedné ze stávajících lékáren v dosahu občanů MČ. 

 

Zpracoval:  Radka Lipanovičová, vedoucí odboru sociálních věcí



LIST OPATŘENÍ č. 

E.1.1.6 

Podpořit rozšíření provozní doby jedné ze 
stávajících lékáren v dosahu občanů MČ. 

Cíl: E.1.1  Dobrá kvalita života v MČ Praha 21, minimalizování negativních vlivů na zdraví občanů 

E -  ZDRAVOTNICTVÍ A SOCIÁLNÍ 
POLITIKA 

E.1 Zdravotnictví 

 

Problém, který opatření řeší 

Špatná dostupnost Financování rozšířeného provozu 

 
Cíle opatření 
127. Snadná dostupnost 
Aktivity naplňující intervenci 
302. Oslovit lékárníky Zjistit možnosti finanční podpory na provoz lékárny z prostředků MČ Praha 21 
Časový výhled a priorita 
2012-2013, 2012 oslovení lékárníků, priorita aktuální,  
Způsob realizace 
organizační 
Hrubý odhad finančních nákladů 
0 Kč, externí zdroje: NE 

Garanti 
Garant opatření: Radka Lipanovičová, vedoucí odboru sociálních věcí 
Politický garant: Pavel Roušar, starosta 
Odborný garant: Komise sociální politiky a zdravotnictví RMČ Praha 21 
Klíčoví účastníci 
Komise sociální politiky a zdravotnictví RMČ Praha 21 
Provozovatel lékárny 
Indikátory 
Provoz lékárny je prodloužen 

Související intervence a opatření 
E.1.1.5 Podpořit vznik lékárny v centru městské části 

 

Zpracoval:  Radka Lipanovičová, vedoucí odboru sociálních věcí



LIST OPATŘENÍ č. 

E.1.1.7 

Podpořit domácí hospicovou péči jako terénní 
službu 

Cíl: E.1.1  Dobrá kvalita života v MČ Praha 21, minimalizování negativních vlivů na zdraví občanů 

E -  ZDRAVOTNICTVÍ A SOCIÁLNÍ 
POLITIKA 

E.1 Zdravotnictví 

 

Problém, který opatření řeší 

Nedostupná odborná pomoc a podpora v rodině s péčí o umírajícího 
Nedostatečná informovanost o službě 

 
Cíle opatření 
128. Zajištění odborné pomoci a podpory v rodině s péčí o umírajícího 
129. Rozšíření nabídky služeb v MČ Praha 21 
Aktivity naplňující intervenci 
303. Oslovit lékaře 
304. Oslovit poskytovatele služby 
305. Zařadit poskytovatele do adresáře zdravotních i sociálních služeb 
Časový výhled a priorita 
2013-2016, 2013 sběr kontaktů 
2013 oslovení lékařů 
, priorita střednědobá,  
Způsob realizace 
neinvestiční 
Hrubý odhad finančních nákladů 
60000 Kč, externí zdroje: NE 

Garanti 
Garant opatření: Radka Lipanovičová, vedoucí odboru sociálních věcí 
Politický garant: Pavel Roušar, starosta 
Odborný garant: Komise sociální politiky a zdravotnictví RMČ Praha 21 
Klíčoví účastníci 
Komise sociální politiky a zdravotnictví RMČ Praha 21 
Odbor sociálních věcí ÚMČ Praha 21 
Indikátory 
Vydání brožury terénní služby 

Související intervence a opatření 
E.2.1.5 Podporovat terénní sociální služby 

 

Zpracoval:  Radka Lipanovičová, vedoucí odboru sociálních věcí



LIST OPATŘENÍ č. 

E.1.1.8 

Podporovat dopravu k lékaři pro potřebné občany 

Cíl: E.1.1  Dobrá kvalita života v MČ Praha 21, minimalizování negativních vlivů na zdraví občanů 

E -  ZDRAVOTNICTVÍ A SOCIÁLNÍ 
POLITIKA 

E.1 Zdravotnictví 

 

Problém, který opatření řeší 

Dlouhé čekací doby na převozní sanity 

 
Cíle opatření 
130. Rozšíření služeb v MČ Praha 21 
Aktivity naplňující intervenci 
306. Vyhledání a oslovení organizací či podnikatelů, kteří provozují dopravu 
307. Zařazení kontaktů do adresářů 
308. Oslovení lékařů 
Časový výhled a priorita 
2014-2017, 2014, priorita střednědobá,  
Způsob realizace 
neinvestiční 
Hrubý odhad finančních nákladů 
200000 Kč, externí zdroje: NE 

Garanti 
Garant opatření: Radka Lipanovičová, vedoucí odboru sociálních věcí 
Politický garant: Pavel Roušar, starosta 
Odborný garant: Komise sociální politiky a zdravotnictví RMČ Praha 21 
Klíčoví účastníci 
Komise sociální politiky a zdravotnictví RMČ Praha 21 
Odbor sociálních věcí ÚMČ Praha 21 
Podnikatelé 
Indikátory 
Počet osob dopravených k lékaři 

Související intervence a opatření 
E.1.1.1 Plánování zdravotních služeb v souvislosti s problémy v MČ (zapojování zdravotních hledisek do plánování a 
rozhodování) 

 

Zpracoval:  Radka Lipanovičová, vedoucí odboru sociálních věcí



LIST OPATŘENÍ č. 

E.1.1.9 

Zpracování konceptu rozvoje zdravotního střediska 

Cíl: E.1.1  Dobrá kvalita života v MČ Praha 21, minimalizování negativních vlivů na zdraví občanů 

E -  ZDRAVOTNICTVÍ A SOCIÁLNÍ 
POLITIKA 

E.1 Zdravotnictví 

 

Problém, který opatření řeší 

Nevyhovující smlouvy s nájemcem 

 
Cíle opatření 
131. Získat dostupnou komplexní zdravotní péči 
Aktivity naplňující intervenci 
309. Úprava smluv 
310. Vypracování studie nástavby/rozšíření střediska 
311. Zpracování projektové dokumentace 
312. Získání finančních prostředků Realizace projektu 
Časový výhled a priorita 
2022-2024, Po úpravě smluv, priorita dlouhodobá,  
Způsob realizace 
investiční 
Hrubý odhad finančních nákladů 
40000000 Kč, externí zdroje: ANO 

Garanti 
Garant opatření: Soňa Beroušková, vedoucí odboru majetku a investic 
Politický garant: Pavel Roušar, starosta 
Odborný garant:  
Odbor Vedlejší hospodářské činnosti ÚMČ Praha 21 
Odbor majetku a investic ÚMČ Praha 21 
Klíčoví účastníci 
Odbor Vedlejší hospodářské činnosti ÚMČ Praha 21 
Odbor majetku a investic ÚMČ Praha 21 
Indikátory 
Koncept rozvoje je schválen Zastupitelstvem MČ Praha 21 

Související intervence a opatření 
E.1.1.1 Plánování zdravotních služeb v souvislosti s problémy v MČ (zapojování zdravotních hledisek do plánování a 
rozhodování) 
E.1.1.4 Úzká spolupráce Odboru sociálních věcí s lékaři 
 

 

Zpracoval:  Radka Lipanovičová, vedoucí odboru sociálních věcí



LIST OPATŘENÍ č. 

E.2.1.1 

Zpracování plánu sociálních služeb vycházející z 
analýzy potřeb občanů 

Cíl: E.2.1  Preferování moderních způsobů poskytování sociálních služeb 

E -  ZDRAVOTNICTVÍ A SOCIÁLNÍ 
POLITIKA 

E.2 Sociální politika 

 

Problém, který opatření řeší 

Chybí koncepce rozvoje sociálních služeb 

 
Cíle opatření 
132. Rozvoj sociálních služeb v souladu s potřebami občanů 
Aktivity naplňující intervenci 
313. Mapování potřeb občanů 
314. Dotazníkové šetření 
315. Anketa 
Časový výhled a priorita 
2014-2017, 2014, priorita střednědobá,  
Způsob realizace 
neinvestiční 
Hrubý odhad finančních nákladů 
50000 Kč, externí zdroje: NE 

Garanti 
Garant opatření: Radka Lipanovičová, vedoucí odboru sociálních věcí 
Politický garant: Pavel Roušar, starosta 
Odborný garant: Komise sociální politiky a zdravotnictví RMČ Praha 21 
Klíčoví účastníci 
Komise sociální politiky a zdravotnictví RMČ Praha 21 
Indikátory 
Plán rozvoje sociálních služeb schválen Radou MČ Praha 21 

Související intervence a opatření 
E.2.1.5 Podporovat terénní sociální služby 

 

Zpracoval:  Radka Lipanovičová, vedoucí odboru sociálních věcí



LIST OPATŘENÍ č. 

E.2.1.2 

Zřídit komunitní tým k posílení terénní práce se 
sociálně vyloučenými a osamělými osobami 

Cíl: E.2.1  Preferování moderních způsobů poskytování sociálních služeb 

E -  ZDRAVOTNICTVÍ A SOCIÁLNÍ 
POLITIKA 

E.2 Sociální politika 

 

Problém, který opatření řeší 

Málopočetné cílové skupiny se specifickými potřebami a problémy 
Anonymita prostředí. 

 
Cíle opatření 
133. Kvalitní terénní sociální práce s  různorodými cílovými skupinami,které jsou  ohrožené sociálním vyloučením. Komunita zná 

svého terénního pracovníka a terénní pracovník zná dobře svou lokalitu 
Aktivity naplňující intervenci 
316. Oslovení nestátních neziskových organizací 
317. Podpora vzniku služby formou písemného vyjádření 
318. Finanční podpora z grantového systému MČ Praha 21 
319. Finanční podpora z rozpočtu MČ Praha 21 
320.  
Časový výhled a priorita 
2012-2013, 2012 Spolupráce s NNO 
2013 Finanční podpora MČ 
, priorita aktuální,  
Způsob realizace 
neinvestiční 
Hrubý odhad finančních nákladů 
50000 Kč, externí zdroje: ANO 

Garanti 
Garant opatření: Radka Lipanovičová, vedoucí odboru sociálních věcí 
Politický garant: Pavel Roušar, starosta 
Odborný garant: Komise sociální politiky a zdravotnictví RMČ Praha 21 
Nestátní neziskové organizace 
Klíčoví účastníci 
Nestátní neziskové organizace 
Komise sociální politiky a zdravotnictví RMČ Praha 21 
Odbor sociálních věcí ÚMČ Praha 21 
Indikátory 
Komunitní terénní pracovník zahájil činnost 

Související intervence a opatření 
E.2.1.1 Zpracování plánu sociálních služeb vycházející z analýzy potřeb občanů 
E.2.1.5 Podporovat terénní sociální služby 
E.2.1.3 Podporovat vznik nízkoprahového zařízení pro děti a mládež 

 

Zpracoval:  Radka Lipanovičová, vedoucí odboru sociálních věcí



LIST OPATŘENÍ č. 

E.2.1.3 

Podporovat vznik nízkoprahového zařízení pro děti 
a mládež 

Cíl: E.2.1  Preferování moderních způsobů poskytování sociálních služeb 

E -  ZDRAVOTNICTVÍ A SOCIÁLNÍ 
POLITIKA 

E.2 Sociální politika 

 

Problém, který opatření řeší 

Sociálně ohrožené skupiny obyvatel nemají možnost trávit volný čas, vzdělávat se a lépe se 
začlenit do společnosti a pracovního procesu 

 
Cíle opatření 
134. Umožnit předcházení sociálně patologických jevů 
135. Věnovat se sociálně ohroženým  skupinám 
Aktivity naplňující intervenci 
321. Zjistit potřebnost této služby 
322. Zajistit vhodné prostory       Podpora financování z grantu 
323.  
Časový výhled a priorita 
2013-2014, analýza 2013 
zajistit prostory 2013 - 2014, priorita krátkodobá,  
Způsob realizace 
investiční 
Hrubý odhad finančních nákladů 
1000000 Kč, externí zdroje: ANO 

Garanti 
Garant opatření: Radka Lipanovičová, vedoucí odboru sociálních věcí 
Politický garant: Pavel Roušar, starosta 
Odborný garant: Nestátní neziskové organizace 
Komise sociální politiky a zdravotnictví RMČ Praha 21 
Klíčoví účastníci 
Komise sociální politiky a zdravotnictví RMČ Praha 21 
Odbor sociálních věcí ÚMČ Praha 21 
Nestátní neziskové organizace 
Indikátory 
Středisko uvedeno do provozu 

Související intervence a opatření 
C.3.1.1 Spolupracovat s nestátními neziskovými organizacemi při zřízení otevřeného klubu, nízkoprahového klubu a rodinného 
centra 

 

Zpracoval:  Radka Lipanovičová, vedoucí odboru sociálních věcí



LIST OPATŘENÍ č. 

E.2.1.4 

Podpořit vznik „odlehčovací služby“ pro rodiny 
pečující o rodinného příslušníka 

Cíl: E.2.1  Preferování moderních způsobů poskytování sociálních služeb 

E -  ZDRAVOTNICTVÍ A SOCIÁLNÍ 
POLITIKA 

E.2 Sociální politika 

 

Problém, který opatření řeší 

Pečovatelé mají omezené možnosti odpočinku, v případě např. nemoci není, kdo by se 
postaral o nesoběstačného 

 
Cíle opatření 
136. Podpora a pomoc pečujícím rodinnám 
Aktivity naplňující intervenci 
324. Mapování potřeb občanů 
325. Dotazníkové šetření 
326. Anketa 
327. Vytipování vhodného objektu pro pobytovou službu nebo denní stacionář (zvážit možnost jako součást komunitního centra- 

výstavba) 
328. Zajištění finančních prostředků 
Časový výhled a priorita 
2013-2018, 5 let, priorita střednědobá,  
Způsob realizace 
investiční 
Hrubý odhad finančních nákladů 
20000000 Kč, externí zdroje: ANO 

Garanti 
Garant opatření: Radka Lipanovičová, vedoucí odboru sociálních věcí 
Politický garant: Pavel Roušar, starosta 
Odborný garant: Komise sociální politiky a zdravotnictví RMČ Praha 21 
Odbor majetku a investic ÚMČ Praha 21 
Vybraný poskytovatel odlehčovací služby 
Klíčoví účastníci 
Odbor majetku a investic ÚMČ Praha 21 
Poskytovatel sociálních služeb 
Komise sociální politiky a zdravotnictví RMČ Praha 21 
Odbor sociálních věcí ÚMČ Praha 21 
Indikátory 
Otevření provozu odlehčovací služby 

Související intervence a opatření 
E.2.1.6 Podpořit vybudování Domova pro seniory 
 

 

Zpracoval:  Radka Lipanovičová, vedoucí odboru sociálních věcí



LIST OPATŘENÍ č. 

E.2.1.5 

Podporovat terénní sociální služby 

Cíl: E.2.1  Preferování moderních způsobů poskytování sociálních služeb 

E -  ZDRAVOTNICTVÍ A SOCIÁLNÍ 
POLITIKA 

E.2 Sociální politika 

 

Problém, který opatření řeší 

Nedostatek finančních prostředků 

 
Cíle opatření 
137. Poskytování kvalitních sociálních služeb jako podporu a pomoc pečujícím rodinám 
Aktivity naplňující intervenci 
329. Vzdělávání pracovníků 
330. Propagace služeb 
331. Finanční podpora z rozpočtu MČ Praha 21 
332. Zavedení grantového řízení v oblasti sociálních služeb v MČ Praha 21 
333.  
Časový výhled a priorita 
2012-2013, 2012 propagace služeb  
2013 zavedení grantů MČ v sociální oblasti, priorita aktuální,  
Způsob realizace 
neinvestiční 
Hrubý odhad finančních nákladů 
300000 Kč, externí zdroje: NE 

Garanti 
Garant opatření: Radka Lipanovičová, vedoucí odboru sociálních věcí 
Politický garant: Pavel Roušar, starosta 
Odborný garant: Komise sociální politiky a zdravotnictví RMČ Praha 21 
Klíčoví účastníci 
Komise sociální politiky a zdravotnictví RMČ Praha 21 
OŠKMA21 
Indikátory 
Počet poskytovatelů sociálních služeb 

Související intervence a opatření 
E.1.1.7 Podpořit domácí hospicovou péči jako terénní službu 
E.2.1.2 Zřídit komunitní tým k posílení terénní práce se sociálně vyloučenými a osamělými občany 
E.2.1.4 Podpořit vznik "odlehčovací služby" pro rodiny pečující o rodinného příslušníka 
 

 

Zpracoval:  Radka Lipanovičová, vedoucí odboru sociálních věcí



LIST OPATŘENÍ č. 

E.2.1.6 

Podpořit vybudování Domova pro seniory 

Cíl: E.2.1  Preferování moderních způsobů poskytování sociálních služeb 

E -  ZDRAVOTNICTVÍ A SOCIÁLNÍ 
POLITIKA 

E.2 Sociální politika 

 

Problém, který opatření řeší 

Absence pobytové služby pro seniory v MČ Praha 21 při nutnosti celodenní péče není 
možnost umístění 
 
Cíle opatření 
138. Domov pro seniory na území MČ Praha 21 
Aktivity naplňující intervenci 
334. Zjistit potřebnost této služby 
335. Vytypování vhodného pozemku 
336. Studie, projekt 
337. Zajištění finančních prostředků 
338. Výstavba 
339.  
Časový výhled a priorita 
2016-2020, 4 roky, priorita dlouhodobá,  
Způsob realizace 
investiční 
Hrubý odhad finančních nákladů 
50000000 Kč, externí zdroje: ANO 

Garanti 
Garant opatření: Radka Lipanovičová, vedoucí odboru sociálních věcí 
Politický garant: Pavel Roušar, starosta 
Odborný garant: Komise sociální politiky a zdravotnictví RMČ Praha 21 
Klíčoví účastníci 
Odbor sociálních věcí ÚMČ Praha 21 
Indikátory 
Domov pro seniory je uveden do provozu 

Související intervence a opatření 
E.2.1.1 Zpracování plánu sociálních služeb vycházející z analýzy potřeb občanů 

 

Zpracoval:  Radka Lipanovičová, vedoucí odboru sociálních věcí



LIST OPATŘENÍ č. 

E.2.2.1 

Zavést grantové řízení MČ Praha 21 v sociálních 
službách 

Cíl: E.2.2 Systémové aktivity v sociálních službách 

E -  ZDRAVOTNICTVÍ A SOCIÁLNÍ 
POLITIKA 

E.2 Sociální politika 

 

Problém, který opatření řeší 

Nedostatečné finanční prostředky poskytovatelů sociálních služeb na svůj rozvoj a provoz 

 
Cíle opatření 
139. Podpora  poskytovatelů sociálních služeb 
Aktivity naplňující intervenci 
340. Zavést grantové řízení MČ Praha 21 v sociálních službách s přesnou definicí pro koho a na co 
Časový výhled a priorita 
2012-2013, 2012 zpracování podkladů, priorita aktuální,  
Způsob realizace 
neinvestiční 
Hrubý odhad finančních nákladů 
200000 Kč, externí zdroje: NE 

Garanti 
Garant opatření: Iva Hájková, vedoucí odboru školství, kultura a místní agendy 21 
Politický garant: Pavel Roušar, starosta 
Odborný garant: Komise sociální politiky a zdravotnictví RMČ Praha 21 
Klíčoví účastníci 
OŠKMA 21 
Odbor sociálních věcí ÚMČ Praha 21 
Nestátní neziskové organizace 
Komise sociální politiky a zdravotnictví RMČ Praha 21 
 
Indikátory 
Oblast sociálních služeb je zařazeno do grantového systému MČ Praha 21 

Související intervence a opatření 
D.2.1.4 Udržovat účelný grantový systém v městské části 

 

Zpracoval:  Radka Lipanovičová, vedoucí odboru sociálních věcí



LIST OPATŘENÍ č. 

E.2.2.2 

Podporovat poskytovatele sociálních a návazných 
služeb pro občany MČ Praha 21 a spolupráce s 
nestátními neziskovými organizacemi 

Cíl: E.2.2 Systémové aktivity v sociálních službách 

E -  ZDRAVOTNICTVÍ A SOCIÁLNÍ 
POLITIKA 

E.2 Sociální politika 

 

Problém, který opatření řeší 

Nedostatečné finanční prostředky pro provoz a rozvoj poskytovatelů sociálních služeb 
Omezená nabídka druhů služeb na území MČ 
Málopočetné ohrožené cílové skupiny 

 
Cíle opatření 
140. Pestrá nabídka služeb 
Aktivity naplňující intervenci 
341. Zavést grantové řízení MČ Praha 21 pro sociální služby  
342. Oslovení nestátních neziskových organizací 
343. Prezentace činnosti poskytovatelů služeb a nestátních neziskových organizací 
344. Pořádání společných aktivit 
Časový výhled a priorita 
2013-2022, 2012 Prezentace poskytovatelů služeb 
Zpracování podkladů pro grantový systém MČ Praha 21, priorita aktuální,  
Způsob realizace 
investiční 
Hrubý odhad finančních nákladů 
2000000 Kč, externí zdroje: ANO 

Garanti 
Garant opatření: Radka Lipanovičová, vedoucí odboru sociálních věcí 
Politický garant: Pavel Roušar, starosta 
Odborný garant: Komise sociální politiky a zdravotnictví RMČ Praha 21 
Nestátní neziskové organizace 
Klíčoví účastníci 
OŠKMA 21 
Odbor sociálních věcí ÚMČ Praha 21 
Komise sociální politiky a zdravotnictví RMČ Praha 21 
Indikátory 
Počet služeb x počet uživatelů roste 

Související intervence a opatření 
E.2.2.1 Zavést grantové řízení MČ Praha 21 v sociálních službách 
D.2.1.4 Udržovat účelný grantový systém městské části 

 

Zpracoval:  Radka Lipanovičová, vedoucí odboru sociálních věcí



LIST OPATŘENÍ č. 

E.2.2.3 

Vytvořit adresář poskytovatelů sociálních služeb v 
městské části i širším okolí, elektronický i psaný 

Cíl: E.2.2 Systémové aktivity v sociálních službách 

E -  ZDRAVOTNICTVÍ A SOCIÁLNÍ 
POLITIKA 

E.2 Sociální politika 

 

Problém, který opatření řeší 

Nedostatečná informovanost o sociálních a návazných službách v MČ a okolí 
 
Cíle opatření 
141. Adresář poskytovatelů sociálních a návazných služeb v MČ Praha 21 a okolí 
Aktivity naplňující intervenci 
345. Sběr dat           Vydání elektronického adresáře          Zajištění finančních prostředků na tisk                       Vydání brožury 
Časový výhled a priorita 
2012-2013, Sběr dat 2012 
Vydání elektronického adresáře 2013 
Finanční prostředky + tisk 2013, priorita aktuální,  
Způsob realizace 
investiční 
Hrubý odhad finančních nákladů 
20000 Kč, externí zdroje: NE 

Garanti 
Garant opatření: Radka Lipanovičová, vedoucí odboru sociálních věcí 
Politický garant: Pavel Roušar, starosta 
Odborný garant: Odbor sociálních věcí ÚMČ Praha 21 
Komise sociální politiky a zdravotnictví RMČ Praha 21 
Klíčoví účastníci 
Odbor sociálních věcí ÚMČ Praha 21 
Komise sociální politiky a zdravotnictví RMČ Praha 21 
Indikátory 
Brožura vydána 

Související intervence a opatření 
E.1.1.3 Vytvořit adresář zdravotnických služeb v širším okolí (lékaři, terénní služby, střediska, nemocnice, polikliniky…) 
elektronický i psaný 

 

Zpracoval:  Radka Lipanovičová, vedoucí odboru sociálních věcí



LIST OPATŘENÍ č. 

E.2.2.4 

Podporovat předávání zkušeností v rámci 
setkávání s poskytovateli sociálních služeb 

Cíl: E.2.2 Systémové aktivity v sociálních službách 

E -  ZDRAVOTNICTVÍ A SOCIÁLNÍ 
POLITIKA 

E.2 Sociální politika 

 

Problém, který opatření řeší 

Neúčelně vynaložené finační prostředky,času a enrgie při zavádění služby 

 
Cíle opatření 
142. Poskytování kvalitních služeb 
Aktivity naplňující intervenci 
346. Navázat spolupráci s poskytovateli sociálních služeb v  MČ Praha 21 a okolí 
Časový výhled a priorita 
2012-2014, průběžně, priorita aktuální,  
Způsob realizace 
neinvestiční 
Hrubý odhad finančních nákladů 
15000 Kč, externí zdroje: NE 

Garanti 
Garant opatření: Radka Lipanovičová, vedoucí odboru sociálních věcí 
Politický garant: Pavel Roušar, starosta 
Odborný garant: Komise sociální politiky a zdravotnictví RMČ Praha 21 
Klíčoví účastníci 
Odbor sociálních věcí ÚMČ Praha 21 
Pečovatelská služba 
Indikátory 
Počet setkání s poskytovateli 

Související intervence a opatření 
E.2.2.2 Podporovat poskytovatele sociálních a návazných služeb pro občany MČ Praha 21 a spolupráce s nestátními neziskovými 
organizacemi 

 

Zpracoval:  Radka Lipanovičová, vedoucí odboru sociálních věcí



LIST OPATŘENÍ č. 

E.2.2.5 

Podporovat činnosti spolků 

Cíl: E.2.2 Systémové aktivity v sociálních službách 

E -  ZDRAVOTNICTVÍ A SOCIÁLNÍ 
POLITIKA 

E.2 Sociální politika 

 

Problém, který opatření řeší 

Nedostatečné finanční prostředky na činnosti spolků 
Závislost na finančních prostředcích z rozpočtu MČ Praha 21 

 
Cíle opatření 
143. Rozvoj aktivit místních spolků, klubů,sdružení, nestátních neziskových organizací 
144. Zpestření dostupné nabídky pro újezdské občany 
145. Zvýšení prestiže Újezda nad Lesy 
Aktivity naplňující intervenci 
347. Navázat kontakty s újezdskými i mimoújezdskými spolky a organizacemi 
348. Spolupracovat s nimi a umožnit jim pořádání vlastních veřejných akcí v újezdských obecních prostorách  
349. Aktualizace grantového systému MČ Praha 21 
Časový výhled a priorita 
2012-2018, průběžně, priorita aktuální,  
Způsob realizace 
neinvestiční 
Hrubý odhad finančních nákladů 
600000 Kč, externí zdroje: NE 

Garanti 
Garant opatření: Vladimíra Kozáková, vedoucí odboru životního prostředí a dopravy 
Politický garant: Pavel Roušar, starosta 
Odborný garant: Grantová komise MČ Praha 21 
Komise sociální politiky a zdravotnictví RMČ Praha 21 
Klíčoví účastníci 
OŠKMA21 
Komise sociální politiky a zdravotnictví RMČ Praha 21 
Indikátory 
Počet aktivit 

Související intervence a opatření 
D.3.2.1 Podporovat činnost nestátních neziskových organizací grantovým systémem městské části 
D.2.1.4 Udržovat účelný grantový systém městské části 

 

Zpracoval:  Radka Lipanovičová, vedoucí odboru sociálních věcí



LIST OPATŘENÍ č. 

E.2.2.6 

Vytvořit v rozpočtu MČ Praha 21 rezervu jako fond 
pro podporu občanů v sociální nouzi 

Cíl: E.2.2 Systémové aktivity v sociálních službách 

E -  ZDRAVOTNICTVÍ A SOCIÁLNÍ 
POLITIKA 

E.2 Sociální politika 

 

Problém, který opatření řeší 

Chybí nástroj pomoci 
 
Cíle opatření 
146. Nástroj pomoci pro občany, kteří propadají tzv. sociální sítí 
Aktivity naplňující intervenci 
350. Zavést položku do rozpočtu MČ Praha 21 
351. Stanovení pravidel  čerpání z fondu 
Časový výhled a priorita 
2013-2018, každoročně, priorita aktuální,  
Způsob realizace 
organizační 
Hrubý odhad finančních nákladů 
40000 Kč, externí zdroje: NE 

Garanti 
Garant opatření: Radka Lipanovičová, vedoucí odboru sociálních věcí 
Politický garant: Pavel Roušar, starosta 
Odborný garant: Komise sociální politiky a zdravotnictví RMČ Praha 21 
Odbor sociálních věcí ÚMČ Praha 21 
Klíčoví účastníci 
Odbor sociálních věcí ÚMČ Praha 21 
Indikátory 
Schválení rozpočtu Zastupitelstvem MČ Praha 21 

Související intervence a opatření 
E.2.2.1 Zavést grantové řízení MČ Praha 21 v sociálních službách 

 

Zpracoval:  Radka Lipanovičová, vedoucí odboru sociálních věcí



LIST OPATŘENÍ č. 

F.1.1.1 

Zasadit se o zachování původní krajinotvorné úlohy 
Klánovického lesa 

Cíl: F.1.1 Trvalá ochrana Klánovického lesa, který dal Újezdu nad Lesy své jméno 

F -  ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ F.1 Ochrana přírody a krajiny 
 

Problém, který opatření řeší 

Hospodářské lesní plány 

 
Cíle opatření 
147. Zachovat původní krajinotvorbu 
148. Zamezit změnám v územním plánu, které by vedly ke zhoršení kvality, fragmentalizaci a znehodnocení Klánovického lesa jako 

unikátního a zachovalého ekosystému 
Aktivity naplňující intervenci 
352. Pravidelná půlroční setkání s vlastníky a správci lesa 
353. Pravidelná setkání s občany 
354. Aktivně spolupracovat na ochraně a přiměřeném budoucím využívání Klánovického lesa s ostatními MČ a obcemi v okolí, 

včetně NNO a odborníky, kteří se touto problematikou zab 
Časový výhled a priorita 
2012-2022, Setkání po 6 měsících,nejméně jednou ročně s občany, nejméně jednou ročně s obcemi a MČ 
, priorita střednědobá,  
Způsob realizace 
neinvestiční 
Hrubý odhad finančních nákladů 
0 Kč, externí zdroje: NE 

Garanti 
Garant opatření: Vladimíra Kozáková, vedoucí odboru životního prostředí a dopravy 
Politický garant: Pavel Roušar, starosta 
Odborný garant: Odbor ochrany přírody Magistrátu hl. města Prahy 
Ministerstvo životního prostředí ČR 
Klíčoví účastníci 
Odbor ochrany přírody Magistrátu hl. města Prahy 
Lesy ČR 
Indikátory 
Změna územního plánu v oblasti Klánovického lesa zabezpečující zachování celistvosti Klánovického lesa 

Související intervence a opatření 
F.1.1.6 Požadovat rozšíření Přírodní rezervace a chráněného území na celistvou oblast celého Klánovického lesa 

 

Zpracoval:  Vladimíra Kozáková, vedoucí odboru životního prostředí a dopravy



                       LIST OPATŘENÍ č. 

F.1.1.2 

Rozšiřovat nabídku vhodného rekreačního využití 
Klánovického lesa a to i pro občany z ostatních 
městských částí 

Cíl: F.1.1 Trvalá ochrana Klánovického lesa, který dal Újezdu nad Lesy své jméno 

F -  ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ F.1 Ochrana přírody a krajiny 
 

Problém, který opatření řeší 

Spolupráce s vlastníky a správci lesa 

 
Cíle opatření 
149. Rozšířit nabídku k udržitelnému rekreačnímu využití lesa 
Aktivity naplňující intervenci 
355. Zpracovat dokument týkající se udržitelného rekreačního využití Klánovického lesa 
356. Zjistit možnosti 
357. Zjistit potřeby občanů 
358. Jednat s vlastníky lesa 
359. zapojit dobrovolnictví a zajistit financování aktivit 
360. Spolupracovat s vedením okolních městských částí 
Časový výhled a priorita 
2012-2022, průběžně, priorita aktuální,  
Způsob realizace 
neinvestiční 
Hrubý odhad finančních nákladů 
0 Kč, externí zdroje: NE 

Garanti 
Garant opatření: Vladimíra Kozáková, vedoucí odboru životního prostředí a dopravy 
Politický garant: Pavel Roušar, starosta 
Odborný garant: Lesy ČR 
Lesy hl. města Prahy 
Klíčoví účastníci 
Lesy ČR 
Lesy hl. města Prahy 
Indikátory 
Dokument schválený RMČ P21 

Související intervence a opatření 
F.1.1.9 Zpracovat soubor osvětových akcí a veřejně dostupných informací  
pro školy i veřejnost o ochraně přírody  s využitím programů nestátních  
neziskových organizací (např. Lesy HMP o.s., Den Země, atd.).  
Systematicky budovat povědomí o spojení MČ Praha 21 s Klánovickým lesem, vytvářet pozitivní vazby obyvatel k lesu. 

 

Zpracoval:  Vladimíra Kozáková, vedoucí odboru životního prostředí a dopravy



LIST OPATŘENÍ č. 

F.1.1.3 

Zpracovat základní koncepční dokument řešící 
konflikt mezi podmínkami lesa, dále jeho 
hospodářskou a rekreační funkcí a zasadit se o 
minimalizování těchto konfliktů 

Cíl: F.1.1 Trvalá ochrana Klánovického lesa, který dal Újezdu nad Lesy své jméno 

F -  ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ F.1 Ochrana přírody a krajiny 
 

Problém, který opatření řeší 

Viz bod H 

 
Cíle opatření 
150. Soulad rekreační, hospodářské a ochranné funkce Klánovického lesa 
151.  
Aktivity naplňující intervenci 
361. Podporovat dodržování lesních hospodářských plánů a signalizovat příp. nedodržování 
362. Aktivně připomínkovat lesní hospodářský plán 
363. Aktivně vyžadovat dodržování Plánu péče rezervace Klánovický les 
Časový výhled a priorita 
2012-2014, Průběžně, priorita střednědobá,  
Způsob realizace 
neinvestiční 
Hrubý odhad finančních nákladů 
0 Kč, externí zdroje: NE 

Garanti 
Garant opatření: Vladimíra Kozáková, vedoucí odboru životního prostředí a dopravy 
Politický garant: Pavel Roušar, starosta 
Odborný garant: MŽP ČR a MZ ČR 
Klíčoví účastníci 
Správci a vlastníci lesa 
Indikátory 
Usnesení RMČ P21 

Související intervence a opatření 
F.1.1.2 Rozšiřovat nabídku vhodného rekreačního využití Klánovického lesa a to i pro občany z ostatních městských částí  

 

Zpracoval:  Vladimíra Kozáková, vedoucí odboru životního prostředí a dopravy



LIST OPATŘENÍ č. 

F.1.1.4 

Podporovat zřízení ekologického kroužku v 
základní škole 

Cíl: F.1.1 Trvalá ochrana Klánovického lesa, který dal Újezdu nad Lesy své jméno 

F -  ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ F.1 Ochrana přírody a krajiny 
 

Problém, který opatření řeší 

Zvyšovat u dětí povědomí o ochraně životního prostředí 
 
Cíle opatření 
152. Zapojení dětí do ochrany přírody 
Aktivity naplňující intervenci 
364. Oslovit ekologické organizace 
365. Jednat s ředitelem základní školy 
366. Zřízení kroužku 
Časový výhled a priorita 
2012-2014, Oslovit organizace 2013 
Jednání s ředitelem školy 2013 
Zřízení kroužku 2014 
, priorita krátkodobá,  
Způsob realizace 
neinvestiční 
Hrubý odhad finančních nákladů 
0 Kč, externí zdroje: ANO 

Garanti 
Garant opatření: Vladimíra Kozáková, vedoucí odboru životního prostředí a dopravy 
Politický garant: Pavel Roušar, starosta 
Odborný garant: Fungující ekologický kroužek 
Klíčoví účastníci 
Příslušná organizace 
Ředitel základní školy 
 
Indikátory 
Dokument schválený RMČ P21 

Související intervence a opatření 
F.1.1.9 Zpracovat soubor osvětových akcí a veřejně dostupných informací  
pro školy i veřejnost o ochraně přírody  s využitím programů nestátních  
neziskových organizací (např. Lesy HMP o.s., Den Země, atd.).  
Systematicky budovat povědomí o spojení MČ Praha 21 s Klánovickým lesem  vytvářet pozitivní vazby obyvatel k lesu 

 

Zpracoval:  Vladimíra Kozáková, vedoucí odboru životního prostředí a dopravy



LIST OPATŘENÍ č. 

F.1.1.5 

Zpracovat základní koncepční dokument, mapující 
stav hospodářského lesa, veřejných zelených ploch 
a liniové zeleně v území (generel zeleně), včetně 
nástrojů dlouhodobého záměru rozvoje této oblasti 
a navazujícího monitoringu. 

Cíl: F.1.1 Trvalá ochrana Klánovického lesa, který dal Újezdu nad Lesy své jméno 

F -  ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ F.1 Ochrana přírody a krajiny 
 

Problém, který opatření řeší 

Nekoncepční postup 

 
Cíle opatření 
153. Koncepční řešení ochrany lesa 
Aktivity naplňující intervenci 
367. Zmapování současného stavu 
368. Veřejná jednání za účasti odborníků 
369. Zpracování koncepce 
Časový výhled a priorita 
2013-2015, Zmapování stavu s projednání s veřejností a odborníky 2013 - 2014 
Zpracování koncepce 2014 - 2015, priorita střednědobá,  
Způsob realizace 
investiční 
Hrubý odhad finančních nákladů 
100000 Kč, externí zdroje: ANO 

Garanti 
Garant opatření: Vladimíra Kozáková, vedoucí odboru životního prostředí a dopravy 
Politický garant: Pavel Roušar, starosta 
Odborný garant: Magistrát hl. města Prahy 
Klíčoví účastníci 
Vlastníci lesa 
Veřejnost 
Magistrát hl. města Prahy 
Odbor životního prostředí a dopravy ÚMČ Praha 21 
Komise životního prostředí ÚMČ Praha 21 
Indikátory 
Koncepce je schválena Radou MČ Praha 21 

Související intervence a opatření 
F.1.1.7 Podílet se aktivně na přípravách Plánu péče, Lesního hospodářského plánu a dalších koncepčních dokumentů týkajících 
se Klánovického lesa a prosazovat v nich zájmy městské části 

 

Zpracoval:  Vladimíra Kozáková, vedoucí odboru životního prostředí a dopravy



LIST OPATŘENÍ č. 

F.1.1.6 

Požadovat rozšíření Přírodní rezervace  a 
chráněného území na celistvou oblast celého 
Klánovického lesa 

Cíl: F.1.1 Trvalá ochrana Klánovického lesa, který dal Újezdu nad Lesy své jméno 

F -  ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ F.1 Ochrana přírody a krajiny 
 

Problém, který opatření řeší 

Nejednotnost pravidel 
 
Cíle opatření 
154. Chránit celistvost Klánovického lesa 
155. Jednotné podmínky ochrany lesa v celém území 
Aktivity naplňující intervenci 
370. Aktivně projednávat s OŽP HMP 
371. Získat podporu odborníků na ŽP 
372. Připomínkovat Plán péče rezervace a projednat podmínky ochrany se všemi dotčenými orgány 
Časový výhled a priorita 
2012-2022, průběžně, priorita střednědobá,  
Způsob realizace 
neinvestiční 
Hrubý odhad finančních nákladů 
0 Kč, externí zdroje: NE 

Garanti 
Garant opatření: Vladimíra Kozáková, vedoucí odboru životního prostředí a dopravy 
Politický garant: Pavel Roušar, starosta 
Odborný garant: Ministerstvo životního prostředí ČR 
Klíčoví účastníci 
Magistrát hl. města Prahy 
Indikátory 
Dokument schválený RMČ P21 

Související intervence a opatření 
F.1.1.1 Zasadit se o zachování původní krajinotvorné úlohy Klánovického lesa 

 

Zpracoval:  Vladimíra Kozáková, vedoucí odboru životního prostředí a dopravy



LIST OPATŘENÍ č. 

F.1.1.7 

Podílet se aktivně na přípravách Plánu péče, 
Lesního hospodářského plánu a dalších 
koncepčních dokumentů týkajících se Klánovického 
lesa a prosazovat v nich zájmy městské části 

Cíl: F.1.1 Trvalá ochrana Klánovického lesa, který dal Újezdu nad Lesy své jméno 

F -  ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ F.1 Ochrana přírody a krajiny 
 

Problém, který opatření řeší 

Nekoncepční zásahy v lese 

 
Cíle opatření 
156. Možnost ovlivnit postupy vlastníků lesa 
Aktivity naplňující intervenci 
373. Vzájemná jednání 
374. Připomínkování podstatných dokumentů 
375. Průběžné setkávání správců lesa s představiteli MČ Praha 21 a občany 
Časový výhled a priorita 
2012-2022, průběžně, priorita střednědobá,  
Způsob realizace 
neinvestiční 
Hrubý odhad finančních nákladů 
0 Kč, externí zdroje: NE 

Garanti 
Garant opatření: Vladimíra Kozáková, vedoucí odboru životního prostředí a dopravy 
Politický garant: Pavel Roušar, starosta 
Odborný garant: Ministerstvo životního prostředí ČR 
Klíčoví účastníci 
Magistrát hl. města Prahy 
Lesy ČR 
Indikátory 
Dokument schválený RMČ P21 

Související intervence a opatření 
F.1.1.1 Zasadit se o zachování původní krajinotvorné úlohy Klánovického lesa 

 

Zpracoval:  Vladimíra Kozáková, vedoucí odboru životního prostředí a dopravy



LIST OPATŘENÍ č. 

F.1.1.8 

Zpracovat a realizovat soubor informačních a 
prezentačních opatření ke zvýšení „image“ 
Klánovického lesa v širší veřejnosti. 

Cíl: F.1.1 Trvalá ochrana Klánovického lesa, který dal Újezdu nad Lesy své jméno 

F -  ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ F.1 Ochrana přírody a krajiny 
 

Problém, který opatření řeší 

Postavit image MČ Praha 21 na potenciálu Klánovického lesa 

 
Cíle opatření 
157. Zpracovat a realizovat soubor informačních a prezentačních opatření 
158. Posílit granty a podporovat školy a neziskový sektor se zaměřením na environmentální oblast  a zapojit je do propagace a 

informování o lese 
Aktivity naplňující intervenci 
376. Zpracovat informační brožuru  
377. Publikovat články v Újezdském zpravodaji 
378. Na webových stránkách MČ Praha 21 vytvořit samostatnou sekci Klánovický les 
379. Zpracovat a instalovat informační tabule 
380.  
Časový výhled a priorita 
2012-2014, Zpracovat brožuru 2013 
Publikovat články průběžně 
Vytvořit sekci na webových stránkách 2013 
Zpracovat a instalovat informační tabule 2014, priorita střednědobá,  
Způsob realizace 
investiční 
Hrubý odhad finančních nákladů 
80000 Kč, externí zdroje: ANO 

Garanti 
Garant opatření: Vladimíra Kozáková, vedoucí odboru životního prostředí a dopravy 
Politický garant: Pavel Roušar, starosta 
Odborný garant: Odbor ochrany prostředí Magistrátu hl. města Prahy 
Klíčoví účastníci 
Odbor životního prostředí ÚMČ Praha 21 
Odbor majetku a investic ÚMČ Praha 21 
Indikátory 
Dokument schválený RMČ P21 

Související intervence a opatření 
F.1.1.2 Rozšiřovat nabídku rekreačního využití Klánovického lesa a to i pro občany z ostatních městských částí 

 

Zpracoval:  Vladimíra Kozáková, vedoucí odboru životního prostředí a dopravy



LIST OPATŘENÍ č. 

F.1.1.9 

Zpracovat soubor osvětových akcí a veřejně 
dostupných informací pro školy i veřejnost o 
ochraně přírody  s využitím programů nestátních 
neziskových organizací (např. Lesy HMP, o.s., Den 
Země, atd.). Systematicky budovat povědomí o 
spojení MČ Praha 21 s Klánovickým lesem, vytvářet 
pozitivní vazby obyvatel k lesu 

Cíl: F.1.1 Trvalá ochrana Klánovického lesa, který dal Újezdu nad Lesy své jméno 

F -  ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ F.1 Ochrana přírody a krajiny 
 

Problém, který opatření řeší 

Nízké ekologické povědomí 
 
Cíle opatření 
159. Zvyšovat ekologické vědomí 
Aktivity naplňující intervenci 
381. Sběr podkladů 
382. Spolupráce s různými organizacemi 
Časový výhled a priorita 
2012-2013, Sběr podkladů 2012 - 2013 
, priorita krátkodobá,  
Způsob realizace 
investiční 
Hrubý odhad finančních nákladů 
20000 Kč, externí zdroje: NE 

Garanti 
Garant opatření: Vladimíra Kozáková, vedoucí odboru životního prostředí a dopravy 
Politický garant: Pavel Roušar, starosta 
Odborný garant: Ekologická organizace 
Klíčoví účastníci 
Odbor životního prostředí ÚMČ Praha 21 
Nestátní neziskové organizace 
Základní škola, mateřské školy 
 
Indikátory 
Dokument schválený RMČ P21 

Související intervence a opatření 
F.1.1.4 Podporovat zřízení ekologického kroužku v základní škole 
F.1.1.2 Rozšiřovat nabídku rekreačního využití Klánovického lesa a to i pro občany z ostatních městských částí  
F.1.1.10 Spolupracovat intenztivně s Městskou policiíé v působení proti vandalizmu, černým skládkám a neoprávněnému 
používání lesních cest terénními motocykly a čtyřkolkami 
 

 

Zpracoval:  Vladimíra Kozáková, vedoucí odboru životního prostředí a dopravy 



LIST OPATŘENÍ č. 

F.1.1.10 

Spolupracovat intenzivně s Městskou policií v 
působení proti vandalizmu, černým skládkám a 
neoprávněnému používání lesních cest terénními 
motocykly a čtyřkolkami 

Cíl: F.1.1 Trvalá ochrana Klánovického lesa, který dal Újezdu nad Lesy své jméno 

F -  ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ F.1 Ochrana přírody a krajiny 
 

Problém, který opatření řeší 

Vandalizmus 
Znečištění lesa odpadky 

 
Cíle opatření 
160. Zlepšit,zamezit nezákonnému jednání 
Aktivity naplňující intervenci 
383. Osobní jednání se zástupci Policie ČR a Mětské policie hl. města Prahy vyžadovat zvýšenou kotrolní činnost v oblasti 
384.  
Časový výhled a priorita 
2012-2022, Jednou za 3 měsíce, priorita střednědobá,  
Způsob realizace 
neinvestiční 
Hrubý odhad finančních nákladů 
0 Kč, externí zdroje: NE 

Garanti 
Garant opatření: Vladimíra Kozáková, vedoucí odboru životního prostředí a dopravy 
Politický garant: Pavel Roušar, starosta 
Odborný garant: Policie ČR 
Klíčoví účastníci 
Policisté a  
vlastníci či správci lesa 
Indikátory 
Počet černých skládek se snižuje 

Počet záznamů o přestupcích 

Související intervence a opatření 
F.1.1.9 Zpracovat soubor osvětových akcí a veřejně dostupných informací pro  
školy i veřejnost o ochraně přírody  s využitím programů nestátních  
neziskových organizací (např. Lesy HMP, o.s., Den Země, atd.).  
Systematicky budovat povědomí o spojení MČ Praha 21 s Klánovickým lesem,  
vytvářet pozitivní vazby obyvatel k lesu. 

 

                                                                                                                      Zpracoval:  Vladimíra Kozáková, vedoucí odboru životního prostředí a dopravy



LIST OPATŘENÍ č. 

F.1.2.1 

Zpracovat základní koncepční dokument mapující 
stav veřejných zelených ploch a liniové zeleně v 
území (generel zeleně), včetně nástrojů 
dlouhodobého záměru rozvoje této oblasti a 
navazujícího monitoringu 

Cíl: F.1.2 Vytvoření uceleného systému zeleně v intravilánu  zajistit propojení do okolní krajiny 

F -  ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ F.1 Ochrana přírody a krajiny 
 

Problém, který opatření řeší 

Chybějící koncept rozvoje a správy generelu zeleně v městské části 
 
Cíle opatření 
161. Zpracovat generel zeleně 
Aktivity naplňující intervenci 
385. Zmapování stávajícího stavu 
386. Zpracovat studii na vytvoření uceleného systému městské zeleně včetně propojení do okolní krajiny a na vytvoření 

odpočinkových míst v intravilánu i v extravilánu městské části 
387. Počítačové zpracování pro efektivní správu 
388. Koordina 
Časový výhled a priorita 
2013-2015, 2013 mapování, 2014 studie,2015 odpočinková místa, priorita střednědobá,  
Způsob realizace 
investiční 
Hrubý odhad finančních nákladů 
80000 Kč, externí zdroje: ANO 

Garanti 
Garant opatření: Vladimíra Kozáková, vedoucí odboru životního prostředí a dopravy 
Politický garant: Pavel Roušar, starosta 
Odborný garant: Odbor životního prostředí MHMP 
Klíčoví účastníci 
Komise životního prostředí, odbor majetku a investic, odbor životního prostředí 
Indikátory 
Dokument schválený RMČ P21 

Související intervence a opatření 
F.1.1.2 Rozšiřovat nabídku rekreačního využití Klánovického lesa a to i pro občany z ostatních městských částí 

 

Zpracoval:  Vladimíra Kozáková, vedoucí odboru životního prostředí a dopravy



LIST OPATŘENÍ č. 

F.1.2.2 

Stanovení pozemků k náhradní výsadbě a jejich 
ochrana před znemožněním budoucí výsadby 
zeleně (např. stavby kanalizace, plyn, liniové 
stavby, aj.) Údržba a výsadba zeleně a zelených 
pásů podél komunikací podle zpracovaného plánu. 

Cíl: F.1.2 Vytvoření uceleného systému zeleně v intravilánu  zajistit propojení do okolní krajiny 

F -  ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ F.1 Ochrana přírody a krajiny 
 

Problém, který opatření řeší 

Návaznost na správní řízení o povolení kácení dřevin rostoucích mimo les 

 
Cíle opatření 
162. Zachování dostatečných ploch zeleně 
Aktivity naplňující intervenci 
389. Vyhledávání dalších vhodných pozemků 
Časový výhled a priorita 
2012-2014, Průběžné dohledávání vhodných pozemků, priorita aktuální,  
Způsob realizace 
neinvestiční 
Hrubý odhad finančních nákladů 
0 Kč, externí zdroje: NE 

Garanti 
Garant opatření: Vladimíra Kozáková, vedoucí odboru životního prostředí a dopravy 
Politický garant: Pavel Roušar, starosta 
Odborný garant: Odbor životního Magistrátu hl. města Prahy 
 
Klíčoví účastníci 
Odbor životního prostředí a dopravy 
Indikátory 
Dokument schválený RMČ P21 

Související intervence a opatření 
F.1.2.1. Zpracovat základní koncepční dokument mapující stav veřejných zelených ploch a liniové zeleně v území (generel 
zeleně), včetně nástrojů dlouhodobého záměru rozvoje této oblasti a navazujícího monitoringu 

 

Zpracoval:  Vladimíra Kozáková, vedoucí odboru životního prostředí a dopravy



LIST OPATŘENÍ č. 

F.1.2.3 

Zmapovat síť historických i novějších cest pro pěší, 
které spojují obytnou část s okolní krajinou a 
okolními obcemi. Podporovat jejich obnovení, 
případně nové vytváření. Chránit a obnovovat 
přirozené veřejné vstupy do lesa a volné krajiny a 
zabránit jejich ničení 

Cíl: F.1.2 Vytvoření uceleného systému zeleně v intravilánu  zajistit propojení do okolní krajiny 

F -  ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ F.1 Ochrana přírody a krajiny 
 

Problém, který opatření řeší 

Možná devastace lesa 

 
Cíle opatření 
163. Chránit volný přístup do krajiny a pěší cesty pro jejich turistické využití 
Aktivity naplňující intervenci 
390. Zmapovat situaci 
391. zpracovat generel pěších cest v počítačové podobě 
392. Prezentovat na webových stránkách 
393. spolupracovat na jejich ochraně se správci lesa 
394. chránit v územních a stavebních řízeních dle 114/1992 Sb. 
395.  
Časový výhled a priorita 
2012-2022, průběžně, priorita střednědobá,  
Způsob realizace 
neinvestiční 
Hrubý odhad finančních nákladů 
0 Kč, externí zdroje: NE 

Garanti 
Garant opatření: Vladimíra Kozáková, vedoucí odboru životního prostředí a dopravy 
Politický garant: Pavel Roušar, starosta 
Odborný garant: Odbor ochrany prostředí Magistrátu hl. města Prahy 
 
Klíčoví účastníci 
Odbor životního prostředí a dopravy 
Stavební odbor ÚMČ Praha 21 
Indikátory 
Počet kontrol v terénu 

Související intervence a opatření 
F.1.1.1 Zasadit se o zachování původní krajinotvorné úlohy Klánovického lesa 

 

Zpracoval:  Vladimíra Kozáková, vedoucí odboru životního prostředí a dopravy



LIST OPATŘENÍ č. 

F.1.2.4 

Komunikace s veřejností, srozumitelné objasňování 
záměrů týkajících se veřejné zeleně, budování 
pozitivního a poučeného vztahu k veřejné zeleni. 

Cíl: F.1.2 Vytvoření uceleného systému zeleně v intravilánu  zajistit propojení do okolní krajiny 

F -  ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ F.1 Ochrana přírody a krajiny 
 

Problém, který opatření řeší 

Možná devastace lesa 

 
Cíle opatření 
164. Lépe komunikovat s veřejností 
Aktivity naplňující intervenci 
396. Využít princip a nástrojů MA21 v komunikaci s veřejností 
397. stanovit pravidla pro projednávání rozsáhlých zásahů do zeleně 
Časový výhled a priorita 
2012-2022, průběžně, priorita střednědobá,  
Způsob realizace 
neinvestiční 
Hrubý odhad finančních nákladů 
0 Kč, externí zdroje: NE 

Garanti 
Garant opatření: Vladimíra Kozáková, vedoucí odboru životního prostředí a dopravy 
Politický garant: Pavel Roušar, starosta 
Odborný garant: Odbor ochrany prostředí Magistrátu hl. města Prahy 
 
Klíčoví účastníci 
Odbor životního prostředí a dopravy 
Stavební odbor ÚMČ Praha 21 
Indikátory 
Počet kontrol v terénu 

Související intervence a opatření 
F.1.1.1 Zasadit se o zachování původní krajinotvorné úlohy Klánovického lesa 

 

Zpracoval:  Vladimíra Kozáková, vedoucí odboru životního prostředí a dopravy



LIST OPATŘENÍ č. 

F.1.2.5 

Zlepšení údržby veřejných prostranství 

Cíl: F.1.2 Vytvoření uceleného systému zeleně v intravilánu  zajistit propojení do okolní krajiny 

F -  ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ F.1 Ochrana přírody a krajiny 
 

Problém, který opatření řeší 

Zanedbaná veřejná prostranství 
 
Cíle opatření 
165. Zlepšení a rozšíření údržby veřejné zeleně, obměna nemocných dřevin, aj. 
Aktivity naplňující intervenci 
398. Zajištění finančních prostředků 
399. Zpracovat plán údržby travnatých ploch v majetku MČ, využít alternativní  způsoby péče ( dobrovolnictví, individuální péče o 

předzahrádky, pomoc spolků a sdružení) 
400. Zajištění dobrovolníků a zrealizovat výběrové řízení na dod 
Časový výhled a priorita 
2012-2022, průběžně, priorita střednědobá,  
Způsob realizace 
investiční 
Hrubý odhad finančních nákladů 
500000 Kč, externí zdroje: ANO 

Garanti 
Garant opatření: Vladimíra Kozáková, vedoucí odboru životního prostředí a dopravy 
Politický garant: Pavel Roušar, starosta 
Odborný garant: Odbor ochrany prostředí Magistrátu hl. města Prahy 
 
Klíčoví účastníci 
Dobrovolníci 
Externí firma 
Komise životního prostředí RMČ Praha 21 
Indikátory 
Rozloha (m2) veřejných prostranství x počet údržby za rok 

Související intervence a opatření 
F.1.2.6 Zpracovat studie na vytvoření uceleného systému městské zeleně včetně propojení do Klánovického lesa a 
odpočinkových míst v intravilánu i v extravilánu městské části 

 

Zpracoval:  Vladimíra Kozáková, vedoucí odboru životního prostředí a dopravy



LIST OPATŘENÍ č. 

F.1.2.6 

Zpracovat studie na vytvoření uceleného systému 
městské zeleně včetně propojení do Klánovického 
lesa a odpočinkových míst v intravilánu i v 
extravilánu městské části 

Cíl: F.1.2 Vytvoření uceleného systému zeleně v intravilánu  zajistit propojení do okolní krajiny 

F -  ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ F.1 Ochrana přírody a krajiny 
 

Problém, který opatření řeší 

Absence systému 

 
Cíle opatření 
166. Publikování informací o lesních cestách  s lavičkami a pěšinami v Klánovickém lese 
Aktivity naplňující intervenci 
401. Projednat věc s vlastníky a správci lesů 
402. Veřejné projednání s občany 
403. Zpracování studie 
Časový výhled a priorita 
2013-2014, Projednání 2013 
Zpracování 2014, priorita střednědobá,  
Způsob realizace 
investiční 
Hrubý odhad finančních nákladů 
50000 Kč, externí zdroje: ANO 

Garanti 
Garant opatření: Vladimíra Kozáková, vedoucí odboru životního prostředí a dopravy 
Politický garant: Pavel Roušar, starosta 
Odborný garant: Odbor ochrany prostředí Magistrátu hl. města Prahy 
Lesy ČR 
Klíčoví účastníci 
Odbor životního prostředí a dopravy ÚMČ Praha 21 
Fakulta životního prostředí 
 
Indikátory 
Studie schválena Radou MČ Praha 21 

Související intervence a opatření 
F.1.2.5 Zlepšení údržby veřejných prostranství 

 

Zpracoval:  Vladimíra Kozáková, vedoucí odboru životního prostředí a dopravy



LIST OPATŘENÍ č. 

F.1.3.1 

Zpracovat základní koncepční dokument, mapující 
stav biologické rozmanitosti území, s mimořádným 
důrazem na zvláště chráněná území,včetně 
nástrojů dlouhodobého monitoringu přesahujícího 
katastrální území Újezda nad Lesy 

Cíl: F.1.3 Podpora a zvyšování ekologické stability a biologické rozmanitosti území 

F -  ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ F.1 Ochrana přírody a krajiny 
 

Problém, který opatření řeší 

Není stanoven rozsah ochrany 

 
Cíle opatření 
167. Zmapovat stav biologické rozmanitosti území 
168. Zajistit monitoring a funkčnost všech prvků ÚSES (územní systém ekologické stability krajiny) a podmínek ostatních druhů 

ochrany Klánovického lesa 
Aktivity naplňující intervenci 
404. Zmapování stavu 
405. Osvětové programy s veřejností 
406. Zpracování dokumentu (brožury) 
407. Monitorovat a dohlížet na plnění stanovených podmínek ochrany chráněných území 
408. Rozšířit počet Strážců přírody dle 114/1992 Sb. aktivně působících v území 
Časový výhled a priorita 
2013-2015, Zmapování stavu 2013 
Zpracování dokumentu 2014 - 2015, priorita střednědobá,  
Způsob realizace 
investiční 
Hrubý odhad finančních nákladů 
20000 Kč, externí zdroje: ANO 

Garanti 
Garant opatření: Vladimíra Kozáková, vedoucí odboru životního prostředí a dopravy 
Politický garant: Pavel Roušar, starosta 
Odborný garant: Ministerstvo životního prostředí ČR 
Odborné ústavy,  
Vysoká škola zemědělská 
Odbor ochrany přírody Magistrázu hl. města Prahy 
Klíčoví účastníci 
Komise životního prostředí 
Odborný zpracovatel 
Odbor životního prostředí a dopravy ÚMČ Praha 21 
Indikátory 
Dokument je schválen Radou MČ Praha 21 

Související intervence a opatření 
F.1.2.6 Zpracovat studie na vytvoření uceleného systému městské zeleně včetně  
propojení do Klánovického lesa a odpočinkových míst v intravilánu i v  
extravilánu městské části 

 

Zpracoval:  Vladimíra Kozáková, vedoucí odboru životního prostředí a dopravy



LIST OPATŘENÍ č. 

F.1.3.2 

Podílet se aktivně na přípravách Plánu péče, 
Lesního hospodářského plánu a dalších 
koncepčních dokumentů týkajících se Klánovického 
lesa a prosazovat v nich zájmy městské části 

Cíl: F.1.3 Podpora a zvyšování ekologické stability a biologické rozmanitosti území 

F -  ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ F.1 Ochrana přírody a krajiny 
 

Problém, který opatření řeší 

Nekoncepční zásahy v lese 

 
Cíle opatření 
169. Možnost ovlivnit postupy vlastníků lesa 
Aktivity naplňující intervenci 
409. Vzájemná jednání 
410. Připomínkování podstatných dokumentů 
411. Průběžné setkávání správců lesa s představiteli MČ Praha 21 a občany 
Časový výhled a priorita 
2013-2014, Vyjádření k podkladům, jakmile budou předloženy, priorita střednědobá,  
Způsob realizace 
neinvestiční 
Hrubý odhad finančních nákladů 
0 Kč, externí zdroje: NE 

Garanti 
Garant opatření: Vladimíra Kozáková, vedoucí odboru životního prostředí a dopravy 
Politický garant: Pavel Roušar, starosta 
Odborný garant: MŽP, odbor životního prostředí MHMP 
Klíčoví účastníci 
Komise životního prostředí 
Odbor životního prostředí a dopravy ÚMČ Praha 21 
Indikátory 
Dokument schválený RMČ P21 

Související intervence a opatření 
F.1.1.1 Zasadit se o zachování původní krajinotvorné úlohy Klánovického lesa 

 

Zpracoval:  Vladimíra Kozáková, vedoucí odboru životního prostředí a dopravy



LIST OPATŘENÍ č. 

F.1.4.1 

Prosadit promítnutí ochranných podmínek 
vyplývající z vyhlášky hl. města Prahy č. 3/91 Sb., v 
pl.znění, do všech strategických dokumentů 
městské části 

Cíl: F.1.4 Naplnit v praxi podmínky ochrany a režimu plynoucí z vyhlášené oblasti klidu – 
Přírodního parku Klánovice - Čihadla 
F -  ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ F.1 Ochrana přírody a krajiny 
 

Problém, který opatření řeší 

Dodržování oblastí klidu a stavební uzávěry 

 
Cíle opatření 
170. Naplnit obsah vyhl.HMP č. 3/1991 Sb., v platném znění 
Aktivity naplňující intervenci 
412. Komunikovat s veřejností existence vyhlášené oblasti klidu 
413. komunikovat podmínky ochrany přírodního parku s veřejností 
414. Aktivně spolupracovat s ostatními MČ zasahující do oblasti přírodního parku na rozšiřování vhodné a přiměřené rekreační 

funkce Přírodního 
Časový výhled a priorita 
2012-2014, Průběžně, priorita střednědobá,  
Způsob realizace 
neinvestiční 
Hrubý odhad finančních nákladů 
0 Kč, externí zdroje: NE 

Garanti 
Garant opatření: Vladimíra Kozáková, vedoucí odboru životního prostředí a dopravy 
Politický garant: Pavel Roušar, starosta 
Odborný garant: MŽP ČR 
Klíčoví účastníci 
Státní správa i samospráva 
Indikátory 
Dokument schválený RMČ P21 

Související intervence a opatření 
F.1.1.6 Požadovat rozšíření chráněné území na celistvou oblast celého Klánovického lesa 

 

Zpracoval:  Vladimíra Kozáková, vedoucí odboru životního prostředí a dopravy



LIST OPATŘENÍ č. 

F.1.4.2 

Vyznačit (informační) hranice přírodního parku v 
území 

Cíl: F.1.4 Naplnit v praxi podmínky ochrany a režimu plynoucí z vyhlášené oblasti klidu – 
Přírodního parku Klánovice - Čihadla 
F -  ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ F.1 Ochrana přírody a krajiny 
 

Problém, který opatření řeší 

Skoro nulová povědomost o vyhlášené Oblasti klidu a podmínkách ochrany území 
 
Cíle opatření 
171. Vypracovat mapu, která se umístí na web MČP 21 
172. Označení informačních cedulí v terénu 
Aktivity naplňující intervenci 
415. Zpracování map a cedulí 
416. prezentace na webu 
417. osazení cedulí v terénu 
Časový výhled a priorita 
2012-2014, Zpracování podkladů 2012, zpracování map a cedulí 2013, osazení 2014, priorita střednědobá,  
Způsob realizace 
investiční 
Hrubý odhad finančních nákladů 
50000 Kč, externí zdroje: NE 

Garanti 
Garant opatření: Vladimíra Kozáková, vedoucí odboru životního prostředí a dopravy 
Politický garant: Pavel Roušar, starosta 
Odborný garant: Odbor životního prostředí MHMP 
Klíčoví účastníci 
Komise životního prostředí 
Odborný zpracovatel 
Odbor životního prostředí a dopravy ÚMČ Praha 21 
Indikátory 
Dokument schválený RMČ P21 

Související intervence a opatření 
F.1.1.9 Zpracovat soubor osvětových akcí a veřejně dostupných informací pro  
školy i veřejnost o ochraně přírody  s využitím programů nestátních  
neziskových organizací (např. Lesy HMP, o.s., Den Země, atd.).  
Systematicky budovat povědomí o spojení MČ Praha 21 s Klánovickým lesem,  
vytvářet pozitivní vazby obyvatel k lesu. 

 

Zpracoval:  Vladimíra Kozáková, vedoucí odboru životního prostředí a dopravy



LIST OPATŘENÍ č. 

F.1.4.3 

Aktivně spolupracovat s ostatními městskými 
částmi zasahující do oblasti přírodního parku na 
rozšiřování rekreační funkce Přírodního parku 
Klánovice - Čihadla 

Cíl: F.1.4 Naplnit v praxi podmínky ochrany a režimu plynoucí z vyhlášené oblasti klidu – 
Přírodního parku Klánovice - Čihadla 
F -  ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ F.1 Ochrana přírody a krajiny 
 

Problém, který opatření řeší 

Zvyšovat právní povědomí 
 
Cíle opatření 
173. Zvyšování informovanosti 
Aktivity naplňující intervenci 
418. Zavést pravidelná setkávání s okolními MČ a obcemi a dotčenými orgány 
Časový výhled a priorita 
2012-2014, Průběžně, priorita aktuální,  
Způsob realizace 
neinvestiční 
Hrubý odhad finančních nákladů 
0 Kč, externí zdroje: NE 

Garanti 
Garant opatření: Vladimíra Kozáková, vedoucí odboru životního prostředí a dopravy 
Politický garant: Pavel Roušar, starosta 
Odborný garant: OOP MHMP 
Klíčoví účastníci 
Ved. OŽPD 
Indikátory 
Dokument schválený RMČ P21 

Související intervence a opatření 
F.1.3.2 Podílet se aktivně na přípravách Plánu péče, Lesního hospodářského plánu 
 a dalších koncepčních dokumentů týkajících se Klánovického lesa a  
prosazovat v nich zájmy městské části 

 

Zpracoval:  Vladimíra Kozáková, vedoucí odboru životního prostředí a dopravy



LIST OPATŘENÍ č. 

F.1.4.4 

Monitorovat a vyžadovat plnění ochranných 
podmínek v zastavěném i nezastavěném území 
městské části 

Cíl: F.1.4 Naplnit v praxi podmínky ochrany a režimu plynoucí z vyhlášené oblasti klidu – 
Přírodního parku Klánovice - Čihadla 
F -  ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ F.1 Ochrana přírody a krajiny 
 

Problém, který opatření řeší 

Porušování oblastí klidu a stavební uzávěry 

 
Cíle opatření 
174. Zpracovat a realizovat soubor informačních a prezentačních opatření 
175. Posílit granty a podporovat školy a neziskový sektor se zaměřením na environmentální oblast  a zapojit je do propagace a 

informování o lese. 
Aktivity naplňující intervenci 
419. Pravidelný monitoring 
Časový výhled a priorita 
2012-2014, průběžně, priorita aktuální,  
Způsob realizace 
neinvestiční 
Hrubý odhad finančních nákladů 
0 Kč, externí zdroje: Ne 

Garanti 
Garant opatření: Vladimíra Kozáková, vedoucí odboru životního prostředí a dopravy 
Politický garant: Pavel Roušar, starosta 
Odborný garant: Odbor životního prostředí MHMP 
Klíčoví účastníci 
Odbor životního prostředí a dopravy ÚMČ Praha 21 
Indikátory 
Dokument schválený RMČ P21 

Související intervence a opatření 
F.1.1.9 Zpracovat soubor osvětových akcí a veřejně dostupných informací pro  
školy i veřejnost o ochraně přírody  s využitím programů nestátních  
neziskových organizací (např. Lesy HMP, o.s., Den Země, atd.).  
Systematicky budovat povědomí o spojení MČ Praha 21 s Klánovickým lesem,  
vytvářet pozitivní vazby obyvatel k lesu. 

 

Zpracoval:  Vladimíra Kozáková, vedoucí odboru životního prostředí a dopravy



LIST OPATŘENÍ č. 

F.2.1.1 

Vytvořit společně s  Policií ČR a hl. městem Prahou 
komplexní systém vedoucí k zabránění  vzniku 
černých skládek, pohazování odpadků na veřejných 
prostranstvích a vandalismu, včetně zapojení co 
nejširší veřejnosti do monitoringu 

Cíl: F.2.1 Efektivnější osvětová činnost, kontrola a dohled nad nakládání s odpady 

F -  ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ F.2 Odpadové hospodářství 
 

Problém, který opatření řeší 

Vandalizmus 
Znečišťování životního prostředí odpadky 

 
Cíle opatření 
176. Zabránit vandalizmu a znečišťování městské části odpadky 
Aktivity naplňující intervenci 
420. Pravidelná setkání a porady s Policií ČR a Městskou policií hl. města Prahy, publikovat problém v Újezdském zpravodaji a 

požádat občany o spolupráci 
Časový výhled a priorita 
2012-2022, průběžně, priorita aktuální,  
Způsob realizace 
Neinvestiční 
Hrubý odhad finančních nákladů 
0 Kč, externí zdroje: NE 

Garanti 
Garant opatření: Vladimíra Kozáková, vedoucí odboru životního prostředí a dopravy 
Politický garant: Pavel Roušar, starosta 
Odborný garant: Odbor životního prostředí Magistrátu hl. města Prahy 
Ředitelství Policie ČR a Městské policie hl. města Prahy 
Klíčoví účastníci 
Odbor životního prostředí a dopravy ÚMČ Praha 21 
Policie ČR 
Městská policie hl. města Prahy 
Indikátory 
Počet přestupků se snižuje 

Související intervence a opatření 
F.2.1.2 Zpracovat soubor osvětových akcí pro veřejnost k podpoře třídění odpadu s využitím programů nestátních neziskových 
organizací. Podporovat environmentální výchovu v mateřských školách a základní škole k problematice odpadů 

 

Zpracoval:  Vladimíra Kozáková, vedoucí odboru životního prostředí a dopravy



LIST OPATŘENÍ č. 

F.2.1.2 

Zpracovat soubor osvětových akcí pro veřejnost k 
podpoře třídění odpadu s využitím programů 
nestátních neziskových organizací. Podporovat 
environmentální výchovu v mateřských školách a 
základní škole k problematice odpadů 

Cíl: F.2.1 Efektivnější osvětová činnost, kontrola a dohled nad nakládání s odpady 

F -  ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ F.2 Odpadové hospodářství 
 

Problém, který opatření řeší 

Snížená informovanosti 
 
Cíle opatření 
177. Zvyšování povědomosti o nutnosti třídění odpadů 
Aktivity naplňující intervenci 
421. Setkání s řediteli škol a školek 
422. Setkání s vedením svozových společností 
423. Spolupráce s ekologickými a svozovými organizacemi 
424. Vytvoření plán osvětových akcí 
Časový výhled a priorita 
2012-2022, Průběžně, priorita aktuální,  
Způsob realizace 
Investiční 
Hrubý odhad finančních nákladů 
100000 Kč, externí zdroje: ANO 

Garanti 
Garant opatření: Vladimíra Kozáková, vedoucí odboru životního prostředí a dopravy 
Politický garant: Pavel Roušar, starosta 
Odborný garant: Ekologické středisko 
 
Klíčoví účastníci 
Odbor životního prostředí a dopravy ÚMČ Praha 21 
Nestátní neziskové organizace 
Základní škola a mateřské školy 
Indikátory 
Dokument schválený RMČ P21 

Související intervence a opatření 
F.2.1.1 Vytvořit společně s Policií ČR a hl. městem Prahou komplexní systém k zabránění vzniku černých skládek, pohazování 
odpadků na veřejných prostranstvích a vandalismu, včetně zapojení co nejširší veřejnosti do monitoringu 
 

 

Zpracoval:  Vladimíra Kozáková, vedoucí odboru životního prostředí a dopravy



LIST OPATŘENÍ č. 

F.2.1.3 

Navyšovat stanoviště tříděného odpadu  
velkoobjemových kontejnerů, včetně pasportizace 
slabých míst a dostupných nástrojů jeho rozvoje v 
dlouhodobém horizontu 

Cíl: F.2.1 Efektivnější osvětová činnost, kontrola a dohled nad nakládání s odpady 

F -  ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ F.2 Odpadové hospodářství 
 

Problém, který opatření řeší 

Nedostatečné množství stanovišť tříděného odpadu 

 
Cíle opatření 
178. Podporovat třídění odpadů 
Aktivity naplňující intervenci 
425. Vyhledání vhodných míst pro stanoviště 
426. Dostatek finančních prostředků na zřízení 
427. Provoz - výsyp, opravy atd. 
Časový výhled a priorita 
2013-2022, průběžně, priorita střednědobá,  
Způsob realizace 
Investiční 
Hrubý odhad finančních nákladů 
1000000 Kč, externí zdroje: Ne 

Garanti 
Garant opatření: Vladimíra Kozáková, vedoucí odboru životního prostředí a dopravy 
Politický garant: Pavel Roušar, starosta 
Odborný garant: Odbor ochrany prostředí Magistrátu hl. města Prahy 
 
Klíčoví účastníci 
Komise životního prostředí RMČ Praha 21 
Odbor životního prostředí a dopravy ÚMČ Praha 21 
Odbor majetku a investic ÚMČ Praha 21 
Indikátory 
Počet stanovišť tříděného odpadu 

Související intervence a opatření 
F.2.1.1 Vytvořit společně s Policií ČR a hl. městem Praho komplexní systém zábrany vzniku černých skládek, pohazování 
odpadků na veřejných prostranstvích a vandalismu, včetně zapojení co nejširší veřejnosti do monitoringu 
F.2.2.1 Vybudovat kompostový dvůr v území MČ Praha 21 

 

Zpracoval:  Vladimíra Kozáková, vedoucí odboru životního prostředí a dopravy



LIST OPATŘENÍ č. 

F.2.2.1 

Vybudovat kompostový dvůr v území MČ Praha 21 

Cíl: F.2.2 Další rozvoj technické infrastruktury v části odpadového hospodářství 

F -  ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ F.2 Odpadové hospodářství 
 

Problém, který opatření řeší 

Kompostový dvůr je vzdálen 
snížení dodavatelské ceny za sekání trávy 

 
Cíle opatření 
179. Umožnit občanům lepší dostupnost kompostového dvora 
Aktivity naplňující intervenci 
428. Vytipovat pozemek 
429. Veřejné projednání s občany 
430. Seznání s výhodami a nevýhodami 
431. Eekonomická rozvaha - zatížení rozpočtu MČ Praha 21 
Časový výhled a priorita 
2013-2014, 2014-2015, priorita střednědobá,  
Způsob realizace 
investiční 
Hrubý odhad finančních nákladů 
1000000 Kč, externí zdroje: ANO 

Garanti 
Garant opatření: Vladimíra Kozáková, vedoucí odboru životního prostředí a dopravy 
Politický garant: Pavel Roušar, starosta 
Odborný garant: Odbor ochrany přírody Magistrátu hl. města Prahy 
Klíčoví účastníci 
Odbor majetku a investic ÚMČ Praha 21 
Indikátory 
Kompostový dvůr je uveden do provozu 

Související intervence a opatření 
F.2.1.3 Navyšovat stanoviště tříděného odpadu  velkoobjemových kontejnerů, včetně pasportizace slabých míst a dostupných 
nástrojů jeho rozvoje v dlouhodobém horizontu 

 

Zpracoval:  Vladimíra Kozáková, vedoucí odboru životního prostředí a dopravy



LIST OPATŘENÍ č. 

F.2.2.2 

Budovat nové kanalizace s oddělením dešťové vody 

Cíl: F.2.2 Další rozvoj technické infrastruktury v části odpadového hospodářství 

F -  ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ F.2 Odpadové hospodářství 
 

Problém, který opatření řeší 

Přívalové deště způsobují překračování kapacit kanalizace a odlehčování do volné krajiny 

 
Cíle opatření 
180. Nepřetěžovat kapacitu kanalizace dešťovými vodami 
Aktivity naplňující intervenci 
432. Aktualizace projektů 
433. spolupráce s OMI HMP 
Časový výhled a priorita 
2014-2020, 2014 - projekty, 2015-2016- stavební povolení,2016-2020 relizace, priorita dlouhodobá,  
Způsob realizace 
investiční 
Hrubý odhad finančních nákladů 
100000000 Kč, externí zdroje: ANO 

Garanti 
Garant opatření: HMP 
Politický garant: Pavel Roušar, starosta 
Odborný garant: MŽP ČR, odbor životního prostředí MHMP 
Klíčoví účastníci 
HMP a vítěz výběrového řízení 
Indikátory 
Dokument schválený Radou MČ Praha 21 a ZMČ 

Související intervence a opatření 
F.3.1.3 Vytvořit účinná opatření ke zvládání nárazových srážek – dodržování a  
vytváření vsakovacích pásů podél komunikací, zastavěných ploch obytného  
území, rekreačních oblastí v extravilánu městské části, budování dešťové 
 kanalizace 

 

Zpracoval:  Vladimíra Kozáková, vedoucí odboru životního prostředí a dopravy



LIST OPATŘENÍ č. 

F.3.1.1 

Zpracovat základní koncepční dokument pro vodní 
hospodářství městské části včetně pasportizace 
jeho slabých míst a dostupných nástrojů jeho 
rozvoje v dlouhodobém horizontu 

Cíl: F.3.1 Efektivní využívání vody 

F -  ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ F.3 Vodní hospodářství 
 

Problém, který opatření řeší 

Nešetrné nakládání s vodou 

 
Cíle opatření 
181. Zmapovat možnosti pro efektivní využívání vody 
Aktivity naplňující intervenci 
434. koordinace správců a vlastníků pro získání uceleného přehledu možností 
Časový výhled a priorita 
2012-2015, 2012 - získání podkladů, 2013 - 2014 pasportizace, 2015 - rozvoj, priorita střednědobá,  
Způsob realizace 
neinvestiční 
Hrubý odhad finančních nákladů 
0 Kč, externí zdroje: Ne 

Garanti 
Garant opatření: Vladimíra Kozáková, vedoucí odboru životního prostředí a dopravy, správci sítí a správci toků 
Politický garant: Pavel Roušar, starosta 
Odborný garant: Odbor životního prostředí Magistrátu hl.m.Prahy, VEOLIA, PVK, správci toků 
Klíčoví účastníci 
Správci a vlastnici toků, zdrojů 
Indikátory 
Dokument schválený RMČ P21 

Související intervence a opatření 
F.3.1.2 Důsledně šetřit pitnou vodou (zalévat přednostně dešťovou vodou.Osvěta a informace zejména v suchých obdobích 

 

Zpracoval:  Vladimíra Kozáková, vedoucí odboru životního prostředí a dopravy



LIST OPATŘENÍ č. 

F.3.1.2 

Důsledně šetřit pitnou vodou (zalévat přednostně 
dešťovou vodou.Osvěta a informace zejména v 
suchých obdobích 

Cíl: F.3.1 Efektivní využívání vody 

F -  ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ F.3 Vodní hospodářství 
 

Problém, který opatření řeší 

OMI a nájemce plochy 

 
Cíle opatření 
182. Snížení spotřeby pitné vody v MČ  P21 a tam,kde to může městská část ovlivnit 
Aktivity naplňující intervenci 
435. Osvěta 
436. zpracování projektu na zalévání fotbalových hřišť dešťovou nebo spodní vodou 
437. realizace projeků 
Časový výhled a priorita 
2012-2015, 2012-2015, priorita střednědobá,  
Způsob realizace 
neinvestiční 
Hrubý odhad finančních nákladů 
0 Kč, externí zdroje: Ne 

Garanti 
Garant opatření: Vladimíra Kozáková, vedoucí odboru životního prostředí a dopravy 
Politický garant: Pavel Roušar, starosta 
Odborný garant: Odbor životního prostředí Magistrátu hl.m.Prahy 
Klíčoví účastníci 
Vlastníci, nájemci plochy 
Indikátory 
Dokument schválený RMČ P21 

Související intervence a opatření 
F.3.1.1 Zpracovat základní koncepční dokument pro vodní hospodářství městské  
části včetně pasportizace jeho slabých míst a dostupných nástrojů jeho  
rozvoje v dlouhodobém horizontu 

 

Zpracoval:  Vladimíra Kozáková, vedoucí odboru životního prostředí a dopravy



LIST OPATŘENÍ č. 

F.3.1.3 

Vytvořit účinná opatření ke zvládání nárazových 
srážek – dodržování a vytváření vsakovacích pásů 
podél komunikací, zastavěných ploch obytného 
území, rekreačních oblastí v extravilánu městské 
části, budování dešťové kanalizace 

Cíl: F.3.1 Efektivní využívání vody 

F -  ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ F.3 Vodní hospodářství 
 

Problém, který opatření řeší 

Nefunkčnost melioračních kanálů 
Odvod dešťové vody do kanalizace a následné problémy s kapacitou 
Nová výstavba vždy nerespektuje historické odvodnění ploch a následně vyvolává 
problémy 

 
Cíle opatření 
183. Funkční odvodnění komunikací a obytných ploch 
184. Bezproblémové řešení přívalových dešťů 
185. zadržování vody v krajině 
Aktivity naplňující intervenci 
438. Zpracovat studie a realizovat závěry 
439. Osvěta a informace o důležitosti dodržování vsakovacích ploch a přirozeném koloběhu vody, důsledná kontrola stavebních 

úprav) 
440. Jednání se správci lesa ( LČR, LHMP) o  revitalizaci lesních  melioračních kanálů 
Časový výhled a priorita 
2012-2013, 2012 -studie, 2013- osvěta, jednání, priorita aktuální,  
Způsob realizace 
neinvestiční 
Hrubý odhad finančních nákladů 
0 Kč, externí zdroje: NE 

Garanti 
Garant opatření: Vladimíra Kozáková, vedoucí odboru životního prostředí a dopravy 
Politický garant: Pavel Roušar, starosta 
Odborný garant: Odbor ochrany přírody Magistrátu hl. města Prahy, Lesy ČR, PVK 
Klíčoví účastníci 
Vlastníci, správci 
Indikátory 
Dokument schválený RMČ P21 

Související intervence a opatření 
F.2.2.2 Budovat nové kanalizace s oddělením dešťové vody 

 

Zpracoval:  Vladimíra Kozáková, vedoucí odboru životního prostředí a dopravy



LIST OPATŘENÍ č. 

F.3.1.4 

Udržovat rybníky ve správě Českého rybářského 
svazu, spolupracovat na jejich využití pro obyvatele 
Újezda. 

Cíl: F.3.1 Efektivní využívání vody 

F -  ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ F.3 Vodní hospodářství 
 

Problém, který opatření řeší 

Znečištěné rybníky 

 
Cíle opatření 
186. Čisté a funkční rybníky 
Aktivity naplňující intervenci 
441. Spolupracovat s Českým rybářským svazem 
442. Podporovat shánění externích zdrojů 
Časový výhled a priorita 
2014-2015, 2015, priorita střednědobá,  
Způsob realizace 
investiční 
Hrubý odhad finančních nákladů 
20000000 Kč, externí zdroje: Ano 

Garanti 
Garant opatření: Vladimíra Kozáková, vedoucí odboru životního prostředí a dopravy 
Politický garant: Pavel Roušar, starosta 
Odborný garant: Odbor životního prostředí Magistrátu hl. města Prahy 
Klíčoví účastníci 
Správci/vlastníci rybníků 
Indikátory 
Související intervence a opatření 
F.3.1.1 Zpracovat základní koncepční dokument pro vodní hospodářství městské  
části včetně pasportizace jeho slabýcg míst a dostupných nástrojů jeho  
rozvoje v dlouhodobém horizontu 

 

Zpracoval:  Vladimíra Kozáková, vedoucí odboru životního prostředí a dopravy



LIST OPATŘENÍ č. 

F.3.1.5 

Spolupracovat na osvětě k podpoře ochrany vody 

Cíl: F.3.1 Efektivní využívání vody 

F -  ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ F.3 Vodní hospodářství 
 

Problém, který opatření řeší 

Malý zájem o vodní toky a rybníky 

 
Cíle opatření 
187. Zvýšit povědomí o vodních tocích a rybnících 
Aktivity naplňující intervenci 
443. Jednání s Českým rybářským svazem 
444. Zjištění okruhu osvěty a cíle 
445. Zpracování témat 
446. Oslovení realizátorů 
447. Osvětová kampaň 
Časový výhled a priorita 
2012-2022, průběžně, priorita střednědobá,  
Způsob realizace 
investiční 
Hrubý odhad finančních nákladů 
100000 Kč, externí zdroje: ANO 

Garanti 
Garant opatření: Vladimíra Kozáková, vedoucí odboru životního prostředí a dopravy 
Politický garant: Pavel Roušar, starosta 
Odborný garant: Odbor ochrany přírody Magistrátu hl. města Prahy 
Klíčoví účastníci 
Odbor životního prostředí a dopravy ÚMČ Praha 21 
Nestátní neziskové organizace 
Český rybářský svaz 
Indikátory 
Počet akcí x počet zapojených organizací 

Související intervence a opatření 
F.2.1.2 Zpracovat soubor osvětových akcí pro veřejnost k podpoře třídění odpadu s využitím programů nestátních neziskových 
organizací. Podporovat environmentální výchovu v mateřských školách a základní škole k problematice odpadů 
F.4.2.1 Podporovat osvětu k předcházení smogových stavů u všech kategorií občanů s využitím programů nestátních 
neziskových organizací 

 

Zpracoval:  Vladimíra Kozáková, vedoucí odboru životního prostředí a dopravy



LIST OPATŘENÍ č. 

F.3.2.1 

Spolupracovat na opatření, projektu odboru 
městského investora hl. města Prahy „Havarijní 
plán technické infrastruktury“ – část kanalizace 

Cíl: F.3.2 Dosáhnout 100% napojení odpadní vody na kanalizaci. 

F -  ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ F.3 Vodní hospodářství 
 

Problém, který opatření řeší 

Dobudování kanalizace 

 
Cíle opatření 
188. Problém se zastaralými jímkami, nepravidelné vyvážení jímek, dokončení stavby kanalizačního přivaděče v celé MČ P21 
Aktivity naplňující intervenci 
448. Podpora vypracování projektů, zajištění fin. prostředků na stavbu 
Časový výhled a priorita 
2012-2016, Projednání 2013 a pravidelné kontroly jímek, zahájení dalších epat výstavby kanalizačního přivaděče, priorita 
střednědobá,  
Způsob realizace 
investiční 
Hrubý odhad finančních nákladů 
30000000 Kč, externí zdroje: Ano 

Garanti 
Garant opatření: Soňa Beroušková, vedoucí odboru majetku a investic 
Politický garant: Pavel Roušar, starosta 
Odborný garant: Odbor životního prostředí Magistrátu hl.m.Prahy 
Klíčoví účastníci 
Hlavní město Praha 
Indikátory 
Dokument schválený RMČ P21 a Zastupitelstvem MČ P21 

Související intervence a opatření 
F.3.1.3 Vytvořit účinná opatření ke zvládání nárazových srážek – dodržování a vytváření vsakovacích pásů podél komunikací, 
zastavěných ploch obytného území, rekreačních oblastí v extravilánu městské části, budování dešťové kanalizace 

 

Zpracoval:  Vladimíra Kozáková, vedoucí odboru životního prostředí a dopravy



LIST OPATŘENÍ č. 

F.4.1.1 

Zpracovat základní koncepční dokument kvality 
ovzduší městské části, včetně pasportizace jeho 
slabých míst a dostupných nástrojů  zvyšování jeho 
kvality v dlouhodobém horizontu 

Cíl: F.4.1 Snížit koncentraci polétavého prachu v ovzduší, dodržení legislativních limitů 

F -  ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ F.4 Kvalita ovzduší 
 

Problém, který opatření řeší 

Nedodržujeme koncepci Hlavního města Prahy 

 
Cíle opatření 
189. Zpracovat základní koncepční dokument v návaznosti na koncepci HMP upravené pro místní podmínky naší městské části 
190. Zpracovat koncepci opatření proti znečišťování ovzduší z lokálních topenišť ve vazbě na připravovanou legislativu  
Aktivity naplňující intervenci 
449. Analýza koncepčního materiálu HMP 
450. Úprava do místních podmínek 
Časový výhled a priorita 
2013-2014, 2013 Analýza, 2014 Koncepce, priorita aktuální,  
Způsob realizace 
neinvestiční 
Hrubý odhad finančních nákladů 
0 Kč, externí zdroje: Ne 

Garanti 
Garant opatření: Vladimíra Kozáková, vedoucí odboru životního prostředí a dopravy 
Politický garant: Pavel Roušar, starosta 
Odborný garant: Odbor životního prostředí Magistrátu hl. města Prahy 
Klíčoví účastníci 
Odbor životního prostředí a dopravy 
Indikátory 
Dokument schválený RMČ P21 

Související intervence a opatření 
F.4.1.2 Na základě výsledků monitoringu zpracovat koncepci snížení koncetrací znečišťujících látek v ovzduší 

 

Zpracoval:  Vladimíra Kozáková, vedoucí odboru životního prostředí a dopravy



LIST OPATŘENÍ č. 

F.4.1.2 

Na základě výsledků monitoringu zpracovat 
koncepci snížení koncetrací znečišťujících látek v 
ovzduší 

Cíl: F.4.1 Snížit koncentraci polétavého prachu v ovzduší, dodržení legislativních limitů 

F -  ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ F.4 Kvalita ovzduší 
 

Problém, který opatření řeší 

Nedostatečné statistické a měřící údaje 

 
Cíle opatření 
191. Zlepšení složky životního prostředí 
192. Podporovat využívání čistých technologií pro vytápění a přípravu TUV 
Aktivity naplňující intervenci 
451. Sběr podkladů, koncepce 
Časový výhled a priorita 
2013-2014, 2013 sběr podkladů, 2014 koncepce, priorita aktuální,  
Způsob realizace 
neinvestiční 
Hrubý odhad finančních nákladů 
0 Kč, externí zdroje: Ne 

Garanti 
Garant opatření: Vladimíra Kozáková, vedoucí odboru životního prostředí a dopravy 
Politický garant: Pavel Roušar, starosta 
Odborný garant: Odbor životního Magistrátu hl. města Prahy 
 
Klíčoví účastníci 
Odbor životního prostředí a dopravy a odbor životního prostředí Magistrátu hl.m.Prahy 
Indikátory 
Dokument schválený RMČ Praha 21 

Související intervence a opatření 
F.4.1.4 Zavést monitoring kvality ovzduší 

 

Zpracoval:  Vladimíra Kozáková, vedoucí odboru životního prostředí a dopravy



LIST OPATŘENÍ č. 

F.4.1.3 

Zlepšit čištění ploch veřejných zpevněných ploch 
zametáním 

Cíl: F.4.1 Snížit koncentraci polétavého prachu v ovzduší, dodržení legislativních limitů 

F -  ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ F.4 Kvalita ovzduší 
 

Problém, který opatření řeší 

vysoká prašnost v ulicích městské části 
 
Cíle opatření 
193. Zmenšit prašnost provozování dopravy na místních komunikací 
Aktivity naplňující intervenci 
452. Stanovení strategií 
453. zajištění finančních prostředků v rozpočtu 
454. realizace 
455. vyhodnocování účinnosti 
Časový výhled a priorita 
2012-2018, průběžně, priorita střednědobá,  
Způsob realizace 
neinvestiční 
Hrubý odhad finančních nákladů 
0 Kč, externí zdroje: NE 

Garanti 
Garant opatření: Soňa Beroušková, vedoucí odboru majetku a investic 
Politický garant: Pavel Roušar, starosta 
Odborný garant: Předseda Komise životního prostředí 
Klíčoví účastníci 
Odbor majetku a investic 
Odbor životního prostředí a dopravy 
Indikátory 
Související intervence a opatření 
F.4.2.1 Podporovat osvětu k předcházení smogových stavů u všech skupin občanů s využitím programů nestátních neziskových 
organizací 

 

Zpracoval:  Vladimíra kozáková, vedoucí odboru životního prostředí a dopravy



LIST OPATŘENÍ č. 

F.4.1.4 

Zavést monitoring kvality ovzduší 

Cíl: F.4.1 Snížit koncentraci polétavého prachu v ovzduší, dodržení legislativních limitů 

F -  ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ F.4 Kvalita ovzduší 
 

Problém, který opatření řeší 

Nemáme aktuální data z našeho bezprostředního okolí 
 
Cíle opatření 
194. Zřídit měřící bod na katastru Újezda nad Lesy 
Aktivity naplňující intervenci 
456. Kromě údajů, které získáváme z HMP; s odbornou firmou umístit měřič při hlavní komunikaci 
Časový výhled a priorita 
2013-2016, Projednání 2013, 2014-15-získání fin. prostředků 2016 umístění měřiče, priorita střednědobá,  
Způsob realizace 
investiční 
Hrubý odhad finančních nákladů 
30000000 Kč, externí zdroje: ANO 

Garanti 
Garant opatření: Vladimíra Kozáková, vedoucí odboru životního prostředí a dopravy 
Politický garant: Pavel Roušar, starosta 
Odborný garant: Odbor životního prostředí Magistrátu hl.m.Prahy 
Klíčoví účastníci 
Odbor životního prostředí a dopravy ÚMČ Praha 21 
 
Indikátory 
Projednání v RMČ Praha 21, výběrové řízení 

Související intervence a opatření 
F.4.1.1 Zpracovat základní koncepční dokument kvality ovzduší městské části,  
včetně pasportizace jeho slabých míst a dostupných nástrojů  zvyšování  
jeho kvality v dlouhodobém horizontu 

 

Zpracoval:  Vladimíra Kozáková, vedoucí odboru životního prostředí a dopravy



LIST OPATŘENÍ č. 

F.4.2.1 

Podporovat osvětu k předcházení smogových stavů 
u všech skupin občanů s využitím programů 
nestátních neziskových organizací 

Cíl: F.4.2 Dodržení legislativních limitů koncentrací dalších znečisťujících látek 

F -  ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ F.4 Kvalita ovzduší 
 

Problém, který opatření řeší 

Smogové znečištění v městské části v topné sezóně 

 
Cíle opatření 
195. Zvýšit informovanost a spolupráci s občany 
Aktivity naplňující intervenci 
457. Zpřístupnění informací na webu MČ Praha 21 a v Újezdském zpravodaji 
458. Apelovat na občany v jejich domácnostech  
459. Diskutovat se sousedy 
460. Spolupracovat s nestátními neziskovými organizacemi 
Časový výhled a priorita 
2012-2014, průběžně, priorita aktuální,  
Způsob realizace 
neinvestiční 
Hrubý odhad finančních nákladů 
0 Kč, externí zdroje: NE 

Garanti 
Garant opatření: Vladimíra Kozáková, vedoucí odboru životního prostředí a dopravy 
Politický garant: Pavel Roušar, starosta 
Odborný garant: Odbor životního prostředí Magistrátu hl.m.Prahy 
Klíčoví účastníci 
Odbor ochrany přírody Magistrátu hl. města Prahy 
Odbor životního prostředí a dopravy ÚMČ Praha 21 
Komise životního prostředí RMČ Praha 21 
Nestátní neziskové organizace 
Indikátory 
Dokument schválený RMČ P21 

Související intervence a opatření 
F.4.1.2 Na základě výsledků monitoringu zpracovat koncepci snížení koncetrací znečišťujících látek v ovzduší 

 

Zpracoval:  Vladimíra Kozáková, vedoucí odboru životního prostředí a dopravy



LIST OPATŘENÍ č. 

F.4.2.2 

Spolupracovat na zpracování příslušných opatření 
krizového plánu pro případ překročení limitů 
smogu 

Cíl: F.4.2 Dodržení legislativních limitů koncentrací dalších znečisťujících látek 

F -  ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ F.4 Kvalita ovzduší 
 

Problém, který opatření řeší 

Zlepšování kvality ovzduší 
 
Cíle opatření 
196. Plnění krizového plánu v souladu s magistrátní koncepcí 
Aktivity naplňující intervenci 
461. Sledovat koncetrace smogu v ovzduší, dodržování vyhlášení signálů regulace, upozornění, omezení dopravy, výroby, 
Časový výhled a priorita 
2012-2014, průběžně, priorita dlouhodobá,  
Způsob realizace 
neinvestiční 
Hrubý odhad finančních nákladů 
0 Kč, externí zdroje: NE 

Garanti 
Garant opatření: HMP, krizový štáb 
Politický garant: Pavel Roušar, starosta 
Odborný garant: MŽP ČR 
Klíčoví účastníci 
Krizový štáb, odbor životního prostředí a dopravy 
Indikátory 
Signál regulace 

Související intervence a opatření 
F.4.2.1 Podporovat osvětu k předcházení smogových stavů u všech skupin občanů s využitím programů nestátních neziskových 
organizací 

 

Zpracoval:  Vladimíra Kozáková, vedoucí odboru životního prostředí a dopravy



LIST OPATŘENÍ č. 

F.5.1.1 

Zpracovat základní koncepční dokument 
hospodaření s  energiemi v objektech veřejného 
vybavení a domovního fondu ve vlastnictví městské 
části, včetně pasportizace jeho slabých míst a 
dlouhodobý výhled využití dostupných nástrojů  k 
zajištění klesajícího (neroustoucího trendu) 

Cíl: F.5.1 Zajistit klesající (nejméně však nerostoucí) trend spotřeby energií 

F -  ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ F.5 Hospodaření s energií 
 

Problém, který opatření řeší 

Zastaralé technologie s malou účinností (např. výměník zdravotnického střediska Rohožník) 

 
Cíle opatření 
197. Optimalizace energetických zdrojů 
198. Snižování provozních ztrát 
Aktivity naplňující intervenci 
462. Zpracování dokumentu 
Časový výhled a priorita 
2013-2014, 2 roky, priorita aktuální,  
Způsob realizace 
investiční 
Hrubý odhad finančních nákladů 
4000000 Kč, externí zdroje: ANO 

Garanti 
Garant opatření: Pavel Zeman, vedoucí odboru vedlejší hospodářské činnosti, správy bytů a údržby 
Politický garant: Tomáš Vlach, radní 
Odborný garant: Externí zpracovatelská firma 
Klíčoví účastníci 
Odbor vedlejší hospodářské činnosti ÚMČ Praha 21, 
Odbor majetku a investic ÚMČ Praha 21 
Indikátory 
Dokument schválený Radou MČ Praha 21 

Související intervence a opatření 
F.5.1.2 Sledovat spotřeby energii a provádět opatření, vedoucí k jejímu účinnějšímu využití a úsporám 

 

Zpracoval:  Pavel Zeman, vedoucí odboru vedlejší hospodářské činnosti, správy bytů a údržby



LIST OPATŘENÍ č. 

F.5.1.2 

Sledovat spotřeby energii a provádět opatření, 
vedoucí k jejímu účinnějšímu využití a úsporám 

Cíl: F.5.1 Zajistit klesající (nejméně však nerostoucí) trend spotřeby energií 

F -  ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ F.5 Hospodaření s energií 
 

Problém, který opatření řeší 

Nesledování spotřeb průběžně a dostatečně podrobně 

 
Cíle opatření 
199. Snížit spotřeby energií 
Aktivity naplňující intervenci 
463. Výstavba 
464. Kolaudace 
Časový výhled a priorita 
2012-2022, průběžně, priorita aktuální,  
Způsob realizace 
organizační 
Hrubý odhad finančních nákladů 
10000 Kč, externí zdroje: NE 

Garanti 
Garant opatření: Pavel Zeman, vedoucí odboru vedlejší hospodářské činnosti, správy bytů a údržby 
Politický garant: Tomáš Vlach, radní 
Odborný garant: Pavel Zeman, vedoucí odboru vedlejší hospodářské činnosti, správy bytů a údržby 
Klíčoví účastníci 
Odbor vedlejší hospodářské činnosti ÚMČ Praha 21 
Indikátory 
Prokazatelné dosažení úspor 

Související intervence a opatření 
F.5.1.6 Vytvořit pozici energetického manažera na úrovni majetku městské části 

 

Zpracoval:  Pavel Zeman, vedoucí odboru vedlejší hospodářské činnosti, správy bytů a údržby



LIST OPATŘENÍ č. 

F.5.1.3 

Zpracovat záměr na výstavbu místního zdroje tepla 
pro objekty škol a Úřadu městské části na bázi 
obnovitelného paliva (štěpka), opatřit ho CBA se 
střednědobým výhledem realizace 

Cíl: F.5.1 Zajistit klesající (nejméně však nerostoucí) trend spotřeby energií 

F -  ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ F.5 Hospodaření s energií 
 

Problém, který opatření řeší 

Vysoká cena zemního plynu 

 
Cíle opatření 
200. Odborně posoudit ekonomický a ekologický dopad využití obnovitelných zdrojů vytápění 
Aktivity naplňující intervenci 
465. Zpracovat záměr 
466. Analýza nákladů a přínosů 
467. Výstavba zdroje 
Časový výhled a priorita 
2013-2016, Zpracovat záměr 2013 
Analýzu 2013 
Výstavba zdroje 2014 - 2046, priorita dlouhodobá,  
Způsob realizace 
investiční 
Hrubý odhad finančních nákladů 
100000 Kč, externí zdroje: ANO 

Garanti 
Garant opatření: Soňa Beroušková, vedoucí odboru majetku a investic 
Politický garant: Tomáš Vlach, radní 
Odborný garant: projektant 
Klíčoví účastníci 
Odbor majetku a investic ÚMČ Praha 21 
Indikátory 
Počet nových zdrojů 

Související intervence a opatření 
F.5.1.1 Zpracovat základní koncepční dokument hospodaření s  energiemi v objektech veřejného vybavení a domovního fondu 
ve vlastnictví MČ, včetně pasportizace jeho slabých míst a dlouhodobý výhled využití dostupných nástrojů  k zajištění klesajícího 
(nejméně však nerostoucího) trendu spotřeby 

 

Zpracoval:  Pavel Zeman, vedoucí odboru vedlejší hospodářské činnosti, správy bytů a údržby



LIST OPATŘENÍ č. 

F.5.1.4 

Zpracovat databázi všech stavebních objektů v 
majetku městské části se zařazením do 
energetických tříd a plán jejich rekonstrukce s 
přechodem na vyšší energetickou kategorii, 
alespoň však do tř. B. Nové stavby plánovat zásadně 
v energetické kategorii A 

Cíl: F.5.1 Zajistit klesající (nejméně však nerostoucí) trend spotřeby energií 

F -  ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ F.5 Hospodaření s energií 
 

Problém, který opatření řeší 

Energetické ztráty 

 
Cíle opatření 
201. Snížit energetickou náročnost budov 
Aktivity naplňující intervenci 
468. Vytvoření databáze 
469. Plán rekonstrukce 
Časový výhled a priorita 
2013-2014, Databáze 2013 
Plán 2014, priorita dlouhodobá,  
Způsob realizace 
investiční 
Hrubý odhad finančních nákladů 
100000 Kč, externí zdroje: ANO 

Garanti 
Garant opatření: Soňa Beroušková, vedoucí odboru majetku a investic, Pavel Zeman, vedoucí odboru vedlejší hospodářské 
činnosti, správy bytů a údržby 
Politický garant: Tomáš Vlach, radní 
Odborný garant: energetický manažer 
Klíčoví účastníci 
Odbor vedlejší hospodářské činnosti ÚMČ Praha 21, 
Odbor majetku a investic ÚMČ Praha 21 
Indikátory 
Počet objektů v majetku MČ Praha 21 v energetické kategorii B 

Související intervence a opatření 
F.5.1.6 Vytvořit pozici energetického manažera na úrovni majetku městské části 

 

Zpracoval:  Soňa Beroušková, vedoucí odboru majetku a investic



LIST OPATŘENÍ č. 

F.5.1.5 

Snížit spotřeby pohonných hmot kumulací jízd v 
referentských a užitkových autech v majetku 
městské části 

Cíl: F.5.1 Zajistit klesající (nejméně však nerostoucí) trend spotřeby energií 

F -  ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ F.5 Hospodaření s energií 
 

Problém, který opatření řeší 

Vysoké náklady za pohonné hmoty 

 
Cíle opatření 
202. Snížení nákladů za pohonné hmoty 
Aktivity naplňující intervenci 
470. Vést přehled počtu jízd a jejich obsazenosti 
Časový výhled a priorita 
2012-2022, průběžně, priorita aktuální,  
Způsob realizace 
organizační 
Hrubý odhad finančních nákladů 
0 Kč, externí zdroje: NE 

Garanti 
Garant opatření: Vladimír Saitz, tajemník úřadu a vedoucí odborů 
Politický garant: Tomáš Vlach, radní 
Odborný garant: Saitz -tajemník úřadu 
Klíčoví účastníci 
všichni vedoucí odborů ÚMČ Praha 21 
Indikátory 
Spotřeba pohonných hmot se snížila 

Související intervence a opatření 
F.5.1.2 Sledovat spotřeby energii a provádět opatření, vedoucí k jejímu účinnějšímu využití a úsporám 

 

Zpracoval:  Vladimíra kozáková, vedoucí odboru životního prostředí a dopravy



LIST OPATŘENÍ č. 

F.5.1.6 

Vytvořit pozici energetického manažera na úrovni 
majetku městské části 

Cíl: F.5.1 Zajistit klesající (nejméně však nerostoucí) trend spotřeby energií 

F -  ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ F.5 Hospodaření s energií 
 

Problém, který opatření řeší 

Snižování energetické náročnosti budov v majetku MČ Praha 21 
Osvěta mezi občany 

 
Cíle opatření 
203. Zaměstnance plně se věnující enregtické oblasti 
Aktivity naplňující intervenci 
471. Změna organizačního řádu 
472. Uzavření pracovní smlouvy 
473. Vyškolení a uvedení do funkce 
Časový výhled a priorita 
2013-2015, Změna organizačního řádu 2013 
přijetí nového pracovníka 2014 - 2015 
Vyškolení 2015, priorita střednědobá,  
Způsob realizace 
organizační 
Hrubý odhad finančních nákladů 
1000000 Kč, externí zdroje: NE 

Garanti 
Garant opatření: Vladimír Saitz, tajemník 
Politický garant: Pavel Roušar, starosta 
Odborný garant: Pavel Roušar - starosta 
Klíčoví účastníci 
Saitz - tajemník ÚMČ Praha 21 
Indikátory 
Pozice energetického managera je zřízena a obsazena 

Související intervence a opatření 
F.5.1.2 Sledovat spotřeby energii a provádět opatření, vedoucí k jejímu účinnějšímu využití a úsporám 

 

Zpracoval:  Vladimíra Kozáková, vedoucí odboru životního prostředí a dopravy



LIST OPATŘENÍ č. 

G.1.1.1 

Rozhodnout o zpracování strategických 
koncepčních a rozvojových dokumentů MČ Praha 
21, vytvořit harmonogram jejich zpracování a 
schválení, zajistit jejich vzájemnou provázanost, 
zavést mechanismus kontroly naplňování těchto 
koncepcí v práci ÚMČ a ostatních orgánů městské 
části 

Cíl: G.1.1 Zvyšovat výkonnost ÚMČ, organizací veřejné správy a jimi poskytovaných veřejných 
služeb 
G -  VEŘEJNÁ SPRÁVA G.1 Úřad MČ 
 

Problém, který opatření řeší 

Zvyšovat výkonnost veřejné správy 

 
Cíle opatření 
204. Vytvoření směrnic a určení způsobu kontroly plnění 
Aktivity naplňující intervenci 
474. Zpracování seznamu směrnic schválených 
475. Seznam směrnic k vytvoření 
476. Harmonogram 
Časový výhled a priorita 
2012-2013, 1 rok, priorita aktuální,  
Způsob realizace 
organizační 
Hrubý odhad finančních nákladů 
1000 Kč, externí zdroje: NE 

Garanti 
Garant opatření: Vladimír Saitz, tajemník 
Politický garant: Pavel Roušar, starosta 
Odborný garant: Odborná firma přes strategické plánování 
Klíčoví účastníci 
Auditor MČ Praha 21 
Tajemník úřadu MČ Praha 21 
Vedoucí odborů úřadu MČ Praha 21 
Indikátory 
Schválení Radou MČ Praha 21 

Související intervence a opatření 
G.1.1.2 Zpracovat interní předpis pro provádění kontroly ÚMČ a ostatních orgánů MČ při dodržování zákonů, naplňování 
stanovených pravidel a koncepcí; předpis pro kontrolu úspornosti 

 

Zpracoval:  Vladimír Saitz, tajemník



LIST OPATŘENÍ č. 

G.1.1.2 

Zpracovat interní předpis pro provádění kontroly 
ÚMČ a ostatních orgánů MČ při dodržování zákonů, 
naplňování stanovených pravidel a koncepcí; 
předpis pro kontrolu úspornosti 

Cíl: G.1.1 Zvyšovat výkonnost ÚMČ, organizací veřejné správy a jimi poskytovaných veřejných 
služeb 
G -  VEŘEJNÁ SPRÁVA G.1 Úřad MČ 
 

Problém, který opatření řeší 

Zvyšovat kvalitu veřejné správy 
Spořit 

 
Cíle opatření 
205. Vytvoření předpisu pro dodržování zákonů 
206. Vytvoření předpisu pro kontrolu úspornosti 
Aktivity naplňující intervenci 
477. Zpracovat seznam směrnic 
478. Způsob užití 
479. Předpis pro kontrolu úspornosti 
Časový výhled a priorita 
2012-2012, 1 rok, priorita aktuální,  
Způsob realizace 
organizační 
Hrubý odhad finančních nákladů 
2000 Kč, externí zdroje: NE 

Garanti 
Garant opatření: Vladimír Saitz, tajemník 
Politický garant: Pavel Roušar, starosta 
Odborný garant: Odborná firma přes strategické plánování 
Klíčoví účastníci 
Auditor MČ Praha 21 
Tajemník úřadu MČ Praha 21 
Indikátory 
Schválení Radou MČ Praha 21 

Související intervence a opatření 
G.1.1.1 Rozhodnout o zpracování strategických koncepčních a rozvojových dokumentů MČ Praha 21, vytvořit harmonogram 
jejich zpracování a schválení, zajistit jejich vzájemnou provázanost, zavést mechanismus kontroly naplňování těchto koncepcí v 
práci ÚMČ a ostatních orgánů městské části 
G.1.3.2 Zpracovat interní předpis pro evidenci podnětů občanů 

 

Zpracoval:  Vladimír Saitz, tajemník



LIST OPATŘENÍ č. 

G.1.1.3 

Změnit organizační strukturu ÚMČ s cílem nově 
nastavit vnitřní i vnější informační a rozhodovací 
toky s osobní odpovědností za konkrétní agendy 
včetně zavedení strategického plánování 

Cíl: G.1.1 Zvyšovat výkonnost ÚMČ, organizací veřejné správy a jimi poskytovaných veřejných 
služeb 
G -  VEŘEJNÁ SPRÁVA G.1 Úřad MČ 
 

Problém, který opatření řeší 

Vyjasnění kompetencí a odpovědnosti 
 
 
Cíle opatření 
207. Zvyšovat výkonnost veřejné správy 
Aktivity naplňující intervenci 
480. Přerozdělení kompetencí odborů 
481. Určit odpovědné osoby 
482. zavedení strategického plánování 
Časový výhled a priorita 
2013-2014, 2 roky, priorita aktuální,  
Způsob realizace 
organizační 
Hrubý odhad finančních nákladů 
2000 Kč, externí zdroje: NE 

Garanti 
Garant opatření: Vladimír Saitz, tajemník 
Politický garant: Pavel Roušar, starosta 
Odborný garant: Externí poradce 
Klíčoví účastníci 
Tajemník úřadu MČ Praha 21 
Rada MČ Praha 21 
Indikátory 
Schválení Radou MČ Praha 21 

Související intervence a opatření 
G.1.1.2 Zpracovat interní předpis pro provádění kontroly ÚMČ a ostatních orgánů MČ při dodržování zákonů, naplňování 
stanovených pravidel a koncepcí; předpis pro kontrolu úspornosti 

 

Zpracoval:  Vladimír Saitz, tajemník



LIST OPATŘENÍ č. 

G.1.1.4 

Zahájit měření a sledování indikátorů spokojenosti 
občanů s kvalitou služeb ÚMČ 

Cíl: G.1.1 Zvyšovat výkonnost ÚMČ, organizací veřejné správy a jimi poskytovaných veřejných 
služeb 
G -  VEŘEJNÁ SPRÁVA G.1 Úřad MČ 
 

Problém, který opatření řeší 

Omezení stížností na práci úředníků 

 
Cíle opatření 
208. dlouhodobě měřit spokojenost občanů 
209. analyzovat trendy (půlroční, roční) 
Aktivity naplňující intervenci 
483. Vytvořit formulář 
484. Zajistit studenty na anketu 
485. Naplánovat finanční prostředky 
Časový výhled a priorita 
2013-2022, průběžně, priorita aktuální,  
Způsob realizace 
investiční 
Hrubý odhad finančních nákladů 
500000 Kč, externí zdroje: ANO 

Garanti 
Garant opatření: Vladimír Saitz, tajemník 
Politický garant: Pavel Roušar, starosta 
Odborný garant: Vysoká škola 
Klíčoví účastníci 
Tajemník úřadu MČ Praha 21 
Indikátory 
Výsledek indikátoru spokojenosti občanů je zpracován a předložen Zastupitelstvu MČ Praha 21 na vědomí 

Související intervence a opatření 
G.1.1.7 Zavedení managementu kvality CAF (Common Assessment Framework) 

 

Zpracoval:  Vladimír Saitz, tajemník



LIST OPATŘENÍ č. 

G.1.1.5 

Provázat investice, rozpočet a rozpočtový výhled na 
rozvojové dokumenty včetně strategického plánu 

Cíl: G.1.1 Zvyšovat výkonnost ÚMČ, organizací veřejné správy a jimi poskytovaných veřejných 
služeb 
G -  VEŘEJNÁ SPRÁVA G.1 Úřad MČ 
 

Problém, který opatření řeší 

Nekoncepční a neplánované vynakládání finančních prostředků 

 
Cíle opatření 
210. Účelné a plánované využívání investičních prostředků 
Aktivity naplňující intervenci 
486. Koordinovat akční plány s rozpočtem vždy na volební období 
Časový výhled a priorita 
2012-2017, 6 let, priorita střednědobá,  
Způsob realizace 
organizační 
Hrubý odhad finančních nákladů 
10000 Kč, externí zdroje: ANO 

Garanti 
Garant opatření: Vladimír Saitz, tajemník 
Politický garant: Pavel Roušar, starosta 
Odborný garant: Finanční odbor Magistrátu hl. města Prahy 
Klíčoví účastníci 
Vedoucí odborů ÚMČ Praha 21 
Indikátory 
Schválení Zastupitelstvem MČ Praha 21 

Související intervence a opatření 
G.1.1.2 Zpracovat interní předpis pro provádění kontroly ÚMČ a ostatních orgánů MČ při dodržování zákonů, naplňování 
stanovených pravidel a koncepcí; předpis pro kontrolu úspornosti 

 

Zpracoval:  Vladimír Saitz, tajemník



LIST OPATŘENÍ č. 

G.1.1.6 

Zavést komplexní vzdělávací systém pro 
zaměstnance a zastupitele 

Cíl: G.1.1 Zvyšovat výkonnost ÚMČ, organizací veřejné správy a jimi poskytovaných veřejných 
služeb 
G -  VEŘEJNÁ SPRÁVA G.1 Úřad MČ 
 

Problém, který opatření řeší 

Počítačová gramotnost 
Zlevnění školení 
 
Cíle opatření 
211. Zvýšení počitačové a odborné kvalifikace zaměstnanců 
Aktivity naplňující intervenci 
487. Vytvoření učebny 
488. Nákup PC techniky 
489. Zajištění lektorů 
Časový výhled a priorita 
2013-2014, 2 roky, priorita aktuální,  
Způsob realizace 
organizační 
Hrubý odhad finančních nákladů 
600000 Kč, externí zdroje: ANO 

Garanti 
Garant opatření: Vladimír Saitz, tajemník 
Politický garant: Pavel Roušar, starosta 
Odborný garant: Odborná firma přes zavádění managementu kvality 
Klíčoví účastníci 
Tajemník úřadu MČ Praha 21 
Starosta MČ Praha 21 
Indikátory 
Počet školení x počet účastníků 

Související intervence a opatření 
G.1.1.7 Zavedení managementu kvality CAF (Common Assessment Framework) 

 

Zpracoval:  Vladimír Saitz, tajemník



LIST OPATŘENÍ č. 

G.1.1.7 

Zavedení managementu kvality CAF (Common 
Assessment Framework) 

Cíl: G.1.1 Zvyšovat výkonnost ÚMČ, organizací veřejné správy a jimi poskytovaných veřejných 
služeb 
G -  VEŘEJNÁ SPRÁVA G.1 Úřad MČ 
 

Problém, který opatření řeší 

Zjistit "slabá" místa v managementu 

 
Cíle opatření 
212. Zvyšování kvality veřejné správy 
Aktivity naplňující intervenci 
490. Ustanovit tým MČ Praha 21 
491. Spolupracovat s realizátorem 
492. Zpracovat hodnotící rámec 
Časový výhled a priorita 
2013-2017, 4 roky, priorita střednědobá,  
Způsob realizace 
investiční 
Hrubý odhad finančních nákladů 
1000000 Kč, externí zdroje: ANO 

Garanti 
Garant opatření: Vladimír Saitz, tajemník 
Politický garant: Pavel Roušar, starosta 
Odborný garant: Ministerstvo vnitra ČR 
Klíčoví účastníci 
Tajemník úřadu MČ Praha 21 
Realizační tým 
Zpracovatelská společnost 
Indikátory 
CAF je schválen Zastupitelstvem MČ Praha 21 

Související intervence a opatření 
G.1.1.4 Zahájit měření a sledování indikátorů spokojenosti občanů s kvalitou služeb ÚMČ 

 

Zpracoval:  Vladimír Saitz, tajemník



LIST OPATŘENÍ č. 

G.1.2.1 

V pravidelných intervalech aktualizovat Strategický 
plán MČ Praha 21 

Cíl: G.1.2 Efektivní strategické řízení a plánování 

G -  VEŘEJNÁ SPRÁVA G.1 Úřad MČ 
 

Problém, který opatření řeší 

Otevřenost úřadu 

 
Cíle opatření 
213. Kvalitní strategický plán 
Aktivity naplňující intervenci 
493. Pořádat veřejná slyšení 
494. Zapracovávat do aktualizace strategického plánu 
Časový výhled a priorita 
2012-2017, 5 let, priorita střednědobá,  
Způsob realizace 
investiční 
Hrubý odhad finančních nákladů 
100000 Kč, externí zdroje: ANO 

Garanti 
Garant opatření: Vladimír Saitz, tajemník 
Politický garant: Pavel Roušar, starosta 
Odborný garant: Odborná firma přes strategické plánování 
Klíčoví účastníci 
Starosta MČ Praha 21 
Koordinátor MA21 
Strategický tým 
Indikátory 
Aktualizovaný strategický plán schválený Zastupitelstvem MČ Praha 21 

Související intervence a opatření 
G.1.2.2 Zavést projektové a strategické řízení ÚMČ 

 

Zpracoval:  Vladimír Saitz, tajemník



LIST OPATŘENÍ č. 

G.1.2.2 

Zavést projektové a strategické řízení v ÚMČ 

Cíl: G.1.2 Efektivní strategické řízení a plánování 

G -  VEŘEJNÁ SPRÁVA G.1 Úřad MČ 
 

Problém, který opatření řeší 

Nekvalitní strategické a projektové řízení 
 
Cíle opatření 
214. Strategické řízení a plánování 
Aktivity naplňující intervenci 
495. Zajistit finance pro externí společnost přes strategické plánování a řízení 
496. Zavedení do úřadu 
Časový výhled a priorita 
2013-2018, 5 let, priorita krátkodobá,  
Způsob realizace 
investiční 
Hrubý odhad finančních nákladů 
100000 Kč, externí zdroje: ANO 

Garanti 
Garant opatření: Vladimír Saitz, tajemník 
Politický garant: Pavel Roušar, starosta 
Odborný garant: Odborná firma přes strategické plánování 
Klíčoví účastníci 
Tajemník ÚMČ Praha 21 
Starosta MČ Praha 21 
Indikátory 
Řízení je zavedeno 

Související intervence a opatření 
G.1.2.3 Zavést monitoring indikátorů plnění strategických cílů 
A.2.2.1 Zavést systematický energetický management 

 

Zpracoval:  Vladimír Saitz, tajemník



LIST OPATŘENÍ č. 

G.1.2.3 

Zavést monitoring indikátorů plnění strategických 
cílů 

Cíl: G.1.2 Efektivní strategické řízení a plánování 

G -  VEŘEJNÁ SPRÁVA G.1 Úřad MČ 
 

Problém, který opatření řeší 

Meření úspěšnosti 
 
Cíle opatření 
215. Zefektivnit řízení 
Aktivity naplňující intervenci 
497. Určení indikátorů 
498. Nastavení pravidel jejich sledování 
499. Způsob vyhodnocování 
500. Způsob jejich využití 
Časový výhled a priorita 
2012-2022, průběžně, priorita dlouhodobá,  
Způsob realizace 
investiční 
Hrubý odhad finančních nákladů 
100000 Kč, externí zdroje: ANO 

Garanti 
Garant opatření: Vladimír Saitz, tajemník 
Politický garant: Pavel Roušar, starosta 
Odborný garant: Odborná firma přes strategické plánování 
Klíčoví účastníci 
Koordinátor MA21 
Indikátory 
Indikátory jsou sledovány vyhodnocovány - počet 

Související intervence a opatření 
G.1.2.2 Zavést projektové a strategické řízení v ÚMČ 

 

Zpracoval:  Iva Hájková, vedoucí odboru školství, kultury, MA21



LIST OPATŘENÍ č. 

G.1.2.4 

Do procesu projektového a strategického řízení 
aktivně zapojit veřejnost a aktuálně ji informovat  o 
plnění strategických cílů 

Cíl: G.1.2 Efektivní strategické řízení a plánování 

G -  VEŘEJNÁ SPRÁVA G.1 Úřad MČ 
 

Problém, který opatření řeší 

Zapojení velkého počtu lidí 
 
Cíle opatření 
216. Zapojení veřejnosti 
Aktivity naplňující intervenci 
501. Projednávat v komisích a na veřejných fórech 
Časový výhled a priorita 
2012-2022, průběžně, priorita dlouhodobá,  
Způsob realizace 
organizační 
Hrubý odhad finančních nákladů 
30000 Kč, externí zdroje: NE 

Garanti 
Garant opatření: Vladimír Saitz, tajemník 
Politický garant: Pavel Roušar, starosta 
Odborný garant: Národní síť Zdravých měst ČR (NSZM ČR) 
Klíčoví účastníci 
Předsedové komisí 
Zastupitelé MČ Praha 21 
Indikátory 
Počet veřejných jednání x počet účastníků 

Související intervence a opatření 
G.1.2.1 V pravidelných intervalech aktualizovat Stratgeický plán MČ Praha 21 

 

Zpracoval:  Iva Hájková, vedoucí odboru školství, kultury, MA21



LIST OPATŘENÍ č. 

G.1.3.1 

Zpracovat koncepci transparentnosti a otevřenosti  
ÚMČ po jednotlivých odborech, dalších orgánů a 
řízených organizací, včetně rozhodování Rady a 
Zastupitelstva MČ 

Cíl: G.1.3 Zvyšovat transparentnost a otevřenost ÚMČ, rozhodování Rady a Zastupitelstva MČ 

G -  VEŘEJNÁ SPRÁVA G.1 Úřad MČ 
 

Problém, který opatření řeší 

Veřejná kontrola činnosti 
 
Cíle opatření 
217. Zajištění transparentnosti a otevřenosti 
Aktivity naplňující intervenci 
502. Vypracování směrnic 
Časový výhled a priorita 
2013-2014, 2 roky, priorita krátkodobá,  
Způsob realizace 
organizační 
Hrubý odhad finančních nákladů 
30000 Kč, externí zdroje: NE 

Garanti 
Garant opatření: Vladimír Saitz, tajemník 
Politický garant: Pavel Roušar, starosta 
Odborný garant: Externí poradce 
Klíčoví účastníci 
Tajemník Úřadu MČ Praha 21 
Vedoucí odborů 
Rada a Zastupitelstvo MČ Praha 21 
Indikátory 
Koncepce schválená Zastupitelstvem MČ Praha 21 

Související intervence a opatření 
A.2.1.4 Zveřejňovat informace o výběrových řízeních na webu městské části 

 

Zpracoval:  Vladimír Saitz, tajemník



LIST OPATŘENÍ č. 

G.1.3.2 

Zpracovat interní předpis pro evidenci podnětů 
občanů 

Cíl: G.1.3 Zvyšovat transparentnost a otevřenost ÚMČ, rozhodování Rady a Zastupitelstva MČ 

G -  VEŘEJNÁ SPRÁVA G.1 Úřad MČ 
 

Problém, který opatření řeší 

Zviditelnit seznam podnětů 

 
Cíle opatření 
218. Zajištění přehledu podnětů 
Aktivity naplňující intervenci 
503. Zpracovat předpis 
Časový výhled a priorita 
2012-2013, 1 rok, priorita aktuální,  
Způsob realizace 
organizační 
Hrubý odhad finančních nákladů 
5000 Kč, externí zdroje: NE 

Garanti 
Garant opatření: Vladimír Saitz, tajemník 
Politický garant: Pavel Roušar, starosta 
Odborný garant: Právní odbor MHMP 
Klíčoví účastníci 
Auditor MČ Praha 21 
Indikátory 
Předpis je schválen Radou MČ Praha 21 

Související intervence a opatření 
G.1.1.2 Zpracovat interní předpis pro provádění kontroly ÚMČ a ostatních orgánů MČ při dodržování zákonů, naplňování 
stanovených pravidel a koncepcí; předpis pro kontrolu úspornosti 

 

Zpracoval:  Vladimír Saitz, tajemník



LIST OPATŘENÍ č. 

G.1.3.3 

Aktualizovat interní předpisy ÚMČ a jimi řízenými 
organizacemi v duchu naplnění principů 
transparentnosti a otevřenosti 

Cíl: G.1.3 Zvyšovat transparentnost a otevřenost ÚMČ, rozhodování Rady a Zastupitelstva MČ 

G -  VEŘEJNÁ SPRÁVA G.1 Úřad MČ 
 

Problém, který opatření řeší 

Přízpůsobit současným potřebám 

 
Cíle opatření 
219. Aktualizace vnitřních předpisů 
Aktivity naplňující intervenci 
504. Vyhodnocení předpisů 
505. Aktualizace 
Časový výhled a priorita 
2012-2014, 2 rok, priorita aktuální,  
Způsob realizace 
organizační 
Hrubý odhad finančních nákladů 
10000 Kč, externí zdroje: NE 

Garanti 
Garant opatření: Vladimír Saitz, tajemník 
Politický garant: Pavel Roušar, starosta 
Odborný garant: Externí poradce 
Klíčoví účastníci 
Auditor MČ Praha 21 
Indikátory 
Počet aktualizovaných předpisů 

Související intervence a opatření 
G.1.3.1 Zpracovat koncepci transparentnosti a otevřenosti  ÚMČ po jednotlivých odborech, dalších orgánů a řízených organizací, 
včetně rozhodování Rady a Zastupitelstva MČ 

 

Zpracoval:  Vladimír Saitz, tajemník



LIST OPATŘENÍ č. 

G.1.4.1 

Rozvíjet spolupráci se starosty a tajemníky 
ostatních městských částí Prahy 

Cíl: G.1.4 Spolupracovat s ostatními orgány státní správy, navazovat strategická partnerství s 
dalšími organizacemi 
G -  VEŘEJNÁ SPRÁVA G.1 Úřad MČ 
 

Problém, který opatření řeší 

Nízká kvalita spolupráce 

 
Cíle opatření 
220. Spolupráce 
221. Sdílení zkušeností 
222. Vzájemná spolupráce 
Aktivity naplňující intervenci 
506. Účastnit se schůzek starostů a tajemníků úřadů 
Časový výhled a priorita 
2012-2014, 2 roky, priorita aktuální,  
Způsob realizace 
organizační 
Hrubý odhad finančních nákladů 
20000 Kč, externí zdroje: NE 

Garanti 
Garant opatření: Vladimír Saitz, tajemník 
Politický garant: Pavel Roušar, starosta 
Odborný garant: Ministerstvo vnitra 
Klíčoví účastníci 
Tajemník Úřadu MČ Praha 21 
Starosta MČ Praha 21 
Indikátory 
Počet společných setkání x počet zastoupenách městských částí 

Související intervence a opatření 
G.4.1.1 Rozvíjet spolupráci s městy a městskými částmi realizujícími MA21 (příklady dobré praxe) 

 

Zpracoval:  Vladimír Saitz, tajemník Pavel Roušar, starosta



LIST OPATŘENÍ č. 

G.2.1.1 

Zpracovat interní směrnici MČ, jako návod k 
projednávání všech velkých rozvojových záměrů 
MČ v  komisích RMČ a následně s veřejností 
(plánovací setkání) 

Cíl: G.2.1 Zvýšit informovanost občanů jako předpoklad jejich účinnějšího zapojení do veřejného 
života 
G -  VEŘEJNÁ SPRÁVA G.2 Informovanost a komunikace s veřejností 
 

Problém, který opatření řeší 

Spolupráce úřadu, zastupitelů a veřejnosti 
 
Cíle opatření 
223. Určení jednotného postupu 
Aktivity naplňující intervenci 
507. Zpracování směrnice 
Časový výhled a priorita 
2012-2014, 2 roky, priorita aktuální,  
Způsob realizace 
organizační 
Hrubý odhad finančních nákladů 
5000 Kč, externí zdroje: NE 

Garanti 
Garant opatření: Vladimír Saitz, tajemník 
Politický garant: Pavel Roušar, starosta 
Odborný garant: Národní síť Zdravých měst ČR (NSZM ČR) 
Klíčoví účastníci 
Auditor MČ Praha 21 
Koordinátor MA21 
Indikátory 
Směrnice schválena Radou MČ Praha 21 

Související intervence a opatření 
G.4.1.4 Zavést systém pořádání veřejných projednávání, kulatých stolů a veřejného fóra se zapojením občanů, dětí a mládeže, 
nestátních neziskových organizací a místních podnikatelů 

 

Zpracoval:  Vladimír Saitz, tajemník



LIST OPATŘENÍ č. 

G.2.1.2 

Umístit nové plakátovací plochy na veřejných 
prostranstvích 

Cíl: G.2.1 Zvýšit informovanost občanů jako předpoklad jejich účinnějšího zapojení do veřejného 
života 
G -  VEŘEJNÁ SPRÁVA G.2 Informovanost a komunikace s veřejností 
 

Problém, který opatření řeší 

Nedostatek ploch k prezentaci 
 
Cíle opatření 
224. Zvýšit informovanost 
Aktivity naplňující intervenci 
508. Vytipovat lokality 
509. Provést kalkulaci 
510. Vybrat zhotovitele 
Časový výhled a priorita 
2012-2014, 2 roky, priorita aktuální,  
Způsob realizace 
investiční 
Hrubý odhad finančních nákladů 
150000 Kč, externí zdroje: NE 

Garanti 
Garant opatření: Vladimír Saitz, tajemník 
Politický garant: Pavel Roušar, starosta 
Odborný garant: Odborná firma přes propagaci a projekty 
Klíčoví účastníci 
Tajemník Úřadu MČ Praha 21 
Odbor majetku a investic ÚMČ Praha 21 
Indikátory 
Počet vývěsek 

Související intervence a opatření 
D.1.1.2 Zlepšit informování veřejnosti o volnočasových pořadech, akcích a nabídkách 
D.2.1.1 Informovat o činnosti újezdských sportovních klubů a propagovat jejich činnost 
 

 

Zpracoval:  Vladimír Saitz, tajemník



LIST OPATŘENÍ č. 

G.2.1.3 

Realizovat druhou etapu zvýšení kvality 
Újezdského zpravodaje 

Cíl: G.2.1 Zvýšit informovanost občanů jako předpoklad jejich účinnějšího zapojení do veřejného 
života 
G -  VEŘEJNÁ SPRÁVA G.2 Informovanost a komunikace s veřejností 
 

Problém, který opatření řeší 

Zlepšení informovanosti 
Odbourání stížností opozice 

 
Cíle opatření 
225. Zlepšit kvalitu periodoka a poskytnout více kvalitních informací 
Aktivity naplňující intervenci 
511. Stanovit požadavky na kvalitu 
512. Rozhodnout zda my, nebo smluvní subjekt 
Časový výhled a priorita 
2012-2013, 2 roky, priorita aktuální,  
Způsob realizace 
investiční 
Hrubý odhad finančních nákladů 
500000 Kč, externí zdroje: ANO 

Garanti 
Garant opatření: Karla Jakob Čechová, šéfredaktorka 
Politický garant: Pavel Roušar, starosta 
Odborný garant: Externí redaktor 
Novinář 
Klíčoví účastníci 
Redakční rada MČ raha 21 
Indikátory 
Spokojenost občanů 

Související intervence a opatření 
G.1.3.1 Zpracovat koncepci transparentnosti a otevřenosti  ÚMČ po jednotlivých odborech, dalších orgánů a řízených organizací, 
včetně rozhodování Rady a Zastupitelstva MČ 

 

Zpracoval:  Vladimír Saitz, tajemník



LIST OPATŘENÍ č. 

G.2.1.4 

Dokončit plnou digitalizaci ÚMČ v souladu se 
zákonnou normou 

Cíl: G.2.1 Zvýšit informovanost občanů jako předpoklad jejich účinnějšího zapojení do veřejného 
života 
G -  VEŘEJNÁ SPRÁVA G.2 Informovanost a komunikace s veřejností 
 

Problém, který opatření řeší 

Digitalizace dokumentů 

 
Cíle opatření 
226. Digitalizace úřadu 
227. Provázání agend s obsahem na webových stránkách 
Aktivity naplňující intervenci 
513. Nákup skenovacího zařízení 
514. Nákup serveru - úložiště 
515. Vyškolení pracovníků 
Časový výhled a priorita 
2013-2015, 3 roky, priorita krátkodobá,  
Způsob realizace 
investiční 
Hrubý odhad finančních nákladů 
300000 Kč, externí zdroje: NE 

Garanti 
Garant opatření: Vladimír Saitz, tajemník 
Politický garant: Pavel Roušar, starosta 
Odborný garant: Magistrát hl.m. Prahy 
Klíčoví účastníci 
Informatici ÚMČ Praha 21 
Indikátory 
Počet digitálních dokumentů 

Související intervence a opatření 
G.2.1.5 Stabilizovat informační a agendové systémy ÚMČ - koncepční návrh, inženýrská dokumentace a následná realizace 
souboru kroků k dosažení stability 

 

Zpracoval:  Vladimír Saitz, tajemník



LIST OPATŘENÍ č. 

G.2.1.5 

Stabilizovat informační a agendové systémy ÚMČ - 
koncepční návrh, inženýrská dokumentace a 
následná realizace souboru kroků k dosažení 
stability 

Cíl: G.2.1 Zvýšit informovanost občanů jako předpoklad jejich účinnějšího zapojení do veřejného 
života 
G -  VEŘEJNÁ SPRÁVA G.2 Informovanost a komunikace s veřejností 
 

Problém, který opatření řeší 

Odstranit výpadky a zkraty 

 
Cíle opatření 
228. Stabilita systémů bez výpadků 
Aktivity naplňující intervenci 
516. Audit softwaru a hardwaru 
517. Nákup potřebého hardwaru 
518. odbourání nepotřebného softwaru 
Časový výhled a priorita 
2013-2016, 4 roky, priorita střednědobá,  
Způsob realizace 
investiční 
Hrubý odhad finančních nákladů 
500000 Kč, externí zdroje: NE 

Garanti 
Garant opatření: Vladimír Saitz, tajemník 
Politický garant: Pavel Roušar, starosta 
Odborný garant: Odborná firma ADVICE 
Klíčoví účastníci 
Informatici ÚMČ Praha 21 
Indikátory 
Úřad bez výpadků 

Související intervence a opatření 
G.2.1.4 Dokončit plnou digitalizaci ÚMČ v souladu se zákonnou normou 

 

Zpracoval:  Vladimír Saitz, tajemník



LIST OPATŘENÍ č. 

G.2.2.1 

Zadání, návrh a realizace nového webového 
designu (koncepce) webových stránek ÚMČ 

Cíl: G.2.2 Zpřehlednit webové stránky MČ a zvýšit úroveň jejich správy 

G -  VEŘEJNÁ SPRÁVA G.2 Informovanost a komunikace s veřejností 
 

Problém, který opatření řeší 

Vytvořit nové, funkční a živé  www stránky 

 
Cíle opatření 
229. Zkvalitnit WWW stránky 
Aktivity naplňující intervenci 
519. Tvorba designu 
520. Tvorba koncepce 
Časový výhled a priorita 
2012-2013, 2 roky, priorita krátkodobá,  
Způsob realizace 
investiční 
Hrubý odhad finančních nákladů 
50000 Kč, externí zdroje: NE 

Garanti 
Garant opatření: Vladimír Saitz, tajemník 
Politický garant: Pavel Roušar, starosta 
Odborný garant: Externí webmaster 
Klíčoví účastníci 
Informatici ÚMČ Praha 21 
Starosta MČ Praha 21 
Indikátory 
Nové www stránky 

Související intervence a opatření 
G.2.2.2 Zavést interní systém „správy“ (pravidel) webových stránek a jeho uvedení do praxe 

 

Zpracoval:  Vladimír Saitz, tajemník



LIST OPATŘENÍ č. 

G.2.2.2 

Zavést interní systém „správy“ (pravidel) webových 
stránek a jeho uvedení do praxe 

Cíl: G.2.2 Zpřehlednit webové stránky MČ a zvýšit úroveň jejich správy 

G -  VEŘEJNÁ SPRÁVA G.2 Informovanost a komunikace s veřejností 
 

Problém, který opatření řeší 

Obsah webových stránek ÚMČ není aktuální 
Není stanoven rozsah zveřejňovaných informací, nejsou určené osoby zodpovědné za 
správu obsahu 
Není stanoven dozor nad vhodností či nevhodností příspěvků v diskusním fóru a 
komentářů, občas je zveřejňován i nevhodn 

 
Cíle opatření 
230. Zajistit aktuálnost webových stránek 
231. Stanovit zodpovědnost úředníků nebo externích spolupracovníků za aktuálnost obsahu 
232. Zajistit odstraňování, úpravu či nezveřejňování nevhodných příspěvků účastníků diskusí a komentářů 
233. Stanovit pro tuto problematiku srozu 
Aktivity naplňující intervenci 
521. Určit odpovědné osoby 
522. Vyškolit uživatele 
523. Zapojit do procesu aktualizace webových stránek Redakční radu Zpravodaje a weboých stránek 
524. Zpracovat interní předpis stanovující zodpovědnosti za správu obsahu webových stránek ÚMČ ve smyslu výše uvedených cílů 
525. Při 
Časový výhled a priorita 
2012-2013, 2 roky, priorita krátkodobá,  
Způsob realizace 
organizační 
Hrubý odhad finančních nákladů 
100000 Kč, externí zdroje: NE 

Garanti 
Garant opatření: Vladimír Saitz, tajemník 
Politický garant: Stanislav Kyzlink, místostarosta 
Odborný garant: Externí webmaster 
Klíčoví účastníci 
Realizátoři 
Tajemník ÚMČ Praha 21 
informatici ÚMČ Praha 21 
Koordinátorka MA21 
Auditorka MČ Praha 21 
 
Indikátory 
Naplněné aktuální www stránky 

Fungující redakční rada Zpravodaje a webových stránek 

Související intervence a opatření 
G.2.2.1 Zadání, návrh a realizace nového webového designu (koncepce) webových stránek ÚMČ 

 

Zpracoval:  Vladimír Saitz, tajemník



LIST OPATŘENÍ č. 

G.2.2.3 

Realizovat soubor interních vzdělávacích kurzů pro 
zaměstnance ÚMČ, včetně práce s úpravou 
webových stránek MČ 

Cíl: G.2.2 Zpřehlednit webové stránky MČ a zvýšit úroveň jejich správy 

G -  VEŘEJNÁ SPRÁVA G.2 Informovanost a komunikace s veřejností 
 

Problém, který opatření řeší 

Zvyšování kvalifikace 

 
Cíle opatření 
234. Zvyšování kvalifikace 
235. Zvyšování PC gramotnosti 
236. Naučit upravovat web 
Aktivity naplňující intervenci 
526. Určit oblasti vzdělávání 
527. Zajistit lektory 
528. Zajistit učebny 
529. Zajistit finanční prostředky 
Časový výhled a priorita 
2013-2016, 4 roky, priorita střednědobá,  
Způsob realizace 
neinvestiční 
Hrubý odhad finančních nákladů 
1000000 Kč, externí zdroje: ANO 

Garanti 
Garant opatření: Vladimír Saitz, tajemník 
Politický garant: Pavel Roušar, starosta 
Odborný garant: Externí vzdělávací společnost 
Klíčoví účastníci 
Informatici ÚMČ Praha 21 
Starosta MČ Praha 21 
Indikátory 
Počet vzdělávacích akcí x počet účastníků 

Související intervence a opatření 
G.2.2.2 Zavést interní systém "správy" (pravidel) webových stránek a jeho uvedení do praxe 

 

Zpracoval:  Vladimír Saitz, tajemník



LIST OPATŘENÍ č. 

G.3.1.1 

Pravidelně analyzovat spokojenost obyvatel obce z 
hlediska subjektivního vnímání bezpečnosti v 
městské části, vyhodnocovat trendy 

Cíl: G.3.1 Zachovat současný, relativně dobrý stav bezpečnosti v MČ 

G -  VEŘEJNÁ SPRÁVA G.3 Bezpečnost 
 

Problém, který opatření řeší 

Informace o vývoji bezpečnosti 
 
Cíle opatření 
237. Zvyšovat bezpečnost obyvatel 
Aktivity naplňující intervenci 
530. Schůzka s Městskou policií a Policií ČR 
531. Stanovit požadavky 
Časový výhled a priorita 
2013-2016, 4 roky, priorita střednědobá,  
Způsob realizace 
organizační 
Hrubý odhad finančních nákladů 
5000 Kč, externí zdroje: ANO 

Garanti 
Garant opatření: Pavel Roušar, starosta 
Politický garant: Pavel Roušar, starosta 
Odborný garant: Policie ČR 
Městská policie 
Klíčoví účastníci 
Policie ČR 
Městská policie 
Indikátory 
Počet analýz x počet trestných činů 

Související intervence a opatření 
G.3.2.3. Rozšiřovat kamerový systém v exponovaných místech městské části 
G.3.1.3 Zajistit vhodné podmínky pro provoz Mětské policie a Policie ČR, prohlubovat spolupráci při zajišťování bezpečnosti 

 

Zpracoval:  Vladimír Saitz, tajemník



LIST OPATŘENÍ č. 

G.3.1.2 

Realizovat osvětové programy v městské části 

Cíl: G.3.1 Zachovat současný, relativně dobrý stav bezpečnosti v městské části 

G -  VEŘEJNÁ SPRÁVA G.3 Bezpečnost 
 

Problém, který opatření řeší 

Osvěta, oživení MČ Praha 21 

 
Cíle opatření 
238. Osvěta a vzdělávání občanů 
Aktivity naplňující intervenci 
532. Určit programy 
533. Zajistit lektory 
534. Zajistit finanční prostředky 
Časový výhled a priorita 
2012-2016, 4 roky, priorita střednědobá,  
Způsob realizace 
neinvestiční 
Hrubý odhad finančních nákladů 
200000 Kč, externí zdroje: ANO 

Garanti 
Garant opatření: Iva Hájková, vedoucí odboru školství, kultura a místní agendy 21 
Politický garant: Pavel Roušar, starosta 
Odborný garant: Nestátní neziskové organizace 
 
Klíčoví účastníci 
OŠKMA21 
Indikátory 
Počet programů x počet účastníků 

Související intervence a opatření 
D.3.3.1 Vytvoření partnerských programů s nestátními neziskovými organizacemi 
G.3.2.1 Podporovat osvětové akce mezi mládeží, jejich rodiči a starými lidmi a dalšími cílovými skupinami obyvatel 

 

Zpracoval:  Iva Hájková, vedoucí odboru školství, kultura a místní agendy 21



LIST OPATŘENÍ č. 

G.3.1.3 

Zajistit vhodné podmínky pro provoz Městské 
policie a Policie ČR, prohlubovat spolupráci při 
zajišťování bezpečnosti 

Cíl: G.3.1 Zachovat současný, relativně dobrý stav bezpečnosti v MČ 

G -  VEŘEJNÁ SPRÁVA G.3 Bezpečnost 
 

Problém, který opatření řeší 

Bezpečnost v MČ Praha 21 

 
Cíle opatření 
239. Vytvoření podmínek pro dobrý výkon služby policie 
Aktivity naplňující intervenci 
535. Přestěhování do centra 
536. Kamerový systém 
Časový výhled a priorita 
2012-2016, 4 roky, priorita střednědobá,  
Způsob realizace 
organizační 
Hrubý odhad finančních nákladů 
20000000 Kč, externí zdroje: ANO 

Garanti 
Garant opatření: Pavel Roušar, starosta 
Politický garant: Pavel Roušar, starosta 
Odborný garant: Policie ČR 
Městská policie 
Klíčoví účastníci 
Policie ČR 
Městská policie 
Indikátory 
Počet vzájemných jednání s policií 

Související intervence a opatření 
G.3.1.1 Pravidelně analyzovat spokojenost obyvatel obce z hlediska subjektivního vnímání bezpečnosti v městské části, 
vyhodnocovat trendy 

 

Zpracoval:  Vladimír Saitz, tajemník



LIST OPATŘENÍ č. 

G.3.2.1 

Podporovat osvětové akce mezi mládeží, jejich 
rodiči a starými lidmi a dalšími cílovými skupinami 
obyvatel 

Cíl: G.3.2 Všemi dostupnými prostředky předcházet narůstajícímu vandalizmu na majetku MČ a 
občanů 
G -  VEŘEJNÁ SPRÁVA G.3 Bezpečnost 
 

Problém, který opatření řeší 

Propojení jednotlivých zájmových skupin 
Snížení vandalismu 

 
Cíle opatření 
240. Podpora zájmových skupin 
Aktivity naplňující intervenci 
537. Vypsání grantů 
538. Zmapování zájmu 
Časový výhled a priorita 
2013-2016, 4 roky, priorita střednědobá,  
Způsob realizace 
organizační 
Hrubý odhad finančních nákladů 
200000 Kč, externí zdroje: ANO 

Garanti 
Garant opatření: Iva Hájková, vedoucí odboru školství, kultura a místní agendy 21 
Politický garant: Pavel Roušar, starosta 
Odborný garant: Nestátní neziskové organizace 
 
Klíčoví účastníci 
OŠKMA21 
Nestátní neziskové organizace 
Policie ČR 
Městská policie 
 
Indikátory 
Počet programů x počet účastníků 

Související intervence a opatření 
G.3.1.2 Realizovat osvětové programy v městské části 

 

Zpracoval:  Iva Hájková, vedoucí odboru školství, kultura a místní agendy 21



LIST OPATŘENÍ č. 

G.3.2.2 

Účinnější systém kontroly exponovaných míst 
městské části Policií ve spolupráci s občanským 
dohledem zejména v nočních hodinách 

Cíl: G.3.2 Všemi dostupnými prostředky předcházet narůstajícímu vandalizmu na majetku MČ a 
občanů 
G -  VEŘEJNÁ SPRÁVA G.3 Bezpečnost 
 

Problém, který opatření řeší 

Ochrana veřejného majetku 

 
Cíle opatření 
241. Zvýšení bezpečnosti a ochrany veřejného majetku 
242. Pravidelná kontrolní činnost stanovených veřejných míst 
Aktivity naplňující intervenci 
539. Kamerový systém 
540. Hlídková činnost 
541. Osvěta 
542. Stanovení plánu kontrol a obhlídek veřejných prostor příslušníky policie 
Časový výhled a priorita 
2012-2016, 4 roky, priorita střednědobá,  
Způsob realizace 
organizační 
Hrubý odhad finančních nákladů 
0 Kč, externí zdroje: ANO 

Garanti 
Garant opatření: Vladimír Saitz, tajemník Pavel Roušar, starosta 
Politický garant: Pavel Roušar, starosta 
Odborný garant: Policie ČR 
Klíčoví účastníci 
Policie 
Starosta MČ Praha 21 
Indikátory 
Snížení škod způsobených vandalismem 

Související intervence a opatření 
G.3.2.3. Rozšiřovat kamerový systém v exponovaných místech městské části 
 

 

Zpracoval:  Vladimír Saitz, tajemník Pavel Roušar, starosta



LIST OPATŘENÍ č. 

G.3.2.3 

Rozšiřovat kamerový systém v exponovaných 
místech městské části 

Cíl: G.3.2 Všemi dostupnými prostředky předcházet narůstajícímu vandalizmu na majetku MČ a 
občanů 
G -  VEŘEJNÁ SPRÁVA G.3 Bezpečnost 
 

Problém, který opatření řeší 

Zvýšení bezpečnosti 
 
Cíle opatření 
243. Zvýšení bezpečnosti osob a majetku 
Aktivity naplňující intervenci 
543. Vytipování lokalit 
544. Nákup techniky 
545. Instalace sítí 
546. Určení správce 
Časový výhled a priorita 
2013-2018, 6 let, priorita střednědobá,  
Způsob realizace 
investiční 
Hrubý odhad finančních nákladů 
1000000 Kč, externí zdroje: ANO 

Garanti 
Garant opatření: Vladimír Saitz, tajemník Pavel Roušar, starosta 
Politický garant: Pavel Roušar, starosta 
Odborný garant: Odborná firma přes kamerové systémy 
Klíčoví účastníci 
Odbor majetku a investic ÚMČ Praha 21 
Tajemník ÚMČ Praa 21 
Informatici ÚMČ Praha 21 
Indikátory 
Počet kamer 

Související intervence a opatření 
G.3.1.1 Pravidelně analyzovat spokojenost obyvatel obce z hlediska subjektivního vnímání bezpečnosti v městské části, 
vyhodnocovat trendy 

 

Zpracoval:  Vladimír Saitz, tajemník Pavel Roušar, starosta



LIST OPATŘENÍ č. 

G.4.1.1 

Rozvíjet spolupráci s městy a městskými částmi 
realizujícími MA21 (příklady dobré praxe) 

Cíl: G.4.1 Nastavení kvalitního procesu postupného zavádění  místní Agendy 21 (MA21) 

G -  VEŘEJNÁ SPRÁVA G.4 Zdravá MČ a místní Agenda 21 
 

Problém, který opatření řeší 

Využít již vyzkoušené a osvědčené metody a postupy při rozvoji měst 

 
Cíle opatření 
244. Sdílet zkušenosti a předávat si příklady dobré praxe 
Aktivity naplňující intervenci 
547. Využívat a aktivně přispívat do databáte DataPlánu NSZM s příklady dobré praxe 
548. Vytvořit databázi měst, která mohou MČ předat zkušenosti v různých oblastech rozvoje města 
549. Podílet se na vzájemném setkávání 
Časový výhled a priorita 
2012-2022, průběžně, priorita dlouhodobá,  
Způsob realizace 
organizační 
Hrubý odhad finančních nákladů 
10000 Kč, externí zdroje: NE 

Garanti 
Garant opatření: Iva Hájková, vedoucí odboru školství, kultura a místní agendy 21 
Politický garant: Pavel Roušar, starosta 
Odborný garant: Národní síť Zdravých měst ČR (NSZM ČR) 
Klíčoví účastníci 
Starosta MČ 
NSZM ČR 
Koordinátor MA21 v MČ Praha 21 
Indikátory 
Počet příkladů dobré praxe MČ Praha 21 uveřejněných v databázi NSZM příkladů dobré praxe 

Související intervence a opatření 
G.4.1.3 Plnit kvalitně jednotlivá kritéria MA21 schválená Radou vlády pro udržitelný rozvoj 
G.4.2.2 Rozvíjet spolupráci na úrovni starostů, koordinátorů MA21 a garantů strategických oblastí strategického plánu s 
ostatními členy Národní sítě Zdravých měst ČR a nalézt synergické efekty 

 

Zpracoval:  Iva Hájková, vedoucí odboru školství, kultury, MA21



LIST OPATŘENÍ č. 

G.4.1.2 

Realizovat strategický plán dokumentem „Akční 
plán rozvoje MČ Praha 21“ vypracovaného vždy na 
jedno volební období 

Cíl: G.4.1 Nastavení kvalitního procesu postupného zavádění  místní Agendy 21 (MA21) 

G -  VEŘEJNÁ SPRÁVA G.4 Zdravá MČ a místní Agenda 21 
 

Problém, který opatření řeší 

Nekoncepční rozvoj MČ Praha 21 

 
Cíle opatření 
245. Naplňování strategického plánu rozvoje městské části 
Aktivity naplňující intervenci 
550. Zpracování Akčního plánu 
551. Schválení Akčního plánu 
552. Jeho monitoring a vyhodnocení 
Časový výhled a priorita 
2012-2022, každé 4 roky, priorita dlouhodobá,  
Způsob realizace 
organizační 
Hrubý odhad finančních nákladů 
10000 Kč, externí zdroje: Ne 

Garanti 
Garant opatření: Iva Hájková, vedoucí odboru školství, kultura a místní agendy 21 
Politický garant: Pavel Roušar, starosta 
Odborný garant: Strategický tým MČ 
Klíčoví účastníci 
Strategický tým MČ 
ÚMČ Praha 21 
Indikátory 
Akční plán schválen RMČ Praha 21 

Související intervence a opatření 
G.4.2.2 Rozvíjet spolupráci na úrovni starostů, koordinátorů MA21 a garantů strategických oblastí strategického plánu s 
ostatními členy Národní sítě Zdravých měst ČR (NSZM) a nalézt synergické efekty 

 

Zpracoval:  Iva Hájková, vedoucí odboru školství, kultury, MA21



LIST OPATŘENÍ č. 

G.4.1.3 

Plnit kvalitně jednotlivá kritéria MA21 schválená 
Radou vlády pro udržitelný rozvoj 

Cíl: G.4.1 Nastavení kvalitního procesu postupného zavádění  místní Agendy 21 (MA21) 

G -  VEŘEJNÁ SPRÁVA G.4 Zdravá MČ a místní Agenda 21 
 

Problém, který opatření řeší 

Nekoncepční postup v zavádění procesu MA21 

 
Cíle opatření 
246. Naplňovat oficiální kritéria měřitelná úspěšnost měst v realizaci MA21 
Aktivity naplňující intervenci 
553. Vytvořit Komisi pro MA21 
554. Vytvořit Plán zlepšování procesu MA21 
555. Sledovat a vyhodnocovat  plnění kritérií 
Časový výhled a priorita 
2012-2022, každoročně, priorita dlouhodobá,  
Způsob realizace 
organizační 
Hrubý odhad finančních nákladů 
50000 Kč, externí zdroje: Ne 

Garanti 
Garant opatření: Iva Hájková, vedoucí odboru školství, kultura a místní agendy 21 
Politický garant: Pavel Roušar, starosta 
Odborný garant: Národní síť Zdravých měst ČR (NSZM ČR) 
Klíčoví účastníci 
Starosta MČ Praha 21, Národní síť Zdravých měst ČR (NSZM ČR), strategický tým MČ, Komise pro MA21 
Indikátory 
Naplnění a schválení kritérií MA21 v databázi spravované agenturou pro životní prostředí CENIA 

Související intervence a opatření 
G.4.1.5 Sledovat postup k udržitelnému rozvoji pomocí evropských standardizovaných indikátorů 

 

Zpracoval:  Iva Hájková, vedoucí odboru školství, kultury, MA21



LIST OPATŘENÍ č. 

G.4.1.4 

Zavést systém pořádání veřejných projednávání, 
kulatých stolů a veřejného fóra se zapojením 
občanů, dětí a mládeže, nestátních neziskových 
organizací a místních podnikatelů 

Cíl: G.4.1 Nastavení kvalitního procesu postupného zavádění  místní Agendy 21 (MA21) 

G -  VEŘEJNÁ SPRÁVA G.4 Zdravá MČ a místní Agenda 21 
 

Problém, který opatření řeší 

Nedostatečná informovansot občanů 

 
Cíle opatření 
247. Spokojenost občanů 
Aktivity naplňující intervenci 
556. Naplňovat Doporučující metodický pokyn č. 3/12 ÚMČ Praha 21 pro komunikaci s veřejností 
Časový výhled a priorita 
2012-2022, průběžně, priorita aktuální,  
Způsob realizace 
organizační 
Hrubý odhad finančních nákladů 
50000 Kč, externí zdroje: ANO 

Garanti 
Garant opatření: Iva Hájková, vedoucí odboru školství, kultura a místní agendy 21 
Politický garant: Pavel Roušar, starosta 
Odborný garant: Národní síť Zdravých měst ČR (NSZM ČR) 
Klíčoví účastníci 
Starosta MČ Praha 21 
Národní síť Zdravých měst ČR (NSZM ČR) 
Strategický tým MČ 
Komise pro MA21 
Indikátory 
Počet veřejných projednání (kulaté stoly, veřejné fórum) x počet účastníků 

Související intervence a opatření 
G.4.1.3 Plnit kvalitně jednotlivá kritéria MA21 schválená Radou vlády pro udržitelný rozvoj 
G.2.1.1 Zpracovat interní směrnici MČ jako návod k projednání všech velkých rozvojových záměrů MČ v komisích RMČ a 
následně s veřejností (plánovací setkání) 
 

 

Zpracoval:  Iva Hájková, vedoucí odboru školství, kultury, MA21



LIST OPATŘENÍ č. 

G.4.1.5 

Sledovat postup k udržitelnému rozvoji pomocí 
evropských standardizovaných indikátorů 

Cíl: G.4.1 Nastavení kvalitního procesu postupného zavádění  místní Agendy 21 (MA21) 

G -  VEŘEJNÁ SPRÁVA G.4 Zdravá MČ a místní Agenda 21 
 

Problém, který opatření řeší 

Určení postupu správným směrem 

 
Cíle opatření 
248. Udržitelný rozvoj MČ Praha 21 
Aktivity naplňující intervenci 
557. Určit indikátory, které budou sledovány a vyhodnocovány 
Časový výhled a priorita 
2013-2022, Určit indikátory 2014 
Zahájit sledování 2015 
Průběžné vyhodnocování, priorita dlouhodobá,  
Způsob realizace 
investiční 
Hrubý odhad finančních nákladů 
200000 Kč, externí zdroje: ANO 

Garanti 
Garant opatření: Iva Hájková, vedoucí odboru školství, kultura a místní agendy 21 
Politický garant: Pavel Roušar, starosta 
Odborný garant: vysoká škola 
Klíčoví účastníci 
Starosta MČ Praha 21, Národní síť Zdravých měst ČR (NSZM ČR), strategický tým MČ, Komise pro MA21, vysoká škola jako 
zpracovatel, 
Indikátory 
Počet sledovaných indikátorů x hodnoty se zlepšují 

Související intervence a opatření 
G.4.1.3 Plnit kvalitně jednotlivá kritéria MA21 schválená Radou vlády pro udržitelný rozvoj 
A.1.3.2 Projednávat velké investiční záměry s veřejností (plánovací setkání) 
 

 

Zpracoval:  Iva Hájková, vedoucí odboru školství, kultury, MA21



LIST OPATŘENÍ č. 

G.4.1.6 

Vyvíjet aktivity pro získání podpory MA21 v 
městských částech z Magistrátu hl.města Prahy 

Cíl: G.4.1 Nastavení kvalitního procesu postupného zavádění  místní Agendy 21 (MA21) 

G -  VEŘEJNÁ SPRÁVA G.4 Zdravá MČ a místní Agenda 21 
 

Problém, který opatření řeší 

Neexistence krajského koordinátora MA21 a finanční podpory 

 
Cíle opatření 
249. Krajská podpora v zavádění a realizaci procesu MA21 v pražských městských částech 
Aktivity naplňující intervenci 
558. Jednání s Magistrátem hl. města Prahy a městskými částmi 
Časový výhled a priorita 
2012-2014, průběžně, priorita střednědobá,  
Způsob realizace 
organizační 
Hrubý odhad finančních nákladů 
5000 Kč, externí zdroje: Ne 

Garanti 
Garant opatření: Iva Hájková, vedoucí odboru školství, kultura a místní agendy 21 
Politický garant: Pavel Roušar, starosta 
Odborný garant: Národní síť Zdravých měst ČR (NSZM ČR) 
Klíčoví účastníci 
Starosta MČ Praha 21 
Indikátory 
Magistrát hl. města Prahy schválil podporu MA21 pro pražské městské části 

Související intervence a opatření 
G.4.2.2 Rozvíjet spolupráci na úrovni starostů, koordinátorů MA21 a garantů strategických oblastí strategického plánu s 
ostatními členy Národní sítě Zdravých měst ČR (NSZM) a nalézt synergické efekty 

 

Zpracoval:  Iva Hájková, vedoucí odboru školství, kultury, MA21



LIST OPATŘENÍ č. 

G.4.2.1 

Zpracovat logo, webové stránky a efektivní 
marketing pro Zdravou městskou část Praha 21 

Cíl: G.4.2 Rozvíjet partnerství a spolupráci v rámci Národní sítě Zdravých měst (NSZM) 

G -  VEŘEJNÁ SPRÁVA G.4 Zdravá MČ a místní Agenda 21 
 

Problém, který opatření řeší 

Zvýšit inromovanost občanů o prosesu MA21 a jeho realizaci pod NSZM ČR 

 
Cíle opatření 
250. Kvalitní prezentace členství MČ Praha 21 v NSZM ČR s realizací procesu MA21 
Aktivity naplňující intervenci 
559. Vyhlášení soutěže na zpracování loga Zdravé MČ 
560. Výběr a grafické zpracování loga 
561. Vytvoření odkazu na webu MČ Praha 21 
562. Dostatečné informace na webu MČ Praha 21 
Časový výhled a priorita 
2012-2014, Vyhlášení soutěže 2013 
Výběr a grafické zpracování 2013 
Vytvoření odkazu na webu MČ 2013 - 2014 
Naplnění informacemi 2014, priorita krátkodobá,  
Způsob realizace 
investiční 
Hrubý odhad finančních nákladů 
10000 Kč, externí zdroje: NE 

Garanti 
Garant opatření: Iva Hájková, vedoucí odboru školství, kultura a místní agendy 21 
Politický garant: Pavel Roušar, starosta 
Odborný garant: Národní síť Zdravých měst ČR (NSZM ČR) 
Klíčoví účastníci 
Starosta MČ Praha 21 
Národní síť Zdravých měst ČR (NSZM ČR) 
Strategický tým MČ 
Komise pro MA21 
informatik ÚMČ Praha 21 
Indikátory 
Logo je umístěno na vytvořeném odkazu pro MA21 na webu MČ Praha 21 

Související intervence a opatření 
G.4.1.3 Plnit kvalitně jednotlivá kritéria MA21 schválená radou vlády pro udržitelný rozvoj 

 

Zpracoval:  Iva Hájková, vedoucí odboru školství, kultury, MA21



LIST OPATŘENÍ č. 

G.4.2.2 

Rozvíjet spolupráci na úrovni starostů, 
koordinátorů MA21 a garantů strategických oblastí 
strategického plánu s ostatními členy Národní sítě 
Zdravých měst ČR a nalézt synergické efekty 

Cíl: G.4.2 Rozvíjet partnerství a spolupráci v rámci Národní sítě Zdravých měst (NSZM) 

G -  VEŘEJNÁ SPRÁVA G.4 Zdravá MČ a místní Agenda 21 
 

Problém, který opatření řeší 

Možnost vzájemného motivování 
 
Cíle opatření 
251. Sdílení zkušeností, vzájemná pomoc 
Aktivity naplňující intervenci 
563. Pořádat pravidelná setkání se starosty a koordinátory Zdravých městských části realizujících MA21 
Časový výhled a priorita 
2012-2022, každoročně, priorita dlouhodobá,  
Způsob realizace 
organizační 
Hrubý odhad finančních nákladů 
30000 Kč, externí zdroje: ANO 

Garanti 
Garant opatření: Iva Hájková, vedoucí odboru školství, kultura a místní agendy 21 
Politický garant: Pavel Roušar, starosta 
Odborný garant: Národní síť Zdravých měst ČR (NSZM ČR) 
Klíčoví účastníci 
Starosta MČ Praha 21 
Národní síť Zdravých měst ČR (NSZM ČR) 
Strategický tým MČ 
Komise pro MA21 
Informatik ÚMČ Praha 21 
Indikátory 
Setkání pražských městský částí je uspořádáno x počet městských částí 

Související intervence a opatření 
G.4.1.1 Rozvíjet spolupráci s městy a MČ realizujícícmi MA21 (příklady dobré praxe) 

 

Zpracoval:  Iva Hájková, vedoucí odboru školství, kultury, MA21



LIST OPATŘENÍ č. 

G.4.3.1 

Vytvořit databázi místních provozoven. Udržovat ji 
aktuální a veřejně přístupnou (web, brožura) 

Cíl: G.4.3 Podpora podnikání 

G -  VEŘEJNÁ SPRÁVA G.4 Zdravá MČ a místní Agenda 21 
 

Problém, který opatření řeší 

Chybí podrobný aktuálnípřehled místních provozoven 

 
Cíle opatření 
252. Podpora místního podnikání s cílem zvýšení počtu pracovních příležitostí 
Aktivity naplňující intervenci 
564. Brožura 
565. Webové stránky 
Časový výhled a priorita 
2012-2013, Brožura a webové stránky 2013, priorita aktuální,  
Způsob realizace 
investiční 
Hrubý odhad finančních nákladů 
100000 Kč, externí zdroje: ANO 

Garanti 
Garant opatření: Pavel Zeman, vedoucí odboru vedlejší hospodářské činnosti, správy bytů a údržby 
Politický garant: Tomáš Vlach, radní 
Odborný garant: Vedoucí živnostenského odboru ÚMČ Praha 21 
Klíčoví účastníci 
Živnostenský odbor ÚMČ Praha 21 
Odbor vedlejší hospodářské činnosti ÚMČ Praha 21 
Zpracovatel brožury 
Indikátory 
Brožura je vytvořena a umístěna na webových stránkách MČ Praha 21 

Související intervence a opatření 
E.1.1.3 Vytvořit adresář zdravotnických služeb v širším okolí (lékaři, terénní služby, střediska, nemocnice, polikliniky…) 
elektronický i psaný 

 

Zpracoval:  Pavel Zeman, vedoucí odboru vedlejší hospodářské činnosti, správy bytů a údržby



LIST OPATŘENÍ č. 

G.4.3.2 

Oslovit místní podnikatele ke vzájemné spolupráci 
včetně sponzoringu 

Cíl: G.4.3 Podpora podnikání 

G -  VEŘEJNÁ SPRÁVA G.4 Zdravá MČ a místní Agenda 21 
 

Problém, který opatření řeší 

Malý kontakt mezi podnikateli a MČ Praha 21 

 
Cíle opatření 
253. Podpora místních podnikatelů by měla přinést jejich aktivní pomoc při rozvoji MČ Praha 21 a zvýšit zájem a účast podnikatelů 

na dění v obci 
Aktivity naplňující intervenci 
566. Společné setkání starosty MČ Praha 21 a místních podnikatelů 
567. Zapojit je do Nadačního fondu MČ Praha 21 
Časový výhled a priorita 
2012-2013, Společné setkání 2013, priorita aktuální,  
Způsob realizace 
neinvestiční 
Hrubý odhad finančních nákladů 
0 Kč, externí zdroje: Ne 

Garanti 
Garant opatření: Pavel Zeman, vedoucí odboru vedlejší hospodářské činnosti, správy bytů a údržby 
Politický garant: Tomáš Vlach, radní 
Odborný garant: Vedoucí živnostenského odboru ÚMČ Praha 21 
Klíčoví účastníci 
Živnostenský odbor ÚMČ Praha 21 
Odbor vedlejší hospodářské činnosti ÚMČ Praha 21 
Odbor školství, kultury, MA21 ÚMČ Praha 21 
Indikátory 
Výše sponzoringu (v Kč) 

Související intervence a opatření 
D.3.2.3 Vytvořit Nadační fond pro podporu nestátních neziskových organizací a jejich aktivit 
D.1.3.2 Podporovat firemní sponzoring a mecenášství 

 

Zpracoval:  Pavel Zeman, vedoucí odboru vedlejší hospodářské činnosti, správy bytů a údržby



LIST OPATŘENÍ č. 

G.4.3.3 

Umístit v MČ Praha 21 směrovky na místní 
provozovny 

Cíl: G.4.3 Podpora podnikání 

G -  VEŘEJNÁ SPRÁVA G.4 Zdravá MČ a místní Agenda 21 
 

Problém, který opatření řeší 

Špatná orientace zákazníků 

 
Cíle opatření 
254. Podpořit místní podnikatele 
Aktivity naplňující intervenci 
568. Zjistit zájem místních podnikatelů 
569. Zjistit pozemkové možnosti pro umístění směrovek 
570. Výroba a instalace směrovek 
Časový výhled a priorita 
2013-2014, Zjistit zájem 2013 
Zjitit pozemky 2013 
Výroba, instalace 2014, priorita aktuální,  
Způsob realizace 
investiční 
Hrubý odhad finančních nákladů 
200000 Kč, externí zdroje: ANO 

Garanti 
Garant opatření: Pavel Zeman, vedoucí odboru vedlejší hospodářské činnosti, správy bytů a údržby 
Politický garant: Tomáš Vlach, radní 
Odborný garant: Vedoucí živnostenského odboru ÚMČ Praha 21 
Klíčoví účastníci 
Živnostenský odbor ÚMČ Praha 21 
Odbor vedlejší hospodářské činnosti ÚMČ Praha 21 
Místní podnikatelé 
Odbor majetku a investic ÚMČ Praha 21 
Indikátory 
Počet instalovaných směrovek 

Související intervence a opatření 
G.4.3.1 Vytvořit databázi místních provozoven. Udržovat ji aktuální a veřejně přístupnou (web, brožura) 

 

Zpracoval:  Pavel Zeman, vedoucí odboru vedlejší hospodářské činnosti, správy bytů a údržby



LIST OPATŘENÍ č. 

G.4.3.4 

Podporovat osvětu k využívání služeb v MČ Praha 
21 (vzájemného doporučování mezi podnikateli, 
spolupráce mezi ÚMČ Praha 21 a podnikateli) 

Cíl: G.4.3 Podpora podnikání 

G -  VEŘEJNÁ SPRÁVA G.4 Zdravá MČ a místní Agenda 21 
 

Problém, který opatření řeší 

Využíváním služeb v centru města je ohroženo zachování některých služeb v MČ Praha 21 
pro obyvatele nedojíždějící do Prahy 

 
Cíle opatření 
255. Zajištění komplexních služeb v MČ Praha 21 
Aktivity naplňující intervenci 
571. Prezentace podnikatelů 
Časový výhled a priorita 
2012-2013, Prezentace podnikatelů 2013, priorita aktuální,  
Způsob realizace 
neinvestiční 
Hrubý odhad finančních nákladů 
10000 Kč, externí zdroje: Ne 

Garanti 
Garant opatření: Pavel Zeman, vedoucí odboru vedlejší hospodářské činnosti, správy bytů a údržby 
Politický garant: Tomáš Vlach, radní 
Odborný garant: Vedoucí živnostenského odboru 
Klíčoví účastníci 
Živnostenský odbor ÚMČ Praha 21 
Odbor vedlejší hospodářské činnosti ÚMČ Praha 21 
Místní podnikatelé 
 
Indikátory 
Počet veřejných prezentací místních podnikatelů x počet podnikatelů x počet návštěvníků 

Související intervence a opatření 
G.4.3.2 Oslovit místní podnikatele ke vzájemné spolupráci včeteně sponzoringu 

 

Zpracoval:  Iva Hájková, vedoucí odboru školství, kultury, MA21 
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 Stránka 2 
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Výsledky ANKETY městské části Praha 21 

 

 Stránka 3 
 

Městská část Praha 21 zpracovává koncepční dokument Strategický plán rozvoje MČ Praha 

21 na období let 2012 – 2022. Tento dokument bude zpracován komunitní metodou pomocí 

místní Agendy 21 ve spolupráci s občany, soukromým a neziskovým sektorem, úředníky 

ÚMČ Praha 21 a zastupiteli MČ Praha 21. 

ANKETA je jedním z podkladů pro zpracování analýzy současného stavu různých oblastí 

týkajících se života obyvatel v MČ. Děkujeme všem, kteří anketní lístek vyplnili a zahájili tak 

společnou diskuzi nad dalším rozvojem MČ Praha 21. 

Anketní lístek byl umístěn v červnovém číslu Zpravodaje (distribuován zdarma do 

domácností občanů MČ v nákladu 3700 ks) s možností anonymního vyplnění a odevzdání na 

určených sběrných místech s termínem do 30. 7. 2011. Zároveň bylo umožněno vyplnit 

anketní lístek přes webové stránky MČ, www.praha21.cz do 30. 8. 2011 a přímo zaslat 

zpracovateli. 

Vrátilo se celkem 201 vyplněných dotazníků, z nichž 66 bylo v papírové podobě a 135 

v elektronické podobě. Vyjádřilo se 94 mužů a 107 žen převážně ve věku 31 – 40 let, nejméně 

odpovědí přišlo od věkové skupiny 10 – 20 let a 81 – 90 let. Ženy projevily své názory častěji 

než muži (graf. č. 1).  

Z grafu č. 2 je patrné, že se vyjadřovali převážně občané s vysokoškolským vzděláním a se 

středoškolským vzděláním s maturitou. 

 

Graf č. 1                Graf č. 2 
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Výsledky ANKETY městské části Praha 21 

 

 Stránka 4 
 

Z celkového počtu přijatých odpovědí se vyjádřilo 159 občanů, že bydlí v MČ v rámci 

trvalého pobytu a to převážně v rodinném domku (116 odpovědí) ve vlastní nemovitosti (147 

odpovědí). 

    Graf č. 3 

 

 

Z dalšího grafu č. 4 je patrné, že nejméně občanů se vyjádřilo z území vpravo od ul. 

Staroklánovická (4 Újezd nad/L) směrem do Prahy a pak občanů z oblasti č. 5 Rohožník. 

Očíslovaná území MČ zobrazená nákresem 

 

Graf č. 4 v procentech 
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Výsledky ANKETY městské části Praha 21 

 

 Stránka 5 
 

V první otázce Ankety nás zajímalo, jaký mají občané vztah k městské části. Převážná většina 

(139 občanů) se cítí „místním patriotem“  

Graf č. 5 

 

 

Níže uvádíme grafy k odpovědím na dotaz k bodu 2 „…do jaké míry pociťujete 

následující každodenní problémy“ 

Odpovědi: 

Necítím jako závažný problém x necítím jako problém x tak napůl x cítím jako problém x 

cítím jako závažný problém. 

Výsledné grafy jsou uzpůsobeny počtu diametrálně se lišícím odpovědím. Proto jsou 

v některých grafech uvedeny výsledky všech odpovědí a v některých grafech jen výsledky 

odlišných odpovědí. 

 

a) Příliš intenzivní výstavba  

Třetina odpovídajících občanů jí vnímá jako problém, třetina jí nevnímá jako problém a 

třetina „tak napůl“. 

Graf č. 6 v číslech 
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Výsledky ANKETY městské části Praha 21 

 

 Stránka 6 
 

b) Chybějící infrastruktura (kanalizace, voda, plyn, komunikace, čistička, 

elektrorozvody, objekty veřejných služeb…) 

Necelá polovina občanů tuto oblast necítí jako problém, většina ovšem ano, a to převážně 

věková skupina mezi 28 a 38 roky. 

Graf č. 7 v číslech 

 

 

 

c) Nedostatek místních pracovních příležitostí 

V městské části působí množství soukromých, převážně drobných podnikatelů, proto tato 

oblast není vnímána jako zásadně problémová. 

 

        Graf č. 8 v číslech 
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d) Supermarkety na nevhodných místech 

Většina občanů toto necítí jako problém a to převážně ženy a občané s trvalým pobytem. 

      Graf č. 9 v číslech 

 

 

 

e) Ubývání malých soukromých obchodů a služeb 

Tato oblast byla označena jako problém převážně ženami. Celkově je ale vnímána 

negativně. 

 

Graf č. 10 v číslech 
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f) Dostupnost a kvalita služeb (obchody, kadeřnictví apod.) 

U stávajících služeb je celkem pozitivně hodnocena dostupnost a kvalita. 

Graf č. 11 v číslech 

 

 

g) Dostupnost zdravotnických služeb 

Většina občanů se vyjádřila, že tuto oblast necítí negativně, ale ani pozitivně. 

      Graf č. 12 v číslech 
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h) Dostupnost informací o dění v městské části 

Občané hodnotí pozitivně dostupnost informací. Zde by bylo ještě zajímavé zjistit, z jakého 

zdroje informace čerpají (Zpravodaj, web MČ, vývěsky atd.). 

Graf č. 13 v číslech 

 

 

 

i) Dostupnost informací o kulturním, sportovním a společenském dění 

Tato oblast je vnímána pozitivně. 

                            Graf č. 14 v číslech 
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j) Narůstající zanedbanost stavu komunikací 

k) Nezpevněné okraje ulic, zničené nadměrnými náklady 

l) Nebezpečné křižovatky a exponované ulice bez chodníků 

Okolo 180 občanů označilo tyto oblasti jako problém vážný až závažný, což je většina, kteří 

vyplnili Anketní lístek. 

 

m) Úklid ulic a chodníků (zejména v zimě), čistota 

Odpovědi jsou převážně negativní a to od věkové skupiny 30 – 70 let. 

Graf č. 15 v číslech 

 

 

n) Parkovací místa 

Většina občanů necítí parkovací místa jako problém, převážně se takto vyjádřila věková 

skupina 31 – 40 let. Pro větší názornost uvádíme graf s rozdělením dle území. 

Graf č. 16 v číslech 
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o) Rozmístění pracovišť úřadu MČ Praha 21 v rámci městské části 

Občané nevidí problém v rozmístění pracovišť úřadu MČ Praha 21. 

Graf č. 17 v číslech 

 

 

p) Bezpečnost a kriminalita (poškozování, vloupání, krádeže, výtržnictví, drogy, 

vykládání aut, kapesní krádeže) 

K této oblasti se občané celkem rovnoměrně vyjadřují jak pozitivně, tak negativně. 

Graf č. 18 v číslech 
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q) Obslužnost MHD 

Oblast obslužnosti MHD je převážně hodnocena pozitivně. 

Graf č. 19 v číslech 

 

 

r) Sprejerství – graf č. 20 

s) Sociální služby (domy s pečovatelskou službou, asistenční a odlehčovací služby, 

tísňová péče, poradenství, jesle) – graf č. 21 

Polovina občanů tato témata vnímá jako problém, druhá polovina to jako problém nevnímá.  

                  Graf č. 20 v číslech 

 

Graf č. 21 v číslech 
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t) Možnosti pro volnočasové aktivity (sportoviště a hřiště, trasy pro cyklisty, in-line) 

– graf č. 22 

u) Možnosti relaxačního plavání (bazén) – graf č. 23 

Občané cítí tyto oblasti jako problémové „tak napůl“. Věková skupina 30 – 40 let se nejvíce 

vyjadřovala ve stejném poměru v rámci odpovědí – problém ano x problém ne. 

Graf č. 22 v číslech 

 

Graf č. 23 v číslech 

 

 

v) Privatizace bytového fondu 

Tato oblast není vnímána jako problémová. 

Graf č. 24 v číslech 
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w) Korupce 

Korupci obecně vnímá více občanů jako problém. 

      Graf č. 25 v číslech 

 

 

 

Dále uvádíme souhrnný graf k dotazu bodu 3 „Jak byste si přál (a), aby lidé městskou 

část Praha 21 vnímali?“ 

 

 

a) Místo vývoje moderních technologií 

b) Místo průmyslu 
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d) Kulturní a společenské centrum 

e) Místo pro sport a volnočasové aktivity 

f) Místo zeleně 

g) Místo bez bariér 

h) Místo pro bydlení a rekreaci 

 

Z výše uvedených oblastí uvádíme souhrnný graf, na kterém je nejlépe vidět, jak by občané 

chtěli MČ Praha 21 vnímat. Místo pro bydlení a rekreaci, místo zeleně a místo pro sport a 

volnočasové aktivity. 
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Graf č. 26 v procentech 

 

 

Pokračujeme v grafech k dotazu bodu 4 „Rádi bychom věděli, jak jste v městské části 

Praha 21 spokojen (a) s následujícími aspekty veřejného života“ 

Odpovědi: 

Velmi spokojený(á) x spíše spokojený(á) x tak napůl x spíše nespokojený(á) x velmi 

nespokojený(á) 

 

a) Dostupnost veřejné správy („dovolání se“) 

S dostupností jsou občané spíše spokojeni. 

Graf č. 27 v číslech 

 

 

 

31% 

26% 

19% 

13% 

2% 2% 
7% 

Místo pro bydlení a rekreaci

Místo zeleně

Místo pro sport a volnočasové
aktivity

Kulturní a společenské centrum

Místo zakázkové výroby

Místo vývoje moderních
technologií

Místo bez bariér

13 

65 62 

19 
12 

0
10
20
30
40
50
60
70

1. Velmi
spokojený(á)

2. Spíše
spokojený(á)

3. Tak napůl 4. Spíše
nespokojený(á)

5. Velmi
nespokojený(á)



Výsledky ANKETY městské části Praha 21 

 

 Stránka 16 
 

b) Dostupnost informací o veřejném dění v Praze 21 

Informace občané vnímají jako celkem dobře dostupné. 

Graf č. 28 v číslech 

 

 

c) d) Vstřícné chování úředníků a jejich odborné schopnosti 

Občané vyjadřují v těchto dvou uvedených oblastech spíše spokojenost. 

                                   Graf č. 29 v procentech 

 

 

     e)   Bezpečnost v místě bydliště 

Největší spokojenost ale zároveň i nespokojenost s bezpečností v místě bydliště vyjádřili 

občané z území č. 3 Újezd nad Lesy (viz mapka a grafy č. 30 – 34).  
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Graf č. 30 území 1 Blatov           Graf č. 31 území 2 Blatov 

     

Graf č. 32 území 3 Újezd nad Lesy          Graf č. 33 území 4 Újezd nad Lesy 
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                                   Graf č. 34 území 5 Rohožník 

 

 

f) Rozložení jízdního řádu MHD během dne a v noci 

S touto oblastí jsou občané spíše spokojeni. 

                         

                        Graf č. 35 v číslech 
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g) Možnosti parkování v místě bydliště 

Převážná část občanů je spokojena. 

Graf č. 36 v číslech 
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h) Možnost rekreačních vyjížděk na kole/in-line 

V této oblasti se vyjadřovala převážně věková skupina 31 – 40 let, která je spíše spokojena. 

Graf č. 37 v číslech 

 

 

 

i) Nákupní možnosti 

Stejně se vyjadřovali muži i ženy a to tak, že jsou spokojeni. 

Graf č. 38 v číslech 

 

j) Fungování polikliniky 

S fungováním politiky jsou občané spíše spokojeni a to opět ve stejném poměru ženy a muži. 

Graf č. 39 v číslech 
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k) Fungování pohotovostní lékařské služby – graf č. 40 

l) Fungování lékárny – graf č. 41 

m) Dostupnost sociálních služeb – graf č. 42 

S uvedenými oblastmi jsou občané spíše spokojeni.  

Graf č. 40 v číslech     Graf č. 41 v číslech 

               

 

Graf č. 42 v číslech 

 

n) Dostatek zeleně 

o) Čistota 

p) Hluk 

Občané jsou spokojeni převážně s dostatkem zeleně, nespokojeni jsou s hlukem. 

Graf č. 43 v procentech             Graf č. 44 v procentech 
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q) Dostatek hřišť a sportovišť 

u)  Dostatek školních sportovních akcí 

v)  Dostatek kulturních akcí 

Spokojenost i nespokojenost je rovnoměrně rozvržena do uvedených oblastí. 

Graf č. 45 v procentech    Graf č. 46 v procentech 

           

 

r) Dostupnost MŠ 

s) Dostupnost ZŠ 

t) Dostupnost SŠ 

Větší spokojenost s dostupností je u základní školy než u mateřské školy. Nespokojenost je 

s dostupností střední školy. 

Graf č. 47 v procentech          Graf č. 48 v procentech 
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Výsledky k dotazu 5 „Jak by, podle Vašeho názoru, měla městská část Praha 21 

podporovat následující oblasti“ 

Odpovědi: 

Mnohem více x více x stejně jako dosud x méně x mnohem méně 

 

 

a) Drobné a střední podnikání        b) Vývoj technologií a průmyslové aktivity 

Občané by uvítali, kdyby městská část více podporovala oblasti uvedené v grafech 49 – 58. 

 

Graf č. 49 v číslech         Graf č. 50 v číslech 

   

 

c) Zakázkovou výrobu    d) Vznik jiných pracovních příležitostí 

Graf č. 51 v číslech         Graf č. 52 v číslech 
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e) Školství     f) Další vzdělávání 

Graf č. 53 v číslech        Graf č. 54 v číslech 

   

 

 

    g) Informovanost obyvatel    h) Zdravotní služby 

Graf č. 55 v číslech          Graf č. 56 v číslech 
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u) Sociální služby                m) Volný čas 

Graf č. 57 v číslech          Graf č. 58 v číslech 

        

 

v) Údržba a rozšiřování zeleně 

n) Údržba chodníků a cest 

o) Údržba silnic 

p) Údržba a rozšiřování cyklostezek 

Největší priorita pro občany je údržba silnic, chodníků a cest, dále údržba a rozšiřování zeleně 

a údržba a rozšiřování cyklostezek. 

Graf č. 59 v procentech    Graf č. 60 v procentech 
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Graf č. 61 v procentech 

 

 

w) Fungování pohotovostní lékařské služby 

x) Fungování lékárny 

S fungováním výše uvedeného jsou občané spokojeni. 

Graf č. 62 v číslech     Graf č. 63 v číslech 

                  

 

q) Bezpečnost 

Občané by uvítali větší podporu bezpečnosti ze strany městské části. Takto se vyjadřovali 

ženy v menší převaze nad muži. 
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Graf č. 64 

 

 

Někteří občané využili možnost vyjádřit své podněty, náměty, kritiku i pochvalu 

vyplněním elektronického formuláře ANKETY na webových stránkách MČ Praha 21.  

 

Zde uvádíme kritické připomínky. Mnohdy není text upravován, pokud je, tak je to 

z důvodu obsáhlosti. 

Kontrolovat nepořádek kolem popelnic na tříděný odpad převážně v Chabeřické ulici. 

Informovanost obyvatel je špatná, převážně o zdravotnických službách. 

Chybí penzion pro důchodce, park s lavičkami. 

Nejen o sobotách a nedělích je hluk ze sekaček a řezaček. 

Chybí čistírna. 

Městská policie by měla sledovat znečišťování chodníků a předzahrádek spoluobčanů 

majiteli psů, kteří po nich neuklízejí exkrementy. Většina občanů by jistě uvítala menší 

anonymitu svých policistů. 

Chování příslušníků Městské Policie (šikana, nezabývání se problémy, korupce). 

Pestřejší drobné obchody. 

Poddimenzovaná lékařská péče s ohledem na počet obyvatel. 

Ulice mimo hlavní průtah nejsou v dobrém stavu a potřebovaly by opravit. 

V anketě chybělo zaměření na duchovní oblast, chybí vlastní kostel (synagoga) v MČ. 

Ostudou nás všech je centrum obce tvořené prodejnou Lidl – zde by se nejlépe vyjímal kostel 

s parkem jako místo pro setkávání kultur a generací. 

Podporovat místní kultury - když už máme ten ošklivý kulturní dům (který se opravdu 

podařilo "vylepšit" ucpáním výkladních skříní zadními stěnami regálů knihovny), měli 

bychom jej zasvětit kultuře, podporujme tam ochotníky, kapely, taneční kroužky a pokusme 

se tam vrátit restaurační provoz. Celý dům by také mohl dostat nějaké kulturní místní jméno, 

aby se o něm dalo vůbec mluvit.  

Nespokojenost s provozem a hlukem podél hlavní silnice. 

Nejvíce trápí hluk (kamionová doprava) a nedokončená kanalizace. 

Neuskutečněný obchvat. 
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Problém není ani tak intenzita zástavby jako kvalita, tj. příliš velké domy na malých 

pozemcích, natěsnané často blízko k ulicím, které jsou bez stromů a budovy bez 

předzahrádek.  

Strategický plán a jeho dodržování považuji za prvořadý úkol, který by měly splnit všechny 

obce, městské části i Praha samotná. Investice ad hoc jsou příležitostí pouze pro 

nepromyšlená, předražená a nefunkční řešení. Zářným příkladem je náš tzv.polyfunkční 

dům...Navrhuji přizvat ke spolupráci urbanistu, sociologa/demografa a nestátní organizace 

např. Partnerství. Za klíčové považuji soustředit se na změnu využívání prostor a zařízení v 

majetku obce tak, aby obec začala konečně rozumně hospodařit a nabídla adekvátní a 

dostupné služby všem věkovým kategoriím obyvatel (škola, zdravotnictví, klubovny, 

odstupňovaná nabídka domova vhodného pro seniory soběstačné a již nesoběstačné, či lidi 

zdravotně handicapované) Navrhuji stop stav další expanzní zástavbě, dělení stávajících 

parcel a využívání stavebních výjimek. Naopak bych uvítala mnohem přísnější regulativy 

adekvátní poloze Újezda v přírodní rezervaci. 

Velice bych uvítala rozumné a trvalé zklidnění dopravy v ulici Čentická a Pilovská.  

Problém v hustotě provozu směrem do Běchovic, majitelé psů neuklízí jejich výkaly na 

chodnících - chybí sáčky na Blatově. 

Vadí mi supermarkety, provoz zejména nákladní dopravy a stav silnic. Chybí mi in-door 

aktivity, služby (malé provozovny) a možnost odpoledního / večerního posezení (kavárna). 

Oceňuji a téměř denně využívám nové spojení do centra vlakem z Klánovic na Hlavni 

nádraží a bezvadné spojení na vlak z Újezda. 

Chybí denní stacionář pro seniory. 

Možnost cyklistiky super (klánovický les), in-line bohužel velmi špatné. 

Neprůjezdná Českobrodská, mrtvý polyfunkční dům s promarněnou šancí na vznik 

příjemného náměstí, zanedbaná zeleň kolem hlavní komunikace 

Intenzivní provoz v ulicích mezi starší zástavbou, zavést systém jednosměrných ulic, obytné 

zóny a omezení rychlosti na max. 30 km/hod. 

Více podporovat místní prodejce na akcích konaných v MČ (např. čarodějnice) 

Málo míst v mateřských školách. 

Přílišná nová zástavba (tzv. "satelity") 

MHD by dostačovala, kdyby spoje skutečně jezdily. Autobus 109 mimo špičku občas úplně 

vynechá. 

 

Občané se pozitivně vyjadřovali k možnosti vyjádřit se formou ANKETY a 

doporučovali i některá zlepšení v rámci její formulace. Všem děkujeme. 

 

SHRNUTÍ: 

Záporné stránky  

Negativně je vnímána chybějící infrastruktura ((kanalizace, voda, plyn, komunikace, čistička, 

elektrorozvody, objekty veřejných služeb…). Občané nejsou spokojeni se stavem silnic, 

chodníků a jejich úklidem a to převážně v zimě. Proto mají zájem, aby městská část tyto 

oblasti více podporovala. Křižovatky vnímají jako nebezpečné, jsou nespokojeni s hlukem. 

Chtějí, aby městská část více podporovala drobné a střední podnikání a vznik jiných 

pracovních příležitostí. Negativně je vnímána korupce. Občané mají zájem o větší podporu ze 
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strany městské části týkající se rozšiřování zeleně a cyklostezek, školství a dalšího 

vzdělávání, volného času, sociálních služeb. 

Intenzivní výstavba není občany vnímána ani negativně, ani pozitivně. To se dá říct i o výši 

kriminalitě, bezpečnosti a sprejerství. Dostatek možností pro volnočasové aktivity a relaxační 

plavání je také vnímáno „tak napůl“. Tak se občané vyjádřili i k dostatku hřišť a sportovišť, 

dostatku školních sportovních akcí a kulturních akcí. Dostupnost základních škol je 

hodnocena pozitivně, hůře již dostupnost mateřských škol a nejhůře dostupnost středních škol. 

 

Kladné stránky 

Pozitivně občané hodnotí dost pracovních příležitostí v městské části. Jsou spokojeni 

s dostupností a kvalitou služeb (obchody, kadeřnictví apod.) a s nákupními možnostmi. 

Dostupnost zdravotnických a sociálních služeb je vyhovující, přesto se občané vyjádřili pro 

její větší podporu ze strany městské části. Spokojeni jsou s fungováním lékárny a 

pohotovostní služby. Větší podporu ze strany městské části by uvítali i v oblasti dostupnosti 

informací o celkovém dění v městské části. Kladně je hodnocena dostupnost veřejné správy, 

vstřícné a odborné chování úředníků. Parkovací místa nejsou vnímána jako problém. Občané 

jsou spokojeni s obslužností MHD a s rozložením jízdního řádu během dne i noci. 

Spokojenost občanů je s dostatkem zeleně v městské části a s možností rekreačních vyjížděk 

na kole a in-line. 

 

Poděkování starosty MČ Praha 21, RNDr. Pavla Roušara 

Děkuji vám, kteří jste se do naší ankety zapojili a poskytli cenné informace a velmi důležitou 

zpětnou vazbu.  

Byla to první takto široce koncipovaná anketa se všemi neduhy a nedostatky, které prvotiny 

provázejí, která ale odstartovala důležitý proces komunikace radnice s občany. 201 odpovědí 

sice nemůže tvořit reprezentativní vzorek naší městské části, přesto jsme s touto odezvou 

velmi spokojeni.  

Učíme sebe i zaměstnance Úřadu komunikovat se spoluobčany a v tomto směru nás čeká 

nikdy nekončící práce. Občané musí získat důvěru, že poskytnuté odpovědi budou využity pro 

lepší plánování naší společné budoucnosti. Ale nejen to. Musí také získat důvěru, že Úřad 

bude respektovat většinové přání svých občanů a začne podporovat věci, které jsou jimi 

žádané a chtěné. 

Jedním úskalím mohou být obavy, že podobné ankety jsou zbytečné, že si Úřad bude stejně 

dělat, co chce a že jedinec nic neovlivní. Druhým může být i to, že nebudeme schopni takto 

získaná očekávání naplnit. Přesto jsme si tento směr vybrali a věříme, že je správný. Jsme 

přesvědčeni, že občan může určovat směr a radnice mu dokáže naslouchat! 
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A právě odpovědi občanů na naši anketu mohou být důležitými hlasy těch, kteří na tento 

princip přistupují. Kteří od nás očekávají, že je nezklameme a započatému principu správy 

věcí veřejných dostojíme. Je to pro nás závazek i výzva, dělat správné věci správným 

způsobem!  

Na závěr děkuji všem kolegům z Komise udržitelného rozvoje, kteří tuto anketu připravili a 

všem těm, kteří se podíleli na zpracování této výsledné zprávy. 

RNDr. Pavel Roušar 

starosta 

v Praze 7. září 2011 
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PRŮZKUM NEZISKOVÉHO SEKTORU MČ Praha 21 

Podklad pro Strategický plán rozvoje MČ  

V průběhu září – října 2011 bylo osloveno 17 neziskových organizací působících v MČ Praha 

21. Z toho 11 organizací svolilo k rozhovoru a vyplnění dotazníku. Dotazníky byly v měsíci 

listopadu 2011 sumarizovány s níže uvedenými výsledky. Ty slouží ke zmapování 

neziskových organizací působících v MČ Praha 21. 

 

1. Právní forma neziskové organizace: 

Všichni mají statut občanského sdružení. 

 

2. Počet členů / zaměstnanců organizace: 

počet členů do 100 3 

počet členů mezi 100 – 200 3 

počet členů mezi 200 – 300 4 

počet členů nad 300 1 

Tři sdružení mám zaměstnance převážně na Dohodu o provedení práce v počtu 8, 2 a 1. 

Shrnutí:  

V MČ mají občanská sdružení velkou členskou základnu, což dokazuje to, že přes 70 % 

sdružení má více jak 100 členů. 

3. Průměrná výše ročních příjmů vč. dotací a grantů  

 

 bez dotací a grantů s dotacemi a granty 

bez příjmu 1 sdružení 0 

do 10,0 tis. Kč 4  2 

10,1 – 50,0 tis. Kč 2 3 

50,1 – 100,0 tis. Kč 1 2 

100,1 – 500,0 tis. Kč 2 2 

500,1 tis. – 1,0 mil. Kč 1 1 

přes 1,0 mil. Kč 0 1 

Shrnutí: 

Příjmy bez dotací a grantů má třetina sdružení do 10 tis. Kč, okolo 18 % sdružení dosahují 

příjmy mezi 10 – 50 tis. Kč a 100 – 500 tis. Kč. Jedinci mají příjmy mezi 50 – 100 tis. Kč, do 1 

mil. Kč, ale také jsou bez vlastního příjmu. Ve vztahu k dotacím a grantům je vidět, že se 

příjmy zvyšují. Z tohoto vyplývá, že grantová politika MČ je potřebná. 

4. Oblast činnosti (lze uvést až tři a očíslovat je podle pořadí významu 1 – 3) 

Činnost 

1. Sociální služby a sociální péče 

2. Vzdělávání a osvěta 

3. Životní prostředí, ochrana přírody a krajiny 

4. Zdravotnictví 

5. Kultura (zájezdy divadla, besedy) 
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6. Sport a volný čas 

7. Práce s dětmi a mládeží 

Shrnutí: 

Přes 60 % sdružení se zaměřuje na sport, volný čas a práci s dětmi a mládeží. Necelých 30 % 

na vzdělávání, osvětu, kulturu, životní prostředí, ochranu přírody a krajiny. Jedinci se 

zaměřují na sociální péči a zdravotnictví. 

5. Předpokládáte rozšíření, zúžení nebo změnu zaměření vaší činnosti v nejbližších 

letech? 

 

Shrnutí: 

Přes 60 % sdružení předpokládá, že v nejbližších letech budou realizovat svojí činnost ve 

stejném rozsahu. Necelých 30 % předpokládá částečné rozšíření své činnosti, jedno sdružení 

naopak převážný útlum. 

6. Jste informováni o programech / možnostech podpory činnosti vaší organizace na 

úrovni…? Využili jste v posledních 3 letech nějaké této podpory? 

 MČ/města státu EU 

Dostatečně 90 % 27 % 10 % 

Málo 10 % 27 % 10 % 

Vůbec ne  46 % 80 % 

 Shrnutí: 

Všechna sdružení využívají grantovou politiku MČ Praha 21, proto jsou o ní i dobře 

informováni. Necelých 40 % čerpá granty i od Magistrátu hl. města Prahy. Slabší 

informovanost je v oblasti podpory ze strany státu, velmi špatná ze strany EU. 

7. Považujete Vaši znalost podmínek činnosti neziskových organizací v rámci ČR a 

Evropské unie za: 

Dostatečnou  64 %          

Nedostatečnou   36 %         

Shrnutí: 

Převážně byla hodnocena znalost o činnosti NNO v ČR. K podmínkám činnosti  NNO v EU 

se sdružení nebyla schopna vyjádřit. 

8. Budoucí vývoj Vaší činnosti v MČ Praha 21 je spojen v oblasti pracovních sil a 

provozních kapacit: 

 

 pracovníci kapacity 

S velkým nárůstem    9 % 

S malým nárůstem 27 % 18 % 

Mimořádné rozšíření 

Částečné rozšíření 

Stejný rozsah 

Částečný útlum 

Převážný útlum 
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Se stejným rozsahem 64 % 64 % 

S mírným poklesem   9 %   9 % 

Shrnutí: 

Převážná většina sdružení předpokládá v budoucnu stejný rozsah v oblasti pracovníků a 

prostorových kapacit. 

9. Co je pro Vaši činnost na území MČ přínosem? (uveďte i několik možností) 

Dobrý dojem/vnější obraz (image) MČ/města odpověď 4 x 

Dobrá místní poptávka po výsledcích naší činnosti 9 x 

Dostatek kvalifikovaných pracovníků 1 x 

Dostatek aktivních členů 6 x 

Příznivé kooperační vztahy 4 x 

Poloha a dostupnost v rámci Prahy 3 x 

Shrnutí: 

Z odpovědí vyplývá, že přínosem pro činnost je dobrá místní poptávka po výsledcích činnosti, 

následuje dostatek aktivních členů, příznivé kooperační vztahy, poloha a dostupnost v rámci 

Prahy a dostatek kvalifikovaných pracovníků. 

10.  Co je pro Vaši činnost na území MČ překážkou/problémem? (uveďte i několik 

možností) 

Špatný dojem/vnější obraz (image) MČ/města - 

Malá místní poptávka po výsledcích naší činnosti uvedeno 1 x 

Nedostatek kvalifikovaných pracovníků 1 x 

Nedostatek aktivních členů 3 x 

Nepříznivá kooperace / komunikace s jinými subjekty 2 x 

Špatná poloha a dostupnost v rámci Prahy 1 x 

Shrnutí: 

Sdružení převážně poukazují na nedostatek aktivních členů, nepříznivou kooperaci s jinými 

subjekty, nevhodné prostory nebo žádné prostory, nedostatek financí, špatnou kvalitu místních 

vod. 

11.  Preferujete činnost v objektech, které : 

         jsou Vaším vlastnictvím 

         máte v nájmu 

Shrnutí: 

Přes 60 % sdružení preferuje svojí činnost v nájemních objektech. Některá nemají v současné 

době žádné prostory, proto se k této otázce nebyly schopny vyjádřit. 

12.  Spolupráce se správou MČ: 

 

a) jste spokojeni se spoluprací s městskou správou? 

Spíše ano 91 % 

Spíše ne 9 % 
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b) jsou Vám v potřebném rozsahu známy rozvojové (hospodářsky významné, 

územní atd.) záměry radnice? 

Ano 18 % 

Částečně ano 64 % 

Ne 18 % 

 

c) hodláte se v budoucnu podílet na podpoře veřejně prospěšných akcí? 

Ano (uveďte jakých) 91 % 

ne   9 % 

 

d) hodláte se v budoucnu podílet na podpoře osvětových akcí k udržitelnému 

rozvoji? 

Ano (uveďte jakých) 91 % 

ne   9 % 

 

e) souhlasíte s tím, jak MČ přistupuje k podpoře neziskového sektoru (např. zda 

podporuje správné oblasti, zda souhlasíte s formou podpory…)? 

Ano     5 odpovědí         

Ne     4 odpovědi        

Shrnutí: 

Převážně jsou sdružení spokojena se spoluprací s městskou správou, nemají ale dost 

informací o rozvojových záměrech radnice. Většina má zájem podílet se na veřejně 

prospěšných pracích (výzdoba ke svátečním dnům, poskytnutí prostor, kulturní vystoupení, 

úklid toků, lesa a okolí, sportovně zábavné odpoledne, prevence drog) a na podpoře 

osvětových akcí k udržitelnému rozvoji (ekologie, Den Země, tradiční slavnosti, práce 

s mládeží, záleží na tématu). Vnímání podpory neziskového sektoru ze strany MČ je souhlasné 

i nesouhlasné, byl vyjádřen i pocit větší podpory sportu před dalšími činnostmi. 

13.  Pomoc správy MČ při Vaší činnosti (rozvoji): 

 

a) očekáváte pomoc správy MČ (úřadu)? 

Ano 10 odpovědí 

Ne                - 

Nevím   1 odpověď 

 

b) jakou formu by měla mít tato pomoc (např. společná investice/akce, kvalitnější 

služby úřadu/úředníků, více informací o rozvojových záměrech a investicích, 

městské podpůrné programy, apod.)? uveďte i více možností: 

 společná investice 

 společná akce 
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 snížení nájmu tělocvičny v ZŠ 

 více financí 

 podpůrné programy 

 příznivé podmínky 

 na úřadu MČ vyčleněn pracovník pro sport 

 

c) pociťujete potřebu více koordinovat svoje rozvojové záměry se správou MČ? 

Rozhodně ano 1 odpověď 

Spíše ano 5 odpovědí 

Spíše ne 4 odpovědi 

Rozhodně ne 2 odpovědi 

Shrnutí: 

Občanská sdružení očekávají převážně pomoc od MČ při rozvoji své činnosti, na druhou 

stranu nemají velký zájem o koordinaci svých rozvojových záměrů s MČ. Pociťují problémy 

finanční a prostorové, proto zde očekávají pomoc od MČ. 

14. Uveďte některé aktuální problémy na území MČ (dotýkající se Vaší činnosti) a 

případné návrhy na jejich řešení: 

Problém s kanalizací na Blatově. 

Útlum činnosti z důvodu málo aktivních členů. 

Nedostatek financí na činnost a její podporu. 

Vyčerpaná kapacita hodin v tělocvičně ZŠ. 

Absence haly pro pořádání sportovních turnajů. 

 

ZÁVĚR: 

V MČ Praha 21 je relativně dost občanských sdružení, mají pestrou škálu činnosti s velikou 

členskou základnou. Většinou jsou ve velké míře odkázáni na externí finanční prostředky, 

proto by měla být podpora od MČ stálá a koncepční. 

 



Sumarizace průzkumu podnikatelského sektoru v MČ Praha 21 

stránka 1 z 8 

 

PRŮZKUM PODNIKATELSKÉHO SEKTORU MČ Praha 21 

Podklad pro Strategický plán rozvoje MČ  

V průběhu září – října 2011 bylo osloveno 13 podnikatelských subjektů působících v MČ 

Praha 21. Z toho 9 svolilo k rozhovoru a vyplnění dotazníku (z oblasti služeb). Dotazníky 

byly v měsíci listopadu 2011 sumarizovány s níže uvedenými výsledky. Ty slouží ke 

zmapování podnikatelského sektoru v MČ Praha 21. 

 

1. Počet pracovníků (fyzické osoby, hlavní zaměstnání) 

Shrnutí: 

Všichni uvedli počet pracovníků do deseti, jedná se tudíž o malé provozovny. Pokud mají 

zaměstnance, tak s nimi uzavírají převážně Dohodu o provedení práce. Některé provozovny 

zajišťují fyzické osoby na živnostenské oprávnění. 

2. Podíl pracovníků dojíždějících na pracoviště v MČ z jiné části Prahy (z jiných měst 

a obcí). 

jiné části Prahy         jiná města a obce 

do 10 % uvedla 1 provozovna do 10 % uvedly 2 provozovny 

11 – 20 % uvedly 2 provozovny 11 – 20 % - 

21 – 30 % uvedla 1 provozovna 21 – 30 % - 

31 % a více   uvedly 3 provozovny 31 % a více   - 

Shrnutí: 

Většina pracovníků dojíždí do zaměstnání z jiné části Prahy a okolí. 

3. Objem výkonů/tržeb v provozovnách na území MČ za rok 2010. 

do 20,0 mil. Kč Uvedli všichni 

20,1 – 50,0 mil. Kč  

50,1 – 100,0 mil. Kč  

100,1 – 250,0 mil. Kč  

250,1 mil. Kč a více  

Shrnutí: 

Všechny provozovny mají spíše malý objem ročních tržeb. 

4. Průměrná hrubá měsíční mzda pracovníka v Kč. 

do 10 000 Kč uvedly 4 provozovny 

10 001 – 15 000 Kč 3 provozovny 

15 001 – 20 000 Kč - 

20 001 – 25 000 Kč 1 provozovna 

25 001 Kč a více - 

Shrnutí: 

Hrubá měsíční mzda se pohybuje pod průměrnou měsíční mzdou v ČR (dle ČSÚ v roce 2010 

22 000,- Kč). Pouze jedna provozovna se pohybuje v průměru ČR. 
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5. Rozsah konkurence v oblasti Vaší činnosti: 

 
v MČ Praha 

21 
v Praze 

ve 

Středočeském 

kraji  

v ČR mimo ČR 

velká - 3 odpovědi 2 odpovědi 2 odpovědi 3 odpovědi 

průměrná 8 odpovědí 1 odpověď 2 odpovědi 2 odpovědi 1 odpověď 

malá/žádná 2 odpovědi 5 odpovědí 5 odpovědí 5 odpovědí 5 odpovědí 

Shrnutí: 

V MČ Praha 21 necítí velkou konkurenci, v ostatních oblastech necelá třetina vnímá velkou 

konkurenci. 

 

6. Předpokládáte změnu konkurence v následujících 3 – 5 letech. 

spíše velký růst - 

spíše menší růst 2 odpovědi 

bude stejná 7 odpovědí 

pokles - 

nevíme - 

Shrnutí: 

Většina se neobává nárůstu konkurence. 

 

7. Zlepšuje se celková situace pro Vaše podnikání. 

výrazně ano - 

částečně ano 2 odpovědi 

zůstává stejná 1 odpověď 

zhoršuje se 6 odpovědí 

Shrnutí: 

Dvě třetiny mají dojem, že se celková situace pro podnikání zhoršuje. Jedna třetina, že se 

zlepšuje nebo zůstává stejná. 

 

8. Jste informován o programech/možnostech podpory podnikání na úrovni. 

 MČ/města státu EU 

dostatečně 2 odpovědi 2 odpovědi 2 odpovědi 

málo 1 odpověď 1 odpověď 2 odpovědi 

vůbec ne 6 odpovědí 6 odpovědí 5 odpovědí 

 

využili jste v posledních 3 letech nějaké této podpory? 

        ano      - 

         ne      9 odpovědí 
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Shrnutí: 

Většina uvedla, že není informována o programech a možnostech podpory podnikání na 

různých úrovních a proto ani v posledních 3 letech podporu nevyužili. 

 

9. Považujete Vaši znalost podmínek podnikání v rámci Evropské unie za: 

 

 

Shrnutí: 

Dvě třetiny uvádějí nedostatečné znalosti podmínek podnikání v rámci EU. 

 

10. Uvažujete v dalším období s rozvojem/útlumem své činnosti v MČ Praha 21. 

Mimořádný rozvoj      - 

Částečný rozvoj      1 odpověď 

Stejný rozsah      8 odpovědí 

Částečný útlum      - 

Převážný útlum/likvidace      - 

Shrnutí: 

Většina uvažuje se stejným rozsahem své činnosti. 

 

11.  Budoucí vývoj Vaší činnosti v MČ Praha 21 je spojen v oblasti pracovních sil a 

provozních kapacit. 

 pracovníci kapacity 

s velkým nárůstem - - 

s malým nárůstem - - 

se stejným rozsahem 9 odpovědí 9 odpovědí 

s mírným poklesem - - 

Shrnutí: 

Všichni předpokládají stejný rozsah v oblasti pracovních sil a provozních kapacit. 

 

12.  Jak hodnotíte inovační schopnost Vaší firmy pro zajištění další konkurence – 

schopnosti Vaší činnosti 

velmi dobře 1 odpověď 

průměr 6 odpovědí 

možné problémy 1 odpověď 

nevíme - 

Shrnutí: 

Inovační schopnost firmy je hodnocena většinou průměrem. 

                 dostatečnou      3 odpovědi 

              nedostatečnou      6 odpovědí 
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13. Co je pro Vaši činnost na území MČ přínosem? (uveďte i několik možností) 

Dobrý dojem/vnější obraz („image“) MČ/města                1 odpověď 

Dobrá místní poptávka 5 odpovědí 

Dostatek pracovní síly 2 odpovědi 

Kvalifikace pracovní síly - 

Příznivé kooperační vztahy - 

Poloha v rámci Prahy 4 odpovědi 

Vnější dopravní napojení 1 odpověď 

Dobrá (kapacitní) technická infrastruktura (příprava území) 1 odpověď 

Blízká surovinová základna - 

Jiné (uveďte): 

- malá konkurence 

- spokojenost zákazníků 

2 odpovědi 

Shrnutí: 

Kladně je hodnocena poloha MČ v rámci Prahy a dobrá místní poptávka.  

 

14.  Co je pro Vaši činnost (podnikání) na území MČ překážkou/problémem (uveďte i 

několik možností) 

Špatný dojem/vnější obraz („image“) MČ/města                - 

Malá místní poptávka 2 odpovědi 

Nedostatek pracovní síly - 

Chybějící kvalifikace pracovní síly – jaké profese? 

- kuchař, číšník 
1 odpověď 

Vysoké existenční (provozní) náklady 4 odpovědi 

Problémy s technickou infrastrukturou (uveďte) 

- špatné parkování na Starokolínské ul. 

- stálé uzavírky hlavní ul., nedostatečné směrovky objezdu 

- neinformovanost o uzavírkách 

3 odpovědi 

Vnější dopravní napojení - 

Špatná komunikace uvnitř podnikatelské sféry – nedostatek informací) 1 odpověď 

Jiné (uveďte) 

- útlum, lidé nemají peníze 
1 odpověď 

Shrnutí: 

Necelá polovina cítí jako problém vysoké provozní náklady. Problém je i v možnosti 

parkování u provozoven pro zákazníky na hlavní silnici. Provozovnám vadí i stálé uzavírky hl. 

komunikace, nedostatečné značení objezdu a neinformovanost o těchto investičních akcích. 

 

15.  Preferujete umístění podnikání v objektech, které: 

jsou Vaším vlastnictví 6 odpovědí 

máte v nájmu 3 odpovědi 

Shrnutí: 

Většina preferuje umístění podnikání do objektů, které mají ve vlastnictví. 
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16.  Budoucí vývoj podnikatelských kapacit: 

Uveďte největší uvažované investice a inovační opatření:  

- výstavba nové provozní haly 

- rozšíření provozovny o výrobu 

- umístění reklamního štítu a jeho osvětlení 

Shrnutí: 

Většina nepočítá s nějakými inovačními opatřeními. 

17. Spolupráce se správou MČ: 

a) Jste spokojeni se spoluprací? 

Spíše ano 4 odpovědi 

Spíše ne 1 odpověď 

Jiný názor (uveďte): 

- nespolupracují 
4 odpovědi 

 

b) Jsou Vám v potřebném rozsahu známy rozvojové (hospodářsky významné území 

atd.) záměry MČ? 

Ano 1 odpověď 

částečně Ano 3 odpovědi 

Ne 4 odpovědi 

 

c) Hodláte se v budoucnu podílet na podpoře veřejně prospěšných akcí? 

Ano, uveďte jakých: 

- akce pro děti 

- podpora zdravého životního stylu 

- záleží na konkrétní akci a podmínkách 

6 odpovědí 

Ne, proč: 

- Není kapacita 
3 odpovědi 

 

d) Jste připraveni podílet se na financování některých veřejných investic 

souvisejících s Vaším podnikáním (např. kanalizace, plynofikace, komunikace) 

Ano (uveďte jaké): 

- záleží na konkrétní akci a podmínkách 

- kanalizace 

3 odpovědi 

Ne 5 odpovědí 

 

e) Jste ochotni podporovat některé aktivity MČ v rámci sponzorství? 

Ano (uveďte jaké) 

- záleží na konkrétní aktivitě a podmínkách 
4 odpovědi 

Ne 4 odpovědi 
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f) Jste spokojeni se způsobem zadávání veřejných zakázek ze strany MČ?  

Spíše ano 2 odpovědi 

Spíše ne 1 odpověď 

Vůbec ne - 

Odlišný názor (uveďte): 

- nevím, nezajímám se 
6 odpovědí 

Shrnutí: 

Spokojenost se spoluprací se správou MČ je tak poloviční, stejný počet se vyjadřuje, že nemá 

potřebu s ní spolupracovat. Rozvojové záměry MČ jsou známy x neznámy ve stejném podílu. 

Většina souhlasí s podílením se na veřejně prospěšných akcích (akce pro děti, podpora 

zdravého životního stylu), záleží na konkrétní akci a na podmínkách. Pokud odmítli, tak 

z důvodu kapacity lidí. Většina se nechce spolupodílet na financování některých veřejných 

investic souvisejících s jejich podnikáním, v rámci sponzorství je ale polovina ochotna 

podporovat aktivity MČ. Více jak polovina se nemůže vyjádřit ke způsobu zadávání veřejných 

zakázek ze strany MČ, protože se o to nezajímá. 

18.  Pomoc správy MČ při Vaší činnosti (rozvoji): 

a) Očekáváte pomoc správy MČ (radnice)? 

Ano 4 odpovědi 

Ne 2 odpovědi 

Nevím  3 odpovědi 

 

b) Jakou formu by měla mít tato pomoc (např. společná investice, kvalitnější služby 

úřadu/úředníků, více informací o rozvojových záměrech a investicích, městské 

podpůrné programy apod.?): 

 

- více informací o rozvojových záměrech a investicích MČ 

- vzájemná setkávání podnikatelských subjektů za účasti starosty MČ 

- odklízení sněhu u autobusových zastávek 

- poradenství 

- společně realizované akce pro děti 

- podpůrné programy 

 

c) Pokud jste uvedli zkvalitnění služeb úřadu/úředníků, uveďte, která oblast je 

největším problémem 

- kanalizace 

 

d) Pociťujete potřebu koordinovat svoje rozvojové záměry se správou MČ? 

Rozhodně ano - 

Spíše ano 2 odpovědi 

Spíše ne 4 odpovědi 

Rozhodně ne 2 odpovědi 
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Shrnutí: 

Necelá polovina očekává pomoc správy MČ při rozvoji podnikatelské činnosti. Tato pomoc je 

převážně v oblasti informovanosti, vzájemného setkání a vyměňování si zkušeností. Zazněly i 

kritické připomínky k nedostatečnému odklízení sněhu z autobusových zastávek a tím 

znemožnění příjezdu zákazníků do provozovny. Naopak je nabízena pomoc při akcích pro děti 

a v rámci osvěty ke zdravému životnímu stylu. Většina nepociťuje potřebu koordinovat své 

rozvojové záměry se správou MČ. 

 

19.  Součinnost s profesními svazy, reprezentací podnikatelů: 

 

a) Jste členem nějakého profesního sdružení (komory, cechu, svazu aj.)? 

Ano (uveďte jakého) - cukráři 1 odpověď 

Ne 8 odpovědí 

 

b) Považujete za nejvhodnější kontakt správy MČ: 

Přímo s podnikatelem 7 odpovědí 

Prostřednictvím organizace podnikatelů - 

Obojím způsobem 2 odpovědi 

Shrnutí: 

Pouze jeden provozovatel je členem cechu. Většina se vyjadřuje, že preferuje kontakt správy 

MČ přímo s podnikatelem. 

 

20.  Je Vám znám pojem udržitelný rozvoj? 

 

a) Pokud ano, jakým způsobem ho prosazujete ve Vaší firmě? 

Většině pojem není znám nebo jen vzdáleně. Nedokáží si pod ním představit konkrétní 

postupy, pouze třídění odpadu. 

b) Podporovali byste práci zaměstnanců z domova? 

Ano - 

Ne – proč 

- zaměstnanci musí být na prodejně 

 

9 odpovědí 

 

21.  Uveďte některé aktuální problémy na území MČ dotýkající se Vaší podnikatelské 

činnosti a případně Vaše návrhy na jejich řešení: 

 

- Problém s kanalizací, dosavadní velké náklady na pravidelný odvoz 

- Parkování pro zákazníky před obchodem na Starokolínské 425 
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- Špatný stav autobusové zastávky Blatov, nejsou chodníky, obrubníky, je nebezpečno 

pro zákazníky a jejich děti 

- Bezpečnost, v malých obchodech je aktivita zlodějů, policie nedostatečná kontrola 

- Dlouhodobá uzávěrka hlavní ulice 

- Hlavní ulice se stále opravuje 

- Zřídit rozcestníky (ukazatele) firem na hl. komunikace, finanční spoluúčast firem 

- Doprava v Praze – nutný dovoz výrobků do prodejny 

 

ZÁVĚR: 

V MČ Praha 21 jsou pouze drobné provozovny a prodejny, větší provozovny jsou nákupní 

centra řetězců Lidl, Albert a Penny. Největším zaměstnavatelem ve vztahu k počtu 

pracovníků je Úřad MČ Praha 21. Zaměření podnikatelů je převážně do služeb v rámci 

malých obchodů širšího spektra (cukrářství, pekařství, květinářství, zoo potřeby, uzenářství, 

kadeřnictví, cykloprodejna, ovoce – zelenina, autoopravny atd.). V MČ je několik 

restauračních zařízení, soukromých mateřských škol a hlídacích center. Několik firem se 

zaměřuje na stavebnictví, finanční poradenství, peněžní služby aj.. 

Z důvodu činnosti převážně malých provozoven mají nižší roční příjmy a vyplácejí nižší 

mzdy (pod průměrem měsíční hrubé mzdy ČR). Zaměstnanci zajišťují chod prodejen, proto 

nemůže být využita tzv. práce z domova. 

Podnikatelé necítí velkou konkurenci v MČ, pozitivně hodnotí dobrou místní poptávku po 

jejich službách. V budoucnu nepředpokládají zvyšování rozsahu své činnosti v rámci kapacit 

a počtu pracovníků. 

Podnikatelskou činnost jim narušuje mnohdy neexistence chodníků, nedostatečný úklid 

(převážně v zimním období) a uzavírání hlavní komunikace z důvodu prováděných 

investičních akcí. 

Se správou městské části převážně nespolupracují, ale nebránili by se spolupráce v rámci 

informovanosti, sdílení zkušeností, setkávání se starostou MČ, ale i v rámci finanční podpory 

akcí MČ zaměřených převážně na děti a podporu zdravého životního stylu. 

 

 

 

 



námět kdo přednesl při jaké příležitosti řešeno ve strategickém plánu vypořádáno  způsobem

Vytvářet podmínky pro 

vzdělávání dětí v oblastech, 

které škola dostatečně 

nepokrývá, jako např. výuka hry 

na hudební nástroje, pohybová 

výchova a jazyková výuka.

zastupitel MČ 

Praha 21

pracovní setkání ZMČ 16.4.2012 podoblast C.3 Mimoškolní 

vzdělávání a výchova

předáno jako námět 

strategickému týmu

Vybudování dopravní  přeložky zastupitel MČ 

Praha 21

pracovní setkání ZMČ 16.4.2012 podoblast B.1 Vnější dopravní 

vztahy

předáno strategickému týmu

Vybudování hřiště pro starší děti 

(např. u školy)

učitelka mateřské 

školy

zasláno e-mailem cíl D.2.2. Rozvíjet neorganizované 

sportování

předáno strategickému týmu

Nesouhlas se zrušením 

autobusové linky č. 109

učitelka mateřské 

školy

zasláno e-mailem opatření B.3.1. Zlepšení dopravní 

obslužnosti v prostoru MČ Praha 

21

předáno strategickému týmu

Špatný stav chodníků a jejich 

nedostatečné množství

učitelka mateřské 

školy

zasláno e-mailem podoblast B.2 Vnitřní dopravy předáno jako námět 

strategickému týmu

Vybudovat ubytování pro 

seniory jako nadstavbu nad 

stávajícím objektem Živonínská 

1630 (dvě patra pro cca 50 

lůžek)

občan námět předán osobně cíl E.2.1. Preferování moderních 

způsobů poskytování sociálních 

služeb

předáno jako námět 

strategickému týmu

Sledovat záměr vybudování 

aqua parku - koupaliště v 

prostoru mezi fotbalovým 

hřištěm a místní komunikací 

nové školy

občan námět předán osobně cíl D.1.3. Podpora aktivit 

naplňujících zdravý životní styl s 

ohledem na zachování kvalitního 

životního prostředí

předáno jako námět 

strategickému týmu

Náměty od občanů



Vybudovat parkoviště aut u 

železniční stanice Praha 

Klánovice - dvě varianty:

1. V prostoru mezi lesní cestou a 

nástupištěm ČD v celé délce 

nástupiště (minimální zásah do 

lesního prostoru)

2. Po pasportu stromů mezi 

otočkou a silnicí a místní 

komunikací navrhnout vhodná 

parkovací místa při zachování 

nejvyššího počtu stromů

občan námět předán osobně cíl B.3.1 Zlepšení dopravní 

obslužnosti v prostoru MČ Praha 

21.

předáno jako námět 

strategickému týmu

Analýza dostupnosti MHD by se 

měla zaměřit i na dostupnost 

služeb jako např. zdravotnictví a 

nejen zlepšování do centra 

(reakce na zrušení autobusu č. 

109)

občan připomínkování na webu MČ 

Praha 21

cíl B.3.1. Zlepšení dopravní 

obslužnosti v prostoru MČ Praha 

21

předáno strategickému týmu

Zajistit kvalitní logopedickou 

péči dětem s vadami řeči, která 

je v Újezdě nad Lesy 

nedostatečná

občan připomínkování na webu MČ 

Praha 21

SWOT oblast C -Vzdělávání a 

výchova v analytické části SP

předáno strategickému týmu

od 10. dubna do 22. května 2012 možno na webu MČ Praha 21 veřejně připomínkovat části: 

Úvod, Analytická část, Návrhová část

u Analytické části převážně u SWOT analýz 41 poznámek typu oprav duplicitního textu nebo chybného textu, gramatických chyb, komentáře k 

existujícímu textu, 6 námětů uvedeno níže:



Neexistence sportovního hřiště 

na sídlišti Rohožník pro volné 

sportování starších dětí

občan připomínkování na webu MČ 

Praha 21

cíl D.2.2. Rozvíjet neorganizované 

sportování

předáno jako námět 

strategickému týmu

Zhoršující se životní prostředí 

obyvatel kolem páteřní silnice

občan připomínkování na webu MČ 

Praha 21

SWOT oblast F - Systém řízení 

péče o životní postředí v 

analytické části SP

předáno strategickému týmu

Umístit do ul. Sulovická 

kontejner na recyklovaný odpad

občan připomínkování na webu MČ 

Praha 21

opatření F.2.1.3 Navyšovat 

stanoviště tříděného odpadu 

velkoobjemových kontejnerů, 

včetně pasportizace slabých míst a 

dostupných nástrojů jeho rozvoje 

v dlouhodobém horizontu

předáno k řešení na OŽPD

Neinformování občanů o 

chystaných zásadních změnách - 

autobus č. 109, dopravní kolaps 

experimentem s křižovatkou

občan připomínkování na webu MČ 

Praha 21

opatření G.4.1.4 Zavést systém 

pořádání veřejných projednávání, 

kulatých stolů a veřejného fóra se 

zapojením občanů, dětí a mládeže, 

nestátních neziskových organizací 

a místních podnikatelů

předáno strategickému týmu

Navrátit spojení autobusové 

linky 109 - trasa Rohožník-

Palmovka

občan připomínkování na webu MČ 

Praha 21

cíl B.3.1. Zlepšení dopravní 

obslužnosti v prostoru MČ Praha 

21

předáno strategickému týmu

u Návrhové části 18 komentářů převážně upřesňujících obsah některých opatření, 4 náměty uvedeny níže:



Postavit na sídlišti Rohožník 

malý sportovně-kulturní areálek 

s kavárnou/galerií, malým 

podiem pro akustické koncerty a 

zelenou zahrádkou pro rodiče s 

dětmi a lidi co si chtějí zahrát 

třeba petangue, ping-pong nebo 

stolní hry v pěkným prostředí

občan připomínkování na webu MČ 

Praha 21

cíl D.1.3. Podpora aktivit 

naplňujících zdravý životní styl s 

ohledem na zachování kvalitního 

životního prostředí

předáno jako námět 

strategickému týmu

Ve vztahu k mládeži - je otázkou, 

nakolik má vliv na aktivní trávení 

volného času pořádání 

jednorázových akcí, dle mého 

názoru tuto oblast mnohem více 

ovlivňuje dlouhodobá 

kontinuální práce - během které 

se dospívající učí využívat volný 

čas aktivně - jsou v tom 

podporováni, jsou jim nabízeny 

jednotlivé možnosti atd. - zde je 

třeba spolupráce škol a NNO

občan připomínkování na webu MČ 

Praha 21

podoblast D.1 Kultura - Aktivní 

trávení volného času dětí, 

mládeže, dospělých i seniorů

předáno jako námět 

strategickému týmu



Naučit se pracovat s otevřenou 

kritikou od občanů a umět ji 

využívat ke zlepšení práce ÚMČ 

ve prospěch občanů - nově 

vložit text: Zvyšovat 

transparentnost a otevřenost 

ÚMČ, rozhodování Rady a 

Zastupitelstva MČ

občan připomínkování na webu MČ 

Praha 21

řešeno v cíli G.1.3. Zvyšovat 

transparentnost a otevřenost 

ÚMČ, rozhodování rady a 

Zastupitelstva MČ

předáno jako námět 

strategickému týmu
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MATERIÁL K PROJEDNANÍ
 
 

BJ/00284/2012
 
 
 

Zastupitelstvo městské části 9. jednání dne 18.06.2012
 

RNDr. Pavel Roušarpředkládá:
starosta MČ Praha 21

 
 

Věc: Diskusní příspěvky občanů
 

Návrh usnesení:
 

Zastupitelstvo městské části
 
 
 

Dne 11.06.2012
 
 

RNDr. Pavel Roušar
starosta MČ Praha 21
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MATERIÁL K PROJEDNANÍ
 
 

BJ/00296/2012
 
 
 

Zastupitelstvo městské části 9. jednání dne 18.06.2012
 

RNDr. Pavel Roušarpředkládá:
starosta MČ Praha 21

 
Ing. Vlasta Berkovázpracoval:
vedoucí finančního odboru

 
 

Věc: Zápisy z jednání Finančního výboru č. 2 ze dne 4. 4. 2012 a č. 3 ze dne 2. 5. 2012

Důvodová zpráva
Zápis z jednání Finančního výboru č. 2 ze dne 4. 4. 2012 obsahuje 5 bodů a na každý z nich
byl předložen Radě MČ Praha 21 návrh na usnesení (Rada vzala zápis na vědomí usnesením
RMČ43/0703/12 ze dne 17. 4 . 2012). Zápis z jednání Finančního výboru č. 3 ze dne 2. 5. 2012
obsahuje 4 body a na každý z nich byl předložen Radě MČ Praha 21 návrh na usnesení (Rada
vzala zápis na vědomí usnesením RMČ45/0741/12 ze dne 15. 5. 2012).

 
Návrh usnesení:

 
Zastupitelstvo městské části

 
 

1) b e r e   n a   v ě d o m í
 zápis č. 2 z jednání Finančního výboru Zastupitelstva MČ Praha 21 ze dne 4. 4. 2012 a zápis

č. 3 z jednání Finančního výboru Zastupitelstva MČ Praha 21 ze dne 2. 5. 2012
 
 
 
 

Obsah: 
Příloha č.2: 02_FV_2_2012

 
Příloha č.3: 03_FV_3_2012

 
 

Dne 01.06.2012
 
 

RNDr. Pavel Roušar
starosta MČ Praha 21
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MATERIÁL K PROJEDNANÍ
 
 

BJ/00294/2012
 
 
 

Zastupitelstvo městské části 9. jednání dne 18.06.2012
 

RNDr. Pavel Roušarpředkládá:
starosta MČ Praha 21

 
Ing. Vlasta Berkovázpracoval:
vedoucí finančního odboru

 
 

Věc: Závěrečný účet MČ Praha 21 za rok 2011

Důvodová zpráva
V souvislosti s obecně závaznou vyhláškou hl.m.Prahy č. 55/2000 Sb.ve znění pozdějších
předpisů, kterou se vydává Statut hl. města Prahy, v souladu s vnitřní směrnicí MČ Praha 21
č. 5/09 o rozpočtových pravidlech MČ Praha 21 a se zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových
pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, byl vypracován "Závěrečný účet MČ
Praha 21 za rok 2011".  Rada MČ Praha 21 odsouhlasila návrh na uzavření závěrečného účtu MČ
Praha 21 za rok 2011 bez výhrad usnesením  RMČ45/0742/12, ze dne 15. 5. 2012.

 
Návrh usnesení:

 
Zastupitelstvo městské části

 
 

1) s o u h l a s í
 s návrhem na uzavření závěrečného účtu, t. j. s celoročním hospodařením MČ Praha 21 za

rok 2011, a to  b e z  v ý h r a d  -  v souladu s přílohou, která je součástí originálu usnesení
 
 
 
 

Obsah: 
Příloha č.2: 02_Zaverecny_ucet_MCP21_za_rok_2011

 
 

Dne 01.06.2012
 
 

RNDr. Pavel Roušar
starosta MČ Praha 21
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MATERIÁL K PROJEDNANÍ
 
 

BJ/00293/2012
 
 
 

Zastupitelstvo městské části 9. jednání dne 18.06.2012
 

RNDr. Pavel Roušarpředkládá:
starosta MČ Praha 21

 
Ing. Vlasta Berkovázpracoval:
vedoucí finančního odboru

 
 

Věc: Plnění rozpočtu MČ Praha 21 za I. čtvrtletí 2012

Důvodová zpráva
V souladu s úplným zněním zákona č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních
rozpočtů a obecně závazné vyhlášky hl.m.Prahy č. 55/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů,
kterou se vydává Statut hl.m.Prahy, v návaznosti na vnitřní směrnici ÚMČ Praha 21 č. 5/09 o
rozpočtových pravidlech, dodatku č. 1 ke směrnici č. 5/09 a pokyny z MHMP, je vypracováváno
čtvrtletně plnění rozpočtu MČ Praha 21. V souvislosti s reformou účetnictví státu od 1. 1.
2010 došlo ke změně účetní metodiky též územně samosprávných celků. Od 1. 1. 2011 došlo
k novelizaci právních norem.  MČ Praha 21 vychází z předpisu vyhlášky č. 410/2009 Sb. ve
znění pozdějších předpisů, z platných Českých účetních standardů a metodických pokynů z
Magistrátu hl.města Prahy. Městské části přecházejí na tzv. "podnikatelské" účetnictví, proto jsou
vykazovány náklady, výnosy a výsledek hospodaření. V souladu s ČÚS č. 708 o odepisování
dlouhodobého majetku, došlo ke konci roku 2011 k dooprávkování dlouhodobého majetku a
od 1. 1. 2012 je již dlouhodobý majetek odepisován. Výklad metodiky z MHMP se postupně
vyvíjí a aktualizuje. Předkládaný materiál "Plnění rozpočtu MČ Praha 21 za I. čtvrtletí 2012" byl
odsouhlasen usnesením RMČ45/0743/12, ze dne 15. 5. 2012.

 
Návrh usnesení:

 
Zastupitelstvo městské části

 
 



1) s c h v a l u j e
 "Plnění rozpočtu MČ Praha 21 za I. čtvrtletí 2012" v souladu s přiloženým materiálem

(komentář, tabulky, výkaz a sestavy), který je součástí originálu tohoto usnesení
 
 
 
 

Obsah: 
Příloha č.2: 02_Kom_k_plneni_rozp_MCP21_za_I_Q_2012

 
Příloha č.3: 03_Bilance_P_a_V

 
Příloha č.4: 04_Rozbor_P_a_V_podle_kapitol

 
Příloha č.5: 05_Vykaz_zisku_a_ztrat

 
Příloha č.6: 06_Hodnoceni_VHC_za_I_Q_2012

 
 

Dne 01.06.2012
 
 

RNDr. Pavel Roušar
starosta MČ Praha 21

 
 



MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 21 

STAROKLÁNOVICKÁ 260 

PRAHA 9 – Újezd nad Lesy 
 

 

 

Zhodnocení plnění rozpočtu za 1.čtvrtletí 2012  
 

 

 

 K 31.3.2012 byly vykázány příjmy ve výši 17 790,83 tis. Kč, tj. plnění k upravenému 

rozpočtu na 23,58%, z toho daňové příjmy (tř.1) na 8,52% (vlivem nenaplnění daní 

z majetku), nedaňové příjmy (tř.2) na 34,51% (vlivem přijatých pojistných náhrad) a přijaté 

dotace (tř. 4) na 25,34%.   

Celkové výdaje byly vykázány ve výši  11 261,71 tis. Kč (tj. plnění vůči upravenému 

rozpočtu na 14,93%), z toho běžné výdaje 10 094,33 tis. Kč (plnění na 15,72%) a kapitálové 

výdaje 1 167,38 tis. Kč (plnění na 10,38%).  

 

 Saldo příjmů a výdajů po konsolidaci bylo vykázáno přebytkové, a to ve výši  

6 529,12 tis. Kč. K docílenému plnění došlo především vlivem vyššího plnění příjmů a 

nižšího čerpání výdajů.  

 Výsledek hospodaření byl vykázán ve výši   43 319,10 tis. Kč, a to  vlivem výnosů ve 

výši 67 218,29 tis. Kč (především vlivem výnosů z  transferů) a nákladů ve výši 23 899,19 tis. 

Kč (především vlivem nákladů na transfery).   

 

 

 

Plnění příjmů k upravenému rozpočtu:           
 

ORJ 05 – Zdravotnictví a soc.péče – plnění příjmů celkem na 19,94%, z toho plnění 

vlastních příjmů (z poskytovaných služeb) na 22,12%, vlivem příjmů z pečovatelské služby. 

Přijaté dotace byly vykázány v nulové výši (z pečovatelské služby pro MČ Koloděje). 

    

ORJ 06 – Kultura, sport a cestovní ruch – plnění příjmů celkem na 69,72% vlivem plnění 

vlastních příjmů na 64,66% (z toho příjmy z vlastní činnosti na 51,18%, přijaté dary na 100%-  

dar od firmy Play games a.s.ve výši 100 tis. Kč) a přijatých dotací na 100% (neinvestiční 

účelová dotace z MHMP ve výši 61 tis. Kč pro místní knihovnu).  

 

ORJ 09 – Vnitřní správa – plnění příjmů celkem na 153,85%  vlivem plnění přijatých dotací 

z všeobecné pokladní správy státního rozpočtu na sociálně právní ochranu dětí ve výši 265 tis. 

Kč a přijetím sankčních plateb a pojistných náhrad ve výši 142,65 tis. Kč. 

 

ORJ 10 – Pokladní správa -  příjmy celkem jsou plněny na 22,89%, z toho daňové příjmy na 

8,52% (především vlivem nulového plnění daní z majetku, správní poplatky na 23,22%, 

místní poplatky na 25,08%), nedaňové příjmy vykazují záporné plnění vlivem odvodu 

nedočerpané dotace z finančního vypořádání za rok 2011 na MHMP. V upraveném rozpočtu 

se odvod promítne až po závěrečném fin.vypořádání za rok 2011 po schválení zastupitelstvem 

HMP (po přijetí pokynů z MHMP). Přijaté transfery (dotace) plněny na 25,00%. 

 

 

 

 



 

 

Plnění výdajů k upravenému rozpočtu: 

 

Plnění běžných výdajů: 

 

ORJ 02 – Městská infrastruktura – plnění výdajů celkem na 9,70%, z toho v oddílu 23 – 

Vodní hospodářství na 53,05% v položce opravy a udržování. Oddíl 37 – Ochrana životního 

prostředí vykazuje plnění na 3,29%. 

 

ORJ 03 – Doprava – plnění výdajů celkem na 1,31%, z toho nákup ostatních služeb na 

4,39% a nulové čerpání položky opravy a udržování. 

 

ORJ 04 – Školství, mládež a samospráva – plnění výdajů na 24,81%, z toho oddíl 31 – 

Vzdělávání na 25,02% a oddíl 34 – Tělovýchova a zájmová činnost vykazuje nulové plnění.  

 

ORJ 05 – Zdravotnictví a soc. péče – plnění výdajů na 15,26%, a to vlivem plnění oddílu 35 

– Zdravotnictví na 1,60% (nákup ostatních služeb-prevence před drogami aj.návyk.látkami) a 

oddílu 43 – Soc.péče a pomoc v soc.zabez. na 16,02%  (osobní asist., pečovatelská služba – 

položka nákup materiálu na 34,39%, pohonné hmoty a maziva na 26,46%, nákup ostatních 

služeb na 20,03%, opravy a udržování na 1,17%). 

 

ORJ 06 – Kultura, sport a cestovní ruch – plnění výdajů na 6,28%, a to v oddíle 33 – 

Kultura, církev a sděl.prostředky na 8,39% a v oddíle 34 – Tělovýchova a zájmová činnost na 

3,43%.  

 

ORJ 07 – Bezpečnost – plnění výdajů na 18,35%, z toho oddíl 53 – Bezpečnost a veřejný 

pořádek vykazuje nulové čerpání. V rozpočtu je zahrnut pouze výdaj ve výši 5 tis. na pohonné 

hmoty pro místní policii. V oddílu 55 – Požární ochrana a integrovaný záchranný systém 

dochází k čerpání výdajů na 19,47% (nákup materiálu na 8,40%, plyn 20,0%, el.energie na 

23,27%, služby telekomunikací na 18,25%, nákup ostatních služeb na 54,37%, opravy a 

udržování na 5,47%). 

 

ORJ 08 – Hospodářství  - plnění výdajů na 7,71%, z toho pohřebnictví vykazuje nulové 

plnění, komunální služby a územní rozvoj vykazují plnění na 8,42% (drobný hmotný majetek 

nulové plnění, nákup materiálu j.n.na 75,93%, pohonné hmoty a maziva na 26,62%, nákup 

ostatních služeb na  15,36%, opravy a udržování na 0,34%). 

 

ORJ 09 – Vnitřní správa – plnění výdajů na 15,85%,  toho knihy, učeb.pomůcky a tisk na 

21,42%, drobný hmotný dlouhod.majetek na 6,54%, nákup materiálu na 19,37%, studená 

voda na 19,86%, el.energie na 23,17%, pohonné hmoty a maziva na 18,71%, služby 

telekomunik.a radiokomun.na 16,95%, konzultační, poradenské a právní služby na 21,33%, 

služby školení a vzdělávání na 13,73%, nákup ostatních služeb na 21,55%, opravy a 

udržování na 9,63%, cestovné na 11,21%, pohoštění na 29,59%). 

 

ORJ 10 – Pokladní správa – plnění výdajů na 3,11%, z toho oddíl 63 – Finanční operace na 

21,35% (služby peněžních ústavů, tj. pojištění majetku a havarijní poj. na 21,10%),  a oddíl 64 

– Ostatní činnosti – nespecifikované rezervy ve výši  2 350,00 tis. Kč. 

 

 

 

 

 



Plnění kapitálových výdajů: 
 

ORJ 03 – Doprava – projekt na zastávky BUS MHD – plnění výdajů nulové, fakturováno 

bude ve II.čtvrtletí 2012. 

 

ORJ 04 – Školství, mládež a samospráva – projekt na zateplení MŠ Lišická – plnění výdajů 

na 21,20%. 

 

ORJ 06 – Kultura, sport a cestovní ruch – investiční akce „Dětské sportoviště“ bude 

financované z daru od firmy Play games a.s., k 31.3.2012 nebyly finanční prostředky čerpány. 

 

ORJ 09 – Vnitřní správa – plnění výdajů na inv.akci „Příst.budovy ÚMČ Praha 21“ (ORG 

41199) na 10,61%. Je zrealizována hrubá stavba dle harmonogramu s mírným zpožděním, 

dokončuje se krov. Další fakturace proběhne ve 2.čtvrtletí 2012. 

 

 

  

 

Stav finančních prostředků k 31. 3. 2012 u peněžního ústavu:   
 

Základní běžný účet               36 497 119,60 Kč 

Fond rezerv a rozvoje             10 674 934,61 Kč 

Fond zaměstnavatele                     90 160,50 Kč 

Fond darů                                      63 387,89 Kč 

Celkem:               47 325 602,60 Kč 

 

  

 

 

Hodnocení vedlejší hospodářské činnosti MČ Praha 21 
 

K 31. 3. 2012 byly ve vedlejší hospodářské činnosti docíleny výnosy ve výši 3 181 821,47 

Kč, náklady ve výši  1 968 535,67 Kč a z toho vyplývající výsledek hospodaření ve výši  

1 213 285,80 Kč.  

 

 

 

Stav finančních prostředků VHČ k 31. 3. 2012 u peněžního ústavu: 

 

Běžný účet       7 689 015,29 Kč 

Privatizační účet                     3 176 745,19 Kč 

Celkem:                                10 865 760,48 Kč 

 

 

 

  

 

 

Vypracovala: Ing.V.Berková  23. 4. 2012 

 

 

 

   



 
 

 



Licence: MC21 XJIGBB14 / A  (20022012 15:57 / 201110031122)

 BILANCE  PØÍJMÙ  A  VÝDAJÙ  ROZPOÈTU
za ètvrtletí  I. / 2012

(v tis. Kè)

Období: 03 / 2012
IÈO: 00240923
Název: Mìstská èást Praha 21

Úøad Mìstské èásti 

NS: 00240923 HÈ MÈ Praha 21

Polo�ka Název seskupení polo�ek Rozpoèet schválený Rozpoèet upravený Skuteènost Úpravy rozpoètu za
I.ètvrtletí

 % plnìní
k RS

 % plnìní
k RU

I. ROZPOÈTOVÉ PØÍJMY
111X Danì z pøíjmù fyzických osob - kraj ****** ****** 
111X Danì z pøíjmù fyzických osob - obec ****** ****** 

CELKEM  Danì z pøíjmù fyzických osob ****** ****** 
112X Danì z pøíjmù právnických osob - kraj ****** ****** 
112X Danì z pøíjmù právnických osob - obec ****** ****** 

CELKEM  Danì z pøíjmù právnických osob ****** ****** 
1211 Daò z pøidané hodnoty - kraj ****** ****** 
1211 Daò z pøidané hodnoty - obec ****** ****** 

CELKEM  Daò z pøidané hodnoty ****** ****** 
1219 Zru�ené danì ze zbo�í a slu�eb - obec ****** ****** 
133X Poplatky a odvody v oblasti �ivotního prostøedí ****** ****** 
134X Místní poplatky z vybraných èinností a slu�eb 1 220,00 1 220,00 305,96 25,08 25,08 
135X Ostatní odvody z vybraných èinností a slu�eb 87,50 ****** ****** 
136X Správní poplatky 1 508,00 1 508,00 350,22 23,22 23,22 
151X Danì z majetku 6 000,00 6 000,00 
170X Ostatní daòové pøíjmy ****** ****** 

DAÒOVÉ PØÍJMY (souèet za tøídu 1) 8 728,00 8 728,00 743,68 8,52 8,52 
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Licence: MC21 XJIGBB14 / A  (20022012 15:57 / 201110031122)

BILANCE  PØÍJMÙ  A  VÝDAJÙ  ROZPOÈTU za Mìstská èást Praha 21
Úøad Mìstské èásti k období 03 / 2012 (v tis. Kè)

IÈO: 00240923

Polo�ka Název seskupení polo�ek Rozpoèet schválený Rozpoèet upravený Skuteènost Úpravy rozpoètu za
I.ètvrtletí

 % plnìní
k RS

 % plnìní
k RU

211X Pøíjmy z vlastní èinnosti 995,00 995,00 311,75 31,33 31,33 
212X Odvody pøebytkù organizací s pøímým vztahem ****** ****** 
213X Pøíjmy z pronájmu majetku ****** ****** 
214X Pøíjmy z úrokù a realizace finanèního majetku 200,00 200,00 86,09 43,05 43,05 
221X Pøijaté sankèní platby 51,89 ****** ****** 
222X Pø.vratky transf.a ost.pøíjmy z fin.vyp.pøedch.let 159,63- ****** ****** 
231X Pøíjmy z prodeje krátk.a drobného dlouhod.majetku ****** ****** 
232X Ostatní nedaòové pøíjmy 15,00 115,00 199,99 100,00 ****** 173,90 
24XX Pøijaté splátky pùjèených prostøedkù 200,00 200,00 31,00 15,50 15,50 

NEDAÒOVÉ PØÍJMY (souèet za tøídu 2) 1 410,00 1 510,00 521,09 100,00 36,96 34,51 

311X Pøíjmy z prodeje dlouhodob.majetku (kromì drobného) ****** ****** 
312X Ostatní kapitálové pøíjmy ****** ****** 
320X Pøíjmy z prodeje akcií a majetkových podílù ****** ****** 

KAPITÁLOVÉ PØÍJMY (souèet za tøídu 3) ****** ****** 

V L A S T N Í   P Ø Í J M Y  (tøídy 1+2+3) 10 138,00 10 238,00 1 264,77 100,00 12,48 12,35 
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Licence: MC21 XJIGBB14 / A  (20022012 15:57 / 201110031122)

BILANCE  PØÍJMÙ  A  VÝDAJÙ  ROZPOÈTU za Mìstská èást Praha 21
Úøad Mìstské èásti k období 03 / 2012 (v tis. Kè)

IÈO: 00240923

Polo�ka Název seskupení polo�ek Rozpoèet schválený Rozpoèet upravený Skuteènost Úpravy rozpoètu za
I.ètvrtletí

 % plnìní
k RS

 % plnìní
k RU

411X Neinvest.pøijaté trans.od veø.rozpoètù ústø. úrovnì 13 636,00 13 901,00 3 673,06 265,00 26,94 26,42 
4121 Neinvest.pøijaté transfery od obcí - RS 51 165,00 51 165,00 12 792,00 25,00 25,00 
4121 Neinvest.pøijaté transfery od obcí - RU 61,00 61,00 61,00 ****** 100,00 
4122 Neinvest.pøijaté transfery od krajù - RS ****** ****** 
4122 Neinvest.pøijaté transfery od krajù - RU ****** ****** 
4129 Ost.neinv.pøijaté transfery od rozp.územní úrovnì 80,00 80,00 
4131,2 Pøevody z vlast.fondù hosp.(podnikatelské) èinnost ****** ****** 
415X Neinvest.pøijaté transfery ze zahranièí ****** ****** 
416X Neinvest.pøijaté transfery ze státních fin. aktiv ****** ****** 
421X Inv.pøijaté transfery od veø.rozp.ústøední úrovnì ****** ****** 
422X Inv.pøijaté transfery od veø.rozp.územní úrovnì - RS ****** ****** 
422X Inv.pøijaté transfery od veø.rozp.územní úrovnì - RU ****** ****** 
423X Inv.pøijaté transfery ze zahranièí ****** ****** 
424X Inv.pøijaté transfery ze státních finanèních aktiv ****** ****** 

PØIJATÉ TRANSFERY (souèet za tøídu 4) 64 881,00 65 207,00 16 526,06 326,00 25,47 25,34 

Ú H R N   P Ø Í J M Ù  (tøídy 1+2+3+4) 75 019,00 75 445,00 17 790,83 426,00 23,72 23,58 

II. ROZPOÈTOVÉ VÝDAJE
5XXX Bì�né výdaje 63 919,00 64 197,00 10 094,33 278,00 15,79 15,72 
6XXX Kapitálové výdaje 11 100,00 11 248,00 1 167,38 148,00 10,52 10,38 

Ú H R N   V Ý D A J Ù  (tøídy 5+6) 75 019,00 75 445,00 11 261,71 426,00 15,01 14,93 
r o z d í l   p ø í j m ù   a   v ý d a j ù 6 529,12 ****** ****** 
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Licence: MC21 XJIGBB14 / A  (20022012 15:57 / 201110031122)

BILANCE  PØÍJMÙ  A  VÝDAJÙ  ROZPOÈTU za Mìstská èást Praha 21
Úøad Mìstské èásti k období 03 / 2012 (v tis. Kè)

IÈO: 00240923

Polo�ka Název seskupení polo�ek Schválený rozpoèet Rozpoèet upravený Skuteènost Úpravy rozpoètu za
I.ètvrtletí

 % plnìní
k RS

 % plnìní
k RU

III. FINANCOVÁNÍ
8XX1 Vydané dluhopisy ****** ****** 
8XX2 Uhrazené splátky vydaných dluhopisù ****** ****** 
8XX3 Pøijaté pùjèené prostøedky ****** ****** 
8XX4 Uhrazené splátky pøijatých pùjèených prostøedkù ****** ****** 
8115 Pou�ití fin.prostøedkù vytvoøených v min. letech
8115 Rezerva finanèních prostøedkù
8115 Zmìna stavu krátk. prostøedkù (souèet) 6 529,12- ****** ****** 
8XX7 Aktivní operace øízení likvidity - pøíjmy ****** ****** 
8XX8 Aktivní operace øízení likvidity - výdaje ****** ****** 
8902 Nerealizované kurzové rozdíly ****** ****** 

C E L K E M   F I N A N C O V Á N Í 6 529,12- ****** ****** 

K O N T R O L N Í   S O U È E T
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Licence: MC21 XQ1GBZK9 / B  (02042012 14:22 / 201204031122)

ROZBOR PØÍJMÙ, VÝDAJÙ A FINANCOVÁNÍ PODLE ROZPOÈTOVÝCH KAPITOL
za ètvrtletí  I. / 2012

(v tis. Kè)

Období: 03 / 2012
IÈO: 00240923
Název: Mìstská èást Praha 21

Úøad Mìstské èásti 

NS: 00240923 HÈ MÈ Praha 21

ZÁVÌREÈNÁ REKAPITULACE

Odd. Text Rozpoèet schválený Rozpoèet upravený Skuteènost Úpravy rozpoètu za
I.ètvrtletí

 % plnìní
k RS

 % plnìní
k RU

C E L K E M   PØÍJMY 75 019,00 75 445,00 17 790,83 426,00 23,72 23,58 

Z TOHO:
ORJ 01 - Rozvoj obce ****** ****** 
ORJ 02 - Mìstská infrastruktura ****** ****** 
ORJ 03 - Doprava ****** ****** 
ORJ 04 - �kolství, mláde� a samospráva ****** ****** 
ORJ 05 - Zdravotnictví a sociální oblast 810,00 810,00 161,48 19,94 19,94 
ORJ 06 - Kultura, sport a cestovní ruch 265,00 426,00 297,01 161,00 112,08 69,72 
ORJ 07 - Bezpeènost ****** ****** 
ORJ 08 - Hospodáøství ****** ****** 
ORJ 09 - Vnitøní správa 265,00 407,71 265,00 ****** 153,85 
ORJ 10 - Pokladní správa 73 944,00 73 944,00 16 924,63 22,89 22,89 
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Licence: MC21 XQ1GBZK9 / B  (02042012 14:22 / 201204031122)

ROZBOR PØÍJMÙ, VÝDAJÙ A FINANCOVÁNÍ PODLE ROZPOÈTOVÝCH KAPITOL  (v tis. Kè) Za ètvrtletí  I. / 2012

Mìstská èást Praha 21
Úøad Mìstské èásti Fin k období  03 / 2012

IÈO: 00240923

ZÁVÌREÈNÁ REKAPITULACE

Odd. Text Rozpoèet schválený Rozpoèet upravený Skuteènost Úpravy rozpoètu za
I.ètvrtletí

 % plnìní
k RS

 % plnìní
k RU

C E L K E M   BÌ�NÉ VÝDAJE 63 919,00 64 197,00 10 094,34 278,00 15,79 15,72 

Z TOHO:
ORJ 01 - Rozvoj obce ****** ****** 
ORJ 02 - Mìstská infrastruktura 2 330,00 2 330,00 226,02 9,70 9,70 
ORJ 03 - Doprava 2 900,00 2 852,00 37,43 48,00- 1,29 1,31 
ORJ 04 - �kolství, mláde� a samospráva 11 898,50 12 261,50 3 042,60 363,00 25,57 24,81 
ORJ 05 - Zdravotnictví a sociální oblast 957,00 957,00 146,07 15,26 15,26 
ORJ 06 - Kultura, sport a cestovní ruch 1 443,20 1 579,20 99,12 136,00 6,87 6,28 
ORJ 07 - Bezpeènost 87,30 87,30 16,02 18,35 18,35 
ORJ 08 - Hospodáøství 1 420,00 1 420,00 109,55 7,71 7,71 
ORJ 09 - Vnitøní správa 39 695,00 39 960,00 6 332,13 265,00 15,95 15,85 
ORJ 10 - Pokladní správa 3 188,00 2 750,00 85,40 438,00- 2,68 3,11 

C E L K E M   KAPITÁLOVÉ VÝDAJE 11 100,00 11 248,00 1 167,38 148,00 10,52 10,38 

Z TOHO:
ORJ 01 - Rozvoj obce ****** ****** 
ORJ 02 - Mìstská infrastruktura ****** ****** 
ORJ 03 - Doprava 600,00 648,00 48,00 
ORJ 04 - �kolství, mláde� a samospráva 500,00 500,00 106,01 21,20 21,20 
ORJ 05 - Zdravotnictví a sociální oblast ****** ****** 
ORJ 06 - Kultura, sport a cestovní ruch 100,00 100,00 ****** 
ORJ 07 - Bezpeènost ****** ****** 
ORJ 08 - Hospodáøství ****** ****** 
ORJ 09 - Vnitøní správa 10 000,00 10 000,00 1 061,37 10,61 10,61 
ORJ 10 - Pokladní správa ****** ****** 
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Licence: MC21 XQ1GBZK9 / B  (02042012 14:22 / 201204031122)

ROZBOR PØÍJMÙ, VÝDAJÙ A FINANCOVÁNÍ PODLE ROZPOÈTOVÝCH KAPITOL  (v tis. Kè) Za ètvrtletí  I. / 2012

Mìstská èást Praha 21
Úøad Mìstské èásti Fin k období  03 / 2012

IÈO: 00240923

ZÁVÌREÈNÁ REKAPITULACE

Odd. Text Rozpoèet schválený Rozpoèet upravený Skuteènost Úpravy rozpoètu za
I.ètvrtletí

 % plnìní
k RS

 % plnìní
k RU

C E L K O V É   V Ý D A J E 75 019,00 75 445,00 11 261,72 426,00 15,01 14,93 

Z TOHO:
ORJ 01 - Rozvoj obce ****** ****** 
ORJ 02 - Mìstská infrastruktura 2 330,00 2 330,00 226,02 9,70 9,70 
ORJ 03 - Doprava 3 500,00 3 500,00 37,43 1,07 1,07 
ORJ 04 - �kolství, mláde� a samospráva 12 398,50 12 761,50 3 148,61 363,00 25,40 24,67 
ORJ 05 - Zdravotnictví a sociální oblast 957,00 957,00 146,07 15,26 15,26 
ORJ 06 - Kultura, sport a cestovní ruch 1 443,20 1 679,20 99,12 236,00 6,87 5,90 
ORJ 07 - Bezpeènost 87,30 87,30 16,02 18,35 18,35 
ORJ 08 - Hospodáøství 1 420,00 1 420,00 109,55 7,71 7,71 
ORJ 09 - Vnitøní správa 49 695,00 49 960,00 7 393,50 265,00 14,88 14,80 
ORJ 10 - Pokladní správa 3 188,00 2 750,00 85,40 438,00- 2,68 3,11 

C E L K E M   FINANCOVÁNÍ 6 529,12- ****** ****** 

Z TOHO:
ORJ 01 - Rozvoj obce ****** ****** 
ORJ 02 - Mìstská infrastruktura ****** ****** 
ORJ 03 - Doprava ****** ****** 
ORJ 04 - �kolství, mláde� a samospráva ****** ****** 
ORJ 05 - Zdravotnictví a sociální oblast ****** ****** 
ORJ 06 - Kultura, sport a cestovní ruch ****** ****** 
ORJ 07 - Bezpeènost ****** ****** 
ORJ 08 - Hospodáøství ****** ****** 
ORJ 09 - Vnitøní správa ****** ****** 
ORJ 10 - Pokladní správa 6 529,12- ****** ****** 
Zmìna stavu penì�ních prostøedkù (pouze skuteènost)+ 6 529,12-
KONTROLNÍ SOUÈET

+) Rozpoèet polo�ky 8115 je v jednotlivých kapitolách
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Licence: MC21 XCRGUVUA / VUA1  (23022012 11:55 / 201201051642)

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY 
územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudr�nosti

(v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa)

Období: 03 / 2012
IÈO: 00240923
Název: Mìstská èást Praha 21

Úøad Mìstské èásti 

Èíslo Syntetický Bì�né období Minulé období

polo�ky Název polo�ky úèet Hlavní èinnost Hospodáøská èinnost Hlavní èinnost Hospodáøská èinnost
1 2 3 4

A. NÁKLADY CELKEM 23 899 187,65 1 968 535,67 60 422 694,11 5 118 350,87

I. Náklady z èinnosti 12 068 202,15 1 968 535,67 45 267 538,61 5 102 720,38

1. Spotøeba materiálu 501 242 156,83 75 149,00 1 908 557,67 252 271,90

2. Spotøeba energie 502 157 761,90 58 764,48 874 410,28 689 766,82

3. Spotøeba jiných neskladovatelných dodávek 503

4. Prodané zbo�í 504 833,30

5. Aktivace dlouhodobého majetku 506

6. Aktivace obì�ného majetku 507

7. Zmìna stavu zásob vlastní výroby 508

8. Opravy a udr�ování 511 390 681,20 151 030,40 2 749 209,20 1 243 779,17

9. Cestovné 512 6 728,00 59,00 51 718,00 670,00

10. Náklady na reprezentaci 513 14 795,00 112 494,30

11. Aktivace vnitroorganizaèních slu�eb 516

12. Ostatní slu�by 518 1 812 737,62 325 569,79 6 586 448,66 1 387 423,00

13. Mzdové náklady 521 5 395 423,00 205 173,00 23 079 220,00 889 741,00

14. Zákonné sociální poji�tìní 524 1 760 612,00 69 656,00 7 587 993,00 305 569,00

15. Jiné sociální poji�tìní 525 92 656,00

16. Zákonné sociální náklady 527 16 000,00 85 000,00

17. Jiné sociální náklady 528 8 800,00 322 369,00

18. Daò silnièní 531

19. Daò z nemovitostí 532

20. Jiné danì a poplatky 538 1 000,00 2 538,00 600,00 319 014,00

22. Smluvní pokuty a úroky z prodlení 541

23. Jiné pokuty a penále 542

24. Dary 543 8 280,50 47 968,50

25. Prodaný materiál 544

26. Manka a �kody 547
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Licence: MC21 XCRGUVUA / VUA1  (23022012 11:55 / 201201051642)

Èíslo Syntetický Bì�né období Minulé období

polo�ky Název polo�ky úèet Hlavní èinnost Hospodáøská èinnost Hlavní èinnost Hospodáøská èinnost
1 2 3 4

27. Tvorba fondù 548 500 000,00 1 340 000,00

28. Odpisy dlouhodobého majetku 551 1 612 443,10

29. Prodaný dlouhodobý nehmotný majetek 552

30. Prodaný dlouhodobý hmotný majetek 553

31. Prodané pozemky 554 498,00 5 500,60

32. Tvorba a zúètování rezerv 555

33. Tvorba a zúètování opravných polo�ek 556 1 080 098,00

34. Náklady z vyøazených pohledávek 557 63 432,00

35. Náklady z drobného dlouhodobého majetku 558 39 250,00

36. Ostatní náklady z èinnosti 549 101 533,00 365 462,00 8 151,59

II. Finanèní náklady 8 285,50 39 978,50 15 630,49

1. Prodané cenné papíry a podíly 561

2. Úroky 562

3. Kurzové ztráty 563

4. Náklady z pøecenìní reálnou hodnotou 564

5. Ostatní finanèní náklady 569 8 285,50 39 978,50 15 630,49

III. Náklady na transfery 11 822 700,00 15 115 177,00

2. Náklady vybraných místních vládních institucí na transfery 572 11 822 700,00 15 115 177,00

V. Daò z pøíjmù

1. Daò z pøíjmù 591

2. Dodateèné odvody danì z pøíjmù 595

B. VÝNOSY CELKEM 67 218 291,27 3 181 821,47 68 516 391,21 7 042 693,77

I. Výnosy z èinnosti 1 836 134,70 3 162 336,70 6 501 738,50 6 968 793,72

1. Výnosy z prodeje vlastních výrobkù 601

2. Výnosy z prodeje slu�eb 602 312 140,00 78 214,67 979 847,00 1 439 983,93

3. Výnosy z pronájmu 603 2 833 928,84 3 698 318,82

4. Výnosy z prodaného zbo�í 604 1 192,99 45 969,20

5. Výnosy ze správních poplatkù 605 350 217,00 2 517 137,00

6. Výnosy z místních poplatkù 606 370 212,50 1 178 856,50

8. Jiné výnosy z vlastních výkonù 609 140 383,70 204 693,00

9. Smluvní pokuty a úroky z prodlení 641 602 465,23

10. Jiné pokuty a penále 642 46 000,00 167 700,00

11. Výnosy z vyøazených pohledávek 643

12. Výnosy z prodeje materiálu 644

13. Výnosy z prodeje dlouhodobého nehmotného majetku 645
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Licence: MC21 XCRGUVUA / VUA1  (23022012 11:55 / 201201051642)

Èíslo Syntetický Bì�né období Minulé období

polo�ky Název polo�ky úèet Hlavní èinnost Hospodáøská èinnost Hlavní èinnost Hospodáøská èinnost
1 2 3 4

14. Výnosy z prodeje dlouhodobého hmotného majetku kromì pozemkù 646 84 535,00

15. Výnosy z prodeje pozemkù 647 249 000,00 675 800,00

16. Èerpání fondù 648 440 839,50 1 340 000,00

17. Ostatní výnosy z èinnosti 649 176 342,00 0,20 113 505,00 421 721,54

II. Finanèní výnosy 65 846,50 19 484,77 335 198,36 73 900,05

1. Výnosy z prodeje cenných papírù a podílù 661

2. Úroky 662 65 846,50 19 484,77 335 198,36 73 899,50

3. Kurzové zisky 663

4. Výnosy z pøecenìní reálnou hodnotou 664

5. Výnosy z dlouhodobého finanèního majetku 665

6. Ostatní finanèní výnosy 669 0,55

IV. Výnosy z transferù 65 316 310,07 55 682 392,00

2. Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferù 672 65 316 310,07 55 682 392,00

V. Výnosy ze sdílených daní a poplatkù 5 997 062,35

1. Výnosy ze sdílené danì z pøíjmù fyzických osob 681

2. Výnosy ze sdílené danì z pøíjmù právnických osob 682

3. Výnosy ze sdílené danì z pøidané hodnoty 684

4. Výnosy ze sdílených spotøebních daní 685

5. Výnosy ze sdílených majetkových daní 686 5 997 062,35

6. Výnosy z ostatních sdílených daní a poplatkù 688

C. VÝSLEDEK HOSPODAØENÍ

1. Výsledek hospodaøení pøed zdanìním - 43 319 103,62 1 213 285,80 8 093 697,10 1 924 342,90

2. Výsledek hospodaøení bì�ného úèetního obdobÍ - 43 319 103,62 1 213 285,80 8 093 697,10 1 924 342,90

* Konec sestavy *
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MATERIÁL K PROJEDNANÍ
 
 

BJ/00309/2012
 
 
 

Zastupitelstvo městské části 9. jednání dne 18.06.2012
 

RNDr. Pavel Roušarpředkládá:
starosta MČ Praha 21

 
Ing. Vlasta Berkovázpracoval:
vedoucí finančního odboru

 
 

Věc: Rozpočtová opatření č. 4, 6, 8-13, 15-20, 22-24

Důvodová zpráva
Rozpočtové opatření č. 4: změna rozpočtu v roce 2012 - přijetí účelové neinvestiční dotace
z MHMP ve výši 61 000,- Kč pro veřejnou knihovnu MČ Praha 21 v kapitole 06 - Kultura,
sport a cest.ruch (schváleno usnesením RMČ39/0659/12), Rozpočtové opatření č. 6: změna
rozpočtu v roce 2012 - přijetí účelové neinvestiční dotace ze státního rozpočtu na sociálně-
právní ochranu dětí ve výši 265 060,- Kč - záloha na I. Q 2012 -  v kapitole 09 - Vnitřní
správa (schváleno usnesením RMČ39/0666/12). Rozpoč.opatření č. 8: změna rozpočtu v roce
2012 - poskytnutí neinvestičního příspěvku Místní organizaci Českého rybářského svazu v
Újezdě nad Lesy ve výši 25 000,- Kč na pořádání dětských rybářských závodů, v kapitole
06 - Kultura, sport a cest.ruch (schváleno usnesením RMČ42/0688/12). Rozpoč.opatření č.
9: změna rozpočtu v roce 2012 - poskytnutí neinvestičního příspěvku Fotbalovému klubu
Újezd nad Lesy ve výši 50 000,- Kč na provozní náklady, v kapitole 06 - Kultura, sport a
cest.ruch (schváleno usnesením RMČ42/0691/12). Rozpoč.opatření č. 10: změna rozpočtu v roce
2012 - přijetí daru od firmy Play games, a.s., Praha 8 ve výši 100 000,- Kč na vybudování
dětského sportoviště v Újezdě nad Lesy, v kapitole 06 - Kultura, sport a cest.ruch (schváleno
usnesením RMČ42/0692/12). Rozpoč.opatření č. 11: změna rozpočtu v roce 2012 - ponechání
nevyčerpaných účelových prostředků z rozpočtu hl.m.Prahy v roce 2010 a 2011 k využití na
stejný účel v roce 2012 v celkové výši  5 932 133,06 Kč na investiční akce v kapitole 04 - Školství,
mládež a samospráva a v kapitole 09 - Vnitřní správa (schváleno usnesením RMČ43/0711/12).
Rozpoč.opatření č. 12: změna rozpočtu v roce 2012 - neinvestiční účelová dotace z MHMP
na přípravu a zkoušky zvláštní odborné způsobilosti ve výši 30 000,- Kč v kapitole 09 -
Vnitřní správa (chváleno usnesením RMČ43/0712/12). Rozpoč.opatření č. 13: změna rozpočtu
v roce 2012 - přijetí 6% výtěžku z výherních hracích přístrojů povolených obcí ve výši 139
594,- Kč na dětské sportoviště v Újezdě nad Lesy v kapitole 06 - Kultura, sport a cest.ruch
(schváleno usnesením RMČ43/0713/12). Rozpoč.opatření č. 15: změna rozpočtu v roce 2012
- přijetí neinvest.účelové dotace ze stát.rozpočtu (MPSV) ve výši 16 000,- Kč (ve 3 zálohách)
na poskytování sociálních služeb (pečovatel.služba) v kapitole 09 - Vnitřní správa s využitím na
platy a pojištění v pečovat.službě (schváleno usnesení RMČ44/0728/12). Rozpoč.opatření č. 16:
změna rozpočtu v roce 2012 - poskytnutí neinvest.příspěvku MZŠ Polesná ve výši 3 155,- Kč
na grant.program "Kultura, osvěta, vzdělávání" v kapitole 04 - Školství, mládež a samospráva
(schváleno usnesením RMČ44/0732/12). Rozpoč.opatření č. 17: změna rozpočtu v roce 2012 -
přijetí účelové investiční dotace ve výši 2 000 000,- Kč na inv.akci "Zateplení MŠ Sedmikráska



a rek. přilehlého objektu na MŠ" (ORG 41751) v kapitole 04 - Školství, mládež a samospráva
(schváleno usnesením RMČ46/0750/12). Rozpoč.opatření č. 18: změna rozpočtu v roce 2012
- přijetí účelové neinvestiční dotace z MHMP ve výši 50 000,- Kč na protidrogovou politiku na
místní úrovni "Zdravé město Praha 2012" v kapitole 05 - Zdravotnictví a soc.oblast (schváleno
usnesením RMČ46/0751/12). Rozpoč.opatření č. 19: změna rozpočtu v roce 2012 - přijetí účelové
neinvest.dotace ze státního rozpočtu na sociálně-právní ochranu dětí ve výši 265 060,- Kč v
kapitole 09 - Vnitřní správa - záloha na II. Q 2012 (schváleno usnesením RMČ46/0752/12).
Rozpoč.opatření č. 20: změna rozpočtu v roce 2012 - převod fin.prostř.z položky servisní služby
a opravy ve výši 100 100,- Kč z kapitoly 04 - Školství, mládež a samospráva na položku opravy
a udržování v kapitole 06 - Kultura, sport a cest.ruch (schváleno usnesením RMČ46/0753/12).
Rozpoč.opatření č. 22: změna rozpočtu v roce 2012 - přijetí účel.neinvestiční dotace z rozpočtu
hl.m.Prahy na integraci žáků pro MZŠ Polesná ve výši 487 100,- Kč a účelovou neinvestiční dotaci
pro MZŠ Polesná na výplatu odměn pracovníkům ve výši 655 500, Kč a zaslání obou dotací formou
neinv.příspěvků této zřízené příspěvkové organizaci (schváleno usnesením RMČ46/0767/12).
Rozpoč.opatření č. 23: změna rozpočtu v roce 2012 - poskytnutí neinvest.příspěvku pro sportovní
klub JR RUNNING SPORT - Intersport Nasavrky ve výši 2 000,- Kč na podporu akce Štafetový
běh Lidice v kapitole 06 - Kultura, sport a cest.ruch (schváleno usnesením RMČ46/0776/12).
Rozpočtové opaření č. 24: změna rozpočtu v roce 2012 - neinvestiční příspěvek ve výši 20 000,-
Kč pro Sdružení důchodců Újezd nad Lesy na dopravu v kapitole 05 - Zdravotnictví a soc.oblast
(schváleno usnesením RMČ46/0774/12).

 
Návrh usnesení:

 
Zastupitelstvo městské části

 
 



1) b e r e   n a   v ě d o m í
 rozpočtová opatření č. 4, 6, 8-13, 15-20, 22-24 - změny rozpočtu v roce 2012 v souladu s

přiloženými tabulkami, které jsou nedílnou součástí tohoto usnesení
 
 
 
 

Obsah: 
Příloha č.2: 02_RO_c_4_zmena_R2012_ORJ06

 
Příloha č.3: 03_RO_c_6_zmena_R2012_ORJ09

 
Příloha č.4: 04_RO_c_8_zmena_R2012_ORJ06

 
Příloha č.5: 05_RO_c_9_zmena_R2012_ORJ06

 
Příloha č.6: 06_RO_c_10_zmena_R2012_ORJ06

 
Příloha č.7: 07_ROc_11_zmena_R2012_ORJ04_a_09

 
Příloha č.8: 08_ROc_12_zmena_R2012_ORJ09

 
Příloha č.9: 09_ROc_13_zmena_R2012_ORJ06

 
Příloha č.10: 10_RO_c_15_zmena_R2012_ORJ09

 
Příloha č.11: 11_RO_c_16_zmena_R2012_ORJ04

 
Příloha č.12: 12_ROc_17_zmena_R2012_ORJ04

 
Příloha č.13: 13_ROc_18_zmena_R2012_ORJ05

 
Příloha č.14: 14_ROc_19_zmena_R2012_ORJ09

 
Příloha č.15: 15_ROc_20_zmena_R2012_ORJ06

 
Příloha č.16: 16_ROc_22_zmena_R2012_ORJ04

 
Příloha č.17: 17_ROc_23_zmena_R2012_ORJ06

 
Příloha č.18: 18_ROc_24_zmena_R2012_ORJ05

 
 

Dne 06.06.2012
 
 

RNDr. Pavel Roušar
starosta MČ Praha 21

 
 



Městská část  Praha 21

Rozpočtové opatření č.4: změna rozpočtu v roce 2012

RO číslo: Název položky SU AU Od Pa Položka UZ ORJ ORG Má dáti Dal

4

Přijetí účelové neinvestiční dotace z MHMP ve

výši 61 000,- Kč pro veřejnou knihovnu

městské části Praha 21 v kapitole 06 - Kultura,

sport a cestovní ruch (č.dokladu 8004)

změna R Příjem neinvest.účel.dotace z MHMP 231 4121 00000081 0600 61 000,00

Knihy, učební pomůcky, tisk 231 33 14 5136 00000081 0600 61 000,00

 

Ing.V.Berková   7. 3. 2012

 

 

 

 

 



  



Městská část  Praha 21

Rozpočtové opatření č.6: změna rozpočtu v roce 2012

RO číslo: Název položky SU AU Od Pa Položka UZ ORJ ORG Má dáti Dal

6

Přijetí účelové neinvestiční dotace ze

státního rozpočtu na sociálně-právní

ochranu dětí ve výši 265 060 Kč (pro

rozpočtové opatření zaokrouhleno na 265

000 Kč) v kapitole 09 - Vnitřní správa -

záloha na I. Q 2012 (č.dokladu 6004)

změna R

Neinvestiční přijaté transfery z všeobecné

pokladní správy státního rozpočtu 231 4111 00098216 0900 265 000,00

Platy zaměstnanců v pracovním poměru 231 61 71 5011 00098216 0900 175 000,00

Povinné pojistné na sociální zabezpečení 231 61 71 5031 00098216 0900 66 200,00

Povinné pojistné na veřejné zdrav.pojištění 231 61 71 5032 00098216 0900 23 800,00

 

Ing.V.Berková   14. 3. 2012

 

 

 

 

 



  



Městská část  Praha 21

Rozpočtové opatření č.8: změna rozpočtu v roce 2012

RO číslo: Název položky SU AU Od Pa Položka UZ ORJ ORG Má dáti Dal

8

Poskytnutí neinvestičního příspěvku Místní

organizaci Českého rybářského svazu v

Újezdě nad Lesy ve výši 25 000,- Kč na

pořádání dětských rybářských závodů, v

kapitole 06 - Kultura, sport a cestovní ruch,

převedením z položky nespecifikov.rezervy

v kapitole 10 - Pokladní správa (usnesení

RMČ39/0663/12)

změna R Neinvestiční transfery občanským sdružením 231 33 19 5222 0600 0000000000558 25 000,00

Nespecifikované rezervy 231 64 09 5901 1000 -25 000,00

 

Ing.V.Berková   29. 3. 2012

 

 

 

 

 



  



Městská část  Praha 21

Rozpočtové opatření č.9: změna rozpočtu v roce 2012

RO číslo: Název položky SU AU Od Pa Položka UZ ORJ ORG Má dáti Dal

9

Poskytnutí neinvestičního příspěvku

Fotbalovému klubu Újezd nad Lesy ve výši

50 000,- Kč na provozní náklady, v kapitole

06 - Kultura, sport a cestovní ruch,

převedením z položky nespecifikov.rezervy

v kapitole 10 - Pokladní správa (usnesení

RMČ39/0674/12)

změna R Neinvestiční transfery občanským sdružením 231 34 19 5222 0600 0000000000556 50 000,00

Nespecifikované rezervy 231 64 09 5901 1000 -50 000,00

 

Ing.V.Berková   29. 3. 2012

 

 

 

 

 



  



Městská část  Praha 21

Rozpočtové opatření č.10: změna rozpočtu v roce 2012

RO číslo: Název položky SU AU Od Pa Položka UZ ORJ ORG Má dáti Dal

10

Přijetí daru od firmy Play games, a.s., Praha

8 ve výši 100 000,- Kč na veřejně

prospěšnou činnost v MČ Praha 21, a to na

vybudování dětského sportovního hřiště v

kapitole 06 - Kultura, sport a cestovní ruch

(přijetí daru odsouhlaseno usnesením

RMČ38/0647/12 a schváleno usnesením

ZMČ8/0101/12)

změna R Přijetí daru od firmy Play games, a.s. 231 34 12 2321 0600 100 000,00

Dětské sportoviště 231 34 12 6121 0600 0000000000566 100 000,00

 

Ing.V.Berková   29. 3. 2012

 

 

 

 

 



  



Městská část  Praha 21

Rozpočtové opatření č.11: změna rozpočtu v roce 2012

RO číslo: Název položky SU AU Od Pa Položka UZ ORJ ORG Má dáti Dal

11

Ponechání nevyčerpaných účelových

prostředků z rozpočtu hl.m.Prahy v roce

2011 a 2010 k využití na stejný účel v roce

2012 v celkové výši 5 932 133,06 Kč (pro

účely rozpoč.opatření zaokrouhleno na 5

932 100 Kč) na inv.akce v kapitole 04 -

Školství, mládež a samospráva a v kapitole

09 - Vnitřní správa (č.dokladu 8005)

změna R

Změna stavu krátkodobých prostředků na

bankovních účtech - financování 231 8115 00000090 0400 0041538000000 3 607 700,00

MZŠ Polesná 1690 - rek.střech objektů 231 31 13 6121 00000090 0400 0041538000000 3 607 700,00

Změna stavu krátkodobých prostředků na

bankovních účtech - financování 231 8115 00000090 0900 0041199000000 2 324 400,00

Přístavba budovy ÚMČ Praha 21 231 61 71 6121 00000090 0900 0041199000000 2 324 400,00

 

Ing.V.Berková   11. 4. 2012

 



 

 

 

 



  



Městská část  Praha 21

Rozpočtové opatření č.12: změna rozpočtu v roce 2012

RO číslo: Název položky SU AU Od Pa Položka UZ ORJ ORG Má dáti Dal

12

Neinvestiční účelová dotace z MHMP na

přípravu a zkoušky zvláštní odborné

způsobilosti ve výši 30 000,- Kč v kapitole

09 - Vnitřní správa (č.dokladu 8006).

změna R Neinvestiční přijatý transfer od obce (MHMP) 231 4121 00000081 0900 0000000000567 30 000,00

Služby,školení a vzdělávání - ZOZ 231 61 71 5167 00000081 0900 0000000000567 30 000,00

 

Ing.V.Berková   11. 4. 2012

 

 

 

 

 



  



Městská část  Praha 21

Rozpočtové opatření č.13: změna rozpočtu v roce 2012

RO číslo: Název položky SU AU Od Pa Položka UZ ORJ ORG Má dáti Dal

13

Přijetí 6% výtěžku z výherních hracích

přístrojů povolených obcí podle zákona o

loteriích ve výši 139 594,- Kč (pro

rozpoč.opatř.zaokrouhleno na 139 600,- Kč)

a jeho využití na dětské sportoviště v

kapitole 06 - Kultura, sport a cest.ruch 

změna R Odvod 6% výtěžku z VHP 231 1351 0600 0000000000209 139 600,00

Dětské sportoviště 231 34 12 6121 0600 0000000000566 139 600,00

 

Ing.V.Berková   11. 4. 2012

 

 

 

 

 



  



Městská část  Praha 21

Rozpočtové opatření č.15: změna rozpočtu v roce 2012

RO číslo: Název položky SU AU Od Pa Položka UZ ORJ ORG Má dáti Dal

15

Přijetí neinvestiční účelové dotace ze

státního rozpočtu (MPSV) v celkové výši 16

000,- Kč (ve 3 zálohách) na poskytování

sociálních služeb (pečovatelská služba)-

evidenč.č.M0263/2012 v kapitole 09-Vnitřní

správa s využitím na platy a pojištění v

pečovatelské službě

změna R

Neinvest.přijatý transfer ze státního rozpočtu

MPSV 231 4116 00013305 0900 0000000000092 16 000,00

Platy zaměstnanců v pracov.poměru 231 61 71 5011 00013305 0900 0000000000092 12 000,00

Povinné pojistné na sociální zabezpečení 231 61 71 5031 00013305 0900 0000000000092 3 000,00

Povinné pojistné na veřejné zdrav.pojištění 231 61 71 5032 00013305 0900 0000000000092 1 000,00

Ing.V.Berková            23. 4. 2012  

  

 



Městská část  Praha 21

Rozpočtové opatření č.16: změna rozpočtu v roce 2012

RO číslo: Název položky SU AU Od Pa Položka UZ ORJ ORG Má dáti Dal

16

Poskytnutí neinvestičního příspěvku MZŠ

Polesná ve výši 3 155,- Kč (pro rozpočtové

opatření zaokrouhleno na 3 200,- Kč) na

grantový program "Kultura, osvěta,

vzdělávání" - Bezpečnost dětí při kontaktu

se psem - převedením z kapitoly 06-Kultura, 

sport a cest.ruch do kapitoly 04 - Śkolství,

mládež a samospráva

změna R

Neinvest.transfery občanským sdružením

(granty) 231 34 29 5222 0600 0000000000075 -3 200,00

Neinvest.příspěvek zřízené přísp.org.MZŠ

Polesná na program - Bezpečnost dětí při

kontaktu se psem 231 31 13 5331 0400 0000000000569 3 200,00

Ing.V.Berková            26. 4. 2012  

  

 



Městská část  Praha 21

Rozpočtové opatření č.17: změna rozpočtu v roce 2012

RO číslo: Název položky SU AU Od Pa Položka UZ ORJ ORG Má dáti Dal

17

Přijetí investiční účelové dotace ve výši 2

000 tis. Kč na inv.akci "Zateplení MŠ

Sedmikráska a rek.přilehlého objektu na

MŠ" (ORG 41751) v kapitole 04 - Školství,

mládež a samospráva (č.dokladu 8011)

změna R Investiční přijatá dotace (transfer) od MHMP 231 4221 00000084 0400 0041751000000 2 000 000,00

Investiční akce "Zateplení MŠ Sedmikráska a

rek.přilehlého objektu na MŠ" 231 31 11 6121 00000084 0400 0041751000000 2 000 000,00

Ing.V.Berková            14. 5. 2012  

  

 



Městská část  Praha 21

Rozpočtové opatření č.18: změna rozpočtu v roce 2012

RO číslo: Název položky SU AU Od Pa Položka UZ ORJ ORG Má dáti Dal

18

Přijetí účelové neinvestiční dotace z

MHMP v celkové výši 50 000,- Kč na

protidrogovou politiku na místní úrovni v

souladu s pravidly výběrového řízení

"Zdravé město Praha 2012" v kap. 05-

Zdravotnictví a soc.oblast  (č.dokl.8010)

změna R Neinvestiční přijaté transfery od obcí (MHMP) 231 4121 00000081 0500 0000000000069 50 000,00

Prevence před drogami,alk.,nikotinem a jin. 231 35 41 5169 00000081 0500 0000000000069 50 000,00

;

Ing.V.Berková    15. 5. 2012 

  

 

 

  

 



Městská část  Praha 21

Rozpočtové opatření č.19: změna rozpočtu v roce 2012

RO číslo: Název položky SU AU Od Pa Položka UZ ORJ ORG Má dáti Dal

19

Přijetí účelové neinvestiční dotace ze

státního rozpočtu na sociálně-právní

ochranu dětí ve výši 265 060 Kč (pro

rozpočtové opatření zaokrouhleno na 265

000 Kč) v kapitole 09 - Vnitřní správa -

záloha na II. Q 2012 (č.dokladu 6013)

změna R

Neinvestiční přijaté transfery z všeobecné

pokladní správy státního rozpočtu 231 4111 00098216 0900 265 000,00

Platy zaměstnanců v pracovním poměru 231 61 71 5011 00098216 0900 175 000,00

Povinné pojistné na sociální zabezpečení 231 61 71 5031 00098216 0900 66 200,00

Povinné pojistné na veřejné zdrav.pojištění 231 61 71 5032 00098216 0900 23 800,00

 

Ing.V.Berková   15. 5. 2012

 

 

 

 

 



  



Městská část  Praha 21

Rozpočtové opatření č.20: změna rozpočtu v roce 2012

RO číslo: Název položky SU AU Od Pa Položka UZ ORJ ORG Má dáti Dal

20

Převod finančních prostředků z položky

servisní služby (Tomovy parky) a opravy a

udržování ve výši 100 100,- Kč z kapitoly 04

- Školství, mládež a samospráva na

položku opravy a udržování v kapitole 06 -

Kultura, sport a cestovní ruch 

změna R

Nákup ostatních služeb - servis.služby Tomovy

parky-dětské hřiště v majetku obce 231 34 21 5169 0400 0000000000066 -80 000,00

Opravy dětských hřišť v majetku obce 231 34 21 5171 0400 0000000000067 -20 100,00

Údržba dětských hřišť-sportovní zařízení v

majetku obce 231 34 12 5171 0600 0000000000074 100 100,00

 

Ing.V.Berková   15. 5. 2012

 

 

 

 

 



  



Městská část  Praha 21

Rozpočtové opatření č.22: změna rozpočtu v roce 2012

RO číslo: Název položky SU AU Od Pa Položka UZ ORJ ORG Má dáti Dal

22

Přijetí účelové neinvestiční dotace z

rozpočtu hl.m.Prahy na integraci žáků (na

období od 1.1.2011-31.8.2011) pro MZŠ

Polesná ve výši 487 100 Kč v kapitole 04 -

Školství, mládež a samosporáva a zaslání

dodace zřizovatelem této

příspěv.organizaci (č.dokl.8007) a přijetí

účelové neinvestiční dotace z rozpočtu

hl.m.Prahy na výplatu odměn pracovníkům

ve zřízených organizacích MČ Praha 21 ve

výši 655 500 Kč a zaslání finančních

prostředků těmto příspěvkovým

organizacím ve dvou splátkách v zápětí po

obdržení z MHMP (č.dokladu 8007)

změna R

Neinvestiční přijatá dotace (transfer) od obce

(MHMP) na integraci žáků 231 4121 00000091 0400 487 100,00
Neinvestiční příspěvek MZŠ Polesná na

integraci žáků 231 31 13 5331 00000091 0400 0000000000303 487 100,00

Neinvestiční přijatá dotace (transfer) od obce

(MHMP) na odměny prac.ve školství 231 4121 00000096 0400 655 500,00

Neinvestiční příspěvek MZŠ Polesná na

odměny 231 31 13 5331 00000096 0400 0000000000303 445 600,00

Neinvestiční příspěvek I. MŠ Čentická na

odměny 231 31 11 5331 00000096 0400 0000000000301 42 900,00

Neinvestiční příspěvek MŠ Sedmikráska na

odměny 231 31 11 5331 00000096 0400 0000000000302 59 000,00

Neinvestiční příspěvek MŠ Rohožník na

odměny 231 31 11 5331 00000096 0400 0000000000099 60 600,00
Neinvestiční příspěvek MŠ Sluníčko na

odměny 231 31 11 5331 00000096 0400 0000000000304 47 400,00

Ing.V.Berková            23. 5. 2012  

 







 



Městská část  Praha 21

Rozpočtové opatření č.23: změna rozpočtu v roce 2012

RO číslo: Název položky SU AU Od Pa Položka UZ ORJ ORG Má dáti Dal

23

Neinvestiční příspěvek ve výši 2 tis. Kč pro

sportovní klub JR RUNNING SPORT-

Intersport Nasavrky, a to převodem

finančních prostředků ve výši 2 tis. Kč z

položky nákup ostatních služeb (Slavnosti

obce) na položku neinvestiční příspěvky

občanským sdružením v kapitole 06 -

Kultura, sport a cest.ruch (usnesení

RMČ45/0740/12) 

změna R Nákup ostatních služeb - Slavnosti obce 231 33 39 5169 0600 0000000000073 -2 000,00

Neinvest.příspěvek občanskému sdružení -

sport.klub JR RUNNING SPORT-Intersport

Nasavrky 231 34 19 5222 0600 0000000000571 2 000,00

 

Ing.V.Berková   24. 5. 2012

 

 

 

 

 



  



Městská část  Praha 21

Rozpočtové opatření č.24: změna rozpočtu v roce 2012

RO číslo: Název položky SU AU Od Pa Položka UZ ORJ ORG Má dáti Dal

24

Neinvestiční příspěvek ve výši 20 tis. Kč

pro Sdružení důchodců Újezd nad Lesy na

dopravu v kapítole 05 - Zdravotnictví a

soc.oblast, převedením z položky

nespecifikované rezervy v kapitole 10 -

Pokladní správa  (usnesení RMČ45/0746/12)

změna R

Neinvest.příspěvek Sdružení důchodců na

dopravu 231 43 19 5229 0500 0000000003301 20 000,00

Nespecifikované rezervy 231 64 09 5901 1000 -20 000,00

 

Ing.V.Berková   24. 5. 2012

 

 

 

 

 



  



M Ě S T S K Á   Č Á S T   P R A H A   2 1
 

MATERIÁL K PROJEDNANÍ
 
 

BJ/00286/2012
 
 
 

Zastupitelstvo městské části 9. jednání dne 18.06.2012
 

RNDr. Pavel Roušarpředkládá:
starosta MČ Praha 21

 
Mgr. Blanka Horkázpracoval:
referent - interní audit

 
 

Věc: Činnost KV ZMČ Praha 21

Důvodová zpráva

Důvodová zpráva /pí Horká/

Na základě zadaného úkolu jsem prověřovala vyřízení stížnosti ze dne 8.1.2012, která byla
adresována Kontrolnímu výboru Zastupitelstva MČ Praha 21. Tento stížnost projednával a
ve svém zápise upozorňoval radu MČ, že stížnost byla směřována na radu MČ a ta dosud
nenalezla řešení. Vzhledem k nejasnostem vyplývajícím ze zápisu jsem prověřovala i další
zápisy z roku 2012. Své vyjádření a doporučení předkládám Zastupitelstvu MČ Praha 21 v
příloze. Rada MČ Praha 21 toto vzala na vědomí na svém jednání dne 29. 5. 2012 usnesením č.
RMČ46/0757/12.

Důvodová zpráva /starosta MČ Praha 21/

V příloze předkládám Usnesení RMČ46/0777/12 ze dne 29. 5. 2012, ve kterém jsem byl pověřen
radou k vypracování odpovědi předsedovi KV. Tuto odpověď Vám v příloze předkládám.

 
Návrh usnesení:

 
Zastupitelstvo městské části

 
 

1) b e r e   n a   v ě d o m í
 vyjádření k zápisům Kontrolního výboru Zastupitelstva MČ Praha 21



 
 
 

2) b e r e   n a   v ě d o m í
 Usnesení RMČ46/0777/12  a odpověď starosty předsedovi KV  k zápisu č. 15 KV ZMČ

Praha 21 ze dne 14. 5. 2012
 
 
 
 

Obsah: 
Příloha č.2: 03_vyjadreni_KV

 
Příloha č.3: 02_Usneseni_RMC46_0777_12

 
Příloha č.4: 04_odpoved_predsedovi_KV

 
Příloha č.5: 05_15_KV_14.5.2012

 
 

Dne 04.06.2012
 
 

RNDr. Pavel Roušar
starosta MČ Praha 21

 
 





















M Ě S T S K Á   Č Á S T   P R A H A   2 1
 

MATERIÁL K PROJEDNANÍ
 
 

BJ/00308/2012
 
 
 

Zastupitelstvo městské části 9. jednání dne 18.06.2012
 

RSDr. Pavel Jandapředkládá:
předseda KV

 
Ivana Bulířovázpracoval:
tajemnice KV

 
 

Věc: Průběžná zpráva o činnosti KV ZMČ Praha 21

Důvodová zpráva

KV Vám předkládá zápis z jednání kontrolního výboru č. 13/2012 ze dne 12. 3. 2012, zápis z
jednání kontrolního výboru č. 14/2012 ze dne 16. 4. 2012 a zápis z jednání kontrolního výboru
č. 15/2012 ze dne 14. 5. 2012 včetně všech příloh.

 
Návrh usnesení:

 
Zastupitelstvo městské části

 
 



1) b e r e   n a   v ě d o m í
 zápisy z jednání KV ZMČ Praha 21  č. 13 ze dne 12. 3. 2012, č. 14 ze dne 16. 4. 2012 a

č. 15 ze dne 14. 5. 2012
 
 
 
 

Obsah: 
Příloha č.2: 02_prubezna_zprava_o_cinnosti_5.6.2012_KV_c_5

 
Příloha č.3: 03_KV_13

 
Příloha č.4: 04_KV_14

 
Příloha č.5: 05_KV_15

 
 

Dne 05.06.2012
 
 

RSDr. Pavel Janda
předseda KV

 
 



Průběžná zpráva o činnosti kontrolního výboru Zastupitelstva MČ Prahy 21. 

Kontrolní výbor Zastupitelstva MČ Praha 21 předkládá Zastupitelstvu MČ Praha 21 průběžnou zprávu 

o činnosti kontrolního výboru Zastupitelstva MČ Prahy 21. Jedná se o: zápis z jednání kontrolního 

výboru č. 13/2012 ze dne 12.3. 2012, zápis z jednání kontrolního výboru č. 14/2012  ze dne16. 4.  

2012, zápis z jednání kontrolního výboru č. 15/2012 ze dne 14. 5. 2012 vše včetně příloh.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vyhotovil: RSDr. Pavel Janda, předseda KV 

Za správnost: Ivana Bulířová, tajemnice KV 

V Praze: 5. 06. 2012 



























M Ě S T S K Á   Č Á S T   P R A H A   2 1
 

MATERIÁL K PROJEDNANÍ
 
 

BJ/00315/2012
 
 
 

Zastupitelstvo městské části 9. jednání dne 18.06.2012
 

RNDr. Pavel Roušarpředkládá:
starosta MČ Praha 21

 
 

Věc: Personální změny v KV ZMČ Praha 21
 

Návrh usnesení:
 

Zastupitelstvo městské části
 
 
 

Dne 11.06.2012
 
 

RNDr. Pavel Roušar
starosta MČ Praha 21

 
 



M Ě S T S K Á   Č Á S T   P R A H A   2 1
 

MATERIÁL K PROJEDNANÍ
 
 

BJ/00298/2012
 
 
 

Zastupitelstvo městské části 9. jednání dne 18.06.2012
 

RNDr. Pavel Roušarpředkládá:
starosta MČ Praha 21

 
Iva Hájkovázpracoval:
vedoucí odboru

 
 

Věc: Dodatek č. 1 zřizovací listiny Masarykovy základní školy, Praha 9 - Újezd nad
Lesy, Polesná 1690

Důvodová zpráva

Na základě rozhodnutí Magistrátu hl. m. Prahy o povolení navýšení kapacity v Mateřské škole
Sluníčko a dohody této mateřské školy s Masarykovou základní školou, Praha 9 - Újezd nad Lesy,
Polesná 1690 o uvolnění jejích prostor pro potřeby mateřské školy, byl zpracován Dodatek č. 1
zřizovací listiny Masarykovy základní školy. Po odsouhlasení tohoto dodatku Radou MČ Praha 21
č. 46 ze dne 29. 5. 2012 jej předkládáme Zastupitelstvu MČ Praha 21 ke schválení.

 Jsou provedeny tyto změny:

v čl. 5 odst. 1 písm. b)

ruší se původní text:

b) dohoda mezi Masarykovou základní školou a Mateřskou školou Sluníčko o užívání ......
včetně přívodu vody z objektu - stravovací pavilon

nahrazuje se novým textem:

...část 4 NP - budova MZŠ, Praha 9 - Újezd nad Lesy, na pozemku č. 1577/2 k.ú. Újezd nad
Lesy, obec Praha (3 oddělení MŠ, každé je tvořeno samostatnou hernou a ložnicí, sociálním
zařízením, dále k MŠ patří ředitelna a denní místnost personálu, kuchyňka, provozní místnost,

chodba a hygienické zařízení pro personál o celkové ploše 63,7 m2 a v přízemí šatna pro MŠ)

část pozemku - oplocená zahrada MŠ včetně nainstalovaného zařízení, hracích prvků, solární
sprchy včetně přívodu ze stravovacího pavilonu MZŠ.

Ostatní části zřizovací listiny se nemění.

 
Návrh usnesení:



 
Zastupitelstvo městské části

 
 

1) s c h v a l u j e
 Dodatek č. 1 zřizovací listiny Masarykovy základní školy, Praha 9 - Újezd nad Lesy,

Polesná 1690 dle předloženého návrhu, který je nedílnou součástí originálu tohoto
usnesení 

 
 
 

2) u k l á d á
 Dodatek č. 1 zřizovací listiny Masarykovy základní školy, Praha 9 - Újezd nad Lesy,

Polesná 1690 předložit k podpisu starostovi MČ Praha 21 a následně ji prokazatelně
předat panu řediteli Mgr. Miroslavu Kurkovi 

 
 Zodpovídá:

 
 1. vedoucí odboru
 Termín:  29.06.2012
 

 
 
 

Obsah: 
Příloha č.2: 02_MZS_Dodatek_c_1_2012

 
Příloha č.3: 03_ZL_MZS

 
 

Dne 06.06.2012
 
 

RNDr. Pavel Roušar
starosta MČ Praha 21

 
 



Dodatek č. 1 

 

zřizovací listiny 

 

Masarykovy základní školy, Praha 9 – Újezd nad Lesy, Polesná 1690 

 
schválené ZMČ Praha 21 usnesením č. 208 s účinností 1.10.2009 

 

 

 

V čl. 5, odst. 1, písm. b) se vypouští   

 

 

b) dohoda mezi Masarykovou základní školou a Mateřskou školou Sluníčko o užívání 

nebytových prostor objektu školy č. 14-2008 (učebna č. 407 o výměře 67,6m
2
, č. 409 o výměře 

68,5 m
2
, kabinet č. 408 o výměře 28 m

2
, část prostoru školní jídelny o výměře 100 m

2
, část 

pozemku – školní hřiště „oplocená zahrada MŠ“ včetně nainstalovaného zařízení, hracích 

prvků, solární sprchy včetně přívodu vody z objektu – stravovací pavilon) 

 

nahrazuje se novým textem 

 

b) část 4 NP – budova MZŠ, Praha 9 – Újezd nad Lesy, Polesná 1690, na pozemku č. 1577/2 

k.ú. Újezd nad Lesy, obec Praha (3 oddělení MŠ, každé je tvořeno samostatnou 

hernou a ložnicí, sociálním zařízením, dále k MŠ patří ředitelna a denní místnost personálu, 

kuchyňka, provozní místnost, chodba a hygienické zařízení pro personál o celkové ploše 

637m
2
 a v přízemí šatna pro MŠ) 

 

část pozemku – oplocená zahrada MŠ vč. nainstalovaného zařízení, hracích prvků, solární 

sprchy včetně přívodu vody ze stravovacího pavilonu MZŠ 

 

 

Ostatní části zřizovací listiny se nemění. 

 

 

 

Dodatek č. 1 zřizovací listiny nabývá platnosti a účinnosti dnem 1.7.2012 

 

 

 

 

V Praze dne ……2012  

 

 

        RNDr. Pavel Roušar 

                  starosta MČ Praha 21 
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MATERIÁL K PROJEDNANÍ
 
 

BJ/00299/2012
 
 
 

Zastupitelstvo městské části 9. jednání dne 18.06.2012
 

RNDr. Pavel Roušarpředkládá:
starosta MČ Praha 21

 
Iva Hájkovázpracoval:
vedoucí odboru

 
 

Věc: Dodatek č. 2 zřizovací listiny Mateřské školy Sluníčko, Praha 9 - Újezd nad Lesy,
Polesná 1690

Důvodová zpráva

Na základě rozhodnutí Magistrátu hl. m. Prahy o povolení navýšení kapacity v Mateřské škole
Sluníčko a dohody této mateřské školy s Masarykovou základní školou, Praha 9 - Újezd nad Lesy,
Polesná 1690 o uvolnění jejích prostor pro potřeby mateřské školy, byl zpracován Dodatek č. 2
zřizovací listiny Mateřské školy Sluníčko. Po odsouhlasení tohoto dodatku Radou MČ Praha 21 č.
46 ze dne 29. 5. 2012 jej překládáme Zastupitelstvu MČ Praha 21 ke schválení.

Jsou provedeny tyto změny:

v čl. 5 odst. 1 písm. b)

ruší se původní text:

druhý odst......- část 4 NP - budova MZŠ, Praha 9 - Újezd nad Lesy, Polesná 1690 na pozemku
č. 1577/2 k.ú. Újezd nad Lesy, obec Praha (2 oddělení MŠ, každé je tvořeno samostatnou ložnicí

a hernou o celkové ploše 136 m2 denní místnost personálu, sklad ložního prádla, umývárna a
WC pro děti a hygienické zařízení personálu)

třetí odst. ... nebytové prostory objektu školy - dohodou č. 14-2008 mezi Masarykovou základní

školou a Mateřskou školou Sluníčko o užívání (učebna č. 407 o výměře 67,6 m2 , č. 409 o výměře

68,5 m2 , kabinet č. 408 o výměře 28 m2 , část prostoru šk. jídelny o výměře 100 m2, část
pozemku - šk. hřiště "oplocená zahrada MŠ" vč. nainstalovaného zařízení, hracích prvků, solární
sprchy včetně přívodu vody z objektu - stravovací pavilon)

nahrazuje se novým textem:

...část 4 NP - budova MZŠ, Praha 9 - Újezd nad Lesy, na pozemku č. 1577/2 k.ú. Újezd nad Lesy,
obec Praha (3 oddělení MŠ, každé je tvořeno samostatnou hernou a ložnicí, sociálním zařízením,
dále k MŠ patří ředitelna a denní místnost personálu, kuchyňka, provozní místnost, chodba a

hygienické zařizení pro personál o celkové ploše 637 m2 a v přízemí šatna pro MŠ)



část pozemku - oplocená zahrada MŠ včetně nainstalovaného zařízení, hracích prvků, solární
sprchy včetně přívodu vody ze stravovacího pavilonu MZŠ.

Ostatní části zřizovací listiny se nemění.

 
Návrh usnesení:

 
Zastupitelstvo městské části

 
 

1) s c h v a l u j e
 Dodatek č. 2 zřizovací listiny Mateřské školy Sluníčko, Praha 9 - Újezd nad Lesy, Polesná

1690 dle předloženého návrhu, který je nedílnou součástí originálu tohoto usnesení 
 
 
 

2) u k l á d á
 Dodatek č. 2 zřizovací listiny Mateřské školy Sluníčko, Praha 9 - Újezd nad Lesy, Polesná

1690 předložit k podpisu starostovi MČ Praha 21 a následně ho prokazatelně předat paní
ředitelce Bc. Ivaně Huttové

 
 Zodpovídá:

 
 1. vedoucí odboru
 Termín:  29.06.2012
 

 
 
 

Obsah: 
Příloha č.2: 02_MS_4_dodatek_ZL_c._2_2012

 
Příloha č.3: 03_ZL_MS_Slunicko

 
 

Dne 06.06.2012
 
 

RNDr. Pavel Roušar
starosta MČ Praha 21

 
 



Dodatek č. 2 

 

 zřizovací listiny  

Mateřské školy Sluníčko, Praha 9 – Újezd nad Lesy, Polesná 1690 

  
schválené ZMČ Praha 21 usnesením č. 208 s účinností 1.10.2009 

 

 
 

V čl. 5, odst.1  se ruší: 

 

druhý odst. …..- část 4 NP – budova MZŠ, Praha 9 – Újezd nad Lesy, Polesná 1690, na 

pozemku č. 1577/2 k.ú. Újezd nad Lesy, obec Praha (2 oddělení MŠ……….zařízení 

personálu) 

 

třetí odst. …nebytové prostory objektu školy – dohodou č. 14/2008 mezi Masarykovou  

základní školou a Mateřskou školou ……….včetně přívodu vody z objektu – stravovací 

pavilon) 

 

nahrazuje se novým textem: 

 

  

b) část 4 NP – budova MZŠ, Praha 9 – Újezd nad Lesy, Polesná 1690, na pozemku č. 1577/2 

k.ú. Újezd nad Lesy, obec Praha (3 oddělení MŠ, každé je tvořeno samostatnou 

hernou a ložnicí, sociálním zařízením, dále k MŠ patří ředitelna a denní místnost personálu, 

kuchyňka, provozní místnost, chodba a hygienické zařízení pro personál o celkové ploše 

63,7m
2
 a v přízemí šatna pro MŠ) 

 

část pozemku – oplocená zahrada MŠ vč. nainstalovaného zařízení, hracích prvků, solární 

sprchy včetně přívodu vody ze stravovacího pavilonu MZŠ 

 

 

Ostatní části zřizovací listiny se nemění. 

 

 

 

Dodatek č. 2 zřizovací listiny nabývá platnosti a účinnosti dnem 1. 7. 2012 

 

 

 

 

V Praze dne ……2012  

 

 

        RNDr. Pavel Roušar 

                  starosta MČ Praha 21 
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MATERIÁL K PROJEDNANÍ
 
 

BJ/00316/2012
 
 
 

Zastupitelstvo městské části 9. jednání dne 18.06.2012
 

RNDr. Pavel Roušarpředkládá:
starosta MČ Praha 21

 
 

Věc: Různé
 

Návrh usnesení:
 

Zastupitelstvo městské části
 
 
 

Dne 11.06.2012
 
 

RNDr. Pavel Roušar
starosta MČ Praha 21

 
 


