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zapojení úřadu a zřízených organizací, veřejnosti, spolků a podnikatelů do rozvoje místní Agendy 21 pavel.rousar 0 Správa věcí veřejných
společné úsilí o dosažení Kategorie B MA21 pavel.rousar 50 Správa věcí veřejných
zavedení managementu kvality CAF (Common Assessment Framework - nástroj pro řízení kvality v 
organizacích veřejného sektoru) na úřadě, nastavení základů pro projektové a procesní řízení pavel.rousar 200 Správa věcí veřejných
otevřený přístup k informacím na úřadě MČ pro zastupitele i občany. Zveřejňování usnesení rady a 
zastupitelstva včetně příloh ve shodě s ochranou osobních údajů, podrobnější  a  přehlednější zápisy 
ze zasedání rady a zastupitelstva, doplnění  o jmenovitá hlasování, zahájení vydávání  tzv. 
Otevřených dat,  zveřejňování všech úřadem přijatých faktur, seznamu majetku úřadu a dalších pavel.rousar 50 Správa věcí veřejných
analýza nákladů a možností využití polyfunkčního domu jan.slezak 0 Správa věcí veřejných
důsledné prosazování zájmů MČ v rámci připomínkového řízení připravovaného nového územního 
plánu Prahy pavel.rousar 30 Územní rozvoj
vyřešení problematiky pozemků v ulici Machovická pavel.rousar 0 Územní rozvoj
zpracování pasportizace veřejných pozemků ve vlastnictví MČ  s návrhy na jejich využití pavel.rousar 3000 Územní rozvoj
aktualizace koncepce Rohožník – jasné a závazné určení veřejných ploch pro rozvoj sportovního 
využití a pro výsadbu zeleně a pěších cest, případně cyklostezek. Zpracování studie na úpravu ploch 
stávajících. Opatření pro omezení expanzivní zástavby pavel.rousar 250 Územní rozvoj
projednávání v komisi KUR veškeré připravované stavební činnosti v rámci MČ Praha 21 pavel.rousar 0 Územní rozvoj
vytvoření studie a následná realizace pěšího propojení s okolní krajinou , sousedními MČ a obcemi pavel.rousar 30 Územní rozvoj
navrhneme a následně budeme realizovat možnosti vytváření pěších stezek podél vodních toků pavel.rousar 0 Územní rozvoj
projednávání všech navrhovaných změn ÚP HMP v rámci MČ Praha 21 ve všech kompetentních 
orgánech  MČ pavel.rousar 0 Územní rozvoj
důsledné dodržování hospodaření s vyrovnaným rozpočtem jan.slezak 0 Finance a místní ekonomika
revize hospodaření VHČ a školských zařízení zřizovaných MČ jan.slezak 0 Finance a místní ekonomika
podpora vícezdrojového financování grantů a dotací jan.slezak 500 Finance a místní ekonomika
využívání získávání finančních prostředků z více zdrojů HMP, ministerstva, EF, granty… jan.slezak 500 Finance a místní ekonomika
vytvoříme adresář místních podnikatelů na webových stránkách a v mobilní aplikaci jan.slezak 10 Finance a místní ekonomika
vytvoříme na webových stránkách seznam volných pracovních míst pro podporu zaměstnanosti v 
místních provozovnách jan.slezak 5 Finance a místní ekonomika
Rozpracování cyklogenerelu a dopravního generelu a zajištění dokumentací pro jednotlivé dílčí etapy 
realizace dopravních opatření, postupná realizace a naplňování schváleného dopravního generelu a 
cyklogenerelu pavel.rousar 1000 Doprava a mobilita
vytvoření chodníkového programu v souladu s dopravním generelem pavel.rousar 0 Doprava a mobilita
výstavba nových autobusových zastávek  a nového přechodu u restaurace Korál jan.slezak 0 Doprava a mobilita
příprava dokumentace k přestavbě hlavní světelné křižovatky jan.slezak 0 Doprava a mobilita
realizace cyklostezky mezi Prahou 21 a MČ Koloděje s návazností na propojení s HP pavel.rousar 0 Doprava a mobilita
zmapovaní kvality povrchu místních komunikací   pavel.rousar 50 Doprava a mobilita
pokračování v podpoře přeložky 1/12 v původní trase jan.slezak 0 Doprava a mobilita



pokračovat v úsilí trvalého zákazu vjezdu nákladních automobilů jan.slezak 15 Doprava a mobilita
hledání kompromisního řešení konceptu parkování u vlakového nádraží včetně řešení parkování pro 
kola pavel.rousar 0 Doprava a mobilita
trvalá a systematická ochrana Klánovického lesa 0 Životní prostředí
obnova původních alejí a pěších cest s návazností na okolní MČ a obce jitka.jensovska 0 Životní prostředí
podpora rozvoje a údržby naučných stezek jitka.jensovska 0 Životní prostředí
revitalizace biokoridorů, pravidelná péče o rybníky, vodní toky a to včetně studánek a pramenišť jitka.jensovska 0 Životní prostředí
dokončení rekonstrukce stávajících stanovišť tříděného odpadu a jejich rozšiřování na úkor odpadu 
komunálního jitka.jensovska 0 Životní prostředí
zpracování Místních akčních plánů pro MŠ a ZŠ karla.jakob.cechova 0 Vzdělávání a výchova
podpora zachování provozu Školního poradenského centra karla.jakob.cechova 0 Vzdělávání a výchova
podpora trvalého vzdělávání pedagogických pracovníků karla.jakob.cechova 0 Vzdělávání a výchova
podpora spolupráce školy a školek s místními spolky a zájmovými organizacemi,  komunitních aktivit 
dětí karla.jakob.cechova 50 Vzdělávání a výchova
dokončení a zprovoznění přístavby MZŠ karla.jakob.cechova 0 Vzdělávání a výchova
postupná modernizace školy a školek karla.jakob.cechova 0 Vzdělávání a výchova
rozvíjení a realizace projektu Bezpečná cesta do školy jan.slezak 0 Vzdělávání a výchova
udržení a rozvíjení terénního programu pro sociálně rizikové skupiny jaroslav.jenicek 50 Sociální prostředí a zdravotnictví
podpora pochůzkové pečovatelské služby jaroslav.jenicek 0 Sociální prostředí a zdravotnictví
spolupráce a podpora spolků zabývajících se činností pro seniory jaroslav.jenicek 30 Sociální prostředí a zdravotnictví
udržení rozsahu zdravotní péče poskytované v rámci MČ a jednání k jejich dalšímu rozšiřování jaroslav.jenicek 0 Sociální prostředí a zdravotnictví
narovnávání nájemních vztahů v rámci zdravotního střediska jaroslav.jenicek 0 Sociální prostředí a zdravotnictví
rekonstrukce budovy zdravotního střediska jaroslav.jenicek 400 Sociální prostředí a zdravotnictví
vytvoření plánu rozvoje městského zdraví, budování strategických partnerství pro zdraví jaroslav.jenicek 0 Sociální prostředí a zdravotnictví
zajištění realizace výstavby skautské klubovny pavel.rousar 20 Kultura, volný čas a sport
podpora volnočasového vzdělávání v Újezdské akademii volného času a filmového klubu karla.jakob.cechova 0 Kultura, volný čas a sport
zachování a rozvoj grantového systému karla.jakob.cechova 0 Kultura, volný čas a sport
podpora tradičních sportovních, kulturních a společenských akcí, včetně důstojného připomínání si 
státních a významných svátků jitka.jensovska 100 Kultura, volný čas a sport
zvýšení možnosti využívání současných sportovišť a sportovních zařízení  veřejnosti jitka.jensovska 0 Kultura, volný čas a sport
podpora činnosti místního muzea a místní knihovny karla.jakob.cechova 50 Kultura, volný čas a sport
pokračovat v jednání o možnosti zřízení pobočky DDM jan.slezak 0 Kultura, volný čas a sport
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