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Praha 21: Audit udržitelného rozvoje 2017 [archiv]

Stav Auditu k tématu 2016  Sebehodnocení zkontrolováno expertem - OK

Oponent --nepřiřazen--

Konzultant --nepřiřazen--

Koordinátor Blinková Kateřina

Městská část Praha 21 tento typ podpory doposud nazajišťuje.

více informací naleznete v informačním systému MČ Praha 21

6.1.A Podpora zaměstnanosti,
podnikání a diverzi�kace struktury
místní ekonomiky.

6.1.B Počet podnikatelských
subjektů

6.1.D Příklad dobré praxe (z oblasti
podpory zaměstnanosti a
podnikání)

Stav ke dni 4.10.2016 : Počet podnikatelů celkem 6607 z toho
Právnické osoby 1560 Fyzické osoby 5047

Počet živnostenských oprávnění : 9353 z toho koncese 558
řemeslné 1735 vázané 1041 volné 6019

Celkem cizinců 622 Počet živnostenský oprávnění 667

V MČ Praha 21 přibývá ročně cca 300 podnikatelských subjektů a
200 subjektů zanikne ( úmrtí, zániky, zrušení, sankční řízení..)

více informací naleznete v informačním systému MČ Praha 21

6.1.B Počet podnikatelských
subjektů

V MČ Praha 21 je 6607
podnikatelských subjektů

v průměru ročně přibývá cca 100
podnikatelských subjektů

Míra nezaměstnanosti se meziročně snížila. Podíl nezaměstnanosti v
Praze 21 je za poslední dva roky ustálený a pohybuje se v rozmezí 4
- 5 %. Míra nezaměstnanosti se dlouhodobě pohybuje na úrovni
přirození míry nezaměstnanosti.

Uchazečů o zaměstnání v evidenci úřadu práce - dosažitelných (
tedy takových, kteří mohou okamžitě nastoupit do zaměstnání )

6.1.C Podíl nezaměstnaných osob 

Míra nezaměstnanosti se
dlouhodobě pohybuje na úrovni
přirození míry nezaměstnanosti.

6 Místní ekonomika a podnikání

6.1 Oživení a podpora místní zaměstnanosti a vzniku nových podniků a �rem při
zachování principů udržitelného rozvoje

STRUČNÝ POPIS DOSAVADNÍHO VÝVOJE A AKTUÁLNÍHO STAVU
INDIKÁTORY Jakými  daty  jsou
tvrzení  podložena SEBEHODNOCENÍ MUNICIPALITY

Celkové hodnocení oblasti 6.1 Oživení a podpora místní zaměstnanosti a vzniku nových podniků a �rem
při zachování principů udržitelného rozvoje

STRUČNÝ POPIS DOSAVADNÍHO VÝVOJE A AKTUÁLNÍHO STAVU
INDIKÁTORY Jakými  daty  jsou
tvrzení  podložena SEBEHODNOCENÍ MUNICIPALITY

6.1.1 Disponuje město nástroji pro podporu zaměstnanosti nebo podporu vzniku nových
podnikatelských subjektů? Jaká je míra jejich využití a jak se tyto nástroje hodnotí?

6.1.2 Došlo ke zvýšení počtu podnikatelských subjektů v obci?

Sebehodnocení +1 ?

6.1.3 Došlo ke snížení míry nezaměstnanosti? (trendy, vývoj, struktura)

Sebehodnocení +1 ?

https://kb.praha21.cz/public/task/1515/092be7c7121a11f8e01030ab82866a5c972a6236da37e12157b154914f99
https://kb.praha21.cz/public/task/1639/092be7c7121a11f8e01030ab82866a5c972a6236da37e12157b154914f99
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meziročně výrazně klesl z 347 na 281 osob.

Celkový počet uchazečů o zaměstnání evidovaných na úřadu práce
meziročně rovněž klesl z 356 na 285 osob.

Pokles evidujeme v počtu uchazečů v evidenci úřadu práce -
absolventů z 9 na 8 osob.

Počet uchazečů evidovaných na úřadu práce déle než 12 měsíců
poklesl ze 142 na 119 osob.

.

více informací naleznete v informačním systému MČ Praha 21

6.1.D Příklad dobré praxe (z oblasti
podpory zaměstnanosti a
podnikání)

Pravidelná setkání nejsou realizována. V roce 2013 byl uskutečněn
kulatý stůl s tématem zmenšení vlivu dopravních objízdných tras na
podnikání v obci z důvodu plánované výstavby kanalizace. V
městské části je obvyklé, že se podnikatelé a živnostníci obrací
přímo na sekretariát starosty, který jim zprostředkuje schůzku se
starostou. Komunikace rovněž probíhá telefonem i elektronickou
cestou.

více informací naleznete v informačním systému MČ Praha 21

6.2.A Spolupráce s místními
podniky

6.2.B Příklad dobré praxe
(spolupráce s místními podniky)

6.2.B Příklad dobré praxe
(spolupráce s místními podniky)

6.1.4* Další informace k tématu

6.2 Spolupráce s místními podniky a �rmami za účelem podpory výměny zkušeností z
dobré podnikatelské praxe

STRUČNÝ POPIS DOSAVADNÍHO VÝVOJE A AKTUÁLNÍHO STAVU
INDIKÁTORY Jakými  daty  jsou
tvrzení  podložena SEBEHODNOCENÍ MUNICIPALITY

Celkové hodnocení oblasti 6.2 Spolupráce s místními podniky a �rmami za účelem podpory výměny
zkušeností z dobré podnikatelské praxe

STRUČNÝ POPIS DOSAVADNÍHO VÝVOJE A AKTUÁLNÍHO STAVU
INDIKÁTORY Jakými  daty  jsou
tvrzení  podložena SEBEHODNOCENÍ MUNICIPALITY

6.2.1 Komunikuje obec průběžně a korektně s místními podnikateli a �rmami (např. formou
pravidelných setkání se zástupci podnikatelské sféry) s cílem hledat a nacházet oběma stranám
prospěšná řešení případných problémů soužití, jako jsou rušivé provozy (hluk, emise z technologií nebo
dopravní obsluhy, problematika zneškodňování odpadů, ochrana vodních zdrojů ap.)?

6.2.2* Další informace k tématu

6.3 Udržitelný místní cestovní ruch

STRUČNÝ POPIS DOSAVADNÍHO VÝVOJE A AKTUÁLNÍHO STAVU
INDIKÁTORY Jakými  daty  jsou
tvrzení  podložena SEBEHODNOCENÍ MUNICIPALITY

Celkové hodnocení oblasti 6.3 Udržitelný místní cestovní ruch

STRUČNÝ POPIS DOSAVADNÍHO VÝVOJE A AKTUÁLNÍHO STAVU
INDIKÁTORY Jakými  daty  jsou
tvrzení  podložena SEBEHODNOCENÍ MUNICIPALITY

6.3.1 Je rozvoj cestovního ruchu koordinován obcí s ohledem na únosnost území a zamezení negativních

https://kb.praha21.cz/public/task/1622/092be7c7121a11f8e01030ab82866a5c972a6236da37e12157b154914f99
https://kb.praha21.cz/public/task/1616/092be7c7121a11f8e01030ab82866a5c972a6236da37e12157b154914f99
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MČ Praha 21 doposud otázky cestovního ruchu tedy i jeho
koordinace řeší minimálně. Aktuálně pouze vybírá poplatky z
ubytovacích zařízení. V minulém volební období se MČ zapojila do
podpory vzniku turistických tras Lesní galerie I. a II., projektu
občanského sdružení, který byl realizován z grantů mimo MČ. MČ se
podílela formou úhrady spoluúčasti a pomáhala s koordinací mezi
Úřadem a Masarykovou základní školou. Komplexněji oblast
cestovního ruchu a jeho rozvoje není řešena.

více informací naleznete v informačním systému MČ Praha 21

6.3.A Podpora místní turistiky 

6.3.D Příklad dobré praxe (podpory
cestovního ruchu a místní
ekonomiky)

V rámci ubyt. popl. se sledují počty obsazených lůžek (tzv.
osobo/den). Počet činí ročně v rozmezí 1200 – 1900 využitých lůžek
a stav je průměrný.

více informací naleznete v informačním systému MČ Praha 21

6.3.B Počet ubytovaných hostů
(rezidenti a nerezidenti)

v průměru 1200 - 1900 osob/rok

Ano, pořádají se následující akce: únor - Masopust duben - Veřejné
forum duben - Čarodějnice květen - výročí konce 2. světové války
květen - Den země květen - Běh o pohár starosty září - Týden
zdraví září - Turistický pochod za loupežníkem Drholcem říjen -
výročí den vzniku Československa prosinec - rozsvícení vánočního
stromu během roku - výstavy v muzeu.

více informací naleznete v informačním systému MČ Praha 21

6.3.C Podpora turistiky z hlediska
speci�k místních výrobků a
pravidelnosti tradičních akcí v obci

MČ Praha 21 doposud otázky turistického ruchu vůbec
nevyhodnocuje. Na turistice má asi největší podíl návštěva
Klánovického lesa, což však ekonomice občanů i MČ přispívá zcela
minimálně.

více informací naleznete v informačním systému MČ Praha 21

6.3.E Vnímání rozvoje turistiky
místními obyvateli a podnikateli

6.3.D Příklad dobré praxe (podpory
cestovního ruchu a místní
ekonomiky)

Stav textů - město dokončilo sebehodnocení  

Koordinátor zaškrtne v okamžiku, kdy všechny texty tohoto tématu jsou za municipalitu vyplněny.
 

Expert poté audit pročte a změní stav na "Sebehodnocení zkontrolováno - OK" jakmile texty zkontroluje a je s nimi
spokojen, což se objeví právě na této stránce.

 

Stav hodnocení: Sebehodnocení zkontrolováno expertem - OK

Expert změní stav hodnocení na "Sebehodnocení zkontrolováno - OK" jakmile texty zkontroluje a nemá připomínky.
 

Expert změní stav hodnocení na "Sebehodnocení zkontrolováno - s výhradami" jakmile texty zkontroluje a požaduje
jejich dopracování. Připomínky expert napíše do komentářů níže. 

Municipalita pak texty doplní/upraví a informuje o tom experta prostřednictvím komentářů níže. Doplnění komentáře je
nutnou podmínkou pro opakovanou kontrolu sebehodnocení expertem.

 
Konečné datum pro možnost doplnit/upravit sebehodnocení je 20.8.2017. 

vlivů cestovního ruchu na životní prostředí a veřejné zdraví?

6.3.2 Došlo ke zvýšení počtu hostů v ubytovacích zařízeních ve správním území obce?

Sebehodnocení 0 ?

6.3.3 Podporuje obec speci�ka místních výrobků, pořádají se v obci tradiční slavnosti, výstavy, festivaly,
jarmarky s motivy speci�k a historických tradic dané obce, které podporují rozvoj místní turistiky?

6.3.4 Zkoumá obec, jak místní subjekty (obyvatelé i podnikatelé) vnímají cestovní ruch, resp. přijíždějící
návštěvníky, v dané obci? Zdali jako příležitosti nebo hrozbu? (Pozn.: Tato otázka se týká pouze
turistických destinací [např. památka UNESCO, lázeňská města], pro ostatní obce je nerelevantní.)

6.3.5* Další informace k tématu

https://kb.praha21.cz/public/task/1518/092be7c7121a11f8e01030ab82866a5c972a6236da37e12157b154914f99
https://kb.praha21.cz/public/task/1599/092be7c7121a11f8e01030ab82866a5c972a6236da37e12157b154914f99
https://kb.praha21.cz/public/task/1517/092be7c7121a11f8e01030ab82866a5c972a6236da37e12157b154914f99
https://kb.praha21.cz/public/task/1513/092be7c7121a11f8e01030ab82866a5c972a6236da37e12157b154914f99
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V poli Komentáře níže expert eviduje své oficiální připomínky k sebehodnocení.
 

Komentáře
Blinková Kateřina vkládá nový komentář

Chcete-li, vyberte soubor na disku jako přílohu  Soubor nevybránVybrat soubor
 

ODESLAT KOMENTÁŘ


