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Praha 21: Audit udržitelného rozvoje 2017 [archiv]

Stav Auditu k tématu 2017  Sebehodnocení zkontrolováno expertem - OK

Oponent Bělonohý Ivo
 Říha Martin

Konzultant --nepřiřazen--

Koordinátor Blinková Kateřina

MČ má zpracovánu řadu
strategických dokumentů, slabou
stránkou však je jejich aktualizace a
vazba na roční akční plány a
projektové řízení jednotlivých
zakázek.

Stav plánování, řízení procesů a projektů na ÚMČ Praha 21 je
nevyhovující, přesto má městská část realizovánu řadu důležitých
kroků k naplnění modelu Dělat správné věci správně.

Silné stránky:

Deklarace a naplňování principů MA21 schválené ZMČ Praha 21

Veřejné fórum a realizace 10P

kulaté stoly k důležitým tématům a promítnutí závěrů do další
práce úřadu

existence strategických dokumentů, včetně strategického plánu

existence interních směrnic obsahujících principy dobré správy
(komunikační směrnice, směrnice ke strategickému řízení a
plánování, směrnice k internímu vzdělávání zaměstnanců
zakotvující vzdělávání zaměstnanců úřadu v duchu Dobré správy)

Slabé stránky:

nezavedení metod kvality a neakceptování nezbytnosti ze strany
vedení ÚMČ Praha 21

mnohdy ne příliš včasná komunikace s občany

komunikace s občany v oblasti územního rozvoje

chybějící kompetence a mnohdy komplikovaný vztah k HMP pro
realizaci kokrétních cílů v MČ

Příležitosti a úkoly, kterými se nyní MČ zabývá:

nastavení a zavedení metod kvality na úřadě

zlepšit komunikaci a plánování

zlepšit procesní řízení

zlepšit strategické plánování a řízení

1.1.A Existence a provázanost
schválených strategických
rozvojových dokumentů a ÚPD
města včetně měřitelného souboru
indikátorů

Ano

Strategický plán MČ Praha 21 byl
zpracován, akční plány jsou
pravidelně aktualizovány a
schvalovány zastupitelstvem.

V některých oblastech k
vyhodnocování dochází. (např. Plán
zlepšování MA21). V dalších
oblastech vyhodnocování nebylo
zavedeno, přestože jsou připravené
indikátory i vnitřní směrnice, které
úřad doposud neumí naplnit.

1 Správa věcí veřejných a územní rozvoj

1.1 Řízení při správě a rozvoji – úroveň nastavení a provázanost procesů a dokumentů
(dělat správné věci správně, zahrnuje cílevědomý postup veřejné správy k udržitelnému rozvoji)

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

Celkové hodnocení oblasti 1.1 Řízení při správě a rozvoji – úroveň nastavení a provázanost procesů a
dokumentů

Sebehodnocení 0 ?

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

1.1.1 Naplňuje město při správě a řízení území model „Dělat správné věci správně“ z hlediska výběru
„správných věcí“ (výběr lze doložit například popisem a vyhodnocováním rizik, event. analýzami rizik,
např. v rámci strategického plánu) včetně pravidelného vyhodnocování plánů, jejich cílů a měřitelných
indikátorů?

Sebehodnocení 0 ?
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MČ má zpracovanou vekou řadu strategických dokumenů,
které jsou veřejně dostupné na webuvých stránkách úřadu.
Klíčové dokumenty jsou rozděleny do několika oblasti:

 

Rozvoj místní Agendy 21 a udržitelného rozvoje v MČ
Praha 21

Deklarace o implementaci místní Agendy 21 a principů udržitelného
rozvoje - Praha 21 Újezd nad Lesy

http://dms.praha21.cz/share/s/XTE3Mr6wTKO1M63HrmQK_g

Aktivační plán rozvoje místní Agendy 21 v MČ Praha 21

http://dms.praha21.cz/share/s/YLJKrzFdT7Kx1631paEylA

Metodika implementace místní Agendy 21 v MČ Praha 21 - Újezd
nad Lesy

http://dms.praha21.cz/share/s/wivyA0m3S86_YiCaufXqaA

Plány zlepšování místní Agendy 21 v MČ Praha 21 

http://praha21.cz/informace/mistni-agenda-21?
highlight=WyJkZWtsYXJhY2UiXQ==

 

Rozvoj území a mapové podklady

Aktuální Zásady územního rozvoje hl. města Prahy

http://www.iprpraha.cz/clanek/84/vykresy-zasad-uzemniho-
rozvoje-hl-m-prahy-po-aktualizaci-c-1

Aktuální Územní plán hl. města Prahy

http://www.iprpraha.cz/clanek/70/dokumenty-ke-stazeni

Detail Územního plánu MČ Praha 21

http://www.geoportalpraha.cz/cs/mapy-mc-ke-stazeni/praha-
21#.Wa87yihJaUk

Návrh Metropolitního plánu (dílčí verze, probíhá tvorba návrhu k
připomínkování)

http://plan.iprpraha.cz/cs/metropolitni-plan

Územně analytické podklady (2016)

http://uap.iprpraha.cz/

Mapa majetkových vztahů

http://mpp.praha.eu/app/map/majetek/

Cenová mapa stavebních pozemků

http://mpp.praha.eu/app/map/cenova-mapa/

Georeport

http://wgp.urm.cz/georeport/

Digitální technická mapa Prahy

http://app.iprpraha.cz/js-api/app/dtmp/index.html

Atlas životního prostředí

http://www.geoportalpraha.cz/cs/atlas-zivotniho-
prostredi#.Wa88KShJaUk

Ortofoto archiv

http://app.iprpraha.cz/js-api/app/OrtofotoArchiv/

Hromadné podání žádostí o vyjádření k sítím

http://cz.mawis.eu/praha/

Mapa územního plánu Prahy

http://app.iprpraha.cz/js-api/app/vykresyUP/

Ostatní mapové podklady

http://www.geoportalpraha.cz/cs/mapove-
aplikace#.Wa87IyhJaUk

  

Strategické plány

Strategický plán hl. města Prahy - návrhová část

http://www.iprpraha.cz/clanek/1464/navrhova-cast
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http://praha21.cz/informace/mistni-agenda-21?highlight=WyJkZWtsYXJhY2UiXQ==
http://www.iprpraha.cz/clanek/84/vykresy-zasad-uzemniho-rozvoje-hl-m-prahy-po-aktualizaci-c-1
http://www.iprpraha.cz/clanek/70/dokumenty-ke-stazeni
http://www.geoportalpraha.cz/cs/mapy-mc-ke-stazeni/praha-21#.Wa87yihJaUk
http://plan.iprpraha.cz/cs/metropolitni-plan
http://uap.iprpraha.cz/
http://mpp.praha.eu/app/map/majetek/
http://mpp.praha.eu/app/map/cenova-mapa/
http://wgp.urm.cz/georeport/
http://app.iprpraha.cz/js-api/app/dtmp/index.html
http://www.geoportalpraha.cz/cs/atlas-zivotniho-prostredi#.Wa88KShJaUk
http://app.iprpraha.cz/js-api/app/OrtofotoArchiv/
http://cz.mawis.eu/praha/
http://app.iprpraha.cz/js-api/app/vykresyUP/
http://www.geoportalpraha.cz/cs/mapove-aplikace#.Wa87IyhJaUk
http://www.iprpraha.cz/clanek/1464/navrhova-cast


18. 1. 2018 Terminál - interní prostředí

https://terminal.dataplan.info/cz/praha-21/ur-audit/audit-ur?id=e4473c0f8db15f595621c194851817f5&tid=6abd66d093f1f186b35046a4dec7e1bf… 3/21

Strategický plán MČ Praha 21 - textová část

http://dms.praha21.cz/share/s/G03Rjgt6QKKr1dr9FIZ0IQ

Strategický plán MČ Praha 21 - listy opatření

http://dms.praha21.cz/share/s/mtRvPKaOTQGSl-l3hbbwtw

Strategický tým MČ Praha 21 

http://praha21.cz/informace/strategicky-tym?
highlight=WyJzdHJhdGVnaWNrXHUwMGZkIiwidFx1MDBmZG0iLCJzd
HJhdGVnaWNrXHUwMGZkIHRcdTAwZmRtIl0=

Metodický pokyn pro strategické plánování a řízení rozvoje Městské
části Praha 21 - Újezd nad Lesy

http://dms.praha21.cz/share/s/qbMbKAyETZ6I4oVECy9EQw

 

Koncepční dokumenty

Koncepce školství 2013 - 2019

http://dms.praha21.cz/share/s/Wzg3auBtTQacohUpeR8Gqw

Harmonogram plnění koncepce školství 2013-2019

http://dms.praha21.cz/share/s/v7b4qZjiR8K7qRtm9ASbRg

Plán rozvoje zdraví v MČ Praha 21

http://dms.praha21.cz/share/s/pNypSRxvSGG9x0R7R3uP4Q

 

Akční plány (2012-2017)

http://www.praha21.cz/informace/akcni-plan-mc-2013-2014?
highlight=WyJha1x1MDEwZG5cdTAwZWQiLCJwbFx1MDBlMW4iLCJh
a1x1MDEwZG5cdTAwZWQgcGxcdTAwZTFuIl0= 

 

Indikátory

Statistické indikátory územně analytických podkladů

http://app.iprpraha.cz/apl/app/uap_indikatory/

(výčet indikátorů je zveřejněn
na http://praha21.cz/informace/strategicke-dokumenty  )

 

Katalog karet indikátorů Strategického plánu MČ Praha 21

http://dms.praha21.cz/share/s/qbMbKAyETZ6I4oVECy9EQw

 

Indikátory Katalogu městských části - MČ Praha 21 (IPR Praha)

http://katalog-mc.iprpraha.cz/mc_detail.html?mc=452

 

Indikátory udržitelného rozvoje hl. m. Prahy (2016)

http://uap.iprpraha.cz/uploads/assets/soubory/textova-
cast/Priloha_Indikatory_udrzitelnosti_rozvoje.pdf

 

Kritéria hodnocení MZŠ v Újezdě nad Lesy

http://dms.praha21.cz/share/s/M39VZwPJTFOuo03s34p1AQ

 

 

Open data a transparentnost rozhodování MČ Praha 21

 

Rozklikávací rozpočet MČ Praha 21 (2011-2017)

http://praha21.cz/aktuality/5231-rozklikavaci-rozpocet-mc-praha-
21?
highlight=WyJyb3prbGlrYXZhY2kiLCJyb3pwb1x1MDEwZGV0Iiwicm9
6a2xpa2F2YWNpIHJvenBvY2V0Il0=

Seznam došlých faktur MČ Praha 21 v (2011-2015)

http://opendata.praha.eu/dataset/praha21-faktury
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http://praha21.cz/aktuality/5231-rozklikavaci-rozpocet-mc-praha-21?highlight=WyJyb3prbGlrYXZhY2kiLCJyb3pwb1x1MDEwZGV0Iiwicm96a2xpa2F2YWNpIHJvenBvY2V0Il0=
http://opendata.praha.eu/dataset/praha21-faktury


18. 1. 2018 Terminál - interní prostředí

https://terminal.dataplan.info/cz/praha-21/ur-audit/audit-ur?id=e4473c0f8db15f595621c194851817f5&tid=6abd66d093f1f186b35046a4dec7e1bf… 4/21

Inventární seznam majetku ve správě MČ Praha 21 (k
1.1.2016)

http://opendata.praha.eu/dataset/praha21-majetek2

 

 

Audio a video záznamy ZMČ

http://praha21.cz/dokumenty/audio-a-video-zaznamy-
zmc

 

Fotogalerie

http://praha21.cz/dokumenty/fotogalerie

 

Interpelace ZMČ

http://praha21.cz/dokumenty/interpelace-zmc

 

Objednávky

http://praha21.cz/dokumenty/objednavky

 

Podklady ZMČ

http://praha21.cz/dokumenty/podklady-zmc

 

Smlouvy MČ Praha 21

http://praha21.cz/dokumenty/smlouvy

 

Újezdský zpravodaj

http://praha21.cz/dokumenty/ujezdsky-zpravodaj

 

Usnesení RMČ

http://praha21.cz/dokumenty/usneseni-rmc

 

Usnesení ZMČ

http://praha21.cz/dokumenty/usneseni-zmc

 

Videa a televizní reportáže

http://praha21.cz/dokumenty/videa-a-televizni-
reportaze

 

Videa z veřejných událostí

http://praha21.cz/dokumenty/videa-z-verejnych-udalosti

 

Vnitřní směrnice a předpisy

http://praha21.cz/dokumenty/vnitrni-predpisy

 

Zápisy RMČ

http://praha21.cz/dokumenty/zapisy-rmc

 

Zápisy ZMČ

http://praha21.cz/dokumenty/zapisy-zmc

 

Závěry veřejných fór s občany a 10P

Veřejná fóra občanů (2012-2017)

http://praha21.cz/informace/verejne-forum
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Průzkumy

 

Průzkumy spokojenosti ECI 2014 (spokojenost občanů, mobilita)

http://praha21.cz/aktuality/4418-mame-spokojene-obcany?
highlight=WyJwclx1MDE2ZnprdW0iXQ==

Sociologický průzkum k tématům Veřejného fóra občanů 2017

http://praha21.cz/aktuality/6153-mc-praha-21-zadala-zpracovani-
sociologickeho-pruzkumu-ktery-upresnil-poradi-priorit-vzesle-z-
dubnoveho-verejneho-fora-obcanu

 
 

Výroční zprávy

Výroční zpráva MČ Praha 21 - 2014

http://dms.praha21.cz/share/s/j7jd6RnMSoCFzC5xVpwK3g

Výroční zpráva MČ Praha 21 - 2013

http://dms.praha21.cz/share/s/FU3EvsgFQm2qdRUN6mg3-w

Výroční zpráva MČ Praha 21 - 2012

http://dms.praha21.cz/share/s/sKOox7Y3RMuUyGqjXJtjOg

Výroční zpráva MČ Praha 21 - 2011

http://dms.praha21.cz/share/s/Yv6fFwR9SniCCe_ECUJZ9A

 

Tyto dokumenty jsou zveřejněné na rozcestníku webových stránek
(http://praha21.cz/informace/strategicke-dokumenty )

Pouze částečně a okrajově. MČ sice schválila řadu strategických
dokumentů a udržitelnost byla jedním z důležitých aspektů tvorby
dokumentů, ale doposud se nepodařilo nastavit hodnocení kritérií u
jednotlivých investic s ohledem na prosazování udržitelnosti.

Projednává se na komisích  (KUR, DK, KŽP), v Radě MČ a na
pravidelných setkání s veřejností (např. Veřejné forum).

Silné stránky

Existence strategického plánu udržitelného rozvoje Slabé stránky -
nevyhodnocování udržitelnosti u jednotlivých projektů -chybí
metodika vyhodnocování -nevyplňování dokumentace projektů
(projektové listy)

Příletožitosti:

vyplňování projektových listů u investic a akčních plánů

vznik interního předpisu na vyhodnocování udržitelnosti s bodovým
ohodnocením

nastavení podmínek pro schvalování akčního plánu s ohledem na
udržitelnost

zavedení povinné podmínky požadovat do zadání projektantům,
zpracovatelům a dodavatelům, aby byla podmínky udržitelnosti
zapracovávány do finálních řešeních.

 

1.1.A Existence a provázanost
schválených strategických
rozvojových dokumentů a ÚPD
města včetně měřitelného souboru
indikátorů

Ano

Strategický plán MČ Praha 21 byl
zpracován, akční plány jsou
pravidelně aktualizovány a
schvalovány zastupitelstvem.

Zpracování ÚPD je v kompetenci HMP a zpracováním je pověřen
Institut plánování a rozvoje hl. města Prahy. Rozvoj v městské části
probíhá v souladu s územíním plánem Prahy a strategické rozvojové
dokumenty městské části částečně z těchto dokumentů při jejich
zpracování vycházely.

 

1.1.A Existence a provázanost
schválených strategických
rozvojových dokumentů a ÚPD
města včetně měřitelného souboru
indikátorů

Ano

Strategický plán MČ Praha 21 byl
zpracován, akční plány jsou

Spolupráce s HMP a IPR Praha se v
posledních letech velmi zlepšuje a
dochází ke shodě názorů na rozvoj
městské části. To pomáhá i zájem
všech tří stran na rozvoj
udržitelného rozvoje a zmírnění
globálních negativních změn.

1.1.2 Vybírá a prosazuje (schvaluje) město nejpotřebnější či nejdůležitější investice, aktivity, veřejné
služby, opatření, legislativu atd., a to v optimálním rozsahu a ve smyslu zásad udržitelného rozvoje včetně
pravidelného hodnocení opatření ve vztahu k udržitelnému rozvoji?

Sebehodnocení +1 ?

1.1.3 Existuje provázanost strategických rozvojových dokumentů a ÚPD?

Sebehodnocení 0 ?
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http://praha21.cz/aktuality/6153-mc-praha-21-zadala-zpracovani-sociologickeho-pruzkumu-ktery-upresnil-poradi-priorit-vzesle-z-dubnoveho-verejneho-fora-obcanu
http://dms.praha21.cz/share/s/j7jd6RnMSoCFzC5xVpwK3g
http://dms.praha21.cz/share/s/FU3EvsgFQm2qdRUN6mg3-w
http://dms.praha21.cz/share/s/sKOox7Y3RMuUyGqjXJtjOg
http://dms.praha21.cz/share/s/Yv6fFwR9SniCCe_ECUJZ9A
http://praha21.cz/informace/strategicke-dokumenty
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pravidelně aktualizovány a
schvalovány zastupitelstvem.

Provázanost koncepčních dokumentů existuje částečně. Zejména
proto, že velká řada z nich byla připravována ve stejném volebním
období (2010-2014) zhruba ve stejné době. V dokumentech byly
obsaženy podmínky udržitelnosti a principy Dobré správy.
Konkrétně se navzájem provazují dokumenty:

Dopravní generel x cyklogenerel

Strategický plán x Dopravní generel, cyklogenerel, koncepce
školství, koncepce zdraví (viz strategické
dokumenty http://praha21.cz/informace/strategicke-dokumenty

S ohledem na polohu MČ nejsou klimatické změny a jimi
generované nahodilé události prioritou k řešení. Migraci, v souladu s
prohlášením vlády a MV, nepovažujeme za problém, který bychom
museli na naší úrovni aktuálně řešit.

1.1.A Existence a provázanost
schválených strategických
rozvojových dokumentů a ÚPD
města včetně měřitelného souboru
indikátorů

Ano

Strategický plán MČ Praha 21 byl
zpracován, akční plány jsou
pravidelně aktualizovány a
schvalovány zastupitelstvem.

Řada strategických dokumentů je
provazována  (strategické
dokumenty MČ Praha 21 a HMP x
koncepce v jednotlivých oblastech,
které jsou na SPUR vázány).

MČ Praha 21 má podporu
udržitelnosti  zakotvenu v řadě
důležitých strategickcýh dokumentů
a snaží se při tvorbě strategickcých
koncepcí takto uvažovat.

Byla provedena pouze částečně. Aktuálně probíhá důležitá změna a
nastavení všech procesů v Masarykově základní škole (po změně
vedení v roce 2014), v letošním roce byla provedena změna na
pozici tajemníka úřadu MČ a je připravována optimalizace všech
procesů a služeb na úřadě městské části. Příležitosti: - zavedení
metod kvality do všech složek řízenými MČ Praha 21

nastavení procesů a posílení prvků taktického a strategického řízení
na všech úrovních všech organizací.

Optimalizaci plánujeme rovněž v souvislosti se zvyšující se
elektronizací agend a zavedením modelových životních situací
občana ze strany MV. Optimalizace ZŠ a MŠ je řešena v rámci
projektů MAP (demografické studie atd.)

1.1.B Monitorování a provádění
optimalizace veřejných služeb a
úřadu

Ano

V některých oblastech k
monitorování dochází, např.
projekty  MAP.

Optimalizace byla provedena
částečně. Od roku 2017 (2015) má
úřad MČ (MZŠ, 1xMŠ) nové vedení,
které se snaží zavádět systémy a
procesy ke zlepšení omptimalizace
vykonávání Agend a vnitřních
procesů úřadu či instituce
efektivnější.

Provázanost investi na dokumenty neexistuje, nebo zcela v
minimální podobě. Ve volebním období 2010-2014 schválilo
zastupitelstvo městské části řadu strategických dokumentů, Většina
investic v současnosti však nemá exaktně a v písemné podobě
definovány cíle či indikátory a nejsou provázány se strategickými
dokumenty, přestože u řady investic takové vazby existují. Např.
přístavba školy MZŠ byla zahájena a provedena na základě
demografického vývoje dokumentovaného demografickou studií,
chybějící kanalizace je budována s vědomím, že je její dobudování
obsažené ve strategickém plánu. Proces provazování investic s
akčními plány či cíly strategických dokumentů však není doposud
exaktně nastaven.

Silné stránky:

zpracované strategické dokumenty

Strategický plán

Dopravní generel

Cyklogenerel

Demografický průzkum

Interní směrnice pro strategické plánování

Existence interní směrnice pro vzdělávání zaměstnanců v oblasti
strategického plánování

Slabé stránky:

nedodržování směrnice pro strategické plánování

nevyplňování karet projektů

nevyhodnocování ročních indikátorů strategického plánu

neprobíhá školení v oblasti strategického plánování a řízení

Příležitosti:

1.1.C Provázanost investic,
rozpočtu a rozpočtového výhledu
na rozvojové dokumenty města

Ano

V plánování finančních prostředků a
zejména změn v rozpočtu často
převládá operativa na úkol
přesného naplánování akcí v
podobě Akčních plánů vycházejících
ze strategických dokumentů.
Přestože má ÚMČ řadu interních
předpisů, strategické plánování a
řízení vykonává spíše formálně a
předpisy nejsou dodržovány.

1.1.4 Existuje provázanost ostatních koncepčních dokumentů (plány jsou integrované – vzájemně
provázané) včetně doložení připravenosti municipality efektivně reagovat na mimořádné situace a nové
výzvy (např. klimatické změny, vnitřní a vnější migrace a podobně)?

Sebehodnocení 0 ?

1.1.5 Byla provedena optimalizace veřejných služeb (ZŠ a MŠ, sociální služby, technické služby apod.) a
úřadu tak, aby byl systém služeb efektivní a odpovídal místním podmínkám, a to včetně schopnosti
reagovat na změny?

Sebehodnocení 0 ?

1.1.6 Existuje provázanost investic se schválenými rozvojovými dokumenty?

Sebehodnocení +1 ?

http://praha21.cz/informace/strategicke-dokumenty
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naplnit interní předpis a dodržovat zásady strategického řízení a
plánování

provádět školení zaměsntanců dle stanoveného předpisu

Hrozby:

hrozba nenaplňování strategie

cíle mohou být plněny pouze částečně

nenaplňování efektivity a účelnosti

 

Provázanost rozpočtového výhledu na dokumenty neexstuje. K
plánování a finančnímu rozpočtování se často přistupuje operativně,
což má za následek, že se realizuje řada projektů mimo Akční plán
či strategie či koncepce. Na druhou stranu je někdy obtížné
plánovat realizaci investičních zakázek realizující HMP na území
spravované MČ, protože nedostatek finančních prostředků a
soupeření starostů o investice právě pro jejich projekty často
neumožňuje vazbu rozpočtového výhledu na interní dokumenty
úřadu.

 

1.1.C Provázanost investic,
rozpočtu a rozpočtového výhledu
na rozvojové dokumenty města

Ano

MČ usiluje o zavedení systému
kvality a zlepšení procesu ve vztahu
k strategickému a taktickému
způsobu řízení projektů a financí.

MČ každoročně sestavuje zdrojově
vyrovnaný rozpočet a a v průběhu
roku investiční finanční vlastní
prostředky zapojuje pouze z rezerv
z minulých let, které si vytvoří. MČ
doposud nezahájila proces zavádění
systému kvality, i přestože zavedení
systému kvality zvažuje.

Model „Dělat správné věci správně“ zatím nenaplňuje dostatečně.
MČ Praha 21 přistoupila k realizaci místní Agendy ve volebním
období 2010-2014, doposud se však nepodařilo nastavit základní
procesy na úřadě městské části, kterými by systematicky tento
model prosazovala.

Rozpočet je sestavován jako vyrovnaný, každoročně se provede
zásadní úspora prostředků z rozpočtu.

 

1.2.A Pravidla pro zdravé
�nancování a míry zadlužování

Ne

1.2.B Orientace na občany /
zákazníky

Ano

1.2.D Ekologické chování úřadu a
městských organizací, úspory a
opatření proti plýtvání

Ano - třídění odpadu v celé MČ

MČ nezpracovává žádné rizikové
analýzy, doposud nemá zaveden
jakýkoliv interní systém kvality
(CAF, ISO), který by pomohl zlepšit
procesy. Přesto má řadu interních
dokumentů a směrnic, které ovšem
doposud neumí účelně naplnit.

V rámci přistoupení k místní Agendě 21 rovněž MČ Praha 21
přistoupila k principu udržení a schvalování zdrojově vyrovnaného

1.2.A Pravidla pro zdravé
�nancování a míry zadlužování MČ zapojuje vlastní finananční

prostředky pouze v průběhu roku a

1.1.7 Existuje provázanost provozního rozpočtu a výhledu s činnostmi obsaženými ve schválených
rozvojových dokumentech?

Sebehodnocení 0 ?

1.2 Řízení při správě a rozvoji - efektivní a účelné vykonávání činností, aktivit, naplňování
plánů
(dělat věci správně, systematický manažerský postup k řešení slabých stránek udržitelného rozvoje)

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

Celkové hodnocení oblasti 1.2 Řízení při správě a rozvoji - efektivní a účelné vykonávání činností, aktivit,
naplňování plánů

Sebehodnocení +1 ?

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

1.2.1 Naplňuje město při správě a řízení území model „Dělat správné věci správně“ z hlediska provádění,
a to včetně přístupu města k zásadám zdravého �nančního řízení (provozní přebytek, systém vnitřní
kontroly – 3E, využívání příležitostí a snižování rizik atd.)?

Sebehodnocení +1 ?

1.2.2 Existují přiměřená vnitřní pravidla pro zadlužování města a jsou tato pravidla dodržována?

Sebehodnocení 0 ?
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rozpočtu. MČ tedy nemá dluhy a tato interní pravidla jsou zatím
bezpředmětná.

 

Ne

Pravidla nejsou, MČ nemá potřebu
pravidla zavádět, hospodaříme s
přebytkem.

to z ušetřených financí z minulých
let. Každý rok schvaluje vyrovnaný
rozpočet.

Na druhou stranu jsme městská
část s nejvyšším počtem
rozpočtových změn v průběhu roku,
což svědčí o špatném způsobu
plánování a řízení finančních
prostředků.

Úřad se nachází ve středu obce, snadno dosažitelný pro většinu
občanů

před úřadem bylo na konci minulého volebního období
vybudováno dostatečné množství parkovacích míst pro občany

jsou vybudovány stojany pro cyklisty i invalidní spoluobčany

u úřadu funguje telefonní budka s telefonním aparátem a
telefonním seznamem dostupná 24 hodin

byla vybudována elektronická úřední deska u budovy úřadu

byla vybudována elektronická deska v budově Polyfunkčního
domu včetně možnosti procházení internetovými stránkami s
dostupostí 24 hodin

byla rozšířena budova ÚMČ o přístavbu Policie ČR a tím došlo k
centralizaci služeb potřebných pro občany na jedno místo

byla vytvořena mobilní aplikace pro přenos zpráv z úřadu k
občanům dostupných 24 hodin

úřední deska je dostupná mobilní aplikací 24 hodin

občané mohou mobilní aplikací podávat úřadu podněty a hlášení
nedostatků v různých oblastech života

slabou stránkou je, že úřad MČ Praha 21 není bezbariérový

témata z Veřejných fór občanů přenášíme do akčních plánů (viz
strategické dokumenty http://praha21.cz/informace/strategicke-
dokumenty )

 

1.2.B Orientace na občany /
zákazníky

Ano

ÚMČ Praha 21 doposud nezačal systematicky zavádět systém
kvality na svém úřadě, tedy výkonnost a kvalitu běžně nevykazuje.
Od podzimu 2016lv rámci projektu Národní sítě Zdravých měst a s
nově obsazenou funkcí tajemníka úřadu realizuje projekt prvotního
systematického zavádění kvality do úřadu.

Příležitosti:

realizovat projekt zavádějicí kvalitu

do organizační struktury úřadu implementovat pozici
zodpovědnou za systematizaci

- kvality

-projektů

-strategie

 

1.2.C Výkonnost a kvalita 

vysoká  verbální hodnocení Systém kvality nezačala doposud
realizovat žádná ze zřízených
organizací MČ včetně ÚMČ. Přesto
rozhodnutí o zavedení systému
kvality bude učiněno ještě v tomto
roce.

 

MČ využívá převážně elektronickou komunikaci formou mailů, e-
spis (elektronická spisová služba), na sdílení projektů KB
(Kanboard).

V rámci úřadu probíhají jednání Strategického
týmu. http://www.praha21.cz/informace/strategicky-tym?
highlight=WyJzdHJhdGVnaWNrXHUwMGZkIiwidFx1MDBmZG0iLCJzd
HJhdGVnaWNrXHUwMGZkIHRcdTAwZmRtIl0=

MČ Praha 21 zřizuje 4 mateřské školky a 1 základní školu. Zde
probíhá i spolupráce na projektech a akcích pořádaných MČ Praha
21. Např. v rámci Týdne zdraví - pro školu pravidelně připravujeme
Klimatické snídaně. Dále MČ spolupracuje se Žákovských
zastupitelstvem (ŽZ). Členové ŽZ se účastní vybraných veřejných
projednání a pravidelně i Veřejného fóra, kde mají přímo vyčleněn
žákovský stůl. V srpnu 2017 vznikl nový spolek přátel školy (MČ

1.2.C Výkonnost a kvalita 

vysoká  verbální hodnocení Jsou zavedeny standartní způsboy
komunikace, ve velké míře je
využívání elektronická komunikace.

1.2.3 Lze na konkrétních aktivitách a činnostech prokázat orientaci úřadu a jeho organizací na občana a
jeho oprávněné potřeby (otevírací doba, dostupnost …)?

Sebehodnocení +1 ?

1.2.4 Prokazuje městský úřad a klíčové organizace města při běžném chodu výkonnost a kvalitu (např.
pomocí zlepšujícího se trendu nebo pomocí benchmarkingu)?

Sebehodnocení +1 ?

1.2.5 Jsou zavedeny efektivní způsoby komunikace v rámci samosprávy, úřadu a organizací řízených
městem?

Sebehodnocení +1 ?

http://praha21.cz/informace/strategicke-dokumenty
http://www.praha21.cz/informace/strategicky-tym?highlight=WyJzdHJhdGVnaWNrXHUwMGZkIiwidFx1MDBmZG0iLCJzdHJhdGVnaWNrXHUwMGZkIHRcdTAwZmRtIl0=
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není jeho zřizovatelem) se který MČ Praha 21 navázala komunikaci
a spolupráci v oblasti regionálního školství. V neposlední řadě
probíhá rovněž spolupráce s MAP (místní akční plán rozvoje
vzdlávání). http://www.praha21.cz/projekty/map

Kulaté stoly:

http://www.praha21.cz/aktuality/5656-zapis-z-kulateho-
stolu-na-tema-skolstvi?
highlight=WyJrdWxhdFx1MDBmZCIsInN0XHUwMTZmbCIsI
mt1bGF0XHUwMGZkIHN0XHUwMTZmbCJd

http://www.praha21.cz/aktuality/5669-zapis-z-kulateho-
stolu-k-vyuziti-levelu?highlight=WyJ6XHUwMGUxcGlzIl0=

http://www.praha21.cz/aktuality/5658-zapis-z-kulateho-
stolu-k-dopravnim-tematum?
highlight=WyJ6XHUwMGUxcGlzIl0=

ÚMČ Praha 21 i zřízené příspěvkové organizace se v rámci své
samostatné činnosti snaží chovat ekologicky. Zejména školky a
základní škola má řadu výchovných programů, které mladou
generaci seznamují s vlastním pojmem ekologie, pořádáme
kampaně typu Den Země, na kterých veřejnost seznamujeme s
principy chování a potřebou podpory udržitelného rozvoje. Na
druhou stranu nejsou stanoveny žádné interní předpisy, které by
princip ekologického chování zakotvily do fungování úřadu,
častokrát je upředňostňován princip efektivity - tedy nízké ceny.
Zde je prostor pro nastavení obecných pravidel. Skutečnost, že 1/2
katastrálního území jsou lesní pozemky a les má městská část ve
svém znaku i názvu na druhou stranu zvyšuje povědomost o
principech ekologie u občanů městské části.

Na úřadě a v některých školách probíhá třídění odpadu (papír,
plasty), sběr baterií, probíhá charitativní sběr víček, snižování
energetické náročnosti budov.

 

1.2.D Ekologické chování úřadu a
městských organizací, úspory a
opatření proti plýtvání

Ano - třídění odpadu v celé MČ

Úřad se snaží chovat ekologicky, ale
doposud nemá reálné důkazy na
svých webových stránkách, které
by podepřely toto hodnocení.

Systematické kroky a opatření proti plýtvání doposud MČ Praha
21 nepřijala a v této oblasti má značné rezervy. Na úřadě i v
ostatních příspěvkových organizací nezávisle na sobě a bez
systémové podpory probíhají dílčí projekty a akce ke snižování
např. energetických nákladů na provoz budov (topení, osvětlení,
spotřeba vody), ale opatření nejsou systematická a dostatečná, bez
stanovených pravidel, procesů a zejména dosahu na zřízené
organizace škol a školek.

 

1.2.D Ekologické chování úřadu a
městských organizací, úspory a
opatření proti plýtvání

Ano - třídění odpadu v celé MČ

Systematické kroky a opatření
zatím MČ nepřijala, ale i přesto
dochází ke snižování energetických
nákladů na provoz budov.

MČ v minulých letech zpracovala
studii transparentnosti a velkou
většinu klíčových dokumentů
zveřejňuje na svých webových
stránkách (viz
http://praha21.cz/informace/strategicke
dokumenty). Pořádá řadu
každoročně opakujících se kampaní
akcí ve spolupráci se svými
zřízenými organizacemi a spolky,
komunikuje s občany
prostřednictvím mobilních
technologií, mailingů, veřejných
kulatých stolů a fór.

1.2.6 Chová se úřad a organizace města ekologicky?

Sebehodnocení +1 ?

1.2.7 Přijímá úřad a organizace města opatření proti nehospodárnému zacházení se zdroji?

Sebehodnocení +1 ?

1.3 Řízení při správě a rozvoji - komunikace a partnerství
(správně komunikovat)

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

Celkové hodnocení oblasti 1.3 Řízení při správě a rozvoji - komunikace a partnerství Sebehodnocení +1 ?

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

1.3.1 Naplňuje město při správě a řízení území model „Dělat správné věci správně“ (viz obrázek) z
hlediska správné komunikace?

http://www.praha21.cz/projekty/map
http://www.praha21.cz/aktuality/5656-zapis-z-kulateho-stolu-na-tema-skolstvi?highlight=WyJrdWxhdFx1MDBmZCIsInN0XHUwMTZmbCIsImt1bGF0XHUwMGZkIHN0XHUwMTZmbCJd
http://www.praha21.cz/aktuality/5669-zapis-z-kulateho-stolu-k-vyuziti-levelu?highlight=WyJ6XHUwMGUxcGlzIl0=
http://www.praha21.cz/aktuality/5658-zapis-z-kulateho-stolu-k-dopravnim-tematum?highlight=WyJ6XHUwMGUxcGlzIl0=
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Při správě a řízení území tento princip městská část doposud
nenaplňuje. Je to dáno úrovní procesů v této oblasti správy a úrovní
vedení úřadu městké části, ve které chybí řada interních předpisů,
které by zakotvily povinnosti a pravidla k projednávání důležitých
územních záležitostí s občany. Protože územní plán je v kompetenci
HMP, je situace komplikovaná i z tohoto pohledu. Městská část má
minimum projektů na vlastních pozemcích, většina rozvojových
aktivit vzniká na soukromých pozemcích a tím je i do značné míry
ovlivněn způsob projednávání a prosazování záměrů městské části.

MČ se snaží chovat transparentně, zapojovat občany do
spolurozhodování v podobě veřejných fór, kulatých stolů a
zveřejňování informací viz http://praha21.cz/informace/strategicke-
dokumenty

Rozšiřujeme způsoby komunikace prostřednictvím kiosků /úřad,
knihovna/, mobilní aplikace, elektronické úřední desky a pod.

 

1.3.A Veřejná projednávání 
Ano - např. Veřejné fórum,
Kulaté stoly

1.3.B Transparentní úřad 

Informace jsou dostupné na
webu MČ, případně na úřední
desce.

1.3.C Partnerství a synergie 

Ne

Realizujeme místní Agendu 21 a
snažíme se komunikaci o věcech,
které děláme, zlepšovat a zapojovat
občany i do spolurozhodování.

Ne zcela všech, ale v rámci realizace a přistoupení k místní Agendě
21 se o to snaží. Úroveň řízení ÚMČ však doposud není na takové
kvalitativní úrovni, neexistuje řada důležitých předpisů a nebo sice
existují, ale nejsou vykonáváné a kontrolované. Situace by se měla
velmi rychle změnit po obsazení funkce tajemníka úřadu.
Podstatnou chybou projednávání je i skutečnost, že městská část
doposud neumí projednávat projekty v době, kdy je lze
připomínkami občanů snadno měnit. Na druhou stranu čím dál tím
více pracovníci úřadu získávají zkušenosti, které k dobrému
naplnění tohoto principu v budoucnu využijí.

Přesto MČ pořádá řadu kulatých stolů k aktuálním tématům.

viz http://praha21.cz/informace/strategicke-dokumenty

 

 

1.3.A Veřejná projednávání 
Ano - např. Veřejné fórum,
Kulaté stoly

Pořádáme kulaté stoly, veřejná fóra.

Výroční zpráva byla zveřejňována v minulém volebním období. Po
změně vedení radnice bylo usnesení o povinnosti úřadu pořizovat
výroční zprávu revokováno a povinnost veřejnosti předkládat roční
výroční zprávy Úřadu byla zrušena. Rada každoročně projednává
výroční zprávy zřízených příspěvkových organizací (školky, škola),
které však doposud nezveřejňuje. S jejich zveřejňováním se počítá
v rámci projektu zveřejňovat veškeré přílohy usnesení rady a
zastupitelstva mč (anonymizované).

viz http://praha21.cz/informace/strategicke-dokumenty

 

1.3.B Transparentní úřad 

Informace jsou dostupné na
webu MČ, případně na úřední
desce.

V letech 2010-2014 byly
zpracovávány obsažné výroční
zprávy (viz dokumenty), v novém
volebním období bylo usnesení rady
revokováno a zprávy nejsou
zpracovávány z důvodu časového
vytížení pracovníků úřadu.

Analýza stížností a podnětů se neprovádí, vše je řešeno v intencích
požadavků zákona.

Stížnosti, petice a podněty občanů řeší odbor kanceláře starostky.
Občané mohou své podněty (např. závady na komunikacích - díry
na silnici, černá skládka) hlásit pomocí mobilní aplikace, kde můžou
vložit i fotografii daného místa.

1.3.B Transparentní úřad 

Informace jsou dostupné na
webu MČ, případně na úřední
desce.

Tím, že úřad nemá zaveden systém
kvality, nepracuje ani v tomto
ohledu na indikátorech, které by
tento stav zviditelnily a bylo
nastaveno jeho vyhodnocování.

Ačkoliv se vedení městské části snaží prosazovat principy
transparentnosti, doposud ne všechny jsou realizovány. Rada přijala
řadu usnesení pro podporu transparentnosti, avšak řada z nich
doposud nebyla naplněna. Jedná se např. o zveřejňování všech
anonymizovaných příloh usnesení rad a zastupitelstev, velké
rezervy má úřad s projednáváním a zveřejňováním projektů,
projektových dokumentací a záměrů. Na druhou stranu je všem
zastupitelům umožněn dálkový přístup k řadě agend, kterými jsou
usnesení včetně příloh, interní předpisy úřadu a pod. Pozitivní je i
zveřejňování otevřených dat (byly publikovány kompletní datasety
všech přijatých faktur za posledních 6 let a seznam veškerého
majetku městské části včetně zodpovědných osob, kteří mají
majetek přidělen. To považujeme za jednoznačný důkaz a
přistoupení k prosazování principu transparentnosti v naší městské
části. Do budoucna budeme rozšiřovat datasety Otevřených dat a

1.3.B Transparentní úřad 

Informace jsou dostupné na
webu MČ, případně na úřední
desce.

Vše je zveřejňováno a/nebo
poskytováno v souladu se
zákonem, zveřejňovány jsou i
další dokumenty nad rámec
požadavku zákona.

Městská část v minulých letech pro
transparentnost zavedla řada
systémů, které dokládá
rozcestníkem strategickcých
dokumentů.

Sebehodnocení 0 ?

1.3.2 Provádí úřad a organizace města veřejná projednávání (či obdobné formy) při všech důležitých
rozhodováních?

Sebehodnocení +1 ?

1.3.3 Zveřejňuje město a jeho organizace pravidelně výroční zprávu (nebo obdobnou zprávu)?

Sebehodnocení 0 ?

1.3.4 Existuje analýza stížností nebo podnětů od občanů, jsou přijímána opatření k jejich řešení?

Sebehodnocení +1 ?

1.3.5 Lze o úřadu a organizacích města říci, že jsou transparentní a informace jsou dostupné?

Sebehodnocení +1 ?

http://praha21.cz/informace/strategicke-dokumenty
http://praha21.cz/informace/strategicke-dokumenty
http://praha21.cz/informace/strategicke-dokumenty
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zpřístupníme anonymizované dokumenty projednávané ve vedení
městské části. Mobilní aplikace umožňuje vzdálený přístup k úřední
desce i s možností podávat podněty. Úřad dál bude prosazovat
postupný přechod se zaváděním kvality na úřad, postupnou
digitalizaci agend (zejména těch, kteří v samosprávě pomohou
zveřejňováním datasetů, které k prosazování transparentnosti
přispějí.

Všechny dokumenty jsou uvedeny v kapitole 1.1.1 nebo na
rozcestníku stránek
úřadu: http://praha21.cz/informace/strategicke-dokumenty

 

 

Ano, částečně.

Na konci roku 2013 rada zpracovala studii transparentnosti , která
obsahovala i problematiku korupce.

Chod úřadu rozčlenila do 9 kapitol:

1 Transparentní rozhodování volených orgánů

2 Transparentní úřad jako služba občanům
 Sytém OPEN neboli on-line úřad

 Vyřizování stížností občanů
 Veřejné pracovní kalendáře a záznamy ze služebních cest

 Přijímaní darů: nulová tolerance

3 Transparentní poskytování informací
 Prostor pro diskusi a alternativní názory

 Demokratické radniční periodikum
 Předpis pro komunikaci s médii

 Kulaté stoly

4 Transparentní hospodaření
 Veřejně přístupná centrální evidence smluv

 Přehled hospodaření s nemovitým majetkem
 Přehled faktur

5 Transparentní veřejné zakázky
 Rozdělení odpovědností za jednotlivé části procesu veřejné zakázky

 Databáze veřejných zakázek
 Záměry veřejných zakázek

 Elektronické tržiště
 Externí audit veřejných zakázek

 Zveřejňování zápisů ze zasedání hodnotících komisí

6 Transparentní vnitřní kontrola
 Zveřejňování výsledků interní kontroly

 Kontrolní skupina pro veřejné zakázky
 Principy interního auditu

7 Transparentní whistleblowing
 Protikorupční ombudsman

 BKMS systém
  

8 Transparentní veřejné obchodní společnosti
 Podrobný přehled obchodních společností

 Obsazování orgánů veřejných obchodních společností
 Odměny za zastupování samosprávy v obchodních společnostech

 Přístup zastupitelů ke všem informacím
 Aplikování režimu zákona 106/1999

 Aplikování protikorupčních opatření samosprávy
 Zákaz zakládání dceřiných společností

9 Transparentní protikorupční strategie
 Hlaste korupci starostovi

 Vytvoření pracovní skupiny
  

Dále byl zpracován audit a byly systémově zaváděny prvky na
podporu transparentnosti. V současném volebním období byly
zveřejněny v rámci otevřených dat datasety ke smlouvám, přehledy
všech přijatých faktur za 5 let, seznamy veškerého majetku ve
vlastnictví MČ.

 

1.3.B Transparentní úřad 

Informace jsou dostupné na
webu MČ, případně na úřední
desce.

V minulém období MČ zpracovala
koncepci, následně audit a systém
interních opatření, které řešily i tuto
problematiku. Následně bylo
rozhodnuto o zveřejňování řady
datových sad a dokumentů, které
tyto aktivity dokumentují.

Komunikační kanály jsou částečně popsány v interním předpisu
ÚMČ Praha 21, nicméně tento předpis není vedením úřadu
vyžadován a kontrolován, tedy ne vždy dodržován. Na úřadě nejsou
dostatečně popsány a v pracovních smlouvách zakotveny povinnosti
pracovníkům úřadu, kteří by komunikaci s občany měly zajišťovat.
Doposud převládá představa, že místní Agendu realizuje
koordinátorka místní Agendy 21.

1.3.B Transparentní úřad 

Informace jsou dostupné na
webu MČ, případně na úřední
desce.

existuje interní směrnice úřadu ke
komunikaci s občany. Není však
mnohdy naplněna a dodržována.

1.3.6 Přijímá úřad a jeho organizace opatření proti snížení rizik korupce?

Sebehodnocení +1 ?

1.3.7 Jsou popsány a optimalizovány komunikační kanály s veřejností?

Sebehodnocení +1 ?

http://praha21.cz/informace/strategicke-dokumenty
http://dms.praha21.cz/share/s/69ivMywMS3Kmxd2N0j_-LQ
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Zatím ojediněle, ale MČ Praha 21 má zájem v této činnosti
pokračovat, zejména na úrovni spolupráce se spolky působících na
území městské části. Konkrétně lze zmínit spolupráci se spolkem
Veselý Újezd, který každoročně na základě dohodnutého partnerství
pořádá Čarodejnice - setkání občanů na polyfunkčním hřišti v rámci
připraveného programu. Původně byla několika spolky každoročně
předkládána žádost o přidělení grantu na tuto aktivitu, postupně
jsme se domluvili na přímé podpoře promítnuté přímo do rozpočtu a
dohodě několika újezdských spolků na konkrétní spolupráci při
organizováí této každoroční aktivity. Obdobně chce městská část
takto pokračovat i v rámci jiných každoročně pořádaných kampaní.

MČ Praha 21 v roce 2016 a 2017 pořádala akci pro veřejnost Týden
zdraví. Na této akci se podílely i místní spolky a sportovní
organizace. (např. Rárášek z Újezda - Kolodění).

http://www.praha21.cz/informace/tyden-zdravi?
highlight=WyJ0XHUwMGZkZGVuIiwiemRyYXZpIiwidHlkZW4gemRyY
XZpIl0=

http://www.praha21.cz/aktuality/6187-tydne-zdravi-v-ujezde-nad-
lesy

Dlouhodobě probíhá spolupráce se spolkem NEPOSEDA, který pro
MČ Praha 21 zajišťuje terénní práce v oblasti protidrogové prevence
a prevence vandalismu, projekt AUTOBUS a
KŘIŽOVATKA. http://neposeda.org/

Spolek Tři pro zdraví za finančncí podpory MČ Praha 21 pořádá
pravidelně Seriál tří závodů, kterých se účastní závodníci z celé
ČR. http://www.triprozdravi.cz/

Ve spolupráci se spolkem SOSák, je pravidelně pořádán Masopust.
Kdy průvod prochází několika obcemi. V roce 2017 předávala
masopustní právo starostka MČ Praha 21. 

http://www.praha21.cz/aktuality/5897-masopust?
highlight=WyJtYXNvcHVzdCJd

1.3.C Partnerství a synergie 

Ne Partnerství jsou vytváření se spolky
převážně v naší MČ.

 V roce 2013 byl proveden průzkum
ECI, který prokázal, že občané jsou
spokojeni (celkově 5. místo v ČR),
průzkum je naplánován po pěti
letech na rok 2018

 

Metodika provedení šetření ECI A.1 existuje a je publikována na
webových stránkách. Pravidelné měření spokojenosti občanů s
fungováním ÚMČ Praha 21 (např. měsíční) není realizováno a
neexistuje k němu konkrétní metodika.

Průzkum spokojenosti byl proveden v roce 2013. MČ Praha 21
plánuje průzkum každých 5 let, tedy další bude v roce 2018. Odkaz
v sekci Průzkumy v 1.1.1

viz http://praha21.cz/informace/strategicke-dokumenty

 

 

1.4.A Spokojenost občanů s
místním společenstvím MČ zpracovala průzkum

spokojenosti podle evropských
standardů ECI, nemá doposud
žádnou časovou řadu. Další
průzkum je plánován na rok 2018.

Průzkumy ECI A.1 a A.3 jsou vyvěšeny na webových stránkách ÚMČ
Praha 21 ( sekce
průzkumy http://praha21.cz/informace/strategicke-dokumenty ),
byly publikovány ve Zpravodaji.

1.4.A Spokojenost občanů s
místním společenstvím Průzkum byl publikován běžnými

kanály MČ.

1.3.8 Jsou vytvářena vhodná partnerství? Lze na konkrétních případech prokázat synergické efekty?

Sebehodnocení 0 ?

1.4 Spokojenost obyvatel s kvalitou života

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

Celkové hodnocení oblasti 1.4 Spokojenost obyvatel s kvalitou života Sebehodnocení +1 ?

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

1.4.1 Existuje metodika šetření spokojenosti?

Sebehodnocení 0 ?

1.4.2 Jsou s výsledky seznamováni zastupitelé a veřejnost?

Sebehodnocení 0 ?

http://www.praha21.cz/informace/tyden-zdravi?highlight=WyJ0XHUwMGZkZGVuIiwiemRyYXZpIiwidHlkZW4gemRyYXZpIl0=
http://www.praha21.cz/aktuality/6187-tydne-zdravi-v-ujezde-nad-lesy
http://neposeda.org/
http://www.triprozdravi.cz/
http://www.praha21.cz/aktuality/5897-masopust?highlight=WyJtYXNvcHVzdCJd
http://praha21.cz/informace/strategicke-dokumenty
http://praha21.cz/informace/strategicke-dokumenty
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Indikátor spokojenosti ECI A.1 byl zpracován v roce 2013 dle
standardních metodik a lze jej tedy srovnávat s řadou měst. Toto
srovnání bylo zpracovatem provedeno (s těmi, kteří publikovali své
výsledky testu A.1 k danému termínu našeho průzkumu) a srovnání
dopadlo pozitivně. Nutné ale také poznamenat, že městské části
mají svá specifika, které nelze běžně s ostatními městy porovnávat.
Např. jako okrajová městská část máme v průzkumu A.3 - Dopravní
mobilitě extrémní hodnoty v každodenním dojížděním za prací
automobilem pouze jednou osobou - což je dáno polohou naší
městské části na okraji Prahy a faktem, že Praha je natolik
dopravně dostupná, že nabízí využitená pracovní místa v celém
svém území i pro občany Újezda nad Lesy. Důkladné a důsledné
srovnání výsledků průzkumu A.1 bude provedeno až po dalším
měření, protože již je bude možné porovnat s minulým měřením v
roce 2013, ale také s mnohem větším počtem měst, které od této
doby tento průzkum podle stejných metodických pravidel
zpracovaly.

viz sekce průzkumů http://praha21.cz/informace/strategicke-
dokumenty

 

 

1.4.A Spokojenost občanů s
místním společenstvím MČ v roce 2013 bylo na 5. místě v

ČR.

Jedinný průzkum spokojenosti byl proveden v rámci realizace
strategického plánu v minulém volebním období a byly provedeny
dva průzkumy - spokojenost s místním společenstvím ECI A.1 a
Mobilita a místní přeprava ECI A.3. Protože doposud nebyl proveden
další průzkum, nelze vyhodnocovat trend.

 

1.4.A Spokojenost občanů s
místním společenstvím MČ považovala výsledky hodnocení

spokojenosti občanů za dobré a
nezpracovala žádná opatření ke
zlepšení výsledků.

V roce 2013 byl proveden průzkum spokojenosti s místním
společenstvím. Byl to první průzkum dle přesně stanovené
metodiky, který doposud nebyl opakován. Není tedy doposud
hodnocen trend. Protože výsledky spokojenosti občanů nebyly
vedením městské části hodnoceny negativně, nejsou tyto výsledky
brány na zřetel při běžném rozhodování v městké části. V rámci
strategického plánu vytvářeném ve stejném volebním období tedy
nebyl ani stanoven cíl či opatření, tyto výsledky spokojenosti
zlepšit. Přesto je tento průzkum zařazen jako hlavní indikátor
strategického plánu a bude pravidelně vyhodnocován. Přestože má
Úřad směrnici na realizaci strategického plánování včetně
stanovených indikátorů a povinnosti každoročně tyto indikátory
vyhodnocovat, tato povinnost doposud z důvodu ne zcela ochotného
vedení radnice, nebyla naplněna. Tento úkol čeká na nové vedení
úřadu, které počítá s velkou revizí všech interních směrnic a jejich
postupnou realizací a zavádění do běžného života úřadu.

V roce 2017 poprvé MČ provedla ověření výsledků Veřejného fóra
občanů pomocí sociologické studie a řadu takto vyhodnocených
požadavků zapracovala do investičního plánu pro budoucí období.

viz sekce průzkumů http://praha21.cz/informace/strategicke-
dokumenty

 

 

1.4.A Spokojenost občanů s
místním společenstvím MČ provádí průzkumy ale na druhou

stranu zná možnosti svého
zlepšování.

MČ začala důsledně spolupracovat s
architektem IPR Praha a společně
připomínkují velké stavební projekty
v území. Přesto není v ÚMČ pozice
úředníka, který by systematicky
pracoval s plánovanými projekty.
Tuto roli převzala Komise územního
rozvoje, která však vydává pouze

1.4.3 Lze doložit trend v hodnocení spokojenosti případně srovnání s jinými městy?

Sebehodnocení 0 ?

1.4.4 Je provedena analýza výsledků, a to zejména v případě negativního trendu?

Sebehodnocení 0 ?

1.4.5 Přijímají se opatření na základě provedení šetření?

Sebehodnocení 0 ?

1.5 Rozvíjení racionálního funkčního využití a prostorového uspořádání území

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

Celkové hodnocení oblasti 1.5 Rozvíjení racionálního funkčního využití a prostorového uspořádání území Sebehodnocení 0 ?

http://praha21.cz/informace/strategicke-dokumenty
http://praha21.cz/informace/strategicke-dokumenty
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doporučení a nemá dostatečný
prostor detailně pracovat se záměry
investorů.

V minulosti tento princip velmi hluboce zanedbávala a umístila
několik staveb generující dopravu na nevhodná místa. Jedná se
např. o stavbu supermarketu Lidl, který byl umístěn zcela v centru
obce v bezprostřední blízkosti klíčové křižovatky v Újezdě nad Lesy
a provoz návštěvníků obchodního řetězce tento provoz na
křižovatce velmi ovlivňuje.

Protože je však Újezd nad Lesy tranzitní městskou částí, přes
kterou vede hlavní tah od Kolína, doposud nebyl realizován obchvat
Újezda a dopravní zatížení městské části je významné, jsou
hlediska a otázky dopravy s každou novou stavbou nyní zvažovány
mnohem realističtěji. Je uplatňován princip nezhoršovat již tak dost
špatný stav.

Největší vliv dopravní stavby na životní prostředí mč očekává ve
výstavbě přeložky 1/12. V řízení této stavby podala řadu
připomínek na ochranu našich občanů:

http://praha21.cz/aktuality/6129-eia-pripominky-mc-praha-21-k-
prelozce-silnice-i-12?highlight=WyJlaWEiXQ==

 

1.5.A Kompaktnost městské
zástavby

94%  %
MČ v minulosti učinila řadu
koncepčních chyb při umisťování
staveb (Lidl uprostřed obce,
benzínová pumpa v obci).

Dnes již usiluje o minimalizaci
dopravní zátěže na obyvatele a
veřejný prostor.

V podmínkách městské části, kdy je územní rozvoj v kompetenci
HMP je tato situace velmi obtížná, ba skoro nemožná, protože
platnému územnímu plánu vyhovují i stavby, které udržitelnost
nepodporují.

Navíc Újezd nad Lesy je významně zatížen dopravou plynoucí z
provozu silnice I. třídy I/12 (Kolín-Praha) a obchvat městské části je
plánován až po roce 2022 s návazností na vybudování Pražského
okruhu. Ve svých připomínkách však městská část hájí zachování a
zlepšení životního prostředí.

Připomínky k přeložce 1/12:

http://praha21.cz/aktuality/6129-eia-pripominky-mc-praha-21-k-
prelozce-silnice-i-12?highlight=WyJlaWEiXQ==

Žaloba investora proti rozhodnutí MČ (samosprávy) neposkytnout
souhlas s výstavbou sítí k záměru, který dle názoru MČ není ve
veřejném zájmu.

http://praha21.cz/aktuality/5880-soud-rozhodl-ve-veci-zaloby-
spirit-finance-a-s

 

1.5.B Urbanistická struktura 

1.5.D Dostupnost veřejných parků,
prostranství a služeb

100  % obyvatel

MČ usiluje o zlepšení situace ve
využívání území. Nicméně platný
územní plán povoluje i stavby, které
by byly nad rámec udržitelných
požadavků ze strany MČ.

Přesto však MČ na svých
požadavcích trvá a to i přes soudní
žaloby, kterými někteří investoři
proti MČ a HMP bojují.

 

Protože je územní plánování v kompetenci HMP, rolí městské části je
prosazovat řešení, ale bez možnosti rozhodovat. Územní plánování
v prostředí Prahy v současnosti tak nestabilní a komplikované, že
nemá ani cenu spekulovat a snažit se o prosazování koncepčních
řešení, protože nejsou jasná, známá a funkční pravidla, jak na této
práci spolupracovat. Vznik nového Metropolitního plánu je nejasný a
nejistý, současný plán v mném nevyhovuje a jeho platnost je
limitována rokem 2020 a změny územního plánu byly pozastaveny
či jsou projednávány v minimální podobě. To vše činí jakékoli
plánování v území velmi obtížné.

Veškeré plánovací dokumenty k území má MČ vystavené na
rozcestníku strategických dokumentů:

http://praha21.cz/informace/strategicke-dokumenty

1.5.C Nově navrhované zastavitelné
plochy

6%  % ploch
Co se týká územní plánovancí
dokumentace a územního plánu,
který je v kompetenci HMP, má.

Na druhou stranu aktuálně probíhá
připomínkování tkzv. Metropolitního
plánu, ke kterému se MČ vyjadřuje.
Nicméně se velmi obává, že ve
struktuře nového územního plánu
bude povoleno realizovat projekty,
se kterými MČ nebude souhlasit.

Situaci považujeme na špatnou a
snažíme se jí průběžně řešit
zapojováním odborných konzultantů
do připomínkování projektů,
zpracováváním koncepcí,
očekáváme, že v rámci
rekonstrukce struktury úřadu bude

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

1.5.1 Prosazuje obec při umisťování nových staveb požadavek, aby umístění negenerovalo zbytečnou
dopravní zátěž okolí a klidových zón obce?

Sebehodnocení 0 ?

1.5.2 Prosazuje město takovou funkční diferenciaci využití území, aby vyhovovala jak z hledisek fungování
města a jeho dopravní obsluhy, ale i zdravého životního prostředí a podmínek života obyvatel i
návštěvníků?

Sebehodnocení +1 ?

1.5.3 Má město jasnou vizi dalšího kvalitativního rozvoje města, obsaženou v ÚPD?

Sebehodnocení 0 ?

http://praha21.cz/aktuality/6129-eia-pripominky-mc-praha-21-k-prelozce-silnice-i-12?highlight=WyJlaWEiXQ==
http://praha21.cz/aktuality/6129-eia-pripominky-mc-praha-21-k-prelozce-silnice-i-12?highlight=WyJlaWEiXQ==
http://praha21.cz/aktuality/5880-soud-rozhodl-ve-veci-zaloby-spirit-finance-a-s
http://praha21.cz/informace/strategicke-dokumenty
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pamatováno i na úředníka, který
územní rozvoj bude mít na starosti. 

MČ zřídila Komisi územního rozvoje,
která zpracovává doporučení radě s
významnými i drobnými stavebními
záměry v území.MČ vnímá potřebu
úzké spolupráce s architekty na
tvorbě zejména veřejného prostoru,
např. rada v letošním roce zadala
zpracovat několik studií na území,
které v budoucnosti bude dotčené
stavbou přeložky 1/12 s napojením
na Pražský okruh a snaží se
negativní dopady z této budoucí
komunikace zmírnit výsadbou lesa
podél celé stavby. Výsledky však
považujeme doposud za
nedostatečné.

 

Městská část doposud takovou soutěž nevyhlásila. Úroveň plánování
v městské části není na takové úrovni, aby bylo možné tyto soutěže
zahrnout do časového harmonogramu výstavby. Městská část
doposud nemá zpracovány žádné interní předpisy v této oblasti.

1.6.A Využívání externí odborné
pomoci Chyby ve strategickém plánování a

špatný proces v alokaci finančních
prostřdků způsobují, že je na
přípravu investičních akcí velmi
krátký prostor a je vynecháván
článek architektonické soutěže a je
vybírán projektant, který má
nedostatečné zadání v otázkách
urbanistické nebo archnitektovnické
vize MČ. MČ musí pracovat na
změnách.

MČ  využívá spolupráci s místním architektem-urbanistou dle
alktuální potřeby. Trvalá spolupráce zasmluvněna není a není
systémová.

1.6.A Využívání externí odborné
pomoci MČ využívá služeb architekta,

občana městské části, se kterým v
posledním roce zahájila užší
spolupráci na přípravě studií.

 

Ano, projekční kancelář vždy vykonává pro MČ autorská dozor. Toto
je povinnost ze zákona

1.6.A Využívání externí odborné
pomoci MČ architektonické soutěže

doposud nerealizuje.

Standardním kritériem pro výběr dodavatele je cena. Standardní
podmínkou účasti ve výběrových řízeních jsou reference, které

1.6.B Projednávání velkých
investičních záměrů s veřejností

1.6 Udržitelné projektování a výstavba, podpora vysoce kvalitní architektury a stavebních
technologií

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

Celkové hodnocení oblasti 1.6 Udržitelné projektování a výstavba, podpora vysoce kvalitní architektury a
stavebních technologií

Sebehodnocení +1 ?

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

1.6.1 Vyhlašuje obec na projekty důležitých veřejných prostorů a staveb urbanistické nebo architektonické
soutěže ve spolupráci s ČKA?

Sebehodnocení 0 ?

1.6.2 Má město smluvně zajištěnou spolupráci se stálým městským architektem?

Sebehodnocení +1 ?

1.6.3 Uplatňuje město důsledně zásadu, že vítěz architektonické soutěže vykonává autorský dozor až do
dokončení stavby?

Sebehodnocení +1 ?

1.6.4 Uplatňuje obec při výběru projektanta a dodavatele pro veřejné stavby v obci kromě kritéria ceny i
kriterium kvality výsledku, tedy poměru užitné a výtvarné hodnoty k ceně?

Sebehodnocení 0 ?
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městská část zohledňuje. U zakázek menšího rozsahu je kvalita
vybírána oslovením konkrétního počtu konkrétních dodavatelů, o
kterých má městská část dobré reference nebo i vlastní zkušenost.
U několika staveb došlo k výměně projektantů, takže má městská
část vlastní zkušenost se špatnou prací projektantů. Proto se snaží
výše popsané principy využívat tak, aby poměr kvalita / cena /
transparentnost výběru dodavatele byly optimální.

 

0  počet MČ několikrát narazila na
projektanty, kteří byli vybráni pouze
na základě ceny a měla s nimi
špatnou zkušenost. Proto se snaží
do řízení oslovovat ty dodavatele,
kteří prokázali ve spolupráci s MČ
svou kvalitu.

Nicméně podmínky VŘ jsou často
pouze v rámci ceny, protože MČ
nemá zkušenosti s definováním
kritérií kvality, které by byly v
souladu se zákonnými ustanoveními
řízení.

Ne vždy, přestože má úřad zpracovanou interní směrnici ke
komunikaci či strategickému plánování a řízení, je řada zakázek
projednávána pouze na úrovni komisí  a někdy je diskuse tak
exekutivní, že finální řešení není představeno ani samotné RMČ.

1.6.B Projednávání velkých
investičních záměrů s veřejností

0  počet
MČ vybrané investiční záměry
projednává s veřejností v rámci
realizování principů MA21.

Chybí finanční prostředky na
výkupa revitalizaci Brownfields.
Nevyužitá území jsou mapována a
postupně zpracovávány studie na
jejich revitalizaci.

Nedošlo. Přesto má MČ dílčí přeměnu brownfields na zdravotní
středisko můžeme dokumentovat tímto článkem:

http://praha21.cz/slovo-starosty/6135-slovo-starostky-cervenec-
srpen-2017?
highlight=WyJpZGVhbCIsImx1eCIsImlkZWFsIGx1eCJd

 

1.7.A Přehled „brown�elds“ 

6%  počet, % (podíl z
rozvojových ploch) bez jednotky
(popis nových funkcí)

1.7.B Plocha „brown�elds“ na
území města

6%  % (podíl z celkové plochy
zastavěného území města)

Otázkou brownfields se MČ
systémově doposud nezajímala.
Přestože se snaží v dílčích
investičních výstavbách tuto tázku
řešit. Např. výše zmíná
rekonstrukce zdravotního střediska
namísto nefunkční továrny.

MČ nemá žádné plochy brownfields. Nicméně např. dosluhuje
budova bývalé knihovny, v současné době používané pro potřeby
lidové školy umění a jako skautská klubovna. Životnost budovy
bude končit a městká část plánuje na znovuvyužití pozemků pro
podobné účely. Stejně tak skautská klubovna, která byla v
havarijním stavu byla zcela zbourána a na stejném místě je v
současnosti realizovaná stavba nové budovy pro potřeby skautů.
Principy využívat již zastavěné pozemky a nezastavovat vždy stále
nové jsou městskou částí využívány. Snad i proto, že MČ má
minimum volných pozemků využitelných k zastavění.

1.7.C Využití „brown�elds“ 

0%  % Otázkou brownfields se MČ
systémově doposud nezajímala. viz
předešlý bod.

1.6.5 Uplatňuje město metodiku pro řízený proces projednávání velkých záměrů s veřejností?

Sebehodnocení +1 ?

1.7 Regenerace a znovu využití nevyužitých nebo nevhodně využitých pozemků a staveb

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

Celkové hodnocení oblasti 1.7 Regenerace a znovu využití nevyužitých nebo nevhodně využitých pozemků
a staveb

Sebehodnocení +1 ?

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

1.7.1 Došlo k regeneraci a znovu využití existujících brown�elds v zastavěném území města?
 

Sebehodnocení 0 ?

1.7.2 Udržuje si obec průběžně aktuální přehled o nevyužitých nebo nevhodně využitých objektech a
plochách v současném zastavěném území města, vhodných pro nová využití („brown�elds“), které je
možné využít pro potřeby obce nebo nabízet investorům a developerům místo výstavby „na zelené
louce“?

Sebehodnocení +1 ?

1.7.3 Nabízí obec investorům ochotným využít „brown�elds“ pomoc s překonáním administrativních a
majetkoprávních obtíží s tím spojených a odstraněním starých ekologických zátěží či zlepšení napojení na
dopravní a technickou infrastrukturu?

http://praha21.cz/slovo-starosty/6135-slovo-starostky-cervenec-srpen-2017?highlight=WyJpZGVhbCIsImx1eCIsImlkZWFsIGx1eCJd
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MČ nemá ve svém vlastnictví žádné pozemky typu „brownfields“ a
doposud nemá zpracován přehled, zda se vůbec na jejím
katastrálním území tento typ pozemků nachází. Platí však, že tento
typ podpory investorům a vlastníkům pozemků doposud
neposkytuje. Na území MČ nejsou žádné pozemky s ekologickou
zátěží. 

Otázkou brownfields se MČ
systémově doposud nezajímala. 

Ačkoliv MČ nemá zpracován žádný
plán a nevede žádnou evidenci o
“brownfields” ve svém území, snaží
se při vlastní investiční výstavbě
chránit nové plochy a přednostně
umisťuje své záměry na místa
původních budov sloužící k jiným
účelům, dnes již nevyhovujícím.
Jako pozitivní příklad můžeme uvést
plánovanou rekonstrukci bývalé
továrny na zdravotní středisko, ve
kterém MČ nejprve koupila
nevyužívanou budovu a následně
zpracovává projekt pro přeměnu
tohoto prostoru na zdravotní
středisko. V původním
nevyhovujícím středisku bude
umístěna školka.

 

Ano provádí. MČ Praha 21 má ve vlastnictví 97 bytových jednotech
a s ohledem na možnosti rozpočtu rekontrukci bytového fondu
pravidelně provádí v případě uvolnění bytů před jeho opětovným
obsazením. Protože se jedná většinově o panelové byty (v rámci
společného vlastnictví osob), úpravy bytového fondu spočívají v
generální opravě či předělání bytového jádra (rozvody el. a vody,
koupena,..) Opravy veřejných prostor jednotlivých domů a okolí řeší
v rámci společenství.

 

1.8.A Péče o bytový fond a objekty
občanské vybavenosti v majetku
města

3% bytových jednotek ve
vlastnictví MČ

%

MČ provádí každoročně investice do
oprav bytového fondu. Při uvolnění
bytu vždy zváží, zda bude bytová
jednotka rekonstruovaná a případně
v jakém rozsahu. U obsazených
bytů postupuje po dohodě s
nájemníky.

Obnovu technického vybavení mč v rámci svých kompetencí
provádí, ne však systematickou. Na vině je nedostatečný objem
finančních prostředků a ne zcela fungující spolupráce s HMP. V
posledních letech byly zpracovány a realizovány projekty pro
dokončení kanalizace v městské části (předpoklad dokončení r.
2018-2019), jejíž dokončení je v kompetenci HMP. Většina
komunikací je ve správě městké části a MČ nemá dostatek
finančních prostředků pro obnovu a dokončení komunikací do
trvalého povrchu. Odhad finančních prostředků pro dokončení
komunikací je cca 0.5 - 0.7 mld Kč a v rámci rozpočtu městské části
o nějaké komplexní realizaci nelze uvažovat a je zcela odkázána na
HMP. V současné době má stavební povolení pro výstavbu dvou ulic
(Oplanská, Druhanická) a připravuje strategii, jakým způsobem
bude ve spolupráci s HMP připravovat plošné projekty pro výstavbu
chodníků a komunikací v MČ.

1.8.B Péče o komunikace a
inženýrské sítě v majetku města

1%  %
MČ má obrovskou podinvestovanost
co se týká kanalizační komunikační
sítě. Nedostatek finančních
prostředků nedovoluje rychlejší
postup. Je závislá na finančních
zdrojích HMP, která má tyto
investice v kompetentnosti.

Sebehodnocení 0 ?

1.8 Regenerace staršího bytového fondu, občanské a technické vybavenosti a veřejných
prostranství

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

Celkové hodnocení oblasti 1.8 Regenerace staršího bytového fondu, občanské a technické vybavenosti a
veřejných prostranství

Sebehodnocení +1 ?

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

1.8.1 Provádí obec regeneraci domů a bytů ve vlastnictví města, městské občanské vybavenosti,
panelových sídlišť apod.?

Sebehodnocení +1 ?

1.8.2 Provádí obec systematickou obnovu technického vybavení města a inž. sítí?

Sebehodnocení 0 ?

1.9 Připravenost na důsledky globální změny klimatu

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

Celkové hodnocení oblasti 1.9 Připravenost na důsledky globální změny klimatu Sebehodnocení 0 ?
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MČ si váží historického dědictví v
podobě více než 50 procent
zalesnění území, které má ve své
správě. Ochranu lesa a zeleně
vnímá jako podstatné kroky ke
zmenšování důsledku globálních
změn. Na druhou stranu např.
historicky byla MČ zasíťována
jednotnou kanalizací a většinu
dešťové vody odvádíme z oblasti do
čističky. Lokální záplavy nejsou
dostatečně vyřešeny. MČ
nezpracovala žádný plán
protipovodňových opatření.

Nemá. V MČ se nenachází žádný významný tok, který by
způsoboval povodně. Mostek na potoce, který v minulosti
způsoboval lokální povodně, byl opraven v roce 2013 (závada
odstraněna). 

1.9.A Opatření proti povodním 

Ne  bez jednotky Nemáme zpracováno, i když čas od
času lokální záplay jsou a ničí
majeteke občanů.

Nemá. V MČ je vysoká hladina spodní vody a proto nebyl
diskutován takový požadavek.

1.9.B Opatření pro zvýšení
akumulace vod v prostředí a ke
zpomalení odtoku

Ve spolupráci s OS
revitalizováno pobočné
prameniště Běchovického
potoka (travní a keřový porost,
výsadba stromů, zbudování
bezodtoké tůně).

bez jednotky

MČ nemá zpracovaný Plán opatření
proti suchu.

Je řešeno na úrovni hl.m. Prahy.
Institut plánování rozvoje hl. M.
Prahy vypracoval ve spolupráci
s projektem UrbanAdapt - Rozvoj
strategií přizpůsobení se změně
klimatu v podmínkách měst
Návrh Strategie adaptace
hl.m.Prahy na klimatickou změnu.

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
přiřazený expert: Bělonohý Ivo, Říha Martin

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. 

V poli Komentáře níže expert eviduje své oficiální připomínky k sebehodnocení.
 

Komentáře (6)
Blinková Kateřina vkládá nový komentář

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

ODESLAT KOMENTÁŘ

Sebehodnocení ÚMČ je příliš stručné, neodpovídá na návodné otázky, nevhodné je zcela nahradit
alespoň stručný popis stavu jen odkazem na webové stránky města systémem "tam si všechno
najdeš". Mnohá bodová hodnocení neodpovídají popisu situace, v drtivé většině jsou nadhodnocena.

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

1.9.1 Má obec/město zpracován Plán protipovodňových opatření?

Sebehodnocení -1 ?

1.9.2 Má obec/město zpracován Plán opatření proti suchu, resp. krizového hospodaření s vodou?

Sebehodnocení -1 ?

Říha Martin
31.5.2017 16:29
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I tam, kde je popisovaná situace tristní, je bodové hodnocení "0" nebo "+1", nikde není použita
záporná hodnota, která by lépe odrážela stav. Také odkaz na "bezmocnost" ÚMČ ve věci možného
ovlivnění obsahu územního ("Metropolitního") plánu není na místě - ÚMČ se ke všem fázím přípravy
má možnost vyjadřovat a prosazovat lokální zájmy. Toto hodnocení se vztahuje bohužel nejen na
body 1.5 - 1.9., za které mám gesci jako hodnotitel, ale i mnohých dílčích podotázek z části 1.1 -
1.4., i když pro ně bude směrodatné hodnocení experta Ing. Bělonohého. Celkové vyznění
sebehodnocení MČ nevyznívá zrovna jako doklad optimální spolupráce jak tamního vedení
samosprávy a Úřadu MČ, tak pro komunikaci s veřejností. Není zde cítit zaujetí pro zlepšování, které
je možné vyčíst ze sebehodnocení MČ Praha 14, které jsem již posuzoval.
ODPOVĚDĚT

Oblast 1.1 – Městská část Praha 21 (MČ) má schváleny základní rozvojové dokumenty – Strategický
plán rozvoje městské části Praha 21 na období 2012 - 2022 (SPR) aj., který je zveřejněn na webu
města, tamtéž je zveřejněn Akční plán MČ 2013 – 2014 (aktuálnější AP jsem bohužel na webu
nedohledal), audit uvádí i několik dalších dílčích koncepčních materiálů bez jejich doložení. MČ
přiznává, že strategické dokumenty nejsou systematicky naplňovány, přezkoumávány a
aktualizovány, nejdůležitější investice, aktivity a další činnosti MČ nevychází primárně z nich (pouze
částečně a okrajově).

 Městské části Prahy mají specifické postavení v oblasti územního plánování (ÚP hl. m. Prahy), v
auditu bohužel není doloženo tvrzení o vazbě SPR MČ Praha 12 s ÚPD ani se Strategickým plánem
hl. m. Prahy, ani aktivní interakce MČ při aktualizaci SP a ÚP hl. m. Prahy.

 U dílčích koncepcí a strategických dokumentů včetně rozpočtu MČ není doložena provázanost se SPR
a vzájemné relace při jejich naplňování, vyhodnocování a aktualizacích. Audit UR by měl obsahovat
buď odkazy na jednotlivé koncepční dokumenty nebo na „rozcestník“, kde by byly hromadně
přístupny (web), nejedná-li se o chráněné informace.

 
Oblast 1.2 – MČ se při svém řízení odkazuje na dosavadní provozní zvyklosti a dílčí zlepšování, pro
kvalitní řízení však nevyužívá dílčí standardizované nástroje, z komplexních certifikovaných nástrojů
řízení kvality doposud kromě MA21 jiný zaveden rovněž nemá. 

 MČ má přijatu politiku vyrovnaného rozpočtu bez zadlužení, což lze vnímat velmi kladně, avšak
nejsou stanovena vnitřní pravidla pro (ne)zadlužování MČ ani interní limitní hodnota zadlužení (např.
vnitřní ukazatel dluhové služby). 

 K 1.2.5 - Interní komunikace je popsána jako pouze elektronická (@, e-spis, Kanboard). MČ by měla
zavést, příp. popsat i další formy komunikace včetně osobní a to vč. komunikace se
zřízenými/založenými organizacemi. 

 
Oblast 1.3 – Audit UR popisuje několik komunikačních kanálů k veřejnosti, například veřejná
projednávání či dotazníková šetření. 

 Není nastaven systém vyhodnocování podnětů, stížností a petic a vyplývajících opatření. MČ
zpracovala v roce 2013 studii transparentnosti, která se zabývala i problematikou korupce. V Auditu
UR však není popsáno ani doloženo její naplňování, vyhodnocování, revize ani přijatá opatření pro
snížení korupčních rizik. Studii jsem na webu MČ nedohledal.

 Nejsou popsána partnerství města, definování partneři ani způsob spolupráce, s výjimkou spolku
Veselý Újezd.

 
Oblast 1.4 – MČ aktuálně nerealizuje šetření spokojenosti obyvatel dle standardizovaných ani
vlastních indikátorů (naposledy indikátory ECI A.1 a A3 v roce 2013). V Auditu UR proto MČ
nemohla vyplnit indikátor 1.4.A.

 
Několik otázek/doporučení pro postup v následujících letech (doporučení, nyní není třeba reagovat):

 - Pro další pokrok v oblasti UR je nutné se zcela vážně zabývat a realizovat faktické strategické
plánování a řízení, provázané s jednotlivými koncepcemi, rozpočtem, akčními plány a zpětně tyto
kroky vyhodnocovat a revidovat v cyklu trvalého zlepšování PDCA. Bez zavedení a stabilizace
systému těchto postupů bude veškerá vynaložená energie ohrožena riziky změn politiky MČ,
samosprávy, financování i mnoha vnějšími vlivy, a to bez důvěryhodnosti pro veřejnost a ostatní
partnery městské části.

 - Doporučuji zvážit zpracování souhrnné výroční zprávy, která by srozumitelně a pro laickou
veřejnost agregovala hlavní výstupy z jednotlivých hodnotících dokumentů – závěrečný účet města,
zpráva k MA21, zprávy z naplňování koncepcí a plánů (SPR) apod.

 - Za velmi vhodné považuji v budoucnu přijmout pravidla pro (ne)zadlužování MČ, která určí z
dlouhodobého hlediska stabilní způsob chování v této oblasti a budou závazná pro MČ, její
samosprávu i organizace.

 - Rovněž doporučuji zavést systémový přístup k environmentální odpovědnosti MČ, v němž by se
soustředily stávající ekologické aktivity (separace odpadů, ekologické aktivity škol) a nastavily cíle
další ekologizace MČ, jejího úřadu a zřízených organizací.

 
ZÁVĚR:

 Městská část Praha 21 pro Audit udržitelného rozvoje použila předepsaný formulář. Audit je v oblasti
1.A Veřejná správa - oblasti 1.1. až 1.4. z formálního hlediska úplný, z větší části přehledný a
srozumitelný. Všechny oblasti i návodné otázky jsou zodpovězeny popisem, většina indikátorů
včetně jejich hodnot, sebehodnocením známkou i stručným textem. MČ své sebehodnocení
nedokládá přiložením důkazu (dokumentu) nebo webovým odkazem na příslušný dokument, zprávu
či aktivitu. Audit UR tak nelze ověřit jednoduchým způsobem. Z důvodů nerealizace systémového
šetření spokojenosti není v auditu vyplněn indikátor 1.4.A, což je pro úplnost Auditu UR nezbytné a
bez něho nelze audit za oblast 1 schválit bez výhrad(!) 

 Městská část Praha 21 realizuje místní Agendu 21 několik let, od roku 2012 v kategorii C. V
Databázi MA21(CENIA) jsou pro letošní rok 2017 vyplněna kritéria pro kategorii C s výjimkou kritérií
7 a 8 a tři kritéria z kategorie C. 

 Městská část Praha 21 přiznává nevyhovující stav strategického plánování a realizace rozvoje i
nástrojů zvyšování kvality veřejné správy. Tento stav je dostačující pro opakované obhájení
kategorie C MA21 na nejnižší nutné úrovni a je dobré, že si to subjekt uvědomuje. Bez aktivní další
práce v této oblasti však nelze očekávat zásadnější posun k UR.

 V porovnání s Auditem UR MČ Praha 21 v oblasti 1.A Veřejná správa z předchozího roku (stejný
hodnotitel) došlo k mírnému zlepšení ve vyplnění auditu – byly vyplněny indikátory a
sebehodnocení, avšak uvedené informace nelze ověřit s důkazy o naplňování principů UR. Audit UR
proto nadále nelze objektivně a věcně posoudit bez výhrad.

 ODPOVĚDĚT

Bělonohý Ivo
23.8.2017 21:59
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Dobrý den,
 

včera 4.9.2017 jsem opětovně zkontroloval Váš Audit UR v oblasti 1.1 až 1.4.
 Prosím Vás o doplnění auditu dle mého komentáře výše (souhrn potřebných doplnění viz

pod tímto textem). 
 Po doplnění bude audit za oblast 1.A v pořádku, bohužel s podmínkou pro následující

období (a příští audit) provést a doplnit šetření spokojenosti obyvatel, což stejně
připravujete na podzim t.r., takže by to neměl být problém. 

 
V příloze Vám posílám aktualizovaný text mého souhrnného komentáře - v původním
znění s vyznačením změn a dále v aktuálním znění.

 
Prosím Vás o doplnění auditu do konce tohoto pracovního týdne, tj. do pátku 8.9.2017.

 
Děkuji Vám za spolupráci a přeji hezký den

 Ivo Bělonohý
 

-------------------------
 

Požadavky na doplnění, zejména:
 

Oblast 1.1:
 1) Doplnit aktuální Akční plán MČ - do přílohy nebo stačí webový odkaz (link) na něj.

 2) Doložit vazbu SPR MČ Praha 12 s ÚPD hl. m. Prahy a se Strategickým plánem hl. m.
Prahy, příp. aktivity MČ při aktualizaci SP a ÚP hl. m. Prahy.

 3) Doplnit odkazy na jednotlivé koncepční dokumenty nebo na „rozcestník“, kde by byly
hromadně přístupny (web), nejedná-li se o chráněné informace.

 
Oblast 1.2:

 4) K 1.2.5 - Popsat kromě elektronické i další formy komunikace včetně osobní a to vč.
komunikace se zřízenými/založenými organizacemi. 

 
Oblast 1.3:

 5) Doložit (přílohou nebo linkem) studii transparentnosti (2013), která se zabývala i
problematikou korupce včetně popisu či doložení její naplňování, vyhodnocování, revize a
přijatých opatření pro snížení korupčních rizik. 

 6) Popsat partnerství městské části - definování partnerů, způsob spolupráce a
vyhodnocování jeho smyslu (s výjimkou spolku Veselý Újezd).
📎 shz_ur_c_2017_belonohy_170903_praha_21.docx

ODPOVĚDĚT

Dobrý den,
 na základě Vašich komentářů a připomínek jsme audit doplnili. Stěžejní v tuto chvíli je část 1.1 kde

jsou doplněny odkazy na všechny strategické a důležité dokumenty MČ Praha 21.
ODPOVĚDĚT

Dobrý den,
 děkuji Vám za doplnění auditu o odkazy a další požadované informace, odvedli jste velký

kus práce. V tuto chvíli je za mne a oblast 1.A Audit UR úplný a přeji Vám hodně úspěchů
ve Vaší další práci v této oblasti.

 Ivo Bělonohý 
 

ODPOVĚDĚT

Podobně jako MČ Praha 14 má i MČ Praha 21 v problematice územního rozvoje specifické postavení
v tom, že velkou část kompetencí v územním plánování a rozhodování a možností realizace má
Hlavní město Praha, jeho Magistrát a jím řízené organizace. To se promítá do sebehodnocení MČ v
bodech 1.5. - 1.9. Na druhé straně nutno konstatovat, že oproti pracovnímu znění sebehodnocení z
jara t. r. je upravené a doplněné sebehodnocení ze září dokladem, že MČ Prahy 21 nejen reagovala
konstruktivně a účinně na pracovní znění mých připomínek, ale konečně i díky četným doplněním a
odkazům na dokumenty vztahující se k řešeným tématům konečně daleko lépe "prodala", co v
daných dílčích problematikách činila v minulosti a činí v současnosti. Zejména je nutné vyzdvihnout,
že oproti minulosti je dle letního doplnění sebehodnocení MČ daleko aktivnější a radikálnější ve
formulování požadavků na obsah celoměstské ÚPD (Metropolitní plán hl. m. Prahy) a na přípravné
dokumentace důležitých nadlokálních infrastrukturních projektů, jako je plánovaná přeložka silnice
I/12, s ní souvisejících investic i organizačních opatření v navazující dopravě i v ochraně životního
prostředí,na budoucí koridor VRT apod. MČ také daleko lépe v doplněném sebehodnocení
zdokladovala dříve neuvedené aktivity, dokumenty, indikátory a doklady o spolupráci s odborníky i s
veřejností, takže celkový dojem z doplněného sebehodnocení je daleko příznivější, než u původního
znění. Přesto lze k některým bodům uvést připomínky a náměty, jak je uvedeno dále:

 1.5. Rozvíjení racionálního funkčního využití a prostorového uspořádání území se stalo klíčovým
požadavkem MČ vůči orgánům územního plánování a rozhodování HMP. Zejména z velmi kvalitního
stanoviska starostky MČ Prahy 21 k EIA přeložky silnice I/12 je zřejmé, že správně postihuje nejen
okolnosti a podmínky vlastní stavby, ale i její širší územní dopady a důsledky, včetně jiných druhů
dopravy, a je zřejmé, že bylo zpracováno s odborníky. Nic na tom nemění fakt, že obsahuje i některé
ve skutečnosti málo reálné požadavky, jako je striktní požadavek na nepoužívání místních
komunikací pro stavenišťní dopravu či místních pozemků pro zařízení staveniště. Je z něj také
zřejmé, že si je MČ vědoma obrovské hodnoty, kterou má pro její zástavbu a obyvatele Klánovický
les a Čihadla, a právem požaduje nejen ochranu sídla zahloubením přeložky I/12 pod úroveň terénu,
ale i výstavbu zemního valu a výsadbu pásu zeleně mezi zástavbou a přeložkou, trvá na realizaci v
platném ÚPn SÚ obsažených MÚK, včetně úprav nivelet u nájezdů MÚK 5, a na zachování a
dostatečných prostorových i funkčních parametrech příčných přechodů přes ni pro vozidlové,
cyklistické i pěší komunikace a biokoridory. Za této nové situace je sebehodnocení "0" zbytečně
skromné a zasloužilo by si změnit na +1.

Bělonohý Ivo
5.9.2017 18:48

Reaguje na Bělonohý Ivo

Blinková Kateřina
8.9.2017 15:58

Bělonohý Ivo
11.9.2017 23:02

Reaguje na Blinková Kateřina

Říha Martin
10.9.2017 16:18
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1.6. Udržitelné projektování a výstavba, podpora vysoce kvalitní architektury a stavebních
technologií zatím nejsou v činnosti veřejné správy MČ příliš uplatňovány.V textu k dílčímu bodu
1.6.1. spatřuji nedorozumění v chápání pořizování územních studií MČ jen jako součásti již
připravovaných konkrétních investic, zatímco jejich úlohou může být obecné formulování zásad pro
utváření některých veřejných prostorů města nebo staveb potřebné vybavenosti jako detailnější
rozvedení námětů z ÚPD pořízené hlavním městem, úpravu parteru apod.předem, aniž by se zatím
připravovala konkrétní stavba či investice. Je to vhodné i právě pro včasnou komunikaci s veřejností,
na kterou nebývá dost času, když už je v investičním plánu a v přípravě realizace. Zpracování
takových územních studií může napomoci formulování podmínek. Jejich pořízení může být
požadováno nejen od IPR HMP, ale může si je zadat i MČ, např. jako studijní úkoly pro studenty
Fakulty architektury ČVUT, jak to činí MČ Prahy 14. Nemusí to díky tomu ani být drahé a pořizované
v časovém "presu". Nahodilá ad hoc spolupráce s místním architektem sice je možná, ale
systematičtější péči by lépe vyhovoval honorovaný smluvní vztah spojený s odpovědností. K ceně
zakázek jako jedinému kritériu při výběru dodavatele dle zákona o veřejných zakázkách je žádoucí
přidat i nějakou podmínku garantující kvalitu odvedeného díla, např. délku nabízené záruky za
stavbu nad minimální zákonný požadavek.

 1.7. Regenerace a znovu využití nevyužitých nebo nevhodně využitých pozemků a staveb se dle
sebehodnocení MČ může uplatnit v místních podmínkách jen omezeně - uváděn je jediný příklad
využití bývalé výrobny na zařízení občanské vybavenosti, jinak jde vesměs o soukromé pozemky s
omezenými možnostmi prosazení změny využití, pokud to dosavadní je nevhodné. MČ však sama
uvádí, že v minulosti k takovým chybám v umístění nevhodných aktivit do sousedství obytné nebo
rekreační zástavby došlo, takže pokusit se vyjednat s vlastníky změnu umístění do souladu s
harmonickým uspořádáním města a zdravým životním prostředím by měl být přinejmenším
dlouhodobý cíl, prosazovaný navíc vyjádřeními MČ i do (budoucích?)ÚPD města. Některé náměty
jsem objevil i při místním šetření (viz přiložená fotodokumentace).

 1.8. Regenerace staršího bytového fondu, občanské a technické vybavenosti a veřejných
prostranství se MČ daří v souladu s disponibilními finančními prostředky a s možnostmi koordinace a
kooperace s Hlavním městem Prahou, jím řízenými organizacemi a dalšími správci IS. Asi by to
mohlo být i lepší, ale sebehodnocení +1 patrně odpovídá majetku, možnostem a kompetencím MČ.

 1.9. Připravenost na důsledky globální změny klimatu nespočívá jen v plánech a v technických
opatřeních proti povodním nebo proti suchu, ale i v oblasti osvěty k odpovědnému chování obyvatel
při využívání území, vegetačního pokryvu, vodních zdrojů apod. Sebehodnocení "0" pro celou tuto
subkapitolu při skutečnosti, že obě dílčí otázky jsou hodnoceny "-1", a kromě jedné dílčí stavební
úpravy na toku nejsou žádné další skutečnosti k tématu uváděny je proto nelogické a přikláním se k
"-1". Jsem si ovšem vědom, že tyto úkoly nemůže MČ dělat izolovaně bez aktivní spolupráce se
sousedními MČ, s Hlavním městem Prahou, příp. i dalšími obcemi v okolí, takže i tady se uplatňuje
úvodní poznámka o omezených kompetencích a možnostech jednotlivých MČ.

 Závěr:
 Upravené a doplněné sebehodnocení MČ znamená výrazný skok k lepšímu ilustrování snažení

zastupitelstva i ÚMČ k tématu územního rozvoje a svědčí o snaze po dalším zlepšování. Snad k tomu
přispěje i toto posouzení a fotodokumentace v příloze. 

 V Hradci Králové 10. 9. 2017
📎 terenni-pruzkum-ujezd-nad-lesy.docx
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