
   

 

Městská část Praha 14 

Akční plán pro období 2021-2022  



1. Úvod a cíle dokumentace 

Dokument vznikl v rámci realizace projektu Optimalizace procesů a profesionalizace úřadu 
městské části Praha 14 II., registrační číslo CZ.03.4.74/0.0/0.0/17_118/0010073, který 
byl podpořen z prostředků EU (Operační program Zaměstnanost, prioritní osa OPZ: 4 
Efektivní veřejná správa). 

S ohledem na skutečnost, že MČ Praha 14 má od roku 2013 zavedeno strategické plánování 
a řízení, byly při tvorbě Akčního plánu rozvoje MČ Praha 14 na období 2021 až 2022, stejně 
jako u tvorby ostatních strategických dokumentů MČ, využity mimo jiné i závěry z Analýzy 
kvality života a potřeb obyvatel Prahy 14 (2019) a výsledky ze šetření Indikátoru ECI  A. 1 

„Spokojenost občanů s místním společenstvím“ (2018), Demografické studie (2019) a 
dalších analytických dokumentů, včetně stanovisek a závěrů z auditu při obhajobě 
kategorie „B“ v rámci MA 21 (2018). 

Akční plán je dokument stanovující konkrétní priority realizace dlouhodobé strategie 
rozvoje územního celku. Vychází z klíčových oblastí a cílů rozvojových aktivit nastavených 
ve strategickém plánu rozvoje MČ Praha 14 pro období 2015–2025, který byl schválen v 
září 2014 ZMČ Praha 14. Akční plán je již ze své podstaty živý a stále aktualizovaný 
dokument udávající konkrétní směr naplňování platného strategického plánu.  

Akční plán je přehledem konkrétních akcí plánovaných na nejbližší roky. Ve výčtu 
konkrétních aktivit k naplňování vytýčených oblastí a rozvojových aktivit strategického 
plánu může docházet při aktualizaci Akčního plánu k posunům (úpravám, doplněním, 
vypuštěním) a to v návaznosti na reálný vývoj situace v městské části nebo s ohledem na 
dostupné zdroje financování.  

Mezi hlavní přínosy akčního plánu patří to, že jej tvoří přehledný seznam konkrétních 
projektových námětů vycházejících z reálných potřeb MČ umožňující plánování rozpočtu a 
vyhodnocování přínosů.  

Od vytvoření samotné strategie v roce 2014 došlo k celkem třem aktualizacím akčního 
plánu. Čtvrtá aktualizace proběhla nyní na základě dat z roku 2020 s cílem naplánovat 

opatření na roky 2021–2022. 

  



2. Aktualizace akčního plánu 

Aktualizace proběhla v následujících krocích: 

1. Prezentace postupu realizace a validace SWOT analýz formou workshopu s členy 
pracovních skupin (jedno jednání za každou pracovní skupinu) 

2. Fixace SWOT analýzy a diskuse priority a opatření formou workshopu (jedno jednání 
za každou pracovní skupinu) 

3. Fixace opatření a priorit formou workshopu (jedno jednání za každou pracovní skupinu) 

4. Prezentace kompletního akčního plánu členům všech pracovních skupin 

5. Sběr připomínek od členů pracovních skupin a konsolidace akčního plánu napříč 
pracovními skupinami 

6. Fixace akčního plánu pro účely veřejného projednávání 

7. Workshop – prioritizace akčního plánu a výběr témat na veřejná projednávání ze stany 
vedoucích/tajemníků pracovních skupin 

8. Realizace veřejných projednávání vybraných témat akčního plánu dle jednotlivých 
lokalit MČ  

Akční plán je zpracován ve struktuře:  

 ID záměru cíle 

 Strategický cíl 
 Název projektového záměru 

 Stručný popis záměru 

 Role MČ 

 Gestor 

 Odborný garant 
 Indikátor naplnění 
 Komentář  

Oproti minulým akčním plánům tento obsahuje navíc jasné stanovení odpovědnosti, a 
především indikátor naplnění, který slouží pro hodnocení dopadu akčního plánu.   

S ohledem na výše uvedené bude plnění opatření akčního plánu každoročně 
vyhodnocováno. Termíny vyhodnocování budou stejné jako termíny tvorby rozpočtu a 
rozpočtového výhledu. Za vyhodnocení bude odpovědný garant opatření a koordinace 
vyhodnocování bude v kompetenci manažera rozvoje MČ.  Jednou za 2 roky navíc dojde k 
revizi samotného obsahu a tematického zaměření opatření akčního plánu v souladu se 
strukturou vyhodnocení souladu akčního plánu se strategií. Za toto odpovídá řídící tým 
strategie reprezentovaný vedení MČ a ÚMČ.  

 

Samotné akční plány tvoří přílohu tohoto dokumentu.   
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Č. cíle Cíl Název projektového záměru Stručný popis Role MČ Gestor Odborný garant Indikátor naplnění

1.1

1.1.1 Pěší propojení Hutě – Rajská zahrada Vybudování lávky mezi oblastí Na Hutích a Rajskou 
zahradou

Propojit lávkou pro pěší a cyklisty přes ul. Chlumecká severní část území MČ  s 
metrem Rajská zahrada a budovanou železniční zastávkou. Požadovat urychlené 
zpracování PD pro stavební povolení od investora MHMP-OI.

účastník stavebního řízení, připomínkování PD, 
sledování koordinace s výstavbou železniční zastávky radní pro oblast dopravy Odbor dopravy stavební povolení

1.1.2 Vytvoření dopravního uzlu Rajská zahrada Výstavba železniční zastávky Rajská zahrada
Vybudovat železniční zastávku, která nabídne občanům příiíždějícím do 
Prahy/vyjíždějícím z/ dopravní přestupní uzel mezi MHD a dráhou. Investorem akce 
je SŽDC.

účastník stavebního řízení, připomínkování PD a 
sledování koordinace s lávkou přes Chlumeckou  radní pro oblast dopravy Odbor dopravy stavební povolení

1.1.3
Centrum Rajská zahrada s podporou kapacitních 
administrativních budov

Zpracování transformační studie za využití objektů 
"Sparta“, areálu ZŠ a ploch u stanice metra 

Sledovat a koordinovat vývoj dalších aktivit vlastníka objektu „Sparta“. Ve 
spolupráci se všemi  vlastníky pozemků i budov dotčeného území a se zapojením 
veřejnosti vydefinovat budoucí funkční využití a připravit další vstupní podklady pro 
zadání studie.  

spolurealizátor akce radní pro oblast územního rozvoje Kancelář starosty - Úsek územního rozvoje zadání studie

1.1.4
Vytvoření funkční a moderní radnice s dostatečnou 
kapacitou

Zpracování projektové dokumentace přístavby radnice Zpracovat navazující PD, zajistit vyjádření a stanoviska potřebná pro žádost o vydání 
stavebního povolení na přístavbu úřadu.

realizace akce radní pro oblast investic Odbor investic stavební povolení

1.1.5 Zajistit kvalitní poštovní služby pro obyvatele Rekonstrukce pobočky České pošty – Rajská zahrada* Nahradit nevyhovující prostředí pro občany využívající služeb pošty moderním 
zázemím a vybavením odpovídající 21 století.

 intervenování požadavku na zlepšení služeb u vlastníka 
pošty

radní pro oblast majetku časový horizont provedení rekonstrukce

1.2

Revitalizace prostor u stanice metra Hloubětín Jednat o urychlení výstavby úprav náměstí s TSK, a.s. koordinace radní pro oblast životního prostředí Odbor životního prostředí stavební povolení 
Revitalizace veřejného prostoru v lokalitě Starý 
Hloubětín

Vyhotovit koncepční studii veřejného prostoru zahrnující okolí ul. Hloubětínská a 
vymezené plochy historické části Hloubětína

realizace akce radní pro oblast územního rozvoje KS - Úsek územního rozvoje,Odbor dopravy, Odbor 
životního prostředí

studie

1.2.2
Lokální centrum Kyje Na Hutích - okolí křižovatky 
Jamská x Vírská x Budovatelská

Vytvoření centra Kyje - Hutě dle zpracované územní 
studie

Upřednostnit ve výstavbě centra objekt potravin, 
připravit studii na výstavbu MŠ při ul. Sicherova

účast při vyjednávání s investorem centra, realizace MŠ radní pro oblast územního rozvoje Kancelář starosty - Úsek územního rozvoje studie MŠ

Dostavba budovy nad garážemi v ul. Bryksova Zpracovat studii na polyfunkční budovu s využití pro bydlení a chybějících služeb 
veřejnosti. 

realizace akce radní pro oblast územního rozvoje Kancelář starosty - Úsek územního rozvoje studie

Revitalizace „trojúhelníku“ ul. Bryksova – Kučerova - 
Mansfeldova 

Zpracovat studiie transformace území ve spolupráci s IPR a MHMP, vymezit rozsah 
území, specifikovat další využití a shromáždit podlady pro zpracování studie.

zajištění spolupráce
koordinace

radní pro oblast územního rozvoje Kancelář starosty - Úsek územního rozvoje zadání studie

Zpracování studie transformace „trojúhelníku“ ul. 
Bryksova – Kučerova - Mansfeldova 

Zpracovat studii na revitalizaci území se zaměřením na parkovou plochu. realizace akce radní pro oblast životního prostředí Kancelář starosty - Úsek územního rozvoje, Odbor 
životního prostředí

studie, projednání s veřejností

1.2.4 Lokální centrum Staré Kyje Revitalizace areálu HZS, propojení s okolím Sledovat další vývoj areálu HZS a jeho vlastnictví včetně předloženého dalšího 
záměru s cíli MČ v historické části Starých Kyjí.

monitoring vývoje radní pro oblast územního rozvoje Kancelář starosty - Úsek územního rozvoje aktuální majetkové vztahy a výstupy z jednání

1.2.5 Lokální centrum Breitcetlova / Hasso Zpracování studie veřejného prostranství Zpracovat studii v koordinaci se záměrem komunitního centra – kostelu farnosti 
Kyje -  na revitalizaci veřejného prostoru, parkoviště a přilehlé části ul. Ocelkova 

realizace akce

zajištění spolupráce
koordinace

radní pro oblast územního rozvoje Kancelář starosty - Úsek územního rozvoje zadání studie

1.2.6 Lokální centrum Ocelkova
Rozpracovat ideovou studii pro Středisko sportu a 
volného času dle připomínek vlastníka a správce 
dotčených pozemků

Ve spolupráci s Českým olympijským výborem (ČOV), HMP a společnosti PALESTRA 
vyhodnotit návrh ideové studie a zvážit získané připomínky a následně  je 
zapracovat do koncepčního řešení studie.  

realizace akce

zajištění spolupráce
koordinace

radní pro oblast územního rozvoje Kancelář starosty - Úsek územního rozvoje koncepční studie

1.2.7
Lokální centrum Hostavice / Jahodnice - okolí železniční 
zastávky Zpracování studie veřejného prostranství

Využít pozemky v okolí drážního tělesa, areálu obchodu Albert a staveb při ul. 
Českobrodská  pro poskytnutí služeb ve vazbě na železniční zastávku. Vymezit 
území, definovat účel využití se zapojením veřejnosti  a shromáždit podklady pro 
zadání studie.  

realizace akce radní pro oblast územního rozvoje KS - Úsek územního rozvoje,Odbor dopravy, Odbor 
životního prostředí zadání studie

1.3

1.3.1
Rozvojová oblast mezi ulicemi Objízdná, Nedokončená a 
ZEVO Malešice

Rozvoj oblasti mezi ulicemi Objízdná, Nedokončená a 
ZEVO Malešice

Koordinovat koncepční studie oblasti se zájemci na využití  
(MHMP-OOP, SK Slavia Praha)

zajištění spoluprace
koordinace

radní pro oblast životního prostředí Odbor životního prostředí, Kancelář starosty - Úsek 
územního rozvoje

1.3.2 Skleníky u Rokytky Zpracování studie "Skleníky u Rokytky" Jednat s vlastníky o jejich představách na využití pozemků realizace akce

zajištění komunikace
radní pro oblast územního rozvoje Kancelář starosty - Úsek územního rozvoje, Odbor 

životního prostředí, Odbor správy majetku
podklady pro zadání studie

1.3.3 Zóna Lednická Transformace území Lednická Sledovat další vývoj záměru vlastníků pozemků monitoring vývoje radní pro oblast územního rozvoje Kancelář starosty - Úsek územního rozvoje žádosti o povolení dalších záměrů
1.3.4 Broumarská JIH Využití území dle urbanistické studie Realizovat výstupy z ekonomických, právních a daňových analýz realizace akce radní pro oblast územního rozvoje Odbor řízení ekonomiky a školství návrh postupu o využití jednotlivých pozemků   

1.3.5 Rozvojové území Hutě Zpracování územní studie lokality Na Hutích Zajistit vypracování studie od koncepčního pracoviště  IPR, jako nezbytného 
podkladu pro další rozvoj v oblasti Na Hutích. 

realizace akce

zajištění spolupráce
koordinace

radní pro oblast územního rozvoje Kancelář starosty - Úsek územního rozvoje studie

1.3.6
Vytvoření mapy občanské vybavenosti / koncepce 
občanské vybavenosti

Rozmístění občanské vybavenosti Podílet se pravidelně na  aktualizaci územně analytických podkladů (ÚAP) IPR.  zajištění spolupráce
koordinace

radní pro oblast územního rozvoje Kancelář starosty - Úsek územního rozvoje ÚAP

1.3.7 Revitalizace sídl. Lehovec Zapojení se do pilotního celoměstského programu 
Koordinátorů participativního plánování

Realizací projektu/programu Koordinátor participativního plánování, se zaměřením 
na lokalitu sídlídliště Lehovec, připravit (ve spolupráci s místními občany, zasátupci 
podnikatelského sektoru, školskými zařízeními, aj.) soubor opatření pro revitalizaci 
daného území a zároveň zajištěníní oživení veřejného prostoru 

realizace projektu, zapojení veřejnosti, realizace dílčích 
výstupů

radní pro oblast územního rozvoje a radní pro oblast 
MA21

Kancelář starosty - Oddělení strategického plánování a 
komunikace

veřejná projednání; realizované akce

1.4

Vybudování biotopového koupaliště Aktualizovat PD na koupaliště „Biotop“ realizace akce radní pro oblast investic Odbor investic stavební povolení

Zpracování ideové studie přírodního hřiště Stupská Zpracovat ideovou studii na využití okolí biotopu a zahájit realizaci realizace akce radní pro oblast životního prostředí Odbor investic, Odbor životního prostředí počet dětských aktivit a plocha zlepšené zeleně 

1.4.2 Park V Čeňku Park V Čeňku Pokračovat v dalších etapách rozvoje parku v závislosti na studii Čihadel realizace akce, koordinace, spolupráce s MHMP-OOP radní pro oblast životního prostředí KC - Úsek územního rozvoje, Odbor životního prostředí studie konkrétní aktivity

Studie využití území Čihadel Zajistit předběžná stanoviska dotčených orgánů k ideové studie Čihadel ve 
spolupráci s ČOV a společností PALESTRA 

realizace akce

zajištění spolupráce
koordinace

radní pro oblast územního rozvoje KC - Úsek územního rozvoje, Odbor životního prostředí stanoviska, vyjádření ke studii

Vybudování zázemí rozhledny Doubravka pro 
návštěvníky

Zpracovat projektovou dokumentaci a zajistit povolení realizace akce radní pro oblast investic Odbor investic výstavba zázemí

1.4.4 Broumarská SEVER a břehy Kyjského rybníka Úprava daného území Projednat studii o úpravách ploch s MHMP-OOP a připravit další stupeň PD zajištění spolupráce
koordinace

radní pro oblast investic Odbor investic, Odbor životního prostředí dohoda o spolupráci s MHMP- OOP o realizaci

Zpracování studií rozvojových a transformačních ploch

Zachování a dotváření zeleného pásu podél Rokytky

1.4.3 Rekreační území Čihadla

Územní rozvoj
Vznik hlavního centra městské části na Rajské zahradě

Tvorba lokálních center

1.2.1
Lokální centrum Hloubětín - náměstí při ul. 
Poděbradská a revitalizace Starého Hloubětína

1.2.3

Lokální centrum Černý Most – jižní prostor před 
metrem Černý Most 
a trojúhelník ul. Bryksova – Kučerova - Mansfeldova 

1.4.1 Oblast Kyjského rybníka
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Č. cíle Cíl Název projektového záměru Stručný popis Role MČ Gestor Odborný garant Indikátor naplnění

2.1

2.1.1 Podpora služeb a organizací v sociální oblasti Podpora služeb a organizací v sociální oblasti

Podpora a udržení dotačního řízení Prahy 14 v reakci na stanovené prioritní oblasti 
střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb.
Další podpora poskytovatelů sociálních a návazných služeb pro občany MČ Praha 14 
mimo dotační řízení.

finanční podpora Radní pro oblast sociální péče a zdravotnictví Odbor sociálních věcí a zdravotnictví
zachování dotačních řízení pro poskytovatele sociálních 
a návazných služeb, poskytování další podpory 
(zvýhodněný pronájem, zapojení do akcí MČ, atp.)

2.1.2 Podpora služeb lokálního charakteru Podpora služeb a organizací v sociální oblasti Prioritní podpora služeb lokálního charakteru stanovených střednědobým plánem 
rozvoje sociálních služeb finanční podpora Radní pro oblast sociální péče a zdravotnictví Odbor sociálních věcí a zdravotnictví podpora lokálních služeb ve dvouletém dotačním 

programu

2.1.3
Pravidelně aktualizovat Komunitní plán sociálních služeb 
na území městské části Praha 14

Aktualizace Komunitního plánu sociálních služeb na 
území městské části Praha 14 Aktualizovat základní strategický dokument v oblasti sociálních a návazných služeb. realizace akce Radní pro oblast sociální péče a zdravotnictví Odbor sociálních věcí a zdravotnictví aktualizace Střednědobého plánu rozvoje sociálních 

služeb 1x za 4 roky

Komunikační platforma sociálních služeb Zapojování poskytovatelů a uživatelů sociálních služeb do procesu KPSS (pracovní 
skupiny, veřejná setkání, ankety)

obecná podpora Radní pro oblast sociální péče a zdravotnictví Odbor sociálních věcí a zdravotnictví realizace setkání pracovních skupin zaměřených na 
zranitelné cílové skupiny 4x ročně

Prezentace organizací v informačních kanálech MČ 
(radniční časopis, web) Prezentace organizací v informačních kanálech MČ (radniční časopis, web) obecná podpora Radní pro oblast komunikace Kancelář starosty, oddělení strategického plánování a 

komunikace

prezentace organizací v radničním časopise, na webu 
MČ, na vývěskách a v dalších komunikačních kanálech 
MČ

Rekonstrukce a rozšíření domova pro seniory v ul. 
Bojčenkova včetně zajištění financování

Příprava kroků vedoucích k realizaci rekonstrukce a dostavby domova pro seniory 
(zajištění financování, výběr dodavatele) realizace akce Radní pro oblast invest Odbor investic

zajištění financování investiční akce, výběr dodavatele, 
uskutečnění rekonstrukce

Studie/pasport vhodných ploch a prostorů pro další 
rozšíření kapacit služeb pro seniory Spolupráce na tvorbě územního plánu koordinace procesu Radní pro oblast územního rozvoje Kancelář starosty, úsek územního rozvoje vytipované prostory

Zajištění financování pro zvýšení kapacit pro služby pro 
seniory

Jednání s MHMP - Vyjednat finanční prostředky potřebné pro realizaci. Radní pro oblast financování; Radní pro oblast sociální 
péče a zdravotnictví

Zpracování studie proveditelnosti služby typu denní 
stacionář Výběr dodavatele, spolupráce při zhotovení studie zajištění podkladů Radní pro oblast sociální péče a zdravotnictví Kancelář starosty, úsek územního rozvoje výběr dodavatele, existence studie proveditelnosti

Zahájení poskytování nové sociální služby typu denní 
stacionář v souladu se studií proveditelnosti

Zřízení poskytovatele sociální služby, registrace dle zákona o sociálních službách, 
zajištění financování (krajská síť sociálních služeb), personální zajištění v návaznosti 
na zvolenou formu poskytování

koordinace procesu Radní pro oblast sociální péče a zdravotnictví ?
zahájení poskytování nové sociální služby typu denní 
stacionář

2.2

Realizace projektů prevence rizikového chování
Zvýšení informovanosti o rizikovém chování a nepříznivých osobnostních, 
zdravotních a sociálních důsledcích s tím spojenými. Jedná se o programy pro 
všechny věkové kategorie.

finanční podpora Radní pro oblast bezpečnosti, prevence kriminality a 
rizikového chování Odbor sociálních věcí a zdravotnictví pravidelné jednání se školními metodiky prevence. 

Realizace projektů pro seniory a veřejnost.

Nabídka přednášek a seminářů na ZŠ prostřednictvím 
OSVZ

Finanční podpora ZŠ v Praze 14 – zajištění konkrétních kurzů (prevence rizikového 
chování, zdravotní problematika apod.). finanční podpora Radní pro oblast bezpečnosti, prevence kriminality a 

rizikového chování Odbor sociálních věcí a zdravotnictví zajištění finančních prostředků z rozpočtu ÚMČ P14. 
Realizace přednášek a seminářů na ZŠ. 

Organizace setkání NNO, veřejné správy a dalších 
zainteresovaných stran

Pořádání tematicky zaměřených setkání zástupců MČ, městské policie, preventistů 
ze škol, neziskových organizací dle projednávaného tématu . např. Fórum prevence realizace akce

Radní pro oblast bezpečnosti, prevence kriminality a 
rizikového chování Odbor sociálních věcí a zdravotnictví

realizace setkání Komise bezpečnostní a prevence 
patologických jevů nejméně  4x ročně. Fórum prevence 
dle potřeby a aktuálnosti.

2.2.2 Zajistit finanční podporu realizace programů prevence Mapování vyhlašovaných výzev a podávání grantových 
žádostí

Aktivní vyhledávání vyhlašovaných výzev, zpracovávání a podávání žádostí o finanční 
podporu na realizaci programů prevence. realizace akce

Radní pro oblast bezpečnosti, prevence kriminality a 
rizikového chování Odbor sociálních věcí a zdravotnictví

zachování pravidelného podání žádostí u dlouhodobých 
projektů. Zajištení jejich zlepšování a rozšiřování. 
Podávání žádostí na nadace zaměřené na podobné 
oblasti.

Sociální a zdravotní péče a bydlení
Naplňovat cíle a opatření aktuálního Komunitního plánu sociálních služeb na území městské části Praha 14 

2.1.4
Rozvoj informovanosti a vzájemné spolupráce v sociální 
oblasti

2.1.5 Rozšíření kapacit pobytových zařízení pro seniory

2.1.6 Doplnění sítě sociálních služeb pro občany městské části

Zvyšovat míru bezpečí a působit na snižování kriminality a výskyt dalších důsledků rizikového chování

2.2.1
Podpora prevence rizikového chování a informování 
občanů 
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2.3

2.3.1 Vyčlenit část bytového fondu pro sociální účely Realizace programu prostupného bydlení Pokračování v realizaci zavedeného programu, postaveného na prostupu 
ohrožených obyvatel MČ třemi stupni bydlení s podporou sociální práce realizace programu Radní pro oblast bytové politiky a správu majetku Správa majetku Praha 14 a.s., odbor sociálních věcí a 

zdravotnictví
vyčlenění 1/3 uvolněných bytů pro účely sociálního 
bydlení

2.3.2 Zapojení HMP do systému sociálního bydlení Jednání s HMP - prozkoumání možností Uzavření memoranda s HMP o zajištění spolupráce v rámci programu sociálního 
bydlení vyjednávání Radní pro oblast sociální péče a zdravotnictví Odbor sociálních věcí a zdravotnictví uzavření memoranda o spolupráci

2.3.3 Řešení stavu ubytování v Broumarské ulici Revize spolupráce s SP Černý Most s.r.o. Úprava smluvního vztahu a bližší specifikace odpovědnosti smluvních stran úprava smluvního vztahu člen RMČ zodpovědný za bytovou politiku a správu 
majetku

Odbor správy majetku, odbor sociálních věcí a 
zdravotnictví úprava smlouvy se SP Černý Most s.r.o.

Podpora nabídky pro vybrané profese V rámci Zásad MČ k pronájmu bytů pronájem bytů člen RMČ zodpovědný za bytovou politiku a správu 
majetku

Správa majetku Praha 14 a.s.
vyčlenění 1/3  uvolněných bytů pro pedagogy, 
zaměstnance ÚMČ, policisty, hasiče, lékaře a další 
vybrané profese.

Usilovat o získání bytů z fondu MHMP a MČ P14 Vyjednání získání více bytů od HMP do svěřené správy MČ Praha 14 vyjednávání člen RMČ zodpovědný za bytovou politiku a správu 
majetku

Správa majetku Praha 14 a.s. Získání bytů ve vlastnictví HMP do svěřené správy MČ; 
var. - Počet bytů 

2.4

Realizace aktivit zaměřených na zdraví obyvatel Realizace kampaní či akcí v rámci aktivit MČ zaměřených na zdraví obyvatel (např. 
Prevence péče o dětský chrup, Prevence rakoviny prsu, Den zdraví, aj.) fundraising a realizace akcí Radní pro oblast sociální péče a zdravotnictví Odbor sociálních věcí a zdravotnictví realizované akce a kampaně

Vytvoření zdravotního plánu MČ Zpracování střednědobého zdravotního plánu MČ realizace akce Radní pro oblast sociální péče a zdravotnictví Odbor sociálních věcí a zdravotnictví zdravotní plán

2.4.2 Zvýšení kapacit a kvality zázemí zdravotnických zařízení 
Zvyšování kapacit zdravotnických zařízení 
prostřednictvím správy nebytových prostor ve svěřené 
správě MČ

Využití nebytových prostor MČ k provozu zdravotnických zařízení (motivace 
prostřednictvím výhodných podmínek nájmu) pronájem nebytových prostor Radní pro oblast bytové politiky a správu majetku Správa majetku Praha 14 využité nebytové prostory MČ a v provozu zdravotnická 

zařízení

Rozšíření kapacit a výstavba venkovních a krytých 
sportovišť

Identifikace, příprava a realizace projektových záměrů, např. s ČOV a dalšími 
investory

realizace akci
Radní pro oblast životního prostředí a údržbu veřejných 
ploch; Radní pro oblast územního rozvoje

Odbor životního prostředí; Kancelář starosty, úsek 
územního rozvoje

Počet nových a rekonstruovaných venkovních a krytých 
sportovišť

Rekultivace venkovních ploch – vytváření přírodních 
sportovišť, venkovních posiloven Např. využití suchého poldru Rokytky realizace akcí Radní pro oblast životního prostředí a údržbu veřejných 

ploch; Radní pro oblast územního rozvoje
Odbor životního prostředí; Kancelář starosty, úsek 
územního rozvoje

Počet venkovních ploch; nových přírodních sportovišť a 
venkovních posiloven

2.4.4 Podpora zdravého stravování Zahájení a vedení diskuze se zástupci rodičů a vedení 
škol

Zvyšování kvality poskytované stravy a nastavení vhodné nabídky sortimentu v 
občerstvovacích automatech, zajištění pitného režimu (např. pítka)  

uskutečnění diskuze, komunikace s dodavateli, 
vedením ZŠ Radní pro oblast školství OŘEŠ - oddělení školství

Vytvořené a zpracované dotazníky, zápisy ze setkání a 
jednání s dodavateli a vedením ZŠ, podklady pro 
zvyšování kvality poskytované stravy a pro nastavení 
vhodné nabídky sortimentu v občerstvovacích 
automatech, pitný režim na ZŠ i v MŠ

2.4.3 Podpora pohybových aktivit občanů

Zlepšit kvalitu bytového fondu a zvýšit atraktivitu bydlení v Praze 14

2.3.4 Pronájem bytů ve veřejném zájmu

Podporovat zdravý životní styl obyvatel městské části Praha 14

2.4.1 Podpora akcí zaměřených na zdraví obyvatel
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3.1

Komunitní centrum Splavná (Kyje-

Hutě)
Zajištění veškerých kroků pro vybudování a následné zprovoznění KC Splavná 
(příprava projektu, zajištění finančních prostředků, realiazace výstavby, atd.) Realizace akce Radní pro oblast investic Odbor investic Otevření KC Splavná

Podzemní prostory "Bílý kůň" (Kyje - 
Hutě)

Zajištění bezpečného provozu podzemních i nadzemních prostor v této lokalitě 
včetně nutných zemních prací,  úprav zeleně a doplnění mobiliáře, příprava a 
vypracování systému pro zpřístupnění prostor veřejnosti - vypracování  
návštěvního řádu

Realizace akce Radní pro oblast investic Odbor investic
Zpřístupněné podzemní a nadzemní prostory v 
lokalitě Bílý kůň

Komunitní centrum Baštýřská 
(Jahodnice)

Zajištění finančních prostředků (za využití vhodného dotačního titulu EU) pro 
vybudování a následné zprovoznění KC Baštýřská

Monitoring dotačních titulů; 
Podání žádosti o podporu Radní pro oblast investic a EF Odbor investic a EF Schválená dotace z vhodného dotačního titulu 

Podpora a udržení dotačního řízení Prahy 14 v reakci na stanovené prioritní oblasti 
MČ.

Finanční podpora z rozpočtu 
MČ

Radní pro oblast školství, kulturu a 
volný čas KS OSPK

Finanční prostředky na dotační systém ve výši 
minimálně 1 000 000 Kč 

Zajištění finančních prostředků (za využití vhodného dotačního titulu EU) pro 
pořízení a zavedení SW pro management dotací 

Monitoring dotačních titulů; 
Podání žádosti o podporu Radní pro oblast evropských fondů Odbor evropských fondů Schválená dotace z vhodného dotačního titulu 

Komunitní centra MČ Praha 14 Zajištění finančních prostředků pro provoz a další rozvoj poskytovaných služeb v 
rámci provozu jednotlivých komunitních center na území MČ Praha 14 

Monitoring dotačních titulů; 
Finanční podpora Radní pro oblast kultury

Praha 14 kulturní, Odbor evropských 

fondů Provoz KC

Motivace obyvatelstva k aktivnímu 

trávení volného času
Zajištění pravidelné a aktuální informovanosti občanů o nabídce kulturních, 
sportovních a volnočasových aktivit na území MČ Praha 14 Realizace akce

Radní pro oblast kultury, Radní pro 

komunikaci
Praha 14 kulturní, KS OSPK

Funkční web a fb MČ Prahy 14 a příspěvkových 
organizací, pravidelně vydávané periodikum 
Prahy 14, funkčnía  aktuální kalednář akcí

Naučná stezka MČ Praha 14 Zpracování Studie proveditelnosti pro zatraktivnění Naučné stezky MČ Praha 14 Finanční podpora, zajištění 
realiazce akce

Radní pro oblast kultury KS OSPK
Dokument - Studie proveditelnosti "Zatraktivnění 
Naučné stezky MČ Praha 14"

Zájmová místa na území MČ Praha 14 Zajištění finančních prostředků (za využití vhodného dotačního titulu EU) pro 
zpracování "pasportu - mapy" zájmových míst MČ Praha 14 a jejich dalšího rozvoje Podání žádosti o podporu Radní pro oblast evropských fondů Odbor evropských fondů Schválená dotace z vhodného dotačního titulu 

Rozvoj průvodce / portálu "Poznej 
Prahu 14"

Zajištění provozu portálu včetně jeho náplně a její aktualizace (průvodce, mapa, 
propagace Prahy 14, atd. )

Realizace akce
Radní pro blast ICT; Radní pro oblast 

kultury

Odbor ICT; KS OSPK, Praha 14 

kulturní

Funkční portál obsahující mapu zájmových míst, 
průvodce Prahou 14, počet shlédnutí - zobrazení 
a další

3.2

Příprava na vybudování nové MŠ nebo 
ZŠ v lokalitě Kyje - Hutě

Zřízení MŠ se 2 třídami s kapacitou 56 dětí až 4 třídami a kapacitou 112 dětí (pozn. 
v přímé souvislosti s Metropolitním plánem), nebo plně organizované ZŠ Realizace akce

Radní pro oblast školství; Radní pro 
oblast školských investic Odbor investic Kompletní příprava (projekt)

Navýšení kapacit základních škol a s 
tím spojené investice

Zahájení I. etapy – ZŠ Vybíralova (vybudování 4 nových třid) Realizace akce
Radní pro oblast školství; Radní pro 
oblast školských investic Odbor investic Počet navýšených míst v ZŠ

Zvyšování kapacit MŠ Zelenečká, MŠ 
Vybíralova

Zřízení 2 tříd pro děti ve věku 2 – 3 let Realizace akce Radní pro oblast školství Odbor investic; Odbor řízení 
ekonomiky a školství Počet navýšených míst v MŠ

3.2.2
Zlepšovat technický stav a vybavenost budov a areálů 
školských zařízení

Rekonstrukce, vybavení budov a okolí 

ZŠ a MŠ

Zpracování studie/projektu/záměru na další zateplování, rekonstrukce, 
rekuperace a vybavení budov ZŠ a MŠ a opravy elektrických sítí , IT, odborné 
učebny zahrad, okolí, aj.

Realizace akce
Radní pro oblast školství; Radní pro 
oblast školských investic Odbor investic

Zrekonstruované a vybavené budovy, učebny  a 
okolí školských zařízení

Poradenská pracoviště při všech ZŠ
Iniciovat vznik školních poradenských pracovišť na dalších ZŠ a připravit pravidla 
pro interní dotační řízení P14 v oblasti podpory vzniku školních poradenských 
pracovišť

Iniciace; Stanovení závazných 

příslušných pravidel Radní pro oblast školství Odbor řízení ekonomiky a školství Počet poradenských pracovišť na ZŠ

Zajištění školních psychologů Usilovat o zajištění financování úvazku školních psychologů
Zajištění financí, případně 
alokace financí z rozpočtu 
MČ na sdíleného psychologa

Radní pro oblast školství Odbor řízení ekonomiky a školství Počet školních psychologů na jednotlivých ZŠ

3.2.4
Podpora začleňování dětí a žáků ze sociálně slabých rodin a 
rodin cizinců

Čerpání veřejných financí určených 
pro podporu začleňování Čerpání financí z MHMP a MŠMT 

Podpora z MČ v jednání s 
MHMP a MŠMT, Zajištění 
financí, případně alokace 
financí z rozpočtu MČ na 
podporu

Radní pro oblast školství Odbor řízení ekonomiky a školství Počet podpořených dětí a žáků 

3.2.5
Vytvoření podmínek pro zabezpečení pedagogických 
pracovníků ve školách

Usilovat o získání bytů z fondu MHMP 
a MČ Praha 14

Zajištění bytů z fondů MHMP a MČ Praha 14 pro zabezpečení pedagogických 
pracovníků ve škol

Monitoring stavu uvolněných 
bytů MČ Praha 14 a následné 
přednostní přidělení 
pedagogickým pracovníkům, 
komunikace se správci 

bytových fondů MHMP

Radní pro oblast bydlení
Odbor správy majetku, Správa 

majetku P14, a. s.

Počet bytů pro pedagogy ze ZŠ na území MČ 
Praha 14

3.3

3.3.1 Poskytnutí veřejného prostoru pro jeho volnočasové využití Veřejnosti přístupná hřiště a 
sportoviště u ZŠ 

Zajištění přístupnosti vhodných ploch (hřišť a sportovišť) u ZŠ za podmínky využití 
kustodů (včetně jejich financování) a zavedení kamerového systému v rámci 
bezpečnosti provozu

Realizace akce

Radní pro oblast školství, kulturu a 
volný čas; Radní pro oblast 
bezpečnosti

Odbor řízení ekonomiky a školství; 
Odbor ICT

Zpřístupněná hřiště a sportoviště u ZŠ

3.3.2
Aktivní účast veřejnosti na správě trvale udržitelného 
veřejného prostoru

Dobrovolnická činnost a osvětové 
kampaně

Podpora a rozvoj dobrovolnických aktivit, komunikace a spolupráce s aktivními 

občany a organizacemi, propojování, udržení podpory z MČ (finance, zajištění 
odovozu odpadu a materiálu), monitoring

Obecná a finanční podpora; 
Koordinace

Radní pro oblast MA21; Radní pro 

oblast kultury
Praha 14 kulturní; KS OSPK Dobrovolnické akce a osvětové kampaně

3.3.3 Vytváření estetické kvality veřejného prostoru Rozvoj umění ve veřejném prostoru Vytipování vhodných míst, následné vymezení prostorů a podpora relevantních 
občanských projektů při využití nástroje "participativní rozpočet" Realizace akce

Radní pro oblast kultury; Radní pro 

oblast MA21
Praha 14 kulturní; KS OSPK Realizované projekty

3.3.4 Využívat akce pro oživení veřejného prostoru Užší spolupráce s komerčními subjekty 
pro oživení veřejného prostoru

Spolupráce s komerčními subjekty na realizaci akcí pro veřejnost (např. v rámci 
realizace "Farmářských trhů", atp.)

Iniciace; Koordinace; Obecná 

podpora
Radní pro oblast kultury Praha 14 kulturní; KS OSPK Realizované akce

Školství, kultura, sport
Podpora a rozvoj kulturního, sportovního a komunitního života 

3.1.1
Zkvalitnit a rozšířit infrastrukturu pro kulturu, sport 
a společenský život

3.1.2
Udržitelnost dotačního systému jako nástroje podpory 
kulturních, sportovních a společenských aktivit Dotační systém MČ Praha 14

3.2.3
Podpora školních poradenských pracovišť na základních 
školách

Aktivní veřejný prostor

3.1.3
Udržení a další rozvoj/rozšíření nabídky služeb v oblasti 

kultury, sportu, volného času a komunitního života

3.1.4
Zatraktivnit zájmová místa na území MČ Praha 14 a jejich 
následná propagace

Vzdělávání a školství

3.2.1 Udržet dostatečnou kapacitu mateřských a základních škol
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Č. cíle Cíl Název projektového záměru Stručný popis Role MČ Gestor Odborný garant Indikátor naplnění

4.1

Využívání dotačních titulů z národních zdrojů a zdrojů 
EU

Průběžné vyhodnocování dotačních možností a dalších nástrojů 
alternativních zdrojů financováni s cílem maximalizace příjmů z 
externích zdrojů financování. Součástí je nastavení procesu od 
identifikace zdroje financování po vyhodnocení realizace dotačního 
projektu.

realizace akce

Radní pro oblast evropských 
fondů
Radní pro oblast rozpočtu, 
ekonomiky

Odbor evropských fondů
Odbor řízení ekonomiky a 
školství

Počet podaných projektových žádostí
Výše obdržených dotačních prostředků

Efektivní zhodnocování disponibilních peněžních 
prostředků 

Průběžný monitoring možností finančních instrumentů peněžního trhu 
a jejich následná realizace realizace akce

Radní pro oblast rozpočtu, 
ekonomiky

Odbor řízení ekonomiky a 
školství Výnosy z disponibilních finančních prostředků

4.1.2

Precizovat a nadále systematicky používat systém 
finančního plánování ve vazbě na investiční 
rozhodování

Rozvoj systému investičního rozhodování Vytvoření kritérií pro výběr rozvojových projektů a investičních akcí. realizace akce

Radní pro oblast rozpočtu, 
ekonomiky

Radní pro oblast investic

Odbor řízení ekonomiky a 
školství
Odbor investic

Sada hodnotících kritieriíí/pravidel

4.1.3 Optimalizace správy majetku Zpracování expertního posouzení modelů správy 
majetku

Zpracovat koncepci správy nemovitého majetku ve správě MČ realizace akce
Radní pro oblast správy 
majetku

Odbor majetku; Správa 
majetku Praha 14 a. s.

Koncepce správy nemovitého majetku

4.2

Realizace podnikatelského fóra Vytvoření konceptu podnikatelského fóra a jeho realizace příprava konceptu
realizace akce

Radní pro oblast MA21; Radní 
pro oblast podpory podnikání KS OSPK Podnikatelské fórum

Vytvoření Smart City koncepce Nastavení spolupráce MČ a soukromého sektoru v oblasti využití 
moderních technologií realizace akce

Radní pro oblast podpory 
podnikání a ICT Odbor ICT Koncepce Smart city

Prezentace místních podnikatelských subjektů Prezentace v místním tisku, veletrh, webové stránky atp. realizace akce

zajištění spolupráce Radní pro oblast komunikace KS OSPK Počet zveřejněných výstupů

Vyhlásit soutěž podnikatel/živnostník roku Zaměření na malé, střední a především lokální podnikatele příprava konceptu
realizace akce

Radní pro oblast MA21; Radní 
pro oblast podpory podnikání KS OSPK Podnikatel roku 2021

Rozvoj farmářských trhů Rozšíření farmářských trhů s důrazem na podporu lokálních subjektů realizace akce

zajištění spolupráce Radní pro oblast kultury KS OSPK Počet lokálních subjektů

Organizovat „Snídaně s podnikateli“ Pravidelná organizace neformálního setkávání zástupců MČ s lokálními 
podnikateli

příprava konceptu
realizace akce

Radní pro oblast podpory 
podnikání  KS OSPK Snídaně 4x ročně

Posouzení možnosti vzniku podnikatelského inkubátoru Vytvoření katalogu lokalit a objektů vhodných k rozvoji podnikání na 
území MČ.

příprava konceptu
realizace akce

Radní pro oblast podpory 
podnikání

Odbor majetku; Správa 
majetku a.s.

Katalog

Vytvoření coworkingových prostor v objektech MČ

Součástí bude rovněž posouzení využití prostor v majetku městské části 
a hl. m. Prahy

Návrh: Zpracování konceptu (včetně pasportu) využití coworkingových 
prostor v objektech v majetku městské části a hl. m . Prahy 

příprava konceptu
realizace akce

Radní pro oblast podpory 
podnikání

Odbor majetku; Správa 
majetku a.s.

Počet sdílených prostor
Koncepce využití coworkingových prostor 
(dokument)

4.2.1
Podpora spolupráce městské části a soukromého 
sektoru

Podnikání
Získávání a stabilizace finančních zdrojů

4.1.1
Realizace opatření posilující příjmy rozpočtu městské 
části

Podpora podnikání a služeb



AKČNÍ PLÁN ROZVOJE  MČ PRAHA 14 pro období 2021 - 2022

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

A B C D E F G H

Č. cíle Cíl Název projektového záměru Stručný popis Role MČ Gestor Odborný garant Indikátor naplnění/výsledek

5.1

Přetvoření páteřních tahů na městské třídy - 
Chlumecká, Poděbradská, Kolbenova, Broumarská, 
Cíglerova, Českobrodská, Rožmberská…

Zpracování studie za účelem: Omezení průjezdnosti MČ, Nová parkovací stání, 
Přechody pro chodce, Autobusové zastávky – IKEA, Slévačská, Kaufland realizace akce Radní pro oblast dopravy Odbor dopravy zpracovaná studie

Dopravní opatření v rámci revitalizace nám. J.Hubače Realizace navržených dopravních opatření dle připravované studie v daném místě realizace akce Radní pro oblast dopravy Odbor dopravy dopravní opatření

Další rozvoj v ulici Hodějovská pro zklidnění dopravy Parkování, stavební úpravy, zvýšená křižovatka, zóna 30 realizace akce Radní pro oblast dopravy Odbor dopravy zklidnění dopravy v ulici Hodějovská

5.1.2 Zlepšit stav dopravní infrastruktury Využití vícezdrojového financování se zaměřením na 
opravy a údržbu Dotace z rozpočtu HMP  - sdružené investice realizace akce Radní pro oblast dopravy Odbor dopravy

počet realizovaných akcí s financováním ze zdrojů 
mimo MČ Praha 14

Značení cyklotras, orientační značení Iniciovat jednání s institucemi za účelem kvalitního značení cyklostezek a ostatního
orientačního značení na území MČ

realizace akce

zajištění spolupráce Radní pro oblast dopravy Odbor dopravy systémového řešení 

Cyklostezky
Zpracování studie za účelem: Úpravy stezky podél Rokytky, Drážní stezky podél
všech železničních tratí realizace akce Radní pro oblast dopravy Odbor dopravy zpracovaná studie

Zařízení pro odstavování kol ve spolupráci s TSK a OICT Zpracovat analýzu potřeb a míst pro umístnění zařízení pro odstavování kol,

(stojany, boxy, kolárny – zejména u stanic metra) realizace akce Radní pro oblast dopravy Odbor dopravy zpracovaná analýzy a následná studie

Příprava projektu Příprava projektu ve spolupráci s IPR a DPP HMP spolupráce s dotčenými subjakty Radní pro oblast dopravy Odbor dopravy
projekt se zapracovanými požadavky a připomínkami 
MČ

Intervenovat provedení revitalizace a kvalitní údržby 
terminálu ve spolupráci s TSK Zásadní úprava areálu terminálu a zkulturnění celého přestupního uzlu zajištění spolupráce Radní pro oblast dopravy Odbor dopravy spolupráce z TSK a dotčenými subjekty

5.1.5 Rozvoj železniční dopravy Propojení železničních tratí a železniční zastávky
Zpracování příslušných studií pro vybudování nových železničních zastávek: Praha 
– Jiráskova čtvrť, Praha – Rajská zahrada, Praha – Jahodnice, Praha – Hostavice (ve 
spolupráci se Správou železnic

realizace akce

zajištění spolupráce Radní pro oblast dopravy Odbor dopravy zpracovaná studie a předání k realizaci

5.1.6
Zvyšování prostupnosti a bezbariérovosti 
pohybu a propojování oblastí MČ Vytvoření přechodu Blatská realizace přechodu ve vymezeném úseku z důvodu operativnějšího propojení 

pěších vazeb realizace akce Radní pro oblast dopravy Odbor dopravy realizace záměru (stavební a stanovení DZ)

Zvýšení kvality a kapacity parkování v MČ Úprava dopravního reřimu (Zavedení podélného parkování) za účelem navýšení 
parkovacích míst realizace akce Radní pro oblast dopravy Odbor dopravy počet parkovacích míst

Vybudování parkoviště pro rozhlednu stavba parkovací plochy pro návštěvníky území realizace akce Radní pro oblast dopravy Odbor dopravy parkoviště (počet míst na parkovišti)

5.1.8 Podpora elektromobility
Spolupráce s partnery na budování nabíjecí 
infrastruktury

Zahájení jednání s partnery, vymezení požadavků dle místní specifikace, 
shromáždění potřebných podkladů realizace akce Radní pro oblast dopravy Odbor dopravy podklady pro následnou realizaci akce

5.1.9 Zvýšení kvality městské hromadné dopravy Vhodnější trasování linek MHD  pro zajištění kvalitnější 
obslužnosti území Obratiště Bryksova realizace akce

zajištění spolupráce Radní pro oblast dopravy Odbor dopravy

zlepšená dopravní obslužnost lokality (ve spolupráci s 
ROPID zajistit požadovanou úpravu linek s ohledem na 
další dopravní požadavky lokality)

5.2

Zkvalitnění sídlištní zeleně a její údržby Vytvoření systému, zpracování plánu a aktivní jednání s vlastníky pozemků v 
sídlištní zástavbě. realizace akce

Radní pro oblast životního 
rpostředí Odbor životního prostředí Zpracování plánu, pasport zeleně

Úprava zeleně a revitalizace oblasti Bílý kůň Úprava podzemních a nadzemních prostor v dané lokalitě za účelem jejich 
zpřístupnění realizace akce

Radní pro oblast Územního 
rozvoje; Radní pro oblast 
investic; Radní pro oblast 
životního prostředí

Kancelář starosty - Úsek 
územního rozvoje; Odbor 
investic;, Odbor životního 
prostředí

Otevření prostor pro veřejnost

Vybudování biotopu Kyjského rybníka Zpracování projektové dokumentace za účelem realizace projektu BIOTOP v 
průběhu roku 2021 realizace akce Radní pro oblast investic Odbor investic otevření biotopu pro veřejnost

Izolační zeleň Českobrodská Zpracování projektové dokumentace realizace akce Radní pro oblast investic Odbor investic realizace akce

Revitalizace Centrálního parku na Černém Mostě Zahájení činností v oblasti revitalizace území realizace akce

Radní pro oblast Územního 
rozvoje; Radní pro oblast 
investic; Radní pro oblast 
životního prostředí

Kancelář starosty - Úsek 
územního rozvoje; Odbor 
investic;, Odbor životního 
prostředí

realizace akce, revitalizace území

5.2.2
Rozšiřování zelených ploch s rozvíjející se 
rekreační funkcí Ochrana přírodně cenných lokalit 

Pokračovat v aktivitách aktivní kontroly a přijetí systémových řešení ochrany 
přírodně cenných lokalit za účelem eliminace devastace a zastavování tohoto 
území.

realizace akce
Radní pro oblast životního 
rpostředí Odbor životního prostředí péče o tato území, postupná revitalizace území

5.2.3
Optimalizace systému péče o životní 
prostředí

Monitoring a informovanost o stavu životního 
prostředí Zveřejněňování informací o stavu ovzduší realizace akce

Radní pro oblast životního 
rpostředí Odbor životního prostředí zveřejnění informací o stavu ovzduší

Aktualizace "Auditu v 10 oblastech UR"

Aktualizace  "Auditu v 10 oblastech UR" dle metodiky MA21 a návrhu opatření, 
které vyplývají z hodnocení expertů pracovní skupiny UR (zařadit do Plánu 
zlepšování MA21)

realizace akce Radní pro oblast MA21 KS OSPK ve spolupráci s 
jednotlivými odbory zpracování aktualizace auditů

Příprava klimatického plánu MČ Příprava a následné schválení Klimatického plánu MČ Praha 14 realizace akce
Radní pro oblast MA21; Radní 
pro oblast životního prostředí

KS OSPK, Odbor životního 
prostředí klimatický plán MČ

Inteligentní budovy ve správě MČ realizace akce

Snižování energetické náročnosti budov realizace akce

Rozvoj systému energetického managementu Analýza stavu a případná následná aktualizace interního dokumentu Energetický 
management MČ Praha 14 realizace akce Radní pro oblast investic Odbor investic Dokument "Energetická koncepce MČ Praha 14"

Rekonstrukce budovy úřadu MČ Realizace projektu IQ budovy radnice realizace akce
Radní pro oblast investic; Radní 
pro oblast evropských fondů

Odbor investic; Odbor 

evropských fondů rekonstruovaná budova radnice

5.2.1 Obnova a rozvoj kvalitní městské zeleně

Doprava a životní prostředí
Usměrněná automobilová doprava zajišťující dobrou obslužnost městské části

5.1.1
Snížit dopravní zatížení na hlavních 
dopravních osách 

5.1.3
Zvýšit bezpečnost a komfort pěší dopravy a 
cyklodopravy 

5.1.4 Zkvalitnění prostředí terminálu Černý most

5.1.7 Rozvoj dopravy v klidu

Vytváření zdravého životního prostředí pro občany

Vytipování vhodných budov ve správě majetku MČ Praha 14 za účelem snížení 
energetické náročnosti, a to formou rekuperací, zelených střech, investicemi do 
solárních panelů; Příprava studií a projektů; Vyhledávánívhodných dotačních titulů

Radní pro oblast investic; Radní 
pro oblast majetku; Radní pro 
oblast evropských fondů

Odbor investic, Odbor správy 
majetku; Odbor evropských 
fondů

energetický management, snížení energetické 
náročnosti budov, rekuperace, zelené střechy, solární 
panely

5.2.4 Udržitelná městská část

5.2.5
Snížení energetické náročnosti budov ve 
správě MČ
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Volnočasový prostor Jamská Vybudování volnočasového prostoru Jamská v lokalitě Kyje - Hutě realizace akce
Radní pro oblast investic; Radní 
pro oblast životního prostředí

Odbor investic; Odbor 

životního prostředí otevření prostoru pro veřejnost

Volnočasový prostor s vodními prvky vedle biotopu 
Kyjského rybníka Příprava projektové dokumentace a realizace projektu realizace akce

Radní pro oblast Územního 
rozvoje; Radní pro oblast 
investic; Radní pro oblast 
životního prostředí

Kancelář starosty - Úsek 
územního rozvoje; Odbor 
investic;, Odbor životního 
prostředí

otevření prostoru pro veřejnost

Bike park Jahodnice Vybudování Bike park Jahodnice realizace akce
Radní pro oblast investic; Radní 
pro oblast životního prostředí

Odbor investic; Odbor 

životního prostředí otevření bike parku pro veřejnost

Využití území Horní Lada – sportovní areál Zpracování studie za účelem využití území Horní Lada - vybudování sportovního 
areálu realizace akce

Radní pro oblast územního 
rozvoje 

Kancelář starosty - Úsek 
územního rozvoje realizace sportovního areálu

5.2.7 Zelené střechy na budovách MČ Zelené střechy na základních školách Příprava studií, projektů, vyhledávání vhodných dotačních titulů a následná 
realizace projektů realizace akce

Radní pro oblast investic; Radní 
pro oblast životního prostředí; 
Radní pro oblast evropských 
fondůa školských investic

Odbor investic, Odbor 

životního prostředí, Odbor 
evropských fondů

realizace zelených střech na ZŠ 

Zmapování odtokových poměrů Zmapovat odtokové poměry pro řešení přívalových dešťů v prostředí MČ příprava akce, realizace akce Radní pro oblast životního 
prostředí Kancelář starosty - OSPK Studie odtokových poměrů

Šetrné hospodaření s dešťovou vodou Realizovat opatření projektu Rainwater Management - Vybíralka 25 příprava akce, realizace akce
Radní pro oblast životního 
prostředí
Radní pro oblast investic

Odbor investic Objem retardované dešťové vody

5.2.6 Volnočasové areály

5.2.8 Optimalizace hospodaření s vodou
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Č. cíle Cíl Název projektového záměru Stručný popis Role MČ Gestor Odborný garant Indikátor naplnění

6.1

Zpracování reauditů v 10 oblastech udržitelného 
rozvoje

Zpracování reauditů v 10 oblastech udržitelného rozvoje realizace akce Radní pro oblast MA21 Kancelář starosty - oddělení strategického plánování a 
komunikace

Usnesení RMČ - předložení auditů PS RVUR MA21

Získání kategorie "A"
Zrealizovat opatření potřebná pro postoupení do kategorie D5"A" a 
realilzace obhajoby postoupení. Součástí je připrava prezentace 10 
oblastí UR.

realizace akce Radní pro oblast MA21 Kancelář starosty - oddělení strategického plánování a 
komunikace

Kategoriie "A"  MA21

6.1.2 Vzdělávání v oblasti MA21
 Zvýšení odborných znalostí volených zástupců MČ a 
zaměstnanců ÚMČ v oblasti MA21 a udržitelného 
rozvoje 

Realizace školení/semináře na téma mA21/udržitelný rozvoj. realizace akce Radní pro oblast MA21 Kancelář starosty - oddělení strategického plánování a 
komunikace

Počet školení

6.1.3 Propagace MA21 a cílů udržitelného rozvoje Implementace nástrojů komunikace s veřejností v 
oblasti MA21 

Realizace "Znalostní centrum MČ Praha 14 s inteligentní mobilní 
aplikací". realizace akce Radní pro oblast MA21 Kancelář starosty - oddělení strategického plánování a 

komunikace
Mobilní aplikace

6.2

Implementace Plánu globální odpovědnosti do praxe 
úřadu Realizovat opatření vycházející z Plánu globální odpovědnosti.

realizace akce
Radní pro oblast MA21 Kancelář starosty - oddělení strategického plánování a 

komunikace
Počet realizovaných opatření

Propagace globální odpovědnosti na území MČ Rozvoj webových stránek, spolupráce z PO a komerčními subjekty. realizace akce Radní pro oblast MA21 Kancelář starosty - oddělení strategického plánování a 
komunikace

Webové stránky

Implementace společensky odpovědného zádávání 
veřejných zakázek do praxe úřadu a PO

Důsledně dodržovat a aplikovat zásady společensky odpovědného 
zádávání veřejných zakázek.

realizace akce

zajištění spolupráce Radní pro oblast MA21 Odbor pravní Počet odpovědných veřejných zakázek

Implemenatce odpovědné nakupování do praxe  úřadu 
a PO

Důsledně dodržovat a aplikovat zásady odpovědného nakupování. realizace akce

zajištění spolupráce Radní pro oblast MA21 Odbor hospodářské správy Výstupy/závěry z interního auditu
6.2.2

Společenská zoodpovědnost městské části 
Praha 14

Udržitelný rozvoj
Rozvoj místní Agendy 21

6.1.1 Postup do kategorie kategoriie "A" MA 21

Odpovědná Městské části Praha 14

6.2.1
Globální odpovědnost městské části Praha 
14


