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PROGRAMOVÉ PROHLÁŠENÍ RADY MČ PRAHA 14 

PRO OBDOBÍ 2022 - 2026 

  

Rada městské části Praha 14 složená ze zástupců ODS, ANO 2011, NAŠE Čtrnáctka a Srdcem 

pro Prahu 14 v souladu s dohodou koaličních stran deklaruje vůli vynaložit při správě městské 

části veškeré úsilí k naplnění níže uvedených priorit a cílů. Rada se zavazuje postupovat 

do konce volebního období při dalším rozvoji městské části zodpovědně, s péčí řádného 

hospodáře a s respektem k potřebám a zájmům obyvatel MČ Praha 14. 

1. ÚZEMNÍ ROZVOJ 

• zásadní nesouhlas s výstavbou kompostárny, stabilizace území Horní Lada 

prostřednictvím pozměňovacího návrhu k územnímu plánu 

• rozpracování přijaté územní studie na oblast Hutí, včetně zpracování etapizace 

výstavby v souvislostmi s dopravními stavbami a stavbami občanské vybavenosti 

(zejména školskými zařízeními) 

• vypracování studie k přestavbě MÚK Lehovec, včetně rozvoje přilehlého území 

• posuzování jednotlivých záměrů na výstavbu s ohledem na reálné možnosti území 

zkvalitnění veřejného prostranství 

• respektování odpovědného hospodaření s energiemi a vodou při investiční výstavbě 

v režii MČ P14 i dalších investorů podílejících se na rozvoji MČ P14 

• rozšiřování občanské vybavenosti a infrastruktury 

• pokračování v revitalizaci sídlištních vnitrobloků a jejich přeměně na komunitní prostor 

• zajištění prostupnosti území „Broumarská“ Jih a Sever - využitím pro občanskou 

vybavenost a dotvořením náměstí před kostelem sv. Bartoloměje formou bytové 

zástavby v návaznosti na usnesení schválené zastupitelstvem MČ P14 

• postihování nelegální reklamy a vypracování strategie pro umisťování legální reklamy, 

včetně posouzení jejího ekonomického přínosu pro MČ P14 

• stanovení závazných pravidel pro udělování souhlasu s uložením technické 

infrastruktury do pozemků ve správě MČ 

• vypracování a přijetí Metodiky spoluúčasti investorů do území a její novelizace 

po vstoupení platnosti stavebního zákona (plánovací smlouvy) 

2. ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ 

• rozvoj veřejné zeleně a řádná péče o ni 

• převod správy veřejné zeleně od magistrátu na MČ P14 společně s odpovídajícími 

financemi  

• zajištění efektivního úklidu komunikací, veřejných prostranství a zeleně ve správě 

MČ P14 

• participace na revitalizaci sídliště Lehovec, včetně rozvoje zeleně 
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• zpřístupnění podzemních prostor Fejkovy pískovny (Bílý kůň) 

• udržení stávajících zahrádkářských kolonií, jejich kultivace a rozvoj 

• vznik komunitních zahrad  

• koncepční rozvoj parkových ploch, dětských hřišť a sportovišť, 

• ochrana přírodně cenných lokalit, vypracování managementu správy území, podpora 

rozvoje rekreačních ploch 

• prověření vhodnosti umístění, vč. uzamykání, kapacit a svozového režimu nádob 

na tříděný odpad ve spolupráci se svozovou firmou 

3. NAKLÁDÁNÍ S MAJETKEM A BYTOVÝM FONDEM 

• snaha o převod bytů HMP na území městské části do svěřené správy MČ P14 

• dokončení avizovaného převodu bytů nájemníkům, kteří splňují pravidla schválená 

zastupitelstvem v předchozím období 

• realizace odprodeje pouze za podmínky použití výnosu výhradně na konkrétní 

investice do majetku MČ P14 a provedení zásadních oprav bytového fondu, který 

nebude určen k odprodeji 

• zkvalitňování správy bytů a garáží v majetku MČ P14 

• iniciace jednání o převodu areálu UNIP na MČ P14 

• výstavba polyfunkčního objektu na pozemku svěřeném MČ P14 u metra Černý Most 

• pokračování účasti MČ P14 v projektu družstevní výstavby v lokalitě „Broumarská“ Jih 

• podpora rozvoje komunitní energetiky a zavedení energetického managementu 

v budovách ve správě a vlastnictví MČ P14 

• snižování spotřeby vody v budovách ve správě a vlastnictví MČ P14 (maximální 

využívání dešťové a šedé vody) 

4. ŠKOLSTVÍ 

• vytváření podmínek pro zvyšování kvality vzdělávání v MŠ a ZŠ, jejichž zřizovatelem je 

MČ P14 

• zřízení MŠ v lokalitě Hutě, zřízení ZŠ v lokalitách Jahodnice a Hutě 

• podpora intervenčních a adaptačních programů na ZŠ, podpora dalšího odborného 

vzdělávání učitelů a učitelek ZŠ a MŠ 

• podpora inovativních a rozvojových projektů s důrazem na technologie v aktivním 

dialogu s řediteli škol 

• prověření možnosti vybudování bezbariérových přístupů v MŠ a ZŠ 

• revize kapacitních možností škol 

• zvýšení péče o školní budovy se zaměřením na zlepšení veřejného prostoru v jejich 

okolí 

• podpora projektů zaměřených na zdravý životní styl, např. stravování ve školách 

• koncepční využití školních sportovišť v mimoškolní časy pro veřejnost 
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• zřízení sociálních fondů pro rodiny dětí, které nejsou v dobré finanční situaci 

(pro nákup vybavení, zaplacení škol v přírodě aj.) 

• centrální nákup sešitů pro žáky 1. - 3. tříd 

• podpora zřízení nových středních škol na MČ P14 

5. SOCIÁLNÍ POLITIKA A ZDRAVOTNICTVÍ 

• rekonstrukce a navýšení kapacit domova pro seniory 

• vybudování nového domova pro seniory  

• zachování stávajících grantových programů, systému prostupného bydlení, systému 

pomoci nájemníkům v dočasné tísni a sociálního podniku TSP14SP, s. r. o.  

• zvýšení alokované částky na zajištění sociálních služeb  

• zachování a postupné rozšíření nabídky sociálních služeb, které umožní zdravotně 

postiženým, nemocným a seniorům setrvat v jejich přirozeném prostředí, rozvoj 

sociálních a dalších návazných služeb s důrazem na terénní a ambulantní sociální 

služby  

• podpora neziskových organizací poskytující služby denního stacionáře 

• spolupráce se spolky a zájmovými skupinami při rozvoji infrastruktury pro zdravotně 

znevýhodněné občany  

• podpora občanů ohrožených sociálním vyloučením a chudobou  

• posílení služeb domácí péče pro bezmocné spoluobčany 

• podpora aktivit v oblasti pomoci lidem bez domova 

• podpora zdravého životního stylu obyvatel  

• podpora aktivního stáří formou nabídky volnočasových, klubových a společenských, 

kulturních a sportovních aktivit, zejména ve spolupráci s organizacemi, které se 

zaměřují na podporu důstojného a aktivního stáří  

• implementace Koncepce sociálního bydlení  

• snaha zachování současných podmínek pronájmů nebytových prostor neziskovým 

organizacím poskytujícím sociální služby, podpora dobrovolnictví 

• podpora opravy objektu určeného pro bydlení nájemníků v dočasné tísni, převod a 

integrace systému prostupného bydlení od HMP do gesce MČ P14 

6. DOPRAVA A DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURA 

• opatření vedoucí ke snížení tranzitní dopravy skrz MČ P14 

• aktivní podpora dostavby Městského i Pražského okruhu, omezení negativních vlivů 

dopravy na obyvatele MČ P14 

• dokončení Ocelkovy ulice v úseku Černý Most – Vysočanská radiála za předpokladu 

vyřešení odkupů dotčených pozemků hlavním městem Prahou 



Stránka 4 z 6 
 

• podpora mimoúrovňových křížení Kbelské ulice v Hloubětíně pouze ve variantě 

těžkého zakrytí, a ne jako náhrada Městského okruhu, podpora zahloubení Kbelské 

ulice v Hloubětíně 

• podpora výstavby železničních zastávek Jahodnice, Hostavice a Jiráskova čtvrť a 

zprovoznění železniční zastávky Rajská zahrada 

• vytvoření plánu postupných oprav místních komunikací, s ohledem na jejich technický 

stav 

• zklidňování dopravy v obytných čtvrtích, odstraňování bariér a vraků v uličním 

prostoru  

• revize uličního prostoru s cílem nalézt nová místa k parkování, stanovení ploch 

pro parkování místní úpravou ve vhodných lokalitách 

• příprava koncepčních studií na rekonstrukce vybraných komunikací a redukce 

zbytného dopravního značení 

• zapracování prodloužení tramvajové trati (případně trolejbus) z Lehovce až na území 

Hutí do územní dokumentace 

• podpora rezidentního parkování pro občany MČ P14 

• podpora zavedení tzv. pražské jednotné parkovací zóny s výjimkou historického centra 

7. BEZPEČNOST 

• pokračování v realizaci programu primární prevence a prevence rizikového chování 

na ZŠ  

• realizace programů protidrogové prevence a prevence kriminality 

• zvýšení bezpečnosti a pocitu bezpečí obyvatel ve spolupráci s MP a PČR  

• podpora navýšení počtu strážníků v ulicích  

• posílení kapacit asistentů prevence kriminality ve spolupráci s neziskovými 

organizacemi 

• zřízení jednotky dobrovolných hasičů a vybudování hasičské zbrojnice ve vhodné 

lokalitě  

• rozvoj a inovace bezpečnostních kamerových systémů s cílem snížení majetkové 

trestné činnosti 

8. KULTURA, SPORT A VOLNÝ ČAS, KOMUNIKACE 

• rozvoj komunitních a kulturních aktivit dle schválených strategických dokumentů 

• vytváření vhodných podmínek pro mimoškolní aktivity dětí, mateřská a rodinná 

centra, dětské kluby, i podporování vzniku alternativních a inovativních typů služeb 

péče o menší děti založených na individuálním přístupu 

• transformace příspěvkové organizace Praha 14 kulturní 

• zřízení odboru kultury a komunikace s veřejností 

• podpora společenských akcí typu koncerty, výstavy, venkovní akce 
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• další rozvoj sportovišť, dětských hřišť a volnočasových ploch dle schválené koncepce 

jmenovitě sportovní areál na Černém Mostě u Ocelkový ulice, příprava sportovního 

areálu v rámci rozvojové lokality Kyje-Hutě 

• pokračování v opravách poškozených prvků dětských hřišť 

• pokračování v podpoře kulturních, volnočasových a sportovních aktivit 

prostřednictvím dotačního programu MČ P14 a prohlubování spolupráce s neziskovým 

sektorem 

• podpora stávajících a dostavba dalších komunitních center (Hutě, Jahodnice) 

• pokračování v instalaci pokročilých prvků na dětská hřiště, včetně doplnění vodních 

prvků, kde to bude technicky možné 

• vybudování biotopového koupaliště na břehu Kyjského rybníka s hřištěm pro 

volnočasové aktivity 

• vybudování sportoviště s bazénem a herními prvky 

• zlepšování informovanosti občanů o dění na MČ P14 

• nové webové stránky MČ P14 s cílem zpřehlednění a zjednodušení dostupnosti 

informací 

• rozvoj mobilní aplikace „Moje 14“ pro poskytování lokálně závislých informací a pro 

sběr a hlášení podnětů pro zlepšování veřejného prostoru 

9. MÍSTNÍ AGENDA 21, PODPORA PODNIKÁNÍ 

• rozvoj činností v rámci místní Agendy 21, naplňování Aalborgských závazků 

udržitelného rozvoje na místní úrovni směřujících k obhájení kategorie A v MA 21 

• zvyšování míry zapojení veřejnosti do rozhodovacích procesů, pokračování 

ve veřejných projednáváních s občany 

• příprava Strategického plánu rozvoje MČ P14 na období 2025 až 2035 se zapojením 

veřejnosti a všech dotčených subjektů 

• příprava dalšího ročníku participativního rozpočtu 

• pořádání osvětových kampaní a akcí, pokračování ve spolupráci s NNO, veřejnými 

subjekty a podnikatelským sektorem 

• podpora výchovy a vzdělávání v oblasti udržitelného rozvoje 

• rozvoj spolupráce s podnikatelskými subjekty 

• v rámci investiční výstavby zřízení nových komerčních prostor pro podnikání a oživení 

původních sídel (starý Hloubětín, staré Kyje) 

• zřízení zásobníku projektů 

• budování nových veřejných toalet včetně bezbariérových, vstup do programu Euroklíč 

10. EKONOMIKA, ROZPOČET A ODPOVĚDNÉ A TRANSPARENTNÍ HOSPODAŘENÍ A ŘÍZENÍ 

• aktivní přístup k posílení finančních vztahů s HMP 

• účelné a hospodárné nakládání s finančními prostředky a zdroji MČ P14 
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• zajištění čerpání finančních prostředků z dotačních programů ministerstev, rozpočtu 

HMP a strukturálních fondů EU,  

• aktivní snaha o získávání dotací z národních zdrojů vč. MHP a ze strukturálních fondů 

EU, s maximálním důrazem na smysluplnost z nich nakupovaného plnění v oblasti 

pořizování a reprodukce investičního majetku  

• zlepšování systému finančního plánování včetně vazby na investiční rozhodování 

• důsledná kontrola hospodaření organizací zřizovaných MČ P14 

• prosazování moderní informační technologie posilující informovanost občanů, 

srozumitelnost a průhlednost všech procesů fungování veřejné správy 

• využití cizích zdrojů k financování strategických dlouhodobých investic          

• v oblasti pořizování a reprodukce investičního majetku zabezpečení jeho řádné správy 

a údržby po celou dobu jeho životnosti (za předpokládané rozpočtové situace), 

upřednostňování realizace takových projektů, které mají prokazatelný vliv na snížení 

budoucích nákladů na provoz a údržbu majetku 

• zachování procesu participativního rozpočtování veřejných výdajů do výše 10 mil. Kč 

ročně 

• pokračování v zavádění projektového řízení 

• podpora cirkulární ekonomiky a hospodářství 

• zlepšování evidence a vyřizování podnětů a požadavků od občanů 

11. INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE 

• aktivní přístup k prevenci kybernetických hrozeb  

• aktivní podpora využívání elektronických identit pro komunikaci s úřadem 

• spolupráce s MHMP v oblasti digitalizace, aplikací a datových center 

• další rozvoj aplikace „Moje 14“ 

• proaktivní přístup k trendům Smart Cities a snaha o jejich efektivní aplikaci v oblastech, 

kde přinesou vyšší komfort, bezpečnost nebo úsporu energií a nákladů 


