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Nejčastější 

podněty 

občanů ke 

strategickému 

plánu  



Celkem 621 podnětů občanů 



Městská hromadná 

doprava(45) 1. 



Zařazeno do strategického plánu (doprava v kompetenci hl. města Prahy): 

•Intenzivní spolupráce a participace s HMP v oblasti dopravní obslužnosti a 

podpora veřejné hromadné dopravy 

•Zřízení tramvajové tratě do Bohnic 

•Podpora prodloužení tramvajových tratí ke stopě Pražského okruhu a dále do 

Středočeského kraje (mj. založení možností pro řešení včasného záchytu 

vozidel na P+R) 

•Rekonstrukce tramvajové trati na Sokolovské, v Zenklově a v Klapkově ulici 

•Rekonstrukce Libeňského mostu, tramvajové trati na Palmovce, u Kříže, 

Vosmíkových, na Stírce a u Invalidovny 

•Podpora zřízení železničních zastávek – např. Karlín, U Kříže 

... 

1. STAV 



Parkování (42) 2. 



2. STAV 



Mapy parkovacích zón na http://www.parkujvklidu.cz/ 

Připomínkování na Odboru dopravy (podatelna ÚMČ Praha 8 - Bílý dům, 

poštou, datovou schránkou, mailem s el. podpisem – do 20. června) 

Zařazeno do strategického plánu: 

• Celopražská parkovací zóna 

• Zákaz parkování aut v pruzích pro cyklisty, MHD 

• Parkovací plochy pro kola a skútry 

Z rozpočtu 2016: 

Technologické vybavení parkoviště Bulovka   3 700 000 Kč  

Technologické vybavení parkoviště Nekvasilova   3 700 000 Kč  

Technologické vybavení parkoviště Karlínské nám.   3 700 000 Kč  

2. ŘEŠÍME... 

http://www.parkujvklidu.cz/
http://www.parkujvklidu.cz/


Chodníky (38) 3. 



Žádali jste  

- opravy současných chodníků 

- vytvoření nových 

Zařazeno do strategického plánu: 

• Podpora průběžné údržby a souvislých oprav komunikací a chodníků 

• Rozvoj a financování chodníkového programu 

 

Z rozpočtu 2016: 

Rekonstrukce chodníků      7 000 000 Kč 

Úprava pěších cest na území Prahy 8    2 000 000 Kč  

Úprava pěších cest v Thomayerových sadech             22 000 000 Kč 

3. STAV 



Dopravní značení (29) 4. 



Žádali jste  

- snížit rychlost aut 

- omezit nákladní dopravu 

Zařazeno do strategického plánu (kompetence HMP): 

• Podpora cílového řešení Městského okruhu na území MČ 

• Zkvalitnění značení přechodu pro chodce 

• Podpora realizace silniční spojky vedené mezi Čimicemi a Dolními Chabry 

(funkce obchvatu Čimic a Dolních Chaber po realizaci Pražského okruhu) 

Z rozpočtu 2016: 

Předprojektová a projektová příprava   3 000 000 Kč  

4. STAV 



Bezpečnost (23) 5. 



Upozorňovali jste na:  

• nebezpečné skupiny lidí 

• nebezpečná místa 

Zařazeno do strategického plánu: 

• Vytvoření bezpečnostní strategie MČ 

• Analýza pocitu bezpečí občanů města 

• Síťování organizací působících v oblasti bezpečnosti, sociálních služeb a 

zdravotnictví (setkávání, komunikace, výměna sdílení informací, vzájemná 

spolupráce) 

Z rozpočtu 2016: 

Antigraffiti program a nástřiky    6 000 000 Kč 

Bezpečnostní a telematické prvky v dopravě   5 000 000 Kč 

Městský kamerový systém     4 000 000 Kč 

5. STAV 



Silnice (22) 6. 



Žádali jste: 

- opravit silnice 

Zařazeno do strategického plánu: 

• Podpora průběžné údržby a souvislých oprav komunikací a chodníků 

 

Z rozpočtu 2016: 

Projektová dokumentace (PD) - rekonstrukce komunikace  

S.K.Neumanna             103 480 Kč 

Oprava komunikací v kompetenci TSK Praha  z rozpočtu TSK Praha   

 

6. STAV 



Přechody (20) 7. 



Žádali jste: 

- přidat přechody 

 

Zařazeno do strategického plánu: 

• Rozvoj a financování chodníkového programu 

• Podpora průběžné údržby a souvislých oprav komunikací a chodníků 

 

Z rozpočtu 2016: 

Plošná úprava bezbariérovosti přechodů  

na území P8      z rozpočtu TSK Praha   

7. STAV 



Bezdomovci (17) 8. 



Požadovali jste řešit 

- bezdomovectví 

Zařazeno do strategického plánu: 

• Síťování organizací působících v oblasti bezpečnosti, sociálních služeb a 

zdravotnictví (setkávání, komunikace, výměna sdílení informací, vzájemná 

spolupráce) 

• Zpracování a realizace komunitního plánu sociálních služeb 

Z rozpočtu 2016: 

Komunitní plánování     150 000 Kč  

Protidrogová prevence     375 000 Kč 

 

  

8. STAV 



Veřejný prostor (17) 9. 



Zařazeno do strategického plánu: 

• Spolupráce s urbanisty a studenty při hledání řešení zanedbaných a poškozených 

míst MČ 

• Podpora veřejných architektonických soutěží zejména při investicích MČ za účelem 

vzniku kvalitní architektury na území MČ  

• Zkrášlení a zpříjemnění veřejných prostranství za využití manuálu veřejných 

prostranství (Institut plánování a rozvoje hl. města Prahy) 

Z rozpočtu 2016: 

Revitalizace náměstí a parku u KD Krakov a KD Ládví   17 900 000 Kč 

Projektové dokumentace (Libeňské podzámčí, Elsnicovo nám, park  

Dlážděnka, nám. Krynická a Pomořanská, park Pod Plynojemem, park 

Pod Okrouhlíkem, park v ulici Fr. Kadlece …)    14 950 000 Kč 

9. STAV 



Základní školy (17) 10. 



Žádali jste: 

- navýšit kapacitu v základních školách (zejména Karlín) 

 

Z rozpočtu 2016: 

ZŠ Lyčkovo náměstí                           24 500 000 Kč  

Interaktivní technika pro školy zřizované MČ Praha 8 500 000 Kč  

PD na výstavbu tělocvičny (U Školské zahrady)    1 100 000 Kč  

PD na půdní vestavbu (Pernerova)     2 400 000 Kč  

… 

10. STAV 



Poděkování 

Vize a globální cíl strategického plánu: 

 

Živá a pestrá Osmička. Zdravá a bezpečná 

městská část s kvalitním životním prostředím a 

kvalitní nabídkou bydlení, práce, kultury, sportu a 

rekreace pro všechny generace. 



Děkujeme všem, kteří se zlepšení života v 

naší městské části podílíte! 


