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Z á p i s  z  j e d n á n í  

Projekt: Strategický plán udržitelného rozvoje Městské části Praha 8 na období 2017 – 2026 (dále 

jen SPUR) 

Věc:  Jednání členů pracovní skupiny (PS) Technická infrastruktura, doprava, životní 

prostředí k SPUR se zpracovatelem (PROCES – Centrum pro rozvoj obcí a regionů, s.r.o. 

dále PROCES) 

Místo konání:       Úřad městské části Praha 8 

Datum a čas: 2. 3. 2016 (13:00–15:00)  

Body jednání: 

1. SWOT analýza 

Byla představena upravená verze SWOT analýzy týkající se tematického zaměření pracovní skupiny. 

Členové PS provedli závěrečnou revizi, jejímž výsledkem finální verze – viz níže: 

Silné stránky (S) Slabé stránky (W) 

S3.1: Dobrá dopravní dostupnost území 
W3.1: Negativní jevy spojené s dopravou (hluk, znečistěné 
ovzduší, nebezpečný provoz, hustota a zatížení komunikací) 

S3.2: Důraz MČ na bezmotorovou dopravu 
W3.2: Navýšení hustoty provozu na vybraných ulicích (např. 
Trojská, Povltavská, V Holešovičkách) vlivem otevření Trojského 
mostu a tunelu Blanka a dokončení městského okruhu 

S3.3: Výskyt zvláště chráněných území W3.3: Nedostatečná regulace parkování 

S3.4: Kvalitní plošná obsluha území veřejnou dopravou W3.4: Špatný technický stav a nedostatečný počet chodníků 

S3.5: Nadstandardní čištění veřejných prostranství v rámci 
projektu Čistá osmička, zajištění kontejnerů na objemný odpad a 
dalších aktivit 

W3.5: Vysoký podíl autobusové dopravy, přetížení autobusových 
zastávek ve vybraných ulicích/lokalitách - neexistence kolejového 
řešení ve směrech s vysokým podílem autobusové dopravy 

S3.6: Kapacitní páteřové komunikace umožňující dobrou 
dopravní dostupnost MČ 

W3.6: Znečištění některých vodních toků, zejména odpadky 
(např. Rokytka) a následná kumulace odpadu do ústí Vltavy 

 
W3.8: Špatný stav pozemních komunikací (např. Horní a Dolní 
Libeň, Čimice, Bohnice) 

Příležitosti (O) Hrozby (T) 

O3.1: Zlepšení a systematické řešení průchodnosti MČ  
T3.1: Možné zvýšení dopravní zátěže po rozšíření Libeňského 
mostu 

O3.2: Přiměřené využití nových technologií a bezpečnostních 
prvků v dopravním provozu 

T3.2: Výstavba plynové elektrárny v Čimicích 

O3.3: Rozvoj odstavných parkovišť P+R  a zřízení parkovacích 
zón 

T3.3: Zhoršení zdravotního stavu obyvatelstva vlivem negativních 
externalit z dopravy 

O3.4: Rozvoj potenciálu příměstské železniční dopravy 
T3.4: Snížení cen nemovitostí a kvality bydlení u stanice metra 
Ládví vlivem husté dopravy 

O3.5: Posílení systému třídění odpadu 
T3.5: Ekonomická efektivita a udržitelnost projektu nových 
železničních zastávek 

O3.6: Systém nakládání s odpady, např. zahloubené nádoby na 
odpad 

T3.6: Střet projektu nových železničních zastávek s limity území 
(hluk atd.) 

O3.7: Intenzivnější údržba a zkvalitnění veřejných prostranství T3.7: Možný dopad bezpečnostních prvků na kolaps dopravy 

O3.8: Rekonstrukce autobusového nádraží Palmovka 
T3.8: Stav geologického podloží některých ulic (např. ulice 
Trojská) 

O3.9: Rozšíření spolupráce s MČ Praha 8 na operativním 
programu plošných oprav komunikací 

T3.9: Ukončení provozu sběrného dvora na Voctářově ulici 

O3.10: Rozvoj cyklotras a cyklostezek 
T3.10: Zhoršení kvality bydlení vlivem zahuštění zástavby sídlišť 
na úkor zeleně 

O3.11: Zpracování protipovodňového plánu a opatření 
T3.11: Ústřední čistírna odpadních vod v současné době 
nesplňuje požadavky platné úpravy 

O3.12: Realizace tramvajového spojení v relacích s vysokým 
podílem autobusové dopravy (např. Kobylisy – Bohnice) 

T3.12: Problematický brownfield a znečištěné území dolní Libně 

O3.13: Výstavba severní části Pražského okruhu T3.13: Výskyt záplavových území 
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O3.14: Podílet se na programu pilotního projektu Smart Cities 
T3.14 Zvýšení hlukové zátěže vlivem vybudování paralelní dráhy 
na Letišti Václava Havla 

O3.15 Využití potenciálu vltavských břehů  

O3.16 Dopravní spojení s městskou částí Praha 6  

2. Vize města, globální cíl 

Byly představeny návrhy na vizi MČ, které vzešly z předchozích jednání a návrhy občanů z 1. veřejného 

projednání strategického plánu. Členové PS prostřednictvím hlasování vybrali preferovanou variantu vize, 

kterou po následné diskuzi společně upravili do následujícího znění: 

VIZE: Živá a pestrá Osmička 

Po stanovení vize proběhlo její rozvedení do globálního cíle, který zní: 

Zdravá a bezpečná městská část s kvalitním životním prostředím a kvalitní nabídkou bydlení, práce, 
kultury, sportu a rekreace pro všechny generace. 

 
3. Veřejné projednání 

Členové PS byli informování o průběhu 1. veřejného projednání strategického plánu a o vytvořené SWOT 

analýze, která zachycuje názory občanů na současný stav a problémy města. 

4. Priority, specifické cíle, opatření 

Členové PS byli seznámeni s návrhem priorit, specifických cílů a opatření vytvořených zpracovatelem 

(PROCES). Následně proběhla diskuze, na základě které byly upravovány jednotlivé výroky – viz příloha 1 

na konci zápisu z jednání. 

5. Termín dalšího jednání pracovní skupiny 

Další jednání pracovní skupiny proběhne dne 23. 3. 2016 od 13 hodin – viz harmonogram níže: 

 

Programem jednání bude finalizace priorit, specifických cílů a opatření a diskuze k projektovým záměrům a 

aktivitám (tvorba Zásobníku projektů a Akčního plánu). Každé opatření musí být naplněno minimálně 1 nebo 

více projekty/aktivitami. 

6. Harmonogram úkolů 

Co? Kdo? Do kdy? 

Zaslat PROCESU podněty k navrženým 
prioritám, specifickým cílům, opatřením 

Členové PS 14. 3. 2016 

Příprava projektových záměrů a možných 
aktivit v návaznosti na navržená opatření 
(zaslání PROCESu) 

Členové PS 14. 3. 2016 

Zapracování podnětů/připomínek k prioritám, 
specifickým cílům a opatřením 

PROCES 16. 3. 2016 

Příprava a zaslání podkladů na další jednání 
PS 

PROCES 16. 3. 2016 

3. jednání pracovních skupin 
Členové PS + 

PROCES 
23. 3. 2016 

 

Zápis zpracoval: Mgr. Lukáš Dědič 

Dne: 3. 3. 2016 
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Příloha 1 

Priorita B1: Veřejná hromadná doprava 
Specifický cíl 1: Zajištění efektivní a atraktivní dopravní obslužnosti území MČ prostřednictvím 
veřejné dopravy v možné kombinaci s různými druhy dopravy.  

Opatření: 
B1.1 Optimalizace dopravní obslužnosti celého území MČ veřejnou hromadnou dopravu 
B1.2 Podpora rozšiřování a většího využívání systému Park and Ride (P+R)/ Bike and Ride  

(B+R) 
B1.3 Podpora rozvoje kolejových systémů a návazné infrastruktury 
B1.4 Zlepšování přestupních vazeb 

 

Priorita B2: Zlepšení možností pohybovat se a orientovat se v zástavbě a krajině 
Specifický cíl 2: Zvýšení průchodnosti a propustnosti území MČ se zaměřením na pěší a využití bezmotorové 

dopravy 

Opatření: 
B2.1 Koncepční řešení bezbariérovosti a rozšíření bezbariérových prvků v MČ 
B2.2 Rozvoj nemotorové dopravy vč. související infrastruktury a systematické řešení 
B2.3 Systematické řešení průchodnosti/průjezdnosti MČ vč. majetkoprávního řešení  
B2.4 Využití a zpřístupnění vltavských břehů 

 

Priorita B3: Dopravní infrastruktura a sítě 
Specifický cíl 3: Zajištění kvalitní dopravní infrastruktury a obslužnosti MČ 

Opatření: 
B3.1 Podpora systematizace a koncepčního řešení dopravy v MČ 
B3.2 Zkvalitnění technického stavu komunikací vč. chodníků a jejich rozšíření ve vybraných  

lokalitách  
B3.3 Rozšíření nových technologií a aplikace vhodných bezpečnostních prvků v dopravním  

provozu 
B3.4 Podpora obnovy a budování nadřazené komunikační sítě a snižování jejich dopadů na  

obyvatelstvo 
 

Priorita B4: Statická doprava – parkování 
Specifický cíl 4: Vyřešení komplikované situace a problematiky parkování na území MČ 

Opatření: 
B4.1 Vytvoření vhodných podmínek pro parkování vč. zajištění dostatečné regulace parkování 

na území MČ 
B4.2 Budování alternativních typů parkování (parkovací domy, apod.) 

 
 

Priorita B5: Životní prostředí 
Specifický cíl 5: Snížení zatížení životního prostředí. 

Opatření: 
B5.1 Podpora rozvoje environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty (EVVO) 
B5.2 Snížení emisí znečišťujících ovzduší a dalších environmentálních rizik vyplývajících 

zejména z dopravy 
B5.3 Revitalizace veřejných prostranství 

 

Priorita B6: Udržitelný rozvoj a přírodní zdroje 
Specifický cíl 6: Zajištění udržitelnosti rozvoje území MČ a podpora udržitelného nakládání s přírodními zdroji. 

Opatření: 
B6.1 Budování šetrného, efektivně a ekologicky fungujícího odpadového hospodářství 
B6.2 Realizace digitálních povodňových plánů a výstavba protipovodňových opatření 
B6.3 Udržitelné nakládání s územím, systematické vyhledávání a zajištění vhodných pozemků 

pro rozvojové aktivity městské části 
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Priorita B7: Technická infrastruktura – potřeba doplnit 

Specifický cíl 7:  

Opatření: 
B7.1  
B7.2  
B7.3  
B7.X  
 

 


