
1 

 

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) Rozvoj území, bydlení, řízení a správa MČ, rozvoj 

podnikání 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: 23. 3. 2016 (15:00–17:00)  

Body jednání: 

1. Vize města, globální cíl 

Byla představena finální verze vize města a globální cíl, které byly zvoleny na základě dřívějších podnětů 

pracovních skupin a veřejnosti:  

 VIZE: Živá a pestrá Osmička 

 Globální cíl: Zdravá a bezpečná městská část s kvalitním životním prostředím a 

kvalitní nabídkou bydlení, práce, kultury, sportu a rekreace pro všechny generace. 

2. Priority, specifické cíle, opatření 

Byla představena nová podoba struktury návrhové části strategického plánu – priority, specifické cíle, 

opatření. Po krátké diskuzi se členové PS shodli na její aktuální podobě – viz Příloha 1 na konci tohoto 

zápisu. 

3. Projektové záměry a aktivity  

Proběhla diskuze k předkládání projektových záměrů a aktivit naplňující jednotlivá opatření. Členové PS 

navrhovali projektové záměry a aktivity, které byly zaznamenávány do „zásobníku projektů“.  

Bylo dohodnuto, že do 4. dubna 2016 členové PS: 

a) rozpracují u jednotlivých projektových záměrů jejich popisy (co bude předmětem realizace a další 

vhodné skutečnosti).  

b) mohou doplnit a popsat další projektové záměry a aktivity, zejména pro ta opatření, ke kterým zatím 

není uveden žádný projektový záměr či aktivita. 

Pro tyto účely bude vytvořen sdílený dokument se seznamem projektových záměrů a aktivit umístěný na 

uložišti“ docs.google.com“, do kterého budou moci členové PS popisy projektů umisťovat.  

4. Termín dalšího jednání pracovní skupiny 

Další jednání pracovní skupiny proběhne dne 13. 4. 2016 od 15 hodin – viz harmonogram níže: 

13. 4. 2016 

1. Školství, kultura, volnočasové aktivity, turistický ruch 8:00 - 10:00 

2. Zdravotnictví, sociální oblast, bezpečnost 10:00 - 12:00 

3. Technická infrastruktura, doprava, životní prostředí 13:00 - 15:00 

4. Rozvoj území, bydlení, řízení a správa MČ, rozvoj podnikání 15:00 - 17:00 

Programem jednání bude finalizace projektových záměrů a aktivit a jejich prioritizaci (tvorba Zásobníku 

projektů a Akčního plánu). 
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5. Harmonogram úkolů 

Co? Kdo? Do kdy? 

Návrhy projektových záměrů/aktivit a 
zpracování jejich podrobnějšího popisu 

Členové PS 4. 4. 2016 

Příprava a zaslání podkladů na další jednání PS PROCES 6. 4. 2016 

4. jednání pracovních skupin Členové PS + PROCES 13. 4. 2016 

 

Zápis zpracoval: Mgr. Lukáš Dědič 

Dne: 24. 3. 2016 
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Příloha 1: Struktura návrhové části – oblast: Rozvoj území, bydlení, řízení a správa MČ, rozvoj podnikání 
A
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Priorita Specifický cíl 
Opatření 

A1: Zefektivnění bytové politiky Rozvíjet aktivní a udržitelnou politiku bydlení MČ. 

A1.1 Nastavení a realizace bytové politiky MČ (koncepce bydlení). 

A1.2 Podpora rekonstrukce bytového fondu ve vlastnictví MČ. 

A1.3 Rozvoj nabídky bydlení pro znevýhodněné skupiny obyvatel vč. bezbariérového bydlení. 

A2: Optimalizace hospodaření MČ 
Rozvíjet městskou část v souladu s ekonomickými 
možnostmi. 

A2.1 Efektivní hospodaření MČ a jí zřízených organizací (např. sdružené nákupy, snižování 
nákladů s využitím moderních technologií). 

A2.2 Zefektivnění chodu města a transparentní hospodaření s vlastním majetkem. 

A2.3 Vhodné čerpání finančních prostředků z externích zdrojů a evropských fondů. 

A3: Efektivní a udržitelné plánování 
území MČ 

Zajistit koncepční územní rozvoj MČ s důrazem na 
efektivní a veřejně prospěšné plánování nové 
výstavby. 

A3.1 Aktivní přístup v územně plánovací činnosti. 

A3.2 Provázání strategického a územního plánování (repektovat strategický plán v územním 
plánování) a stanovení priorit rozvoje. 

A3.3 Optimalizace rozvoje a výstavby na pozemcích v majetku MČ nebo v území, které může 
ovlivnit. 

A4: Veřejná prostranství a jejich 
využití 

Rozvíjet veřejná prostranství a zajistit jejich 
systematické a udržitelné využívání. 

A4.1 Zkvalitňování a aktivní využití veřejných prostranství na území MČ. 

A4.2 Podpora udržitelného rozvoje a intenzivnějšího využívání veřejných prostranství (např. pro 
volnočasové aktivity, sport, kulturu). 

A5: Rozvoj a vytváření příznivých 
podmínek pro podnikání 

Zlepšit podnikatelské prostředí a podporovat rozvoj 
malého a středního podnikání. 

A5.1 Aktivní přístup k pobídkám investorů a navázání spolupráce MČ s místními zaměstnavateli 
a dalšími aktéry. 

A5.2 Aktivní propagace stávajících objektů a ploch využitelných pro podnikatelskou činnost. 

A5.3 Podpora a propagace podnikatelských příležitostí v oblasti cestovního ruchu. 
 

A6: Efektivní řízení MČ, posílení 
informovanosti, zapojení a 
zvyšování důvěry obyvatel k místní 
správě 

Zkvalitnit řízení MČ a rozvíjet efektivní spolupráci a 
komunikaci uvnitř Úřad městské části a komunikaci 
směrem k občanům a návštěvníkům. 

A6.1 Posílení komunikace s místními občany, podnikateli a návštěvníky a jejich zapojení do 
činnosti a správy MČ. 

A6.2 Zefektivnění a zvýšení kvality činností a služeb úřadu zaváděním moderních technologií a 
postupů (standardů). 

A6.3 Zefektivnění řízení MČ ve spolupráci s Hl. m. Praha a jím zřízenými subjekty. 

 


