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Výsledky z roku 2017
•Veřejné fórum 10. dubna (126 občanů)

•Anketa (164 platných hlasů)

• Sociologický průzkum (520 respondentů)

•Nejvíce hlasů získalo 12 podnětů / problémů

• Schváleno RMČ a ZMČ

•Předáno k řešení na odbory úřadu



Nezahušťovat současnou zástavbu na 
sídlištích, zachovat zeleň1.



Revitalizace území

• řeky Rokytky

• veřejné plochy v Čimicích

• veřejných ploch v okolí KD Ládví a KD Krakov

• parku Dlážděnka

• přírodní lokality Prosecké skály

• oblasti Palmovka

• Libeňského podzámčí

• Třešňového sadu 

Ochrana území

• Podpora ochrany sídliště Ďáblice

ZMČ Praha 8 odhlasovalo nesouhlas se stavbou Kauflandu na zelené ploše v Troji, výstavbu CPI na Ládví.

RMČ Praha 8 pravidelně dává negativní stanoviska k projektům, které zahušťují zástavbu na sídlištích.



Řešit čistotu a bezpečnost v okolí stanice 
metra Kobylisy2.



• Spolupráce Odboru sociálních věcí s Městskou policií Praha, Policií ČR a neziskovými 
organizacemi

• Terénní pracovníci

• Pozemky ve vlastnictví hl. m. Praha

Institut hl. m. Praha zpracoval dokument

VEŘEJNÝ PROSTOR A JEHO POTENCIÁL U STANIC METRA 

Soubor opatření a doporučení pro vybrané stanice metra Skalka, Dejvická, Bořislavka, 
Luka, Lužiny, Hůrka, Karlovo náměstí, Českomoravská, Černý Most, Háje, Ládví

Schváleno Radou hlavního města Prahy usnesením číslo 2294 ze dne 20. 9. 2016.



Zajistit více policistů na ulicích
3.



MČ Praha 8

• 15 okrsků Městské policie Praha 

• 5 místních oddělení Policie ČR

Významně narostl nástupní plat městských policistů a tím i zájem o 
práci u městské policie.



Zrušit zóny placeného stání

Veřejná diskuze4. A 6.



Účelem zavedení ZÓN PLACENÉHO STÁNÍ v Praze je regulace 
parkování (dopravy v klidu) tak, aby obyvatelé exponovaných 
lokalit měli možnost zaparkovat svůj vůz v docházkové 
vzdálenosti od svého bydliště, případně nemovitosti či 
provozovny. Dále pak motivovat návštěvníky, aby se v lokalitě 
zdržovali se svým vozidlem po dobu jen nezbytně nutnou a 
uvolnili tím parkovací místo dalším řidičům.



Plošný zákaz hazardu na území městské části
5.

Magistrát hl. m. Praha zatím odmítnul další omezování hazardu, 
nicméně herny se ruší na základě usnesení MČ Praha 8 z roku 2015.
Z 51 heren je jich ještě 20 v provozu. 



Zřídit záchytná parkoviště mimo Prahu 8
7.
Praha ve spolupráci se 
Středočeským krajem připravuje síť 
P+R na přestupních bodech veřejné 
dopravy



Dát negativní stanovisko k výstavbě fast
foodu ul. Střelničná8.

Vydáno území rozhodnutí



Správně načasovat úklid spadaného listí a 
blokového čištění9.



• Oddělení okamžitého úklidu ÚMČ Praha 8

• Blokové čištění komunikací zajišťuje Technická správa 
komunikací hl.m.Praha

• Projekt ČISTÁ OSMIČKA zajišťuje IPODEC – Čisté město a.s.

• Úklid psích exkrementů mobilními vysavači na exponovaných 
místech a v okolí školních zařízení

• Zimní údržbu chodníků zajišťuje Technická správa komunikací 
hl.m.Praha

• Zapojte se dobrovolnických úklidů, informace na 
www.praha8.cz



Zavést tramvajové spojení 

Kobylisy – Troja – Praha 610.



• Strategie rozvoje 
tramvajových tratí do roku 
2030, schválena Radou hl. m. 
Praha v září 2017
• Jedna z priorit je prodloužení 

tramvají z Kobylis do Bohnic
•Dopravní podnik připravuje 

studii Kobylisy – Bohnice –
ZOO – Podbaba
• Lanovka Podbaba – Bohnice



Nepodporovat autobusové nádraží Ládví
11.

Zřízení konečné autobusů z Neratovicka a Mělnickazajišťuje
Regionální organizátor Pražské integrované dopravy (ROPID)

ve spolupráci s hl. m. Praha 



Zlepšit interval autobusové linky 183
12.

ROPID a Dopravní podnik hl. m. Praha zlepšuje dopravní 
obslužnost na základě průzkumů vytíženosti linek



DĚKUJI ZA POZORNOST

Petr Vilgus
Místostarosta MČ Praha 8

Politik místní Agendy 21

Email: petr.vilgus@praha8.cz

Tel. 602 607 994
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