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Výsledky z roku 2016
•Veřejné fórum 25. května (101 občanů)

•Anketa (584 platných hlasů)

• Sociologický průzkum (500 respondentů)

•Nejvíce hlasů získalo 11 podnětů / problémů

• Schváleno RMČ a ZMČ

•Předáno k řešení na odbory úřadu



Řešit problematiku bezdomovectví a 
drogově závislých na exponovaných místech1.



 Finanční podpora programů pro osoby bez přístřeší

 Aktivní účastí na projektech hl.m. Praha v oblasti bezdomovectví i protidrogové 
politiky

 Spolupráce s poskytovateli sociálních služeb v oblasti řešení problematiky 
bezdomovectví:

 Arcidiecézní charita Praha, Středisko křesťanské pomoci Horní Počernice, Člověk v 
tísni, Naděje, Armáda spásy v ČR, terénní práce a sociální poradenství Odborem 
sociálních věcí, Spolupráce s policií

 Problematika drogově závislých osob řešena ve spolupráci s organizacemi 
poskytující služby v oblasti drogových závislostí: 

 Progressive o.p.s., Drop In, rozšířen program o jeden noční terén 

 MČ instalovala Fixpoin kontejner, který slouží k bezpečné likvidaci infekčního 
materiálu 



Nezahušťovat současnou zástavbu na 
sídlištích, zachovat zeleň2.



Oprava cest v parku Thomayerovy sady

Zřízena úklidová četa městské části

Revitalizace centrální veřejné plochy v Čimicích

Revitalizace centrálních náměstí Sídliště Bohnice a Sídliště Ďáblice

Revitalizace parku Dlážděnka

Revitalizace parčíku v ulici Fr. Kadlece

Zavedení mikrograntů na podporu zkvalitňování veřejných ploch



Zajistit výsadbu stromů na pokácených 
místech3.

V roce 2017 je v rozpočtu MČ Praha 8 vyčleněna částka 
300 000 Kč na výsadbu stromů.



Zlepšit údržbu zeleně (stávající neodbornost 
údržby, vysoká hlučnost údržby)4.



Od roku 2017 nová firma na sekání trávy a hrabání listí –
Komwag a.s.

 Údržbu ostatní zeleně provádí odborní zahradníci a arboristé

 Zřízena úklidová četa městské části, podněty k úklidu 
nahlásit Ing. Vilému Ledvinovi vilem.ledvina@praha8.cz

 Finanční prostředky na údržbu veřejné zeleně v roce 2017 ve 
výši 37 mil. Kč

mailto:vilem.ledvina@praha8.cz


Zahloubit ulici V Holešovičkách + 
pokračování Blanky na sever od Prahy5.



„Městská část Praha 8 požaduje od 
Magistrátu hl. města Prahy, aby 
plánované zahloubení ulice V 
Holešovičkách bylo realizováno bez 
zbytečných administrativních průtahů v 
nejbližším možném termínu. V této ulici 
po otevření tunelového komplexu 
Blanka v září 2015 výrazně narostla 
intenzita dopravy, když například v 
březnu 2015 projelo touto komunikací 
64 tisíc vozidel a v březnu 2016 jejich 
počet narostl až na 84 tisíc“

Intenzita dopravy



Vybudovat více kulturních zařízení v Libni, 
Ládví, podpořit místní kulturní aktivity6.



 Vedení městské části neplánuje výstavbu nového kulturního zařízení

 Rekonstrukce Kulturního domu Ládví

 Podpora kulturních aktivit každoročním grantovým systémem

 Místní kulturní aktivity jsou uveřejňovány v časopisu Osmička dle volného místa

 Zapojování spolků do akcí konaných městskou částí, možnost jejich propagace

 Organizační pomoc spolkům ze strany úřadu



Zlepšit informovanost občanů o činnostech 
a službách jednotlivých odborů úřadu7.



Zřízena služba odebírání informací 
https://www.praha8.cz/Odber-novinek

• Úřední deska – volná pracovní místa, výběrová řízení, přerušení dodávek 
energií, územní rozhodnutí, dražby…

• Aktuality a informace z úřadu – vyhotovené doklady, doprava, bezpečnost, 
senioři, školství, životní prostředí…

• Kalendář akcí – přehled dnešních i nově ohlášených akcí

• Zeptejte se – odpovědi na dotazy občanů

• Upozornění – okamžitá upozornění na e-mail v případě výjimečných a 
náhlých událostí

Každý den všechny aktuální informace v jedné přehledné zprávě.

https://www.praha8.cz/Odber-novinek


Uzavřít komunikaci Trojská od Hercovky po 
stanici Trojská8.

V části ulice Trojská nově zakázán průjezd tranzitní dopravy



Vytvořit seznam témat řešených úřadem na 
webových stránkách úřadu9.



MČ Praha 8 zvítězila v soutěži Zlatý erb o nejlepší 
webové stránky a elektronické služby měst a obcí

Témata řešená úřadem jsou v jednotlivých oblastech (např. životní prostředí, 
školství…) a v rozpočtu MČ umístěném na webu

ZAPOJTE SE – ZEPTEJTE SE – ROZVOJ ÚZEMÍ

Nadále budou webové stránky zkvalitňovány



Zajistit stravu pro speciální diety ve 
školách (např. bezlepková dieta)10.



 Dokončen průzkum spokojenosti strávníků v mateřských a 
základních školách

• Vyskytl se požadavek na zajištění speciálních stravovacích potřeb 
žáků, kteří ze zdravotních důvodů nemohou přijímat běžnou stravu 
a zvážení nabídky dopoledních svačin pro žáky.

Odborem školství je mapováno poskytování speciální stravy v MŠ 
a ZŠ zřizovaných MČ

V současné době probíhá finalizace výstupů 

Na základě výstupů bude rozhodnuto o dalším postupu



Dbát na průjezdnost cyklopruhů a rozmístit 
více cyklostojanů (např. v Bohnicích)11.



Cyklostojany 500 000 Kč

Zapojení ZŠ Burešova do programu Bezpečných 
cest do školy s vybudováním stání pro kola u 
budovy školy



DĚKUJI ZA POZORNOST
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