
Oblast Problém Odbor Stav Komentář

Sociální oblast, 

bezpečnost, zdraví 

obyvatel

Řešit problematiku bezdomovectví a drogově 

závislých na exponovaných místech

Odbor sociálních 

věcí
V řešení

Problematika bezdomovectví je ze strany MČ řešena formou finanční 

podpory programů pro osoby bez přístřeší, aktivní účastí na projektech 

HMP v oblasti bezdomovectví a zejména spoluprácí s poskytovateli 

sociálních služeb v oblasti řešení problematiky bezdomovectví:  

Arcidiecézní charitou Praha (realizace terénního programu pro osoby 

bez přístřeší, finanční podpora provozu azylových domů, noclehárny, 

nízkoprahového denního centra), Střediskem křesťanské pomoci Horní 

Počernice (finanční podpora provozu azylového domu),  Člověk v tísni 

(finanční podpora terénních programů), Naděje (finanční podpora 

provozu nízkoprahového denního centra), Armáda spásy v ČR (terénní 

programy). Sociální pracovníci  odboru sociálních věcí pravidelně 

provádí sociální  šetření v daných lokalitách. Problematika drogově 

závislých osob je ze strany MČ řešena jak spoluprácí s HMP a účastí 

na projektech HMP v oblasti protidrogové politiky, tak formou finanční 

podpory terénních programů a spoluprácí s organizacemi poskytující 

služby v oblasti drogových závislostí: Progressive o.p.s.(terénní 

program No Biohazard, Fixpoint- resocializační program, MČ 

instalován Fixpoin kontejner, který slouží k bezpečné likvidaci 

infekčního materiálu), Drop In (monitoring uživatelů návykových látek a 

HR služby, spolupráce s centrem metadonové substituce). V rámci 

obou problematik probíhá spolupráce s PČR a útvary MOP. V 

neposlední řadě je kladen důraz na primární prevenci na základních a 

středních školách MČ Praha 8, formou finančních dotací na 

adiktologické služby a nabídkou vzdělávacích programů "šitých na 

míru".

Rozvoj městské části, 

bydlení, podnikání, 

investice

Nezahušťovat současnou zástavbu na sídlištích, 

zachovat zeleň

Odbor životního 

prostředí a 

speciálních projektů

Jiné OŽPSP se snaží zeleň zachovat, zahušťování zástavby  je věcí OURV.

Životní prostředí Zajistit výsadbu stromů na místech pokácených stromů

Odbor životního 

prostředí a 

speciálních projektů

V řešení Jednání s TSK, pokud lze, my provádíme.

Životní prostředí
Zlepšit údržbu zeleně (stávající neodbornost 

údržby, vysoká hlučnost údržby)

Odbor životního 

prostředí a 

speciálních projektů

V řešení Probíhá nové VŘ.

Doprava, parkování, stav 

komunikací

Zahloubit ulici V Holešovičkách + pokračování 

Blanky na sever od Prahy
Odbor dopravy Bude řešeno

Je v kompetenci magistrátu. MČ několikrát vyjádřila podporu tomuto 

projektu.
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Školství, volný čas, sport, 

cestovní ruch

Vybudovat více kulturních zařízení v Libni, Ládví, 

podpořit místní kulturní aktivity

Odbor kultury, 

sportu, mládeže a 

památkové péče

V řešení

Podnět je natolik nekonkrétní, že ho nelze konkrétně vyřešit. Místní 

kulturní aktivity podporujeme jednak přidělováním pravidelných 

každoročních grantů (dotací), poskytnutím zdarma inzerce v časopisu 

Osmička + jejich zapojováním do akcí konaných MČ.

Občan a úřad, 

informovanost, služby 

občanům

Zlepšit informovanost občanů o činnostech a 

službách jednotlivých odborů úřadu

Odbor kancelář 

tajemníka
V řešení

Za web: během října 2016 by měla být oficiálně spuštěna služba 

odebírání novinek e-mailem. Kdokoli s e-mailovou adresou tak bude 

mít možnost denního čerstvého přehledu o veškerém aktuálním nebo 

připravovaném dění na MČ, o kterém vyjde na webu MČ nějaká 

aktualita, článek apod., aniž by bylo nutné web sledovat. Web MČ, 

potažmo FB, je obecně otevřeným prostororem pro prezentaci činnosti 

MČ a odborů ÚMČ a poskytovaných služeb. Pro připomenutí 

stávajících služeb (např. elektronické služby, služby Czech POINTu, 

sociální poradenství, právní poradenství atd.) navrhuji občas vydat 

nějakou krátkou zprávu typu „Víte, že na úřadu můžete…?“ / 

„Využíváte služeb úřadu v oblasti…?“ na webu, FB a v časopisu 

Osmička.

Doprava, parkování, stav 

komunikací

Uzavřít komunikaci Trojská od stanice Hercovka 

po stanici dle slibu p. radního Šaška
Odbor dopravy V řešení Připravují se podklady pro rozhodnutí.

Občan a úřad, 

informovanost, služby 

občanům

Vytvořit seznam témat řešených úřadem na 

webových stránkách úřadu

Odbor kancelář 

tajemníka
Jiné

Dotaz je z mého pohledu poměrně nejasně formulován. Vytvořit 

seznam témat, která úřad řeší a zveřejnit ho na webu? Nebo vytvořit 

seznam témat, která jsou řešena na webu v oblasti Zeptejte se, 

případně která zaznívají i v článcích v aktualitách apod. (např. různé 

snahy radnice řešit věc/problém XY? apod.)? Ani v jednom případě 

nespatřuji užitečnost takové činnosti. Pokud úřad nebo MČ právě něco 

zásadního řeší (o něco se snaží, buduje, vede spor apod.) a jde o 

něco významného s dopadem na občany MČ, a chce nebo může o tom 

občany informovat, pak předpokládám, že se tak děje prostřednostvím 

webu, FB, časopisu Osmička a ostatních informačních kanálů a 

propagačních nástrojů.

Stůl mladých
Zajistit stravu pro speciální diety ve školách (např. 

bezlepková dieta)
Odbor školství Jiné

Odborem školství bude nejprve zmapováno poskytování speciální 

stravy v MŠ a ZŠ zřizovaných MČ, na základě výstupů bude 

rozhodnuto o dalším postupu

Rozvoj městské části, 

bydlení, podnikání, 

investice

Dbát na průjezdnost cyklopruhů a rozmístit více 

cyklostojanů (např. v Bohnicích)
Odbor dopravy Připravujeme nákup cyklostojanů.


