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Programové prohlášení Rady městské části Praha 3 pro období 2010 – 2014 je postaveno na Koaliční
smlouvě mezi TOP 09 a ODS. Jedná se o základní politický a strategický dokument, vycházející ze
zásad odpovědnosti, otevřenosti a spolupráce. Jsou v něm shrnuty postoje, cíle a priority výkonného
orgánu samosprávy, které budeme uplatňovat při dalším rozvoji Městské části Praha 3 ve všech
oblastech týkajících se života jejích občanů.
Důvěra, kterou nám dali občané ve volbách, nás zavazuje. Jsme připraveni naše síly i schopnosti
věnovat rozvoji Městské části Praha 3 tak, aby pro nás všechny byla příjemným domovem.
Programové prohlášení Rady MČ Praha 3
Bezpečnost
Bezpečnější městská část je naší prioritou, o kterou budeme usilovat v úzké spolupráci
s bezpečnostními složkami i neziskovými organizacemi.


V součinnosti s Městskou policií a Policií ČR se zasadíme se o to, aby městská část Praha 3 byla
bezpečným místem, budeme usilovat o zvýšení bezpečí v ulicích, o navýšení počtu strážníků
Městské policie v ulicích a o rozvoj kamerového systému tak, aby se zefektivnil boj s
kriminalitou.



Budeme aktivním partnerem policejním složkám, a to zejména ve směru preventivní ochrany
občanů a jejich majetku.



Zabezpečíme zvýšení počtu strážníků Městské policie v okolí škol a budeme podporovat
preventivní činnost policistů a strážníků ve školách s cílem předcházet sociálně patologickým
jevům na základních školách a poskytnout potřebné informace z oblasti prevence kriminality.



Podpoříme neziskové organizace působící na území městské části ke zlepšení situace v oblasti
terénní sociální práce s drogově závislými a aktivní prevence kriminality u rizikových skupin
populace, budeme usilovat o řešení otázky osob bez domova.



Prosadíme omezení počtu heren a důslednou kontrolu jejich činnosti.



Budeme bojovat proti vandalismu a činnosti sprejerů, rozšíříme antisprejerový program.



Podpoříme přímé zapojení občanských iniciativ do aktivní bezpečnosti zejména v rámci zajištění
bezpečné cesty dětí do školy.



Zajistíme všeobecné povědomí obyvatel v oblasti připravenosti na krizové situace a mimořádné
události.



Dokončíme rekonstrukci nových prostor centrální služebny Městské policie včetně technického
vybavení v ulici Lupáčova s cílem zlepšení výkonu a podmínek pro práci Městské policie.

Finance, majetek, investice
Zodpovědným hospodařením nezadlužíme budoucí generace, ale naopak vytvoříme rezervy pro
rozvoj městské části v následujících letech.


Vyrovnaný a transparentní rozpočet městské části je naším cílem zajišťujícím všechny účelné
finanční a smluvní závazky.
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Budeme efektivně a hospodárně nakládat s majetkem městské části, účelně snižovat náklady na
chod akciových společností a optimalizovat náklady úřadu.



Z hlediska rozpočtové odpovědnosti k budoucím generacím vytvoříme rezervní fond, který
budeme naplňovat z finančních prostředků, získaných privatizací.



Zajistíme naplňování Fondu obnovy a rozvoje a rozšíříme systém půjček a darů na opravy
bytových domů na území městské části.



Získané finanční prostředky z privatizace budeme zejména investovat zpět do nemovitého
majetku, který zůstane v majetku městské části. Připravíme střednědobý a dlouhodobý plán oprav
a udržování majetku městské části.



Zajistíme investice na rekonstrukci předškolních a školních zařízení.



Nadále budeme zajišťovat investice do rozvoje a rekonstrukcí vnitrobloků, ploch veřejné zeleně.



Zvýšíme investice na rekonstrukci chodníků a dopravně bezpečnostních opatření na území
městské části.



Zabezpečíme efektivní správu a vymáhání pohledávek.



Maximálně využijeme dotační a jiné finanční možnosti v České republice a zdroje nabízené EU.

Bytová politika a prodej vybraného majetku oprávněným nájemcům
Pravidla privatizace obecních bytů zvýhodní občany, jež chtějí žít a bydlet dlouhodobě
v městské části. Možnost privatizovat chceme postupně nabídnout všem oprávněným nájemcům.


Budeme intenzivně pokračovat v privatizaci majetku oprávněným nájemcům. Novelizujeme
pravidla privatizace a zvýhodníme občany, kteří chtějí bydlet a žít v městské části.



Nebytové prostory, které lze efektivně pronajmout, budou ponechány v majetku městské části.
Podpoříme základní sítě obchodů a služeb na základě potřeb a požadavků občanů městské části.



Finančně podpoříme zvelebování domů na území městské části. Majitele domů budeme i nadále
podporovat poskytováním příspěvků a bezúročných půjček. Rozšíříme program podpory v boji
proti vandalismu a graffiti.



Finanční prostředky vybrané z nájmů budeme investovat do oprav a modernizace bytového fondu.
Budeme usilovat o zkvalitnění správy domů v majetku městské části.



Nastavíme nově pravidla bytové a nebytové politiky s respektováním potřeb městské části a jejich
občanů z hlediska efektivního, účelného a ekonomického.
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V souvislosti s deregulací nájemného rozšíříme systém podpory a slev na nájemném pro občany,
kteří jsou v sociální nouzi bez vlastního zavinění.



I nadále poskytneme účinnou pomoc při řešení bydlení u občanů, kteří vykonávají činnosti ve
veřejném zájmu.



Budeme hledat možnosti pro realizaci nových malometrážních bytů v majetku městské části.



Razantně budeme postupovat proti neplatičům (výpověď z nájmu bytu a následná exekuce) a
důsledně provádět kontrolu využívání bytového fondu.



Činnost akciových společností zabezpečujících provoz a správu majetku městské části podrobíme
důsledné kontrole. V případě zjištění nedostatků v jejich činnosti vyvodíme důsledky.

Územní rozvoj
Územní rozvoj bude prosazován v souladu s potřebami občanů městské části při zachování
jejího svérázného architektonického charakteru a dopravní dostupnosti.


Kladením důrazu na trvale udržitelný rozvoj a šetrný přístup k památkové podstatě městské části
Praha 3, se soustředíme na zachování rezidenčního charakteru městské části a snížení dopravní
zátěže povrchových komunikací.



Iniciujeme vytvoření ideových studií rozvoje městské části s cílem jejich následného zapracování
do územního plánu (vrch Vítkov, Parukářka, Krejcárek, dopravní dostupnost starého Žižkova).



Funkční náplň nových projektů ovlivníme s cílem prosadit soulad s potřebami obyvatel Prahy 3,
především v oblasti Nákladového nádraží Žižkov.



Jednou ze zásadních priorit je ochrana kulturního dědictví. Budeme i nadále finančně přispívat na
opravy a údržbu kulturních památek na území městské části a udržovat dobrý stavebně-technický
stav významných historických staveb a památek, které městská část vlastní.



Aktivně podpoříme iniciativu na zařazení kostela Nejsvětějšího Srdce Páně do seznamu památek
UNESCO.



Povedeme jednání s vlastníky objektů, které jsou v nevyhovujícím stavu, s důsledným
vyžadováním nápravy.



Zlepšíme informovanost občanů o chystaných rozsáhlých stavebních akcí na území městské části.

Doprava a parkování
Budeme prosazovat optimální dopravní řešení na celém území městské části.


Budeme usilovat o rozšíření Zón placeného stání na celé území městské části.



Podpoříme vznik nových parkovacích míst tam, kde to situace umožní v souvislosti s aktuálním
nedostatkem míst.
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V rámci řešení dopravy v klidu budeme podporovat a prosazovat výstavbu podzemních i
nadzemních garáží na území městské části na základě odborných studií a projektů.



Podpoříme rekonstrukce ulice Malešická, Husitská a Koněvova.



Podpoříme optimální dopravně inženýrská řešení se záměrem zlepšení organizace dopravy
zejména u významných dopravních uzlů.



Cílenou podporou se zasadíme o realizaci dopravně bezpečnostních opatření v zájmu vyšší
bezpečnosti všech účastníků silničního provozu na území městské části.

Životní prostředí
Městská část má jedny z nejrozsáhlejších zelených ploch v rámci centra české metropole.
Trvalou údržbou a obnovou těchto ploch zajistíme rozvoj oddechových zón s kvalitním
sportovním, kulturním a dalším volnočasovým zázemím.


Budeme usilovat ve spolupráci s hl. m. Prahou o revitalizaci vrchu Vítkova, území Parukářky,
kopečku na Sv. Kříži a území Na Krejcárku tak, aby vznikla ucelená území pro sportovní a
kulturní využití, odpočinek a volnočasové aktivity obyvatel městské části.



Zlepšíme úklid parků a veřejných prostranství ve správě městské části včetně psích exkrementů.
Budeme požadovat větší důslednost městské policie při postihování nekázně majitelů psů.



Budeme pokračovat v realizaci projektu zkulturnění a sjednocení vzhledu míst na domovní odpad.
Budeme řešit současný nevyhovující stav kontejnerových stání pro komunální odpad s majiteli
objektů. Pro umístění jednotlivých stání městská část poskytne vhodná místa formou nájemního
vztahu a zasadí se o jejich jednotné architektonické provedení.



V rámci kultivace veřejných prostor budeme pokračovat v realizaci podzemních kontejnerů na
tříděný odpad.



Na základě aktualizovaného seznamu pozemků ve vlastnictví hl. m. Prahy budeme pokračovat
v jednání o svěření těch pozemků, na nichž městská část vykonává správu zeleně.



Zavedeme trvalý monitoring znečištění ovzduší k zajištění kvalitních vstupních dat pro územní
plánování a případné povolování dalších staveb. Monitorovaná data umožní bezprostředně
reagovat na aktuální smogové situace a přijímat opatření k jejich řešení.



V souvislosti s uvažovanou obnovou a rozšířením Židovských pecí, včetně jejich propojení s
Koněvovou ulicí, budeme usilovat o majetkovou stabilizaci dotčených pozemků.



Dokončíme obnovu parku na vrchu Sv. Kříže.

Školství
Vzdělávání naší nejmladší generace bude i nadále jednou z našich hlavních priorit, neboť je
rozhodujícím faktorem ovlivňujícím nejen budoucí rozvoj a prosperitu společnosti, ale také
konkurenceschopnost jednotlivce na trhu práce.


V rámci pokračujících rekonstrukcí a zateplení školních budov a obnovy školních zahrad a hřišť
vybudujeme bezbariérový přístup alespoň na jedné škole.
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Použitím moderních technologií budeme dále snižovat energetickou náročnost školních budov,
čímž ušetříme na provozních nákladech financovaných z rozpočtu městské části.



Dalším investováním do moderních IT technologií budeme dále zkvalitňovat a modernizovat
výukové prostředí našich škol, zvýšíme ochranu a bezpečnost majetku městské části i komfort
komunikace rodičů se školou.



Zaměříme se na všestranný rozvoj naší nejmladší generace tak, aby během povinné školní
docházky získala dobrý základ svého vzdělání, na němž bude moci v budoucnu dále stavět.



Podpoříme systematickou práci s nadanými žáky napříč školami, vytvoříme jim podmínky pro
rozvoj jejich nadání.



Budeme vytvářet podmínky pro podporu růstu pedagogů v odborné a metodické oblasti i výměnu
jejich zkušeností.



Podpoříme rozvoj mezinárodní spolupráce mezi školami a výměnu zkušeností mezi pedagogy.



Koncepcí zdravého školního stravování podpoříme zdravý životní styl naší nejmladší generace i
jejich společenskou výchovu.



Jsme připraveni i nadále pružně reagovat na potřeby předškolní výchovy a přizpůsobovat kapacitu
mateřských škol potřebám rodičů předškolních dětí.



Ve spolupráci s neziskovým sektorem jsme připraveni nabídnout rodičům i jiné alternativní
programy pro rozvoj jejich dětí od nejútlejšího věku.



Mimoškolní aktivity budeme podporovat také vědomostními, sportovními a uměleckými projekty
a soutěžemi.



Masivní grantovou podporou budeme podporovat kvalitní subjekty, které se prací s mládeží
zabývají, například rodinná centra, nízkoprahové kluby, sportovní a kulturní aktivity, skauty,
junáky a další.

Sport a volný čas
Sport, pohyb a aktivní trávení volného času neodmyslitelně patří ke zdravému životnímu stylu.
Dobré možnosti pro trávení volného času jsou tedy jedním z nároků obyvatel na kvalitní život
v moderním městském prostoru. Proto budeme vytvářet podmínky k aktivnímu trávení volného
času a širokému spektru sportovních aktivit. Do jejich tvorby prostřednictvím komunitního
plánování zapojíme i širokou veřejnost.


V rámci obnovy zelených ploch městské části rozšíříme možnosti pro aktivní využití volného času
pro všechny věkové kategorie – in line dráha pro bruslaře, skate park, cyklostezky, další
multifunkční hřiště pro různé věkové kategorie.



Formou grantů a dalších finančních prostředků budeme dále podporovat sportovní a tělovýchovné
organizace poskytující prostor a programy pro využití volného času.



Podporou a aktivní organizací soutěží pro školy budeme podporovat zdravý životní styl naší
nejmladší generace.



I nadále podpoříme sportovní soutěže žáků našich základních škol.
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Na základě záměru řešení volnočasových aktivit pro teenagery vybudujeme sportovní centrum
v lokalitě Habrová.

Péče o lidi v tísni a nemocné
Osobám sociálně potřebným, které se nikoli vlastní vinou dostávají do obtížných životních
situací, nabídneme účinnou pomoc, stejně jako seniorům a sociálně a zdravotně
handicapovaným.


Dokončíme rekonstrukci Domu s pečovatelskou službou v Roháčově ulici, včetně zázemí
(lékárna, ordinace, kavárna s internetem zdarma) pro seniory z Domova i okolí.



Nadále budeme podporovat a zkvalitňovat činnost pečovatelské služby působící v bytech našich
občanů.



Rozšíříme projekt tísňového volání pro osamoceně žijící seniory.



Připravíme projekt dalšího rozšíření počtu lůžek v Ošetřovatelském domově v Habrové ulici.



Zasadíme se o vybudování denního stacionáře pro seniory.



Nadále smluvně zajistíme azylové byty a následnou péči o matky s dětmi v tísnivé životní situaci
mimo městskou část.



Polikliniky jsou i nadále páteří zdravotní péče na naší městské části a zajistíme plnou podporu
jejich činnosti.



Podpoříme i nově vzniklé zdravotnické zařízení v Jeseniově ulici.



Objekt v ulici K Lučinám využijeme pro zdravotní a sociální účely.



Budeme nadále pokračovat v procesu komunikace s občany formou komunitního plánování a
rozšiřovat jej ze sociální oblasti i do oblastí dalších.



Dále finančně podpoříme projekty a organizace, které se věnují práci se seniory i dalším oblastem
sociální služby.



Podpoříme rozšíření činnosti terénních pracovníků pro ohroženou mládež.

Podpora mladých rodin
Ve spolupráci s neziskovým sektorem nabídneme mladým rodinám programy zaměřené na
rozvoj jejich dětí od nejútlejšího věku, stejně jako programy pro vzdělávání rodičů a trávení
volného času rodin s malými dětmi.


Pomocí grantů budeme podporovat činnost rodinných center a dalších neziskových organizací
zaměřenou ve prospěch a k podpoře mladých rodin.



Podpoříme rozšíření „předškolek“, abychom umožnili rodičům dětí mladších tří let účast na
programech pro rozvoj jejich dětí od nejútlejšího věku.
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V rámci obnovy zeleně a parků na městské části budeme zlepšovat podmínky a vytvářet nové
možnosti pro aktivní trávení volného času rodin s malými dětmi.



Zajistíme intenzivní péči o dětská hřiště na území městské části s cílem vytvoření bezpečných a
kvalitních míst pro aktivní trávení volného času rodičů s dětmi.

Kultura
Podpoříme tradiční akce, kulturní instituce i nové kvalitní projekty. Grantový systém bude
nadále garantem, že kultura zůstane vlajkovou lodí naší městské části.


Grantový systém zůstane nadále klíčovou formou podpory významných kulturních projektů,
volnočasových aktivit i činnosti neziskových organizací, spolků i občanských sdružení na území
městské části.



Budeme pokračovat v pořádání tradičních kulturních akcí (Masopust, Vinobraní, výstavy na
radnici, Nekonvenční žižkovský podzim, Dny žižkovského kulturního dědictví).



Do klíčových akcí pořádaných městskou částí (Vinobraní, Masopust, Dětský den) zapojíme
neziskové organizace.



I nadále se soustředíme na rozvíjení aktivit organizací zřizovaných městskou částí (Atrium,
Žižkovské divadlo Járy Cimrmana, Junior klub).



Podpoříme kvalitní kulturní subjekty a jejich programy na území městské části.



Budeme se i nadále podílet na záchraně historicky cenných objektů na území městské části
v rámci Programu regenerace.



Podpoříme nadále konání farmářských trhů na nám. Jiřího z Poděbrad.

Informatika a veřejné vztahy
Moderní servis s využitím informačních technologií usnadní občanům vyřízení jejich záležitostí.


Dokončíme projekt elektronického úředníka – službu, pomocí které si občané budou moci podle
vlastního nastavení hlídat termíny a důležité informace; služba je upozorní na potřebu výměny
dokladů, blížící se termín pro platbu správních poplatků a podobně.



Informační technologie mohou řadě občanů ušetřit čas i starosti; budeme proto zavádět nové
informační technologie tak, aby občané dostali většinu informací z pohodlí svého pracovního stolu
a mohli si zde vyřídit také řadu úředních záležitostí.



Radniční noviny a webové stránky se ještě více zaměří na to, aby poskytovaly všem zájmovým
skupinám informace, a to nejen o dění a akcích radnice, ale i o ostatním dění v kultuře, nabídce
volnočasových aktivit, dopravě a možnostech městské části.



Zajistíme postupnou digitalizaci dokumentů a elektronizaci agend a řídících procesů s cílem
důsledně připravit podmínky pro realizaci E-governmentu (elektronický úřad).



Zahájíme provoz informačního centra a jeho propojení s informačním systémem hl. m. Prahy.
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Úřad městské části
Pro výkon veřejné správy s transparentním rozhodováním zajistíme občanům odpovídající
klientský servis v příjemném a vlídném prostředí.


Zajistíme vysokou kvalifikovanost a odbornou zdatnost úředníků.



Pokračováním v aplikaci modelu CAF (Common Assessment Framework – mezinárodně
rozšířený a uznávaný sebehodnotící model veřejné správy) zvýšíme kvalitu veřejné správy
vykonávané úřadem a jeho jednotlivými úředníky.



Budeme důsledně vyžadovat vstřícnost úředníků k potřebám občanů.



Do činností úřadu zavedeme prvky komunitního plánování, tedy systému, kdy služby, akce i
investice přizpůsobíme poptávce veřejnosti.



Vyvineme maximální úsilí k centralizaci budov úřadu s cílem zajištění lepší dostupnosti služeb
občanům na jednom místě.



Důslednou aplikací vypracované protikorupční strategie budeme nekompromisně postupovat proti
korupci a jakémukoliv prostoru pro korupční jednání.
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