č.j.: 891/2011

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3

Rada městské části

USNESENÍ
č. 730
ze dne 12.12.2011
k akčnímu plánu 2011 Strategického plánu MČ P3

Rada městské části

I.

bere na vědomí
1. doporučení výboru pro územní rozvoj ze dne 6. 12. 2011

II.

doporučuje
1. Zastupitelstvu městské části
schválit
přijetí akčního plánu pro rok 2012 Strategického plánu MČ Praha 3 dle přílohy tohoto
usnesení

Ing. Pavel Sladkovský
zástupce starosty městské části

Ing. Vladislava Hujová
starostka městské části
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Příloha usnesení RMČ č. 730 ze dne 12. 12. 2011

Strategický plán M Č P3
k realizaci rozvojových aktivit 2010-201 5
Akční

plán pro rok 2012

Aktualizace projektových karet
s návrhem odhadu dopad ů na rozpočet MČ P3
včetně DPH pro rok 2012, 201 3-2015
a s výhledem pro rok 201 6-2022.
RMČ I ZMČ P3 k postupné realizaci rozvojových aktivit schvaluje „Akční plán pro rok
2012" a potvrzuje zodpovědné garanty aktivit i tým pro monitoring a podporu realizací
rozvoj ových aktivit Strategického plánu MČ P3.
Garanty jednotlivých aktjvit jsou vždy volení zástupci samosprávy dle svěřených kompetencí
(zástupci starosty) a dále příslušné odbory ÚMČ P3 (jejich vedoucí nebo pracovníci určení pro
práci v týmu), jak je uvedeno v kartách rozvojových aktivit Strategického plánu MČ P3.

Zástupci samosprávy (včetně starosty) se m ohou j ednání týmu pro monitoring přímo účas tnit,
musí ale sledovat jeho zprávy a v případě potřeby (garanti aktivit) spolupracovat na plnění
aktivit. Návrhy nových ak:tiyj t nebo korektury cílů mohou předkládat všichni zastupjtelé MČ.
Předseda

týmu :

Místopředsedové

týmu :

Stáli členové týmu :

vedoucí odboru kontrolního

Mgr.S něžana

vedoucí odborn ekonomického
za tajemníka úfadu

Ing.Lenka Sajfrtová
Alexander Bellu

~a odbor kultury
za odbor vnějších vztahů
za odbor b ytů a nebytových
prostor
za odbor technické správy
majetku a investic
za odbor m ajetku
za odbor sociálních včcí
za odbor školství
za odbor živnostenský
za odbor územního rozvoje
za odbor životního prostředí
za odbor dopravy

PhDr. Eva Hájková
Ing. Martína Křešťáková

Pellarová

RNDr.Magdalena Benešová
Ing.Jiří

Louša
Bc.Iveta Vlasáková
PhDr.Jana Hromádková
Mgr. Přemysl Hrabě

JUDr.Petr Říha
Ing.arch.Zdeněk Fikar
Ing.Jarmila Vališová
Ing.Martin Vančura

Rada s oučasně uděluj e týmu pravomoc do jednání a aktivit kdykoliv p řizvat další z vedoucích
odborů ÚM(~ nebo jimi určených pracovníků. Při stanovování akčního plánu pro další
následující rok mohou být založeny a schváleny další nové rozvojové aktivity. V kartách
rozvojových aktjvit lze provádět změny podle aktuálniho dění v průběhu kalendářniho roku a
následně je předat ke schválení RMČ a ZMČ ..
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Tým má za úkol svou činnost koordinovat i s pracovrú skupinou pro CAF, se kterou je proto
propojen i personálně . Dále je nutná pravidelná spolupráce týmu s externím
koordinátorem evropských fondů (paní Vcmolovou) s obousměrným korigováním aktivit.
vědomě

Tým se okamžitě po přijetí akčního plánu sejde na pracovrúm jednání a pod vedením svého
dohodne zahájeru, způsoby a postup přípravy a plnění jednotlivých rozvojových
aktivit. Před závěrem roku 2012 dojde min. k dalším dvčma jednáním, na kterých tým
vyhodnotí plnění ročních úkolU, vypracuje o tom zprávu a připraví akční plán pro rok 2013,
které následně předá ke schválení RMČ a ZMČ.
předsedy

Historie - přijetí a zahájeni Strategického plánu MČ P3 :
•
•
•
•
•
•

Dle úkolu usnesení č.439 ze dne 8.4.2010 Zastupitelstva MČ P3 k přijetí Strategického
plánu MČ Praha 3,
na základě doporučení Výboru pro územní rozvoj a majetek ZMČ Praha 3
ze dne 11.5.2010,
dle úkolu usnesení č.331 ze dne 19.5.2010 Rady MČ P3 k přijetí akčního plánu pro
rok 201 O Strategického plánu MČ P3,
na základě doporučení Výboru pro úzenmí rozvoj ZMČ Praha 3
ze dne 10.1.2011,
na základě doporučení Výboru pro úzerrmí rozvoj ZMČ Praha 3
ze dne 17.5.2011,
na základě usnesení č.119 ze dne 28.6.2011 Zastupitelstva MČ P3 k akčnímu plánu
2011 Strategického plánu MČ Praha 3

Karty rozvojových aktivit - Akčn i p l án pro rok 2012
St rategický p lán MČ Praha 3 p ro 2010-2015
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Příprava

a

3 -

plnění

do konce roku 2012 ·

Organizace a financování podnikatelského poradenství
Garanti aktivity :

Partneři:

samospráva MČ (Hujová+ Heller + Kalousek
+ Matušek + Sladkovský)
Odbor živnostenský (koordinační úloha)
Hospodářská komora ČR, Úřad práce,
střední školy a odborná učiliště, jiné vzdělávací instituce

Aktivity 2012 v návaznosti na rok 2011:
Odbor živnostenský bude i nadále zapojen do dlouhodobého projektu
MPO „Úprava registru živnostenského podnikání v návaznosti na
základní registry veřejné správy", kdy součástí tohoto projektu je i úprava
datové základny Registru živnostenského podnikání tak, aby data zde
uvedená sloužila jako zdroj referenčních údajů pro základní registr osob.
Rovněž bude pokračovat v projektu EU systému IMI pro výměnu
informací o vnitřním trhu. Pracovníci odboru působili a budou i nadále
působit jako poradci u rekvalifikačních ku.rzů pro budoucí podnikatele
různého zaměření, podle nabídek Úřadu Práce, kde podávají informace
k výkladu živnostenského zákona. Byla navázána spolupráce
s internetovým portálem pro podnikatele Busincsinfo.cz, kde zaměstnanci
odboru zodpovídají odborné dotazy související s podnikáním.
Návrh odhadu dopadu na rozpočet v tis.Kč včetně DPH:
OŽ:
2012: .... .. .. „ . O.tis.Kč
2013-2015 :
2016-2022: .......

A01-2

O.tis.Kč
O.tis.Kč

Komunikace s vlastníky neyyužívaných
inovativních projektů
Garanti aktivity :

objektů,

podpora přípravy

samospráva MČ (Hujová+ Heller+ Kalousek

+ Matušek+ Sladkovský)
Podpora:
Partneři:

Odbor územního rozvoj e, Odbor majetku
Odbor informatiky, Odbor kultury
individuální zainteresovaní podnikatelé,
majitelé nemovitostí, realitní kanceláře,
zájmová sdružení, poradenské firmy, finanční instituce

Aktivity 2012 v návaznosti na rok 2011 :
OÚR bude pod dohledem výboru pro ÚR .-evidovat stanovisko MČ
k podobě nového územního plánu v lokalitě Nákladového nádraží Žižkov a
zohlední přitom případné vyhlášení budov kulturní památkou, parkovací
dům v Habrové ulici, zpřístupnění Vítkova a cyklostezky, získání a
kultivování prostor a staveb okolo Nového spojení, přestavba bývalých
skladů Potraviny.
OÚR znovu projedná ve výboru pro ÚR lokality, které byly podány
v rámci podnětů MČ ke konceptu nového územního plánu pro případnou
Karty r ozvoj ových aktivit - A kční plán pro ro k 2012
Strategi cký plán MČ Praha 3 pro 201 0-2015
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revizi stanovisek MČ. Podněty MČ k návrhu územního plánu budou
ke schválení zastupite)stvu.
OMA - Rozšíření prostoru okolo objektu ATRIUM (vlastníci fyzické
osoby) Prostor, který je užíván a udr.fován příspěvkovou organizací
zřízenou Městskou částí Praha 3.
Městská část Praha 3 bez smluvního zajištění
užívá pozemky dvou
předloženy

vlastníků.

Touto problematikou se zabýval výbor pro majetek v roce 2011 a racovníci
OMA jej průběžně řeší. Vzhledem k náročnosti jednání s vlastníky se
předpokládá řeš ení úkolu i v roce 2012.
Narovnání právních vztahů pozemků a staveb trafostanic se spol. PRE,

a.s.
Návrh odhadu dopadu na rozpočet v tis .Kč včetnč DPH :
OÚR:
2012: . . . . . .
7.000.tis.Kč
2013-2015 : . . . . . .
2016-2022 : . . . . .

9.000.tis.Kč
15.000.tis.Kč

Garáže JZP: 2012: . . . . . .
5.000.tis.Kč
2013-2022 : . . .
876.000.tis.Kč
(výstavba - cílem je nalést řešení za účasti MČP3
a prívátruho sektoru)
2013-2022: . . .
49.000.tis.Kč
(cca provoz 7 let- podle zvolené metodiky projektu)
OMA :
2012: . . . . . . . .
O.tis.Kč
2013-2015: . . . . . . . .
O.tis.Kč
2016-2022 : . . . . . . . .
O.tis. Kč

A01-3

Prezentace ekonomického potenciálu MČ P3 jako součást
municipálního marketingu P3
Garanti aktivity:
Podpora:
Partneři:

ZS Matušek - zástupce starosty pro školství
Odbor školství, OTSMI, Odbor územního rozvoj e
Odbor ekonomický, Odbor informatiky,
členové zastupitelstva MČ
poradenské a zprostředkující finny, školská zařízení

Aktivity 2012 v návaznosti na rok 2011 :
OTSMI bude pokračovat ve snižování energetické náročnosti budov MŠ a
ZŠ. Plánované akce vycházejí z již schváleného (RMČ P3) investičního
programu do roku 2022.
OÚR bude spolupracovat s pedagogy a studenty ČVUT, zúčastňovat se
odborných seminářů a podporovat jejich medializaci.
Návrh odhadu dopadu na rozpočet v tis.Kč vč~tně DPH:
OÚR :
2012: . . . . . .
250.tis.Kč

OTSMI:

2013-2015 :
2016-2022:
2012: . . .
2013-201 5:
2016-2022 :

......

750.tis.Kč
2. 000.tis .Kč

142.000.tis.Kč
163.000.tis.Kč
135.000.tis.Kč

Ka rty rozvojových aktivit - Akční plán pro rok 20 12
Strategický plá n MČ Praha 3 p ro 20 10-20 15
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A02-1

Podpora nové bytové yýstavby
Garanti aktivity:
Podpora:
Partneři:

samospráva MČ (lfojová +Heller + Kalousek
+ Matušek + Sladkovský)
Odbor bytů a nebytových prostor, OTSMJ,
Odbor majetku, Odbor územního rozvoje
investoři bytové výstavby

Aktivity 2012 v návaznosti na rok 2011 :
OBNP bude v rámci projektu nadále preferovat vznik malometrážních
bytů, použitelných jako náhradní bydlení pro občany, kteří nejsou
v důsledku deregulace nájemného schopni plnit své povinnosti vyplývající
z nájemní smlouvy „tzv. ústupové bydlení" , a dále jako byty, použitelné
pro krátkodobé bydlení (2-3 roky), k zabezpečení potřeb občanů Prahy 3.
OVV ve spolupráci OBNP vypracuje analýzu k problematice bytového
fondu pro ~otřcbné a profesního bydlení, ze které bude možné odhadnout
potřebu MC budovat nové byty pro tyto účely.
OTSMI: V rámci projektu „ústupového bydlení" je součástí projektu i
znovuvybudování jídelny, využívané sousedícím gymnáziem Na Pražačce,
případně seniory z přilehlého okolí. Část ubytovacích kapacit by mohla
sloužit i pro krátkodobé ubytování k akcím sousedícího sportovního
areálu.
OMA se zapojí se do přípravy bytových projektů v rozsahu prošetřování
vlastnických vztahů k pozemkům, se záměrem k nové zástavbě.
OÚR nadále bude spolupracovat se soukromými investory na přípravě
bytových projektů (v souladu s územním plánem) předpisy a zájmy MČ
P3), stejně jako na přípravě vlastních záměrů MČ.
Návrh odhadu dopadu na rozpočet v tis.Kč včetně DPH :
Malometrážní byty (odhad): 2012 : . . . . . . . .
O .tis.Kč
(cca 200 bytů)
2013-2015 : .... 4. 00 0.tis. Kč
2016-2022: . . 400.000.ti s.Kč

A02-2

Podpora regenerace bytového fondu
Garanti aktivity:
Podpora:

Partneři:

samospráva MČ (Hujová+ H eller + Kalousek
+ Matušek + Sladkovský)
Odbor bytů a nebytových prostor, OTSMI,
Odbor majetku, Odbor územního rozvoje,
Odbor kultury, Odbor ekonorrůcký
Investiční a rozvojová P3 a.s.
vlastníci bytového fondu, bytová družstva,
finanční instituce

Aktivity 2012 v návaznosti na rok 2011 :
Hlavní podíl na zajišťování regenerace bytového fondu MČ P3 plní
Investiční a rozvojová P3 a.s. v součinnosti s Výborem pro územní rozvoj
MČP3.
Při plánování a zadávání regenerací domů budou v předstihu
vyhodnocovány jejich náklady vůči cenám privatizovaných domů.
Karty rozvojových aktiv i t - A kčn i plá n pro rok 20 12
St rategi cký plán MČ Praha 3 pro 2 010 - 2 01 5
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OBNP vyklidilo na základě rozhodnutí RMČ 2 bytové domy, Bořivojova
27 a Ljpanská 7, které jsou připraveny k celkové rekonstrukci.
OTSMI bude pokračovat v úpravě cest v zeleni na sídlištích Jarov,
Chmelnice a Habrová, a připraví regeneraci obytného vnitrobloku
Bezovka.
OMA zajišťuje veškeré potřebné majetkoprávní úkony v souvislosti se
vznikem fyzického nového stavu předmětné nemovitosti (geodetické
zaměření pozemků a staveb, zápisy nového stavu do katastru nemovitostí,
zřízení věcných břemen v souvislosti s přeložkami inženýrských sítí apod.)
V případech provedené regencl"ace bytových domů zajistí geodetické
zaměření rozšířených ploch zastavěných pozemků o zateplení a nové
terénní úpravy parkových ploch a ploch veřejné zeleně a zajistí narovnání
tohoto stavu se stavem vedeným v katastru nemovitostí.
OÚR nadále zprostředkuje agendu projednání a přidělování podpory na
opravy domů z Fondu obnovy a rozvoje (Výbor pro ÚR).
OK bude v rámci činnosti pracovní skupiny Programu regenerace
navrhovat obnovu bytového fondu majícího vazbu na městskou
památkovou zónu.
OE bude nadále realizovat výplatu finančních prostředků Fondu obnovy a
rozvoje na opravy a rekonstrukce bytových domů (nikoliv však přímo
bytů). Dále bude do výše schválené rozpočtem na rok 2012 zasílat zálohy
na realizaci investičních akcí na bytovém fondu Městské části Praha 3
prostřednictvím Správy majetkového portfolia Praha 3 a.s.
Návrh odhadu dopadu na rozpočet v
Investiční+rozvoj ová:

(odhad OÚR)
Fond obnovy+rozvoje:

OTSMI:

A02„J

tis.Kč včetně

2012: . ..
2013-2015:
2016-2022 :
2012: .. . •
2013-2015:
2016-2022:
2012 : „ ...
2013-2015:
2016-2022: ....

DPH :

400. 00 O. tis. Kč
600.000.tis.Kč

700.000.tis.Kč

15.000.tis.Kč
45.000.tis.Kč
120.000.tis .Kč
2.000.tis.Kč

30.000.tis.Kč
20.000.tis.Kč

Rozvoj obytných funkcí a ochrana obytných ploch
určených územním plánem pro bydlení
Garanti aktivity:
Podpora:
Partneři:

ZS Kalousek - zástupce starosty pro územní rozvoj
samospráva - výbor pro územní rozvoj
Odbor majetku, Odbor územního rozvoj e
orgány územního plánování

Aktivity 2012 v návaznosti na rok2011:
OMA zpracuje žádosti investorů v případech, kdy je MČ P3 účastníkem
řízení z pozice vlastníka pozemků nebo souseda a předložil je výboJ"a
ÚRM nebo přímo RMČ (Revitalizace NNŽ sever společnosti Discovery
Group u Basilejského náměstí, obytný areál Červený dvůr společnosti
Praha Plaza, Obytný soubor Na Vackově společnosti Metrostav a bytový
Karty rozvojových akt ivi t - Akční p l án pro rok 2012
Strat egický plán MČ Praha 3 p ro 20 10-20 15
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- 7 dům Central Plaza společnosti Central Group u Olšanské ulice). Zapojí se
do přípravy zpracování nového územního plánu v rozsahu prošetřování
vlastnických vztahů k pozemkům a zamýšleným zámčrům lVIČ.
Samospráva bude v procesech územního plánování a stavebního řádu
prosazovat, aby součástí výstavby bytových domů byla i výstavba
veřejných zařízení (školská, zdravotní, sociální apod.), obchodů a služeb.
OÚR bude nadále zprostředkovávat informační servis i agendu zněn a
zpracování nového územního plánu dle podnětů žadatelů i vlastních
podnětů MČ s orgány územního plánování.

Návrh odhadu dopadu na
OMA

A03-1

rozpočet v tis.Kč včetně

DPH :

1.000.tis.Kč

2012: .....
2013-2015 :
2016-2022 : ....

25.000.tis .Kč
30.000.tis.Kč

Urbanistická koordinace přípravv rozvojových záměrů
v lokalitě Nákladového nádraží Žižkov
Garanti aktivity:

Podpora:
Partneři:

ZS Kalousek - zástupce starosty pro územní rozvoj
samospráva - výbor pro územní rozvoj
Odbor úzerruúho rozvoje
Odbor majetku, Odbor školství, OTSMI
investoři nových investičních záměrů,
vlastníci a správci inženýrských sítí

OÚR bude pod dohledem Výboru ÚR koordinovat vlastní urbanistickou
přípravu přestavby Nákladového nádraží Žižkov městské části se
zpracováním podkladů a kroky investorů. Postup však aktuálně hlavně
souuvisí od platnosti zařazení souboru budov do seznamu kulturních
památek.
OMA se zapojí do přípravy přestavby Nákladového nádraží Žižkov v
rozsahu prošetřování vlastnických vztahů k pozemkům a stavbám a
zamýšleným záměrům MČ.
Návrh odhadu dopadu na rozpočet v
OÚR

A03-2

Podpora v

2012: .... .
2013-2015 :... .
2016-2022 :... .
lokalitě

Garanti aktivity:
Podpora:
Partneři:

tis.Kč včetně

DPH :

2.000.tís.Kč
4.000.tis.Kč
6.000.tis .Kč
v

Nákladového nádraží Zižkov
ZS Kalousek - zástupce starosty pro územní rozvoj
samospráva - výbor pro územní rozvoj
Odbor úzennúho rozvoje, Odbor majetku,
Odbor školství, OTSMI, Odbor kultury
investoři nových investičních záměrů

Aktivity 2012 v návaznosti na rok 2011 :
OÚR bude s projektanty jednotlivých investorů a s orgány HMP
precizovat požadavky na technickou i dopravní vybavenost prostoru (v
Karty rozvojových aktivit - Akční plán pro rok 2012
Strategický plán MČ Praha 3 pro 2010 -2015
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- 8 celoměstských souvislostech a limitech), včetně nároků na veřejné
vybavení a plochy zeleně.
OMA se zapojí do přip1·avy technické i dopravní vybavenosti prostol'u
nového centra Prahy 3, včetně nároků na veřejné vybaveni a plochy
zeleně, v rozsahu prošetřování vlastnických vztahů k pozemkům a
stavbám a zamýšleným záměrům MČ.
OŠ se zapojí do koncepce přípravy nového školního areálu v prostoru
NNŽ.

Návrh odhadu dopadu na rozpočet v tis.Kč včetně DPH:
OÚR:

A04-1

2012: ... . .
2013-2015:
2016-2022: ... .

1.000 . ti s .Kč
5.000.tis.Kč
15.000 .tis.Kč
1.000.tis.Kč

Pozemek pro ZŠ :
(2,5ha x 3.000,-)
(odhad OÚR)

2012: .....
201 3-2015 :

75.000 . tis .Kč

2016-2022: .....

O.tis.Kč

Stavba nové ZŠ :
(odhad OÚR)

2012: ... ..
2013-2015:
2016-2022: ...

3 . 000.tís .Kč

25.000.tis.Kč

3 50.000.tis.Kč

Koncepce doplnění volnočasoyých a sportovních ploch
Garanti aktivity:

Podpora :
P artneři:

zástupci starosty pro kulturu a pro volnočasové aktivity
(Sladkovský + Matušek)
samospráva - výbor pro územní rozvoj
Odbor kultury, OTSMI, Odbor územního rozvoje
Odbor majetku, Odbor školství
neziskové organizace a sportovní kluby, školy,
investoři nových investičních záměrů

Aktivity 2012 +návaznosti na rok 2011 :
OÚR v roce 2011 pořídíl koncepci pro kultivaci veřejných prostor a rozvoj
volnočasových

a sportovních ploch, který může sloužit jako podklad pro
zadávání konkrétních projektů (nové školní hřiště v Zásobní zahradě,
regenerace Tachovského náměsti, doplnění sportoviště na Vítkově apod.).
Koncepce bude projednána Výborem pro územní rozvoj a schválena
zastupitelstvem.
OK pořídí metodický postup pro vytváření expozic výtvarných děl na
veřejných prostranstvích Prahy 3 jako podklad pro zadávání jednotlivých
projektť.t.

OTSMI: V projektové přípravě je hřiště pro teenagery Habrová, úprava
prostoru s dětským hřištěm Pražačka a realizaci dětské hřiště na Vrchu
sv.Kříže Ill- nad školou.
OMA jedná s Úřadem pro zastupování státu ve věcech majetkových nebo
s fyzickou osobou vlastnící pozemky ohledně prodeje ploch sportovišť v
k.ú. Vysočany mezi ulicemi Na Balkáně a Spojovací, které jsou v obvodu
v
MCPrahy3.
OMA pro regeneraci Tachovského náměstí Městskou částí Praha 3 zajistí
žádost o svěření pozemku parc.č. 487/1 v k.ú. Žižkov. K nově zbudovaným
Karty r o zvojových aktivit - Akční p l án p ro rok 2012
St rategic ký p l án MČ Praha 3 pr o 2010- 20 15
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hřištím

a sportovním plochám zajistí geodetické zaměření a narovnání
právních vztahů.
OŠ pokročí v přípravě rekonstrukce víceúčelového hřiště ZŠ Pražačka.
Projedná s HMP možnost využiti pro školu a veřejnost.
Návrh odhadu dopadu na
Tachovské:

OTSMI:

A04-2

Zajištění

DPH :

201 2 : .....
2013-2015:
201 6-2022 :

3.000.tis.Kč

2012: ....
2013-2015:
2016-2022:

25.000.tis.Kč

30.000.tis.Kč
6. 000.tis.Kč

35.000.tis.Kč
O. tis .Kč

lepší přístupnosti a vybavenosti větších

Garanti aktivity:

Podpora:

rozpočet v tis.Kč včetně

rekreačních

ploch

zástupci starosty pro kulturu a pro územní rozvoj
(Sladkovský + Kalousek)
samospráva - výbor pro územní rozvoj
Odbor územního rozvoje, Odbor majetku, OTS:MI,
Odbor kultury, Odbor životního prostředí

Aktivity 2012 v návaznosti na rok 2011 :
OÚR v roce 2012 pokročí v zadání dalších podrobnějších dokumentací pro
přípravu realizací nových vstupů na cyklostezku a severní úbočí Vítkova.
Pro přípravu realizací nových vstupů na cyklostezku a severní úbočí
Vítkova scelí plochy současných pozemků a prošetří vlastnické vztahy k
pozemkům, podle záměrů MČ.
OTSMI: V etapové projektové přípravě je zadána úprava jednotlivých
pozemních „spojnic" mezi Vrchy Vítkovem a sv. Kříže.
OK na základě podnětů připraví materiály pro orientaci návštěvníkt'l
rekreačních ploch MČ.
OŽP bude ve spolupráci s OTSMI a jinými správci veřejné zeleně,
v souladu se zákonem č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny,
v platném znění, nařizovat přednostně náhradní výsadby na rekreační
plochy z důvodu vytvoření příjemného mikroklimatu zejména v letních
mčsících.

Návrh odhadu dopadu na
Nástupy:

rozpočet v tis.Kč včetně

2012: .....
2013-2015:
2016-2022: .. . .

DPH :

4.000.tis.Kč
40.000.tis.Kč

40.000.tis.Kč

Kar ty ro zvoj ových akt i vi t - Akční plán p ro r ok 2012
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provozu a údržby na dětských

Garanti aktivity :
Podpora:
Partneři:

hřištích

ZS Matušek - zástupce starosty pro volnočasové aktivity
OTSMI
Odbor školství
školy. Městská policie, neziskové organizace

Aktivity 2012 v návaznosti na rok 2011 :
OTSMI bude průběžně provádět údržbu, revizi a doplňování herních
prvků týkající se všech dětských hřišť ve správě MČ. Realizace větších
akcí je závislá od schválení rozpočtu na příslušní rok.:.
OMA v případech provedených změn terénních úprav hřišt' a zmčn jejich
ohraničení zajistí geodetické zaměření rozšířených ploch a zajistí
narovnání tohoto stavu se stavem vedeným v katastru nemovitostí
Návrh odhadu dopadu na rozpočet v tis.Kč včetně DPH :
2012: ...... .

OTSMI:

2013-2015 :
2016-2022 : ...

A05-1

8.00 0 .tis. Kč
24.000.tis.Kč
5 6.000.tis. Kč

Podpora systému vzdělávání
Garanti aktivity :
Podpora:
Partneři:

ZS Matušek - zástupce starosty pro školství
Odbor školství
Odbor sociálních věcí, Odbor kultury)
Odbor vnějších vztahů
vedení škol a školských zařízení, zástupce ÚP

Aktivity 2012 v návaznosti na rok 2011 :
OŠ dále rozvine činnost sestavené pracovní skupiny ředitelů základních
škoL Projedná možnosti vzniku metodického střediska pro pedagogické
pracovníky s učiteli, kteří se podílejí na organizaci soutěží a olympiád
v jednotlivých předmětech. Tito učitelé mají informace o nadaných dětech
a znají potřeby pedagogů směrem k dalšímu vzdělávání. Na základě
analýzy této skupiny bude vytvořen harmonogram dalšího postupu.
OSV bude, v případě vyžádání garantem, s odborem školství
spolupracovat
OK bude dále rozvíjet aktivity zaměřené na umělecký a kulturní rozvoj
mládeže formou soutěží, spolupořádání výstav (ZŠ Chelčického Výstava
Žižkov XX v novém •.) a akcí k výročím (DDM Ulita a 130. výročí povýšení
Žižkova na město).
OVV bude aktivity na úseku vzdělávání mládeže prezentovat všemi
dostupnými prostředky.
Návrh odhadu dopadu na rozpočet v tis.Kč včetně DPH :
OŠ:

OVV :

1.000.tis.Kč

2012: ..... .
2013-201 5:
2016-2022 : ... .

3.000 .tis.Kč

2012 : .. ... .

15 0.tis .Kč

2013-2015:

500.tis.Kč

201 6-2022 : ... .

1.200.tis. Kč

7.000.tis .Kč

Ka rty rozvojových aktivi t - Akční plán pro rok 2012
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Aktualizace Koncepce vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy
Garanti aktivity :
Podpora:
Partneři:

ZS Matušek - zástupce starosty pro školství
Odbor školství
Odbor sociálních věcí
vederu škol a školských zařízení zřizovaných MČ

Aktivity 2012 + návaznosti na rok 2011 :
OŠ se bude zabývat aktualizací Koncepce rozvoje vzdělávací soustavy
s ohledem na výsledky zápisů do ZŠ a MŠ a také s ohledem na prognózy
demografického vývoje v souvislosti s možnou optimalizací sítě škol.
Koncepce bude doplněna o koncepci školního stravování. Ve spolupráci
s Pedagogicko psychologickou poradnou bude řešena péče o děti se
speciálními vzdělávacími potřebami.
OSV bude, v piipadě vyžádání garantem, s odborem školství
spolupracovat.
OŠ a OTSMI pracují na projektu výstavby nové MŠ a nové školní družiny
a rekonstrukce jídelny v areálu ZŠ V Zahrádkách.
Návrh odhadu dopadu na rozpočet v tis.Kč včetně DPH :
Rozšíření

areálu:
ZŠ V Zahrádkách

A06-1

Příprava yýstavby

Garanti aktivity :

Podpora :
Partneři:

201 2 : .....
2013-2015:
2016-2022: . ...

50 .0 00.tis.Kč
65.000.tis.Kč
O.ti s.Kč

nové trasy metra
samospráva MČ (Hujová+ Heller + Kalousek
+ Matušek + Sladkovský)
Odbor územru'ho rozvoje, Odbor dopravy
Odbor majetku, Odbor kultwy
MHMP - odbor městského investora,
MHMP - OD, Útvar rozvoje města, DP, ROPID

Aktivity 2012:
OÚR v roce 2012 bude sledovat a informovat Výbor pro_ÚR o aktuálním
dění v přípravě nového územního plánu a rezervace ploch pro budoucí
stanice metra
OMA se zapojí do přípravy aktuálního dění v přípravě nového územního
plánu a rezervace ploch pro budoucí stanice metra v rozsahu prošetřování
vlastnických vztahů k pozemkům podle zamýšlených záměrů MČ.
Návrh odhadu dopadu na
OÚR:

rozpočet v tis.Kč včetně

2012: ....... .

O .tis.Kč

2013-2015: .. .
201 6-2022 : ... .

2. 000. tis .Kč

DPH :

(upřesňovací

studie)

O.tis. Kč

Kart y rozvojových aktivit - Akčni plán p ro rok 2012
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Zvýšení přístupnosti MHD a
Garanti aktivity :

Podpora:
Partneři:

rozšíření sítč

tramvajových tratí

zástupci starosty pro územní rozvoj a pro dopravu
(Kalousek+ Sladkovský)
Odbor dop ravy, Odbor územního rozvoje
Odbor majetku, Odbor kultury
TSK, M HMP - odbor městského investora,
MHMP - OD, Útvar rozvoje města, DP, ROPID

Aktivity 2012 v návaznosti na rok 2011:
OD bude při r ekonstrukcích tramvajových tratí požadovat po DP hl.m.
Prahy a TSK hl.m. Prahy zvyšování bezp ečnosti a komfortu nástupních
tramvajových ostrůvků, jejich bezpečné napojování na přechody pro
chodce. Podporuje úpravu křižovatky Flora, kde by měl být nově
umožněn pohyb tramvají - přímý směr Jičínská (od Olšanského náměs tí
Jičínská ke Korunní).
OD bude podporovat zavedení veřejného dopravního spojení mezi nám.
Jiřího z Podčb rad, Olšanským náměstím a Jarovem (příp. dolním
Žižkovem).
OÚR při projednávání záměrů bude zohledňovat zapracování záměrů
východní tramvajové tangenty i nové linky přes NNŽ v koridoru bývalé
železnice k Habrové ulici a dále ve směru Depo Ho s tivař.
OMA se zapojí do přípravy k projednávání záměrů východní tr amvajové
tangenty i nové linky přes NNŽ v koridoru bývalé železnice k Habrové
ulici a dále ve směru Depo Hostivař, v rozsahu prošetřování vlastnických
vztahů k pozemkům podle zamýšlených záměrů MČ.
Návrh odhadu dopadu na rozpočet v
OÚR :

AOS-3

2012 : . ... .. .
2013-2015 :
2016-2022: . ....

Koncepční řešen i

Garanti aktivity:

Podpora :
P artneři:

tis.Kč včetně

DPH :

O.tis.Kč

3.000.tis .Kč (upř~sňovací studie)
6.000.tis.Kč

cyklistické dopravy
zástupci starosty pro úzenuú rozvoj a pro dopravu
(Kalousek+ Sladkovský)
Odbor dopravy, Odbor územního rozvoje
Odbor majetku, OTSMI, Odbor vněj ších vztahů
Odbor životního prostředí
TSK, MHMP - OD, SŽDC

Aktivity 2012 v návaznosti na rok 2011 :
OÚR při projednáváni záměrů bude požadovat koordinaci s celoměstským
systémem pro cyklisty a spolupracovat na dílčích projektech budování
tras a stezek a vybavení pro cyklisty s důrazem na zajištění bezpečnosti
provozu.
OTSMI bude pokračovat v projektové přípravě propojení cesty mezi
Ohradou a Pražačkou a t"ekonstrukce cesty za areálem SARAP
OVV bude informovat o vývoji prostřednictvím Radničních novin a
webových stránek. Na vzniklé trasy a stezky připraví zpracování
informačních materiálů.

Karty rozvoj ových akt i vit - Akčni p lán pro ro k 2 012
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OŽP bude kontrolovat čistotu a pořádek na parcele č. 4427 v k.ú.
Žižkov, která byla upravena v rámci stavby „ Nové spojení Praha
hl.n., Masarykovo n. -Libeň, Vysočany, Holešovice" a kterou
udržuje Technická správa komunikací hl.m. Prahy od tunelu Žižkov po
Krejcárek.
OMA se zapojí do projednávání záměrů koordinace celoměstského
systému cyklistiky na budování tras a stezek v rozsahu prošetřová ní
vlastnických vztahů k pozemkům podle zamýšlených záměrů MČ.
Návrh odhadu dopadu na

OÚR :

OTSMI:

A06-4

Systémové

2012: ... ..
2013-2015 :
2016-2022 : .....
2012: .....
2013-2015 :
2016-2022: ... ..

řešení

Garanti aktivity :

Podpora:
Partneři;

rozpočet v tis.Kč včetně

DPH :

1.500.tís.Kč

3.000.tis .Kč
1.500.tis.Kč
5. 000.tis.Kč
5.000 .tis.Kč
O.tis. Kč

úprav pozemních komunikací
zástupci starosty pro úzeilUlí rozvoj a pro dopravu
(Kalousek+ Sladkovský)
Odbor dopravy, Odbor územního rozvoj e
Odbor majetku, OTSMI, Odbor kultury,
Odbor životního prostředf
TSK, MHMP - odbor městského investora,
MHMP - OD, Útvar rozvoje města

Aktivity 2012 v návaznosti na rok 2011 :
OD bude prosazovat provedení komplexních rekonstrukcí komunikací
Malešická a Husitská. Bude prosazovat odstranění hlukové zátěže
z vybraných komunikací (projekt je zpracován pro komunikaci .Jičínská).
Bude realizovat na vybraných komunikacích provoz tzv. smíšených
parkovacích zón při zachování dostatku parkovacích míst obyvatelům automobilistům v místě bydlištč. Bude aktivně podporovat realizaci
stavebních úprav komunikací pro zvýšení bezpečnost provozu na
pozemních komunikacích - blíže v bodě A07-3.
OÚR bude při koordinaci projektů prosazovat koordinaci oprav
kompletního parteru ulic.
OMA se zapojí do koordinace oprav kompletního parteru ulic v rozsahu
prošetřování vlastnických vztahů k pozemkům podle zamýšlených záměrů
MČ.
OTSMI: probíhá projektová příprava a r ealizace vytypované sítě úprav
přechodů pro chodce.
OŽP jako orgán ochrany přírody a krajiny vede, ve smyslu § 63 odst. 1
zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění,
přehled o veřejně přís tupných účelových komunikacích, stezkách a
pěšinách v obvodu své územní působnosti a pravidelně provádí jejich
aktualizaci.

Karty r ozvojov ých aktivi t - Akční plán pro rok 2012
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Návrh odhadu dopadu na
OD:

OTSMI:

A07-1

rozpočet v tis .Kč včetně

2012: .....
2013-2015:
2016-2022:

2.000.tis.Kč

2012: ....
2013-2015:
2016-2022:

15.000.tis.Kč

Zavedení dlouhodobého
komunikaci
Garanti aktivity :

Podpora:
Partneři:

DPH :

3.000.tis.Kč
6.000.tis.Kč

15 .00 0.tis .Kč
O.tis.Kč

koncepčního

systému údržby pozemních

samospráva MČ P3 (Hujová+ Heller+ Kalousek
+ Matušek + Sladkovský)
(ZS Sladkovský- zástupce starosty pro životní prostředí)
Odbor technické správy majetku a investic
Odbor dopravy, Odbor územního rozvoje,
Odbor majetku
TSK, MHMP - odbor městského investora,
MIIMP - OD, Útvar rozvoje města

Aktivity 2012 v návaznosti na rok 2011 :
OTSMI: Koordinace mezi l\.'IČ a TSK při realizaci tzv. „chodníkového

programu", tj. postupné obnovy chodníkové mozaiky.
OD jako orgán státní správy bude zajišťovat podpoťu TSK hl.m Prahy a
samosprávě MČ Praha 3 při realizaci této aktivity (např. stanovení
přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích). Dále bude dbát
na ochranu před poškozováním obnovených mozaikových chodníků.
OMA bude pokračovat v geodetickém řešení zbytkových parcel ve
spolupráci s TSK a v jejich následném svěření i odejmutí svěření z
majetku Městské části Praha 3 a převedení na hl.m.Prahu.
Návrh odhadu dopadu na
Mozaika:

A07-2

Zlepšení systému
Garanti aktivity :
Podpora :

rozpočet

v

tis.Kč včetně

2012: ....... .
2013-201 5 :
2016-2022 : .. . . .

péče

DPH:

30.000.tis.Kč

90.000 . tis.Kč
210.000.tis.Kč

o veřejnou zeleň

ZS Sladkovský - zástupce stai:osty pro životní prostředí
Odbor technické správy majetku a investic
Odbor životního prostředí, Odbor územního rozvoje,
Odbor kultury, Odbor majetku

Aktivity 2012 v návaznosti na rok 2011:
OTSMI bude pokračovat v obnově stromořadí, zpracovány budou návrhy
na úpravy v Kouřimské ulici a ve vnitrobloku Bezovka , v prostoru
Židovských pecí .
Ka r ty roz vojových aktivi t - Akční p l án pro rok 2012
Strategic ký plán MČ Praha 3 p ro 20 10 -2015
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OŽP ve svých vyjádřeních v rámci územních a stavebních řízení důsledně
požaduje ochranu stávající zeleně. Dále orgán ochrany přírody ukládá za
povolené kácení dřevin náhradní výsadby s maximální pětiletou následnou
péčí. Maximální délka péče o náhradní výsadby zůstává i přes tlaky
různých investorů na snížení této lhůty.
OŽP jako orgán ochrany přírody vede na intranetu tabulku povoleného
kácení dřevin rostoucích mimo les a uložených náhradních výsadeb ve
smyslu§ 9 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném
znění. Tyto informace slouží pro informovanost samosprávy a státní
správy v rámci úřadu.
OÚR bude nadále připravovat podněty pro aktivnější postup MHMP
v regeneraci Vítkova a okolí Ucdnání, výzvy, studentské p1·áce).
OMA jednal s vlastníky ploch parků na Praze 3 kvůli ucelenému
vlastnictví obce, jako např. část pozemků v parku u křižovatky Ohrada,
park mezi ulicemi Jeseniova, Na Parukářce a Jana Želivského a městská
zeleň Na Krejcárku. Řeší smluvní vztahy s MHMP k umístění stanovišť
pro podzemní kontejnery.
Návrh odhadu dopadu na rozpočet v

OTSMI:

A07-3

tis.Kč včetně

2012: ..... .
2013-2015 :
2016-2022 : .....

DPH :

10.000. tis .Kč
25 .000.6s.Kč
25.000.tis.Kč

Preference pěších a humanizace hlavních ulic s převahou
automobilové dopravy
Garanti aktivity :

Podpora:
Partneři:

ZS Sladkovský - zástupce starosty pro dopravu
Odbor dopravy, Odbor územního rozvoje,
Odbor technické správy majetku a investic
Odbor majetku,
Odbor životního prostředí
TSK, MHMP - OD, Útvar rozvoje města

Aktivity 2012 v návaznosti na rok 2011 :
OD ve spolupráci z TSK hl.m. Prahy zajistí realizaci úprav pro zvýšení
bezpečnosti chodců z prostředků MČ Praha 3
• Ondříčkova x Milešovská - dělený přechod, úprava nároží křižovatek
• Pod Lipami x Osiková - dělený přechod
• Jeseniova- před ZŠ - stavební zpomalovací práh - zkrácení přechodu
• Jeseniova x Strážní - vybudování nového integrovaného přechodu pro
chodce a zpomalovací prahu
• Fibichova - vybudování nového integrovaného přechodu pro chodce a
zpomalovací prahu
• U Rajské zahrady x Vozová - stavební úprava nároží křižovatek
• V lokalitě ZŠ Lupáčova
Bude podporovat Odbor dopravy MHMP a TSK bl.m. Prahy pn
realizaci úprav pro zvýšeni bezpečnosti chodců z prostředků BESIP
• Seifertova x Siwiecova - dělené přechody, úprava nároží křižovatek
• Šrobárova - u FNKV - přisvětlení přechodu
• Úprava kr-ižovatky Konmní x Jičínská
• Úprava přechodů Koněvova- úsek J. Želivského - Rečkova
Kart y ro zvojových akt i vit - Ak čni plán pro rok 201 2
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OD bude, tam kde je k tomu kompetentní, zajišťovat a v ostatních
případech podporovat úpravy dalších podzemních komunikací.
OÚR v rámci regenerace náměstí JZP připraví dílčí projekty, směřující ke
zkvalitnění obytného standardu ulic a ke snížení počtu parkovacích stání.
OTSMI bude projekčně zpracováno propojení pěší trasy za objekty
č. I až 15 v ulici Nad Ohradou mezi mostem nad ulicí Pod Krejcárkem a
cestou procházející oa hraně svahu za areálem Sportovního a rekreačního
zařízení Pražačka.

OMA zajišt'oval přesunutí parkování aut z povrchu do podzemních garáží
v ul. Lupáčova a Květinková. Proběhla jednání ke koupi podzemních
garáží v ul. Libická. Zapojí se do regenerace náměstí Jiřího z Poděbrad v
rozsahu prošetřování vlastnických vztahů k pozemkům podle zamýšlených
záměrů MČ.

OŽP bude ukládat náhradní výsadby podél vznikajících cest pro pěší
z důvodu vytvoření příj emného mikroklimatu.
Návrh odhadu dopadu na .-ozpočet v

OD:

OÚR:

A08-1

tis.Kč včetně

DPH :

6.000.tis. Kč

2012: .....
2013-2015:
2016-2022: ...

6.000 .tis. Kč
12.000.tis.Kč
1.000.tis.Kč

201 2 : .....
2013-2015:
2016-2022 : ...

2.000.tis.Kč
5.000.tis.Kč

Sanace, zkapacitnění a modernizace vodohospodářských sítí
Garanti aktivity :

Podpora :
Partneři:

ZS Kalousek - zástupce starosty pro územní rozvoj
Pražská vodohospodářská společnost
Pražské vodovody a kanalizace
Odbor územrub.o rozvoje, Odbor majetku,
Útvar rozvoje města , MČ Praha 3, HMP

Aktivity 2012 v návaznosti na rok 2011 :
OÚR bude pr1 koordinaci NNŽ prosazovat systémové řešení
vodohospodářských sítí!
OMA se připojí ke kool'dinaci NNŽ a prosazování systémového řešení
vodohospodářských sítí v rozsahu prošetřování vlastnických vztahů k
pozemkům podle zamýšlených záměrů MČ.
Návrh odhadu dopadu na

OÚR

2012 : ...
2013-2015 :
2016-2022 :

rozpočet v tis.Kč včetně DPH:
O.tis. Kč
3.000.tis.Kč

(studie koordinace s kolektory)

O.tis.Kč

Karty rozvojových aktivit - Akční plán pro rok 201 2
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Koordinace ukládání sítí techn ické infrastruktury v
Garanti aktivity :

Podpora :
Partneři:

uli čním

prostoru

Z S pro územní rozvoj a ZS pro majetek
(Kalousek + Heller)
Kolektory Praha, Pražské vodohospodářské stavby,
Pražské vodovody a kanalfr.ace, Pražská energetika,
Pražská plynárenská, Pražská teplárenská,
0 2 a další správci sítí
Odbor územního rozvoj e, Odbor majetku, OTSMI
Útvar rozvoje města, MČ Praha 3, HMP

Aktivity 2012 v návaznosti na rok 2011 :
OŮR bude v rámci vydávání stanovisek MČ dbát na koordinaci
jednotlivých správců sítí v součinnosti TSK a.s. a HMP.
OŮR u specializované kanceláře zadá studii pro koordinaci a přípravu
území NNŽ kolektorovou sítí.
OMA zajišťoval smluvní vztahy k věcným břemenům k podzemním
inženýrským sítím. Bude pokračovat v zajišt'ování sjednávání a zřizování
věcných břemen pro správce podzemních inžený rských sítí.
OTSMI bude nadále prověřovat veškerou dokumentaci, kterou
předkládají cizí investoři, aby docházelo jen k nejnutněj ším zásahům do
zeleně.

Odbor životního prostředí projednává se správci sítí technického vybavení
takové umístění sítí, aby v zeleni zbytečn ě nevznikala ochranná pásma
těchto zařízení ve smyslu příslušných právních p ředpisů, která by bránila
v budoucnu vysazování trvalých porostů.
Návrh odhadu dopadu na rozpočet v tis.Kč včetnč DPH :

OÚR:

A09-1

2012 : . .

350.tís.Kč (studie pro kolektory v NNŽ a koord.)

20 13-201 5:

25 0. tis.Kč

2016-2022 :

1.000.tis .Kč

koordinované informovanosti o stáva jících n ávštěvnických
možnostech a zvýšení propagace organizovaných akcí
Zkvalitnění

Garanti aktivity :

Podpora :
Partneři:

ZS Sladkovský- zástupce starosty pro kulturu
Odbor kultury, Odbor vněj ších vztahů
Odbor dopravy, Odbor maj etku, OTSMI
vlastníci a správci cílových obj ektů,
provozovatelé kulturních a společenských aktivit,
info rmační centra, provozovatelé ubytovacích kapacit,
orgányHMP

Aktivity 2012 v návaznosti na rok 2011:
OVV připraví návrhy a podklady ke koncepci Infocentra v souvislosti
s chystaným návrhem na zápis kostela Nejsvětějšího Srdce Pán ě na
Seznam světového kulturního dědictví UNESCO a v této souvislosti posílí
spolupráci s ACK ČR a rovněž propr acuje způsob PR nejvýznamnějších
akcí.

Kart y roz vojových akt ivit - Akční plán pro rok 201 2
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- lB Návrh odhadu dopadu na rozpočet v tis .Kč včetnč DPH:
Nové infocentrum:

A09-2

2012: . . . . .
2013 -2015 :
201 6-2022:

3.000.tis.Kč
2. 000. tis .Kč
6.000.tjs.Kč

Snížení rizika ohrožení nebo zániku kulturních 7~řízcní
Garanti aktivity :
Podpora:
Partneři:

ZS Sladkovský - zástupce starosty pro kulturu
Odbor kultury
Odbor územního rozvoje, Odbor majetku, OTSMI,
Odbor bytů a nebytových prostor
provozovatelé kulturrúch zařízení a organizátoři
spol ečenských aktivit

Aktivity 2012 v návaznosti na rok 2011 :
OK bude pokračovat v trendu nastaveném v loňském roce, podle
Aktualizovaných grantových pravidel od roku 2012.
OBNP bude v souladu s metodikou RMČ týkající se nakládání
s nebytovými pr ostory podporovat neziskové organizace a kulturní
zařízení.

Návrh odhadu dopadu na

A10-1

rozpočet

v

tis.Kč včetně

2012 : . . . . . . . . . .

O.tis.Kč

2013-2015: . . . . . . . . . .
2016-2022 : . . . . . . . . .

O.tis.Kč

DPH:

O.tis.Kč

Podpora potřebných služeb sociálního poradenství, služeb sociální péče a
služeb sociální prevence
Garanti aktivity :
Podpora:
Partneři :

ZS Matušek- zástupce starosty pro sociální služby
Odbor sociálních věci
Odbor bytů a nebytových prostor,
Odbor vnějších vztahů
pracovní skupina sociokulturně znevýhodnění občané,
pracovní skupina senioři a zdravotně handicapovaní,
zdravotně handicapovaní občané, rodiny s dětmi,
poskytovatelé sociálních služeb

Aktivity 2012 v návaznosti na rok 2011 :
OSV bude v roce 2012 nadále plnit úkoly vymezené Komunitním plánem
rozvoje sociálních služeb na období 2010 - 2014 v těchto oblastech:
Pečovatelská služba - bude věnována pozornost vlivu dlouhodobé
rekonstrukce bytových jednotek v Domě s pečovatelskou službou
Roháčova 24-26 a Krásova 4 na kvalitu bydlení občanů. Ve spolupráci se
Sociální a zdravotní komisí doporučovat RMČ směny bytů tak, aby
rekonstrukce bytů probíhala plynule a v zájmu obyvatel DPS,
doporučovat uzavření smluv s potřebnými občany o přidělení bytu v DPS.
U osob využívajících pečovatelskou službu bude pozornost zaměřena na
naplňování standard kvality poskytovaných služeb.
Odlehčovací služby, objekt Ošetřovatelského domova Praha 3, Pod Lipami
44 - věnovat pozornost kvalitě poskytování odlehčovacích sociálních
Karty ro zvo jových aktivit - Akční plán p ro r ok 2 01 2
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služeb občanům, dodržování délky pobytů jednotlivých klientů v souladu
se zákonem č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších
předpisů a naplňování standardů kvality poskytovaných služeb.
Domov pro seniory, objekt Ošetřovatelského domova Praha 3, Habrová 2
- věnovat pozornost naplňování standardů poskytovaných sociálních
služeb.
Sam~pdv? JYI"ě y~ spoluJ?ráci s OUR a OM,A ~ude p9kra.~ovat na-'
tpříprá._vl vjuzifi oljjektu b)1valycll je~ll v u1i~i K Lučinám pro· -sociálníj
, v 1
uce
..:...
Integrační centrum Zahrada - U zásobní zahrady 8, určené klientům od 2
do 26 let věku s kombinovanými vadami - věnovat pozornost plánovaným
organizačním změnám při péči o handicapované děti a mládež, sledovat
naplňování standardů kvality poskytovaných sociálních služeb
Azylové ubytování pl'o matky s dětmi v krizoyÝch situacích - pomoc
rodinám s dětmi v obtížné životní situaci zajišt'ují zejména o.s. Společnou
cestou a R-Mosty. OSV bude průběžně poskytovat doporučující zprávy
oběma azylovým domům, informovat o sociální situaci klientů, zapojovat
pracovníky AD do případových konferencí, spolupodílet se na dalším
řešení nepříznivé sociální situace klientů.
Nízkoprahová zařízení pro dětí a mládež - klub Beztíže při DDM Ulita,
Teen Challenge, z.c., klub o. s. R-Mosty, NZDM Husita - úzce
spolupracovat s nízkoprahovými zařízeními na Praze 3 při řešení sociální
problematiky společných klientů formou společných jednání na OSPOD,
informačními schůzkami poskytovatelů sociálních služeb pro rizikové
skupiny dčtí a mládeže na Praze 3, a to za účasti Městské policie a Policie
ČR. V rámci dotačního programu prevence kriminality MV ČR je
plánována realizace dětského výchovného tábora pro děti ze sociálně
znevýhodněných rodin.
Terénní práce OSV - terénní pracovník MČ, kromč vyhledávání osob
sociálně vyloučených a osob ohrožených závislostmi (bez rozdílu věku)
bude poskytovat základní poradenství, bude se zabývat i výměnným
programem a sběrem odhozeného infekčního materiálu, který bude
postupovat k odborné likvidaci.
Protidrogová prevence - bude zaměřena na specifickou protidrogovou
prevenci, bude navazovat na aktivity v předchozích letech zejména
v oblasti primární protidrogové prevence na základních a středních
školách, a to zejména ve spolupráci se školami, nízkoprahovými
zařízeními a dalšími organizacemi zabývajícími se protidrogovou
politikou.
Projekt Návrat do práce - v rámci snižování rizik vzniku sociálních
problémů bude OSV zajišt'ovat závěrečnou fázi~ projektu Návrat do práce
(doba trvání projektu 2010 - 2012). Projekt je hrazen z dotačních
prostředků EU v rámci Operačního programu Praha - Adaptabilita. Bude
poskytováno pracovní poradenství, tréninkové zaměstnávání, vzdělávací
kurzy, právní poradenství a rekvalifikační kurzy pro osoby, které jsou
znevýhodněné na trhu práce (zejména se jedná o etnické a národnostní
menšiny, sociokulturně znevýhodněné občany a osoby po výkonu trestu
odnětí svobody).
Projekt Restart - podpora znevýhodněných osob na trhu práce žijících na
území MČ Praha 3 formou získávání kompetencí, dovedností a
kvalifikovaného pracovního uplatnění - v případě schválení projektové
žádosti MH.MP bude projekt realizován v rámci OPP A od února 2012.

'
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Projekt bude organicky a inovativně navazovat na projekt Návrat do
práce.
Sociální poradenství- bude klientům poskytováno jednak prostřednictvím
zaměstnanců OSY a jednak prostřednictvím nestátních organizací.
Preventivn.í aktivity OSY v oblasti možného sociálního vyloučení osob
budou realizovány formou depistáží i formou přímé terénní práce_.
Dávky sociální péče - MPSV jsou avizovány zásadní změny legislativy,
v současné době není známo, jak se tyto legislativní změny promítnou do
chodu obce, či do života občanů.
Sociální a zdravotní komise (SZK) MČ Praha 3 v oblasti snižování rizik
vzniku sociálních problémů se bude zabývat otázkami rozvoje sociálních
služeb, sledovat dostupnost a kvalitu poskytování sociálních služeb,
projednávat využití tfoančních prostředků Fondu v souladu s usnesením
R.t'1Č č. 72 ze dne 8.12.2010.
OVV bude nadále věnovat pozornost této problematice v debatách
s občany, prostřednictvím Radničních novin, webových stránek.
OBNP: v rámci koncepce řešeni důsledků jednostranného zvyšování
nájemného v bytech na území MČ Praha 3 budou i nadále realizovány
programy „Ústupového bydlení", „Přímé adresné finanční podpory" a
„Slevy na nájemném". Všechny tyto programy směřují k podpoře
potřebných a slabších občanů MČ Praha 3.
Návrh odhadu dopadu na
OSV:

A10-2

rozpočet

2012: ...... .
2013-2015:
2016-2022: ' ..

v tis.Kč včetně DPH:

700.tis.Kč
2 .100.tis.Kč

4.900.tis.Kč

Podpora alternativních forem sociálních služeb
Garanti aktivity:
Podpora:
Partneři:

vůči

pobytoyým

ZS Matušek - zástupce starosty pro sociální služby
Odbor socíáhúch věcí,
pracovní skupina senioři a zdravotně handicapovaní
občané, poskytovatelé sociálních služeb

Aktivity 2012 v návaznosti na rok 2011:
OSV
bu.de
v oblasti
komunitního
plánování
spolupracovat
s koordinátorem komu11itního plánování s cílem napomáhat při plnění
úkolů stanovených pro sociální oblast Komunitním plánem na období
2010 až 2014.
OSY se bude aktivně podílet na přípravě a tvorbě střednědobého plánu
rozvoje sociálních služeb hl.m.Prahy, který bude mít dopad na rozvoj
soc.služeb na území MČ P3.
OSY budou poskytovat průběžně poradenství občanům o formách a
způsobech poskytování sociálních služeb, možnostech jejich využívání i o
poskytovatelích sociálních služeb. Zaměstnanci odboru rovněž budou
zprostředkovávat a doporučovat občanům speciální odborné poradenské
služby dle problematiky, kterou je třeba občanem řešit
V rámci depistážní činnosti zaměstnanci OSV budou vyhledávat občany,
kteří pomoc potřebují a doporučovat jim řešení osobní situace (příkl.
tísňová péče, asistenční služby).
Karty rozvo jových aktivit - Akční plán pro rok 2012
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- 21 Veřejný opatrovník se bude starat o záležitosti osob omezených nebo
zbavených způsobilosti k právním úkonilm, bude napomáhat těmto
občandm řešit složité životní situace a orientovat se v běžném životč.
OSV bude metodickým vedením napomáhat zařízen ím sociálních služeb,
jichž je MČ zřizovatelem (Ošetřovatelský domov, Domov pro seniory,
Pečovatelská služba, Integrační centrum Zahrada), zkvalitňovat a
zefektivňovat poskytování služeb občanům.

Návrh odhadu dopadu na
2012: . . . . . . . . . .
201 3-20 15 : . . . . . . . . . .
2016-2022: . . . . . . . . . .

A10-3

rozpočet v tis.Kč včetně

DPH :

ti s .Kč
tis. Kč

tis.Kč

Aktivní meziresortní spolupráce s cílem zvýšit prevenci vzniku sociálních
problémů

Garanti aktivity :
Podpora :
Partneři:

ZS Matušek - zástupce starosty pro sociální služby
Odbor sociálních věcí,
pracovní skupina rodiny s dětmi,
zástupci dotčených resortů (školství, b ezp ečnost), NNO
nabízející volnočasové aktivity, školská zařízení

Aktivity 2012 + návaznosti na rok 2011 :
OSV bude spolupracovat se zainteresovanými subjekty jak na úrovni
konkrétních případů, tak na úrovni koncepčních opatření vedoucích ke
zvýšení prevence vzniku sociálních problémů :
Spolupráce bude probíhat na úrovni odborů ÚMČ Praha 3 (zejména
odborem bytových a nebytových prostor, ekonomickým, školství, kontroly
a interního auditu, ka nceláře úřadu, dopravy, matrik, občansko
správním).
OSV bude spolupracovat se státními a samosprávnými organizacemi a
zařízeními (Policie ČR, Městská policie, příslušné odbory MHMP, MVČR,
MPSV, ČSSZ, ÚP,Úřad pro mezinárodně právní ochranu dětí, soudy,
správní úřady, orgány činné v trestním řízení, zdravotnická zařízení zejm. porodnická oddělení, psychiatrické léčebny, detoxikační centra,
léčebny drogových závislostí-, léčebny pro dlo uhodobč nemocné,
diagnostické ústavy, domovy pro ústavní výchovu, zařízení pro děti
cizince, věznice, probační a mediační služba, atp.).
Bude po kračovat dlouholetá spolupráce s nestátním sektorem - nestátními
neziskovými organizacemi, občanskými sdruženími, obecně prospěšnými
společnostmi působícími na území MČ Praha 3, v hl. m. Pr aze, ale i
mimopražskými, resp. působícími po celé ČR (např. poskytovatelé
sociálních služeb, doléčovací centra, občanské poradny, azylová ubytovací
zařízení, nízkoprahová za řízení, domovy na půl cesty, domovy pro seniory,
zaříze ní pro děti vyžaduj ící okamžitou pomoc, kluby důchodců, zájmová
sdružení, sdružení handicapovaných občanů, kluby pro děti a mládež,
intervenční centra„.)
Důležitou roli p ři prevenci vzniku sociálních problémů na Praze 3 budou i
v roce 2012 plnit j setkávání a činnost interdisciplinárních týmů řešících
např. násilí na dětech, násilí páchané mezi rodiči, únosy, týrání a
zneužívaní dětí, žen/mužů , seniorů (např.tým na vyhledávání dětí, které
Karty r o zvoj o výc h akt ivi t - Akčni plán p ro ro k 2 012
Strate gický p lán MČ Praha 3 p r o 201 0 -201 5

Příloha č.1 usnesení č.730 ze dne 12.12.2011 - příloha

Př il oha

- 22 -

zneužívají alkohol a návykové látky), výchovné komise na školách a
Komise pro sociálně právní ochranu dětí, Sociální a zdravotní
komise.
V oblastech prevence kriminality a protidrogové prevence bude i v roce
2012 docházet k pravidelným setkáním a aktivní spolupráci mezi zástupci
HMP a městských čá stí za účelem přenesení státem schválené strategie
v obou oblastech na místní úroveň.
MČ bude podporovat spolupráci nadále formou grantových příspěvků.
učilištích,

Návrh odhadu dopadu na rozpočet v
OSV:

A10-4

Zkvalitnění

2012:. „ .. „ „ .
2013-2015 : .... . .... .
2016-2022: „ „ „ „ ..

Partneři:

DPH :

tis .Kč
tis.Kč
tis.Kč

informovanosti o sociálních a návazných službách

Garanti aktivity:
Podpora :

tis.Kč včetně

ZS Matušek - zástupce starosty pro sociální služby
Odbor sociálních věcí
Odbor vnějších vztahů
všichni dotčení aktéři (i mimo sociálních služeb)

Aktivity 2012 v návaznosti na rok 2011 :
OSV bude průběžně zveřejňovat informace na internetových stránkách
Prahy 3, na nástěnkách odboru i v zařízeních sociálních služeb a
čekárnách lékařských zařízení, dále v Radničních novinách Prahy 3.
Informovanost veřejnosti o probíhajícich akcích a realizovaných
projektech bude zveřejňována tamtéž.
Občané budou informováni o formách a dostupnosti sociálních služeb i
činností přímo v terénu osobními rozhovory, telefonicky, e-mailcm,
v rámci prováděných sociálních šetření a depistážni činnosti.
OSV bude nápomocno koordinátorovi komunitního plánování při
sestavování Katalogu sociálních služeb MČ Praha 3. Je předpoklad, že
Katalog pro cílové skupiny obyvatel bude dokončen v roce 2012.
V rámci projektu Návrat do práce bude v roce 2012 občanům k dispozici
brožura „Jak si hledat zaměstnání".
Zaměstnanci OSV budou realizovat přednáškovou činnost o problematice
sociálně právní ochrany dětí a v rámci problematiky seniorů a zdravotně
postižených osob se zúčastní veřejných setkání občanů pořádaných MČ
Praha 3.
OSV bude prostřednictvím OVV informovat veřejnost prostřednictvím
radničních novin a webových stránek MČ.
Návrh odhadu dopadu na
OSV:

rozpočet

v tis.Kč včetně DPH:
O.tis.Kč

2012: ........ .
201 3-2015 : ... .. ... .

O.tis. Kč

2016-2022: ........ .

O.tis.Kč
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Systematická podpora a aktivně jší spolupráce s

občanskými

iniciativami

Garanti aktivity :

samospráva MČ (Hujová + Heller + Kalousek

Podpora:

Odbor kultury, Odbor územního rozvoje, OTSMI,
Odbor sociálních věcí
NNO, spolky, občanská sdružení a uskupení

+ Matušek+ Sladkovský)

Partneři:

Aktivity 2012 +návaznosti na rok 2011 :
OK bude s těmito iniciativami spolupracovat při pořád ání vlastních akcí
s cílem zviditelnit jejich význam.
OÚR bude nadále vstřícně řešit veškeré požadavky v konkrétních
případech, týkajících se přípravy staveb.
OTSMI v rámci své činnosti jedná s občanskými iniciativami ve věci
rozvoje veřejných prostranství. V rámci tohoto tématu se řeší např.
otázka rozvoje dětských hřišť, revitalizace veřejně přístupných
vnitrobloků a další problémy , týkající se veřejné zeleně. Zaměstnanci
odboru se rovněž zúčastnili veřejné diskuze s tématem rozvoje dětských
hřišť. Dále zaměstnanci odboru poskytují informace dle zákona č.
123/1998 Sb., o právu na informace o životním prostředí, v platném znění,
a zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném
v
,
znem.
OSV bude jednat s neziskovými organizacemi na více úrovních:
1) Aktivní spolupráce při řešení konkrétních případů v rámci svých
kompetencí vyplývajících z právních předpisů v oblasti přenesené
působnosti (např. o. s. Naděje, Armáda spásy, nízkoprahové kluby pro
děti a mládež působící na MČ, o.s. R-mosty, Teen Challange, z.c. a mnohé
další).
2) Spolupráce při realizaci projektů (o.s. ROSVO, klub Beztíže při DDM
Ulita, o.s. R-mosty, o.p.s. Husitské centrum).
3) Vzájemná kooperace a doplňování při stanovování rozvoje systému
sociálních služeb a sociální politiky na úrovni MČ Praha 3 (např. účast
odpovědných zástupců na pravidelných setkáních poskytovatelů služeb
pro rizikové skupiny dětí a mládeže na Praze 3, seniorů a zdravotně
postižených občanů).
4) Administrace finanční podpory v rámci darů Sociální a zdravotní komise a
zajištění V. dotačního programu.
5) V návaznosti na rok 2011 v roce 2012 budou pokračovat ve své činnosti,
pracovní skupiny komunitního plánování sociálních služeb MČ Praha 3
(pracovní skupina senioři a zdravotně handicapovaní občané, rodiny
s dětmi, skupina pro ohroženou mládež a skupina pro sociokulturně
vyloučené osoby.
Návrh odhadu dopadu na rozp očet v

OK z grantů:

tis.Kč včetně

3.000.tis.Kč

2012: .....
2013-2015 :
2016~2022:

DPH :

9.000.tis.Kč

... .

21 .0 00.tis .Kč
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Vyřazení, příprava

a

plnění

v

pozdějším

období

Humanizace hlavních ulic s převahou automobilové dopravy
OÚR navrhuje tuto kartu vyřadit, aktivována pod kartou č. A07-03 v roce
2012.!

AOB-2

Posílení energetických sítí a modernizace vvtápění
Navrh tuto kartu vyřadit - v kompetenci SKM a.s.
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