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1. Úvod
Akční plán je strategický dokument stanovující aktuální konkrétní priority realizace
dlouhodobé strategie rozvoje územního celku. Vychází z cílů, problémových okruhů
a rozvojových aktivit nastavených ve Strategickém plánu rozvoje MČ Praha 3 pro období
2014 - 2020. Akční plán je již ze své podstaty živý a stále aktualizovaný dokument udávající
konkrétní opatření, projekty nebo záměry, potřebné pro naplňování platného strategického
plánu. MČ Praha 3 připravuje akční plány v jednoletém cyklu a v návaznosti na rozpočtový
výhled.
Akční plán je tedy v případě MČ Praha 3 přehledem konkrétních akcí plánovaných na
nejbližší rok. Ve výčtu konkrétních projektů vedoucích k naplňování rozvojových aktivit
strategického plánu rozvoje může docházet při aktualizaci Akčního plánu k posunům
(úpravy, doplnění, vypuštění) a to v návaznosti na reálný vývoj situace v MČ nebo s ohledem
na dostupné zdroje financování.
K akčnímu plánu se sestavuje finanční rámec rozpočtového hospodaření městské části.
Jedná se o zjištění objemů finančních prostředků, kterými MČ může disponovat
v následujících letech na realizaci svých akcí a podporu aktivit zahrnutých v akčním plánu.
Přínosy Akčního plánu:


Poskytuje přehledný seznam projektových námětů, který je vytvořen v souladu se
strategickým plánem a jehož cílem je naplňování vize a dlouhodobých programových
úkolů, tedy nejde tedy o nahodilé nápady.



Sleduje kontinuální, plánovaný a cílený rozvoj MČ



Usnadňuje plánování realizace jednotlivých projektových námětů



Přehledně shrnuje záměry, a je tak vhodný k plánování a získávání finančních
prostředků



Umožňuje sledování a vyhodnocování průběhu realizace projektů a případnou
aktualizaci Akčního plánu



Informuje o aktivitách radnice a zapojuje veřejnost do procesu tvorby strategického
plánu a zároveň i tvorby vlastního akčního plánu

MČ Praha 3 v pravidelných intervalech zpracovává jednoleté akční plány. Akční plán pro rok
2014 byl schválen usnesením Zastupitelstva MČ Praha 3 č. 447 ze dne 17. 12. 2013.
Vycházel z tehdy platného Strategického plánu rozvoje MČ Praha 3 pro léta 2010-2015, ale
podklady již zahrnovaly nově zpracovanou analýzu hospodaření MČ, vyhodnocení
dosavadního SPR MČ Prahy 3, revizi jeho programových úkolů a rozvojových aktivit ze
strany všech zastupitelů, sběr projektových námětů na Úřadu MČ Praha 3 a další podklady,
z nichž vycházela aktualizace SPR MČ Prahy 3.
Usnesením Zastupitelstva MČ Praha 3 č. 478 ze dne 17. 6. 2014 byl schválen aktualizovaný
Strategický plán rozvoje MČ Praha 3. Návrh Akčního plánu pro rok 2015 se zpracovával

v průběhu léta 2014 a v 10. 9. 2014 byl předložen ŘS pro SPR MČP P3. Ta schválila návrh
projektových záměrů pro AP 2015 a doporučila jej vedoucím odborů ÚMČ, členům RMČ,
Finanční, investiční a dopravní komise a finančnímu výboru využít jako podklad při přípravě
rozpočtu MČ Praha 3 na rok 2015.
Schválení připraveného návrhu AP pro 2015 bylo ponecháno na dobu po volbách v říjnu
2014. Nové vedení radnice pak jmenovalo ŘS SPR MČ P3 v novém složení (zastoupení
všech zvolených politických subjektů) a zahájilo práce na úpravách návrhu projektových
záměrů podle priorit koaliční smlouvy. Návrh rozpočtu tak předcházel úpravám návrhu
Akčního plánu pro rok 2015, a proto bylo třeba návrh projektových záměrů přizpůsobit již
detailně zpracovanému návrhu rozpočtu.
Návrh akčního plánu pro rok 2015 se tak již může opřít o aktualizovaný Strategický plán
rozvoje MČ Praha 3.

2. Metodika zpracování
Opatření, projekty a projektové záměry Akčního plánu jsou v souladu s vizí města a
strategickými cíli, na jejichž základě byly formulovány programové úkoly. Jejich plnění
zajišťují podrobněji rozpracované rozvojové aktivity, z nichž pak jednotlivé projekty a záměry
vycházejí.
Pro lepší orientaci v Akčním plánu uvádíme strukturu základní hierarchie Strategického plánu
rozvoje města, která je rozdělena na několik úrovní (stupňů), které se navzájem obsahově
liší mírou konkrétnosti.
Obr. 1: Struktura strategického plánu pro orientaci v Akčním plánu

Jednotlivé úrovně jsou definovány ve Strategickém plánu rozvoje města následovně:


Strategická vize popisuje stav, jehož by mělo být v budoucnu dosaženo, a v tomto
smyslu představuje zastřešující rámec celé návrhové části.



Strategické cíle jsou odvozeny od vize města a představují strategie nebo cesty jak
daných vizí dosáhnout.



Programové úkoly představují logické celky tvořené dílčími aktivitami. Postupná
realizace aktivit, resp. programových úkolů, vede k naplňování strategických cílů.

Programové úkoly a jejich aktivity vycházejí z analytických výstupů a objektivizovaného
stanovení priorit pro jednotlivé oblasti (vyhodnocení SWOT analýz).


Rozvojové aktivity (RA) jsou obecněji formulované záměry na nejnižší úrovni návrhové
části, které se naplňují podporou konkrétnějších aktivit.



Projekty a záměry jsou konkrétní a již detailní nástroje k zajištění realizace
plánovaných cílů strategického plánu.

Tvorba Akčního plánu MČ Praha 3 pro rok 2015 postupuje v následujících krocích a používá
následující nástroje strategického plánování:
-

-

schválení aktualizovaného SPR MČ Praha 3 (nejprve Usnesení RMČ Praha 3 č. 443
ze dne 9. 6. 2014, poté usnesení ZMČ Praha 3 č. 478 ze dne 17. 6. 2014)
vyhodnocení plnění AP pro rok 2014 v polovině roku 2014
sběr projektových námětů ze strany úřadu MČ
projednání projektových námětů získaných od vedoucích odborů s radními
zodpovědnými za konkrétní oblast
projednání návrhu Akčního plánu při jednání Řídící skupiny pro tvorbu strategického
plánu (7. jednání proběhlo dne 10. 09. 2014). Řídící skupina doporučila vedoucím
odborů ÚMČ, členům RMČ, Finanční, investiční a dopravní komise a finančnímu
výboru využít připravený návrh projektových záměrů pro AP 2015 jako podklad při
přípravě rozpočtu MČ Praha 3 na rok 2015.
analýza hospodaření MČ a rozpočtový výhled do r. 2018 (Rozpočtový výhled 20152020 je připraven, ale do zpracování AP 2015 nebyl projednán a schválen.)
po volbách v říjnu 2014 jmenovalo nové vedení radnice Řídící skupinu SPR MČ P3
v novém složení
byly doplněny návrhy projektových záměrů
řídící skupina projednala 26. 2. 2015 aktualizovaný návrh projektových záměrů pro
AP pro rok 2015
schválení AP pro rok 2015 probíhá v letošním roce zpožděně v březnu 2015, nejprve
RMČ a zastupitelstvem městské části Praha 3 (původní předpoklad byl 12/2014)

3. Finanční rámec
Jedním z kroků předcházejícím tvorbě strategického plánu bylo zpracování analýzy
hospodaření MČ a finančního výhledu do r. 2018. Finančním rámcem je myšlen střednědobý
plán, označovaný také jako rozpočtový výhled, který slouží pro plánování rozvoje územních
samosprávných celků. Jde o přehledně zpracovaný výstup, který na základě všech
dostupných informací zobrazuje vývoj příjmů a výdajů, a dluhové služby.
Cílem bylo zjistit objemy finančních prostředků, kterými MČ může disponovat v následujících
letech na realizaci akcí zahrnutých do akčního plánu. Při práci na aktualizaci SPR MČ Praha
3 byl materiál představen na jednáních pracovních skupin.

Rozpočtový výhled

MČ Praha 3 připravila svůj rozpočtový výhled na období 2015 – 20181. Tento instrument pro
střednědobé finanční plánování obsahuje souhrnné základní údaje o příjmech a výdajích,
zejména o dlouhodobých závazcích a pohledávkách, o finančních zdrojích a potřebách
dlouhodobě realizovaných záměrů.
Hlavním hlediskem rozpočtového výhledu je objem celkových rozpočtových příjmů, ze
kterého se odvíjí výše běžných a kapitálových výdajů.
Snahy MČ o realizaci úsporných opatření vedoucích k poklesu běžných výdajů. S končící
privatizací bytového fondu a tedy poklesem rozpočtu na straně příjmové, dochází k poklesu
investičních aktivit MČ (pokles kapitálových výdajů na úroveň 100 – 150 mil. Kč v r. 2017 a
2018).
Hodnoty provozního hospodaření
Pro celkový pohled na predikci hospodaření v období výhledu má zásadní význam vývoj
hodnot příjmů i výdajů. Souhrnný pohled na hodnoty celkových provozních (běžných) příjmů
a výdajů je zobrazen v následujícím grafu.
Návrh
Skutečnost Skutečnost Skutečnost rozpočtu
2012
2013
2014
2015

RV 2016

RV 2017

RV 2018

Příjmy
celkem po
konsolidaci 1 181 972

1 032 633

1 085 738

866 150

944 572

945 392

597 712

Výdaje
celkem po
konsolidaci 1 066 367

1 124 525

954 228

947 703

1 004 310

779 310

510 810

Vývoj běžných příjmů a výdajů (v tis. Kč)
2 500 000
2 000 000
1 500 000
1 000 000
500 000

Výdaje celkem po konsolidaci
Příjmy celkem po konsolidaci

-

1

MČ Praha 3 má již připraven rozpočtový výhled 2016-2020, dosud ale nebyl projednán a schválen.

4. Výběr projektových záměrů
Tvorba akčního plánu souvisela s výběrem projektových námětů, které budou do plánu
zařazeny. Postup tvorby návrhu projektových námětů a jejich zařazení uvádí následující
odstavce.
Návrh projektového námětu
Projektové náměty byly navrženy jednak příslušnými radními, jednak ze strany vedoucích
odborů úřadu MČ Praha 3. Ti také připravili jednotlivé karty projektových záměrů, jež ve
strukturované podobě obsahují bližší popis plánovaných akcí.
Výběr projektových námětů do akčního plánu
Zařazení návrhů projektových námětů spadá do kompetence Řídicí skupiny. Na konci tohoto
dokumentu je uveden přehled projektových záměrů, které byly Řídicí skupinou zařazeny do
akčního plánu 2015. Akční plán následně doporučuje rada MČ ke schválení zastupitelstvu,
a zastupitelstvo MČ akční plán schvaluje.
Kritéria pro stanovení prioritního projektového námětu:
 projektové záměry, které řeší kritický stav předmětu projektového námětu a jeho
realizace je nevyhnutelná a nutná v co nejbližším časovém horizontu
 projektové záměry, které již MČ začala realizovat
 projektové záměry, jejichž realizaci již schválilo zastupitelstvo
 projektové záměry, na jejichž realizaci jsou k dispozici finanční prostředky z
rozličných dotačních titulů
 stav přípravy projektového námětu z hlediska technické realizovatelnosti
Všechny záměry pro rok 2015 musely být v souladu s návrhem rozpočtu na rok 2015
a byly odsouhlaseny členem rady MČ, který je odpovědný za konkrétní oblast.
Ostatní záměry MČ jsou součástí tzv. zásobníku a bude se s nimi dále pracovat při přípravě
dalšího akčního plánu.

Příloha: Karty záměrů Akčního plánu pro rok 2015

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR
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NÁZEV AKCE
Rekonstrukce budovy na malometrážní byty – Bořivojova 27
ODBOR
Odbor technické správy majetku a investic
PŘEDKLÁDÁ

KONTAKTNÍ OSOBA

Holeček (investice)

Ing. Martin Kadlec
martink@praha3.cz
222 116 389

POPIS STÁVAJÍCÍHO STAVU
Čtyřpodlažní řadový činžovní dům v blokové zástavbě s jedním podzemním podlažím a nižší
dvorní nebytový objekt o dvou nadzemních podlažích je v současné době vyklizen a ve
špatném technickém stavu.
POPIS CÍLOVÉHO STAVU
Projekt se skládá z přestavby bytového domu a objektu ve dvorním traktu na malometrážní
byty.
Při přestavbě budou v maximální míře zachycovány dobové architektonické prvky. Z domu
zůstane zachováno obvodové zdivo, konstrukce schodiště a nosné zdi. Stropy a krovy budou
nové, vzhledem ke špatnému stavu dřevěných trámů.
Po přestavbě získá městská část Praha 3 v celém objektu 26 malometrážních bytů včetně
jednoho bezbariérového pro potřeby sociálního a startovacího bydlení. Byty 1+1 až 2+1
budou vybaveny sociálním zařízením, v každém objektu bude zbudována samostatná kotelna,
v hlavním pak výtah se šesti stanicemi.
PLÁNOVANÉ PŘÍNOSY A NÁKLADY V PROVOZNÍ FÁZI
Malometrážní byty radnice bude využívat především pro potřeby sociálního, startovacího a
ústupového bydlení. Očekávané příjmy z nájemného budou pokrývat provozní náklady a fond
oprav.
PLÁNOVANÝ NEPENĚŽNÍ PŘÍNOS
- Nabídka malometrážních bytů pro sociální, startovací a ústupové bydlení
- Rekonstrukce domu ve vlastnictví obce

ZDŮVODNĚNÍ REALIZACE PROJEKTU
Dům ve vlastnictví obce je v havarijním stavu a jeho rekonstrukce je nutná. Přestavba zajistí
26 malometrážních bytů, z toho jeden bezbariérový, vybavených sociálním zařízením a
v hlavní budově přístupných výtahem.
Cílovou skupinou jsou:
-

Nájemníci z vhodných cílových skupin (mladé rodiny, klienti odboru sociální péče,
senioři bydlící ve velkých bytech)

MÍSTO REALIZACE PROJEKTU
Bořivojova 27, Praha 3
HARMONOGRAM REALIZACE
FÁZE

OD (mm.rrrr)

DO (mm.rrrr)

PŘÍPRAVNÁ FÁZE

1.2014

3.2014

REALIZAČNÍ FÁZE
Poznámka:

4.2015

11.2016

Zpracována dokumentace pro stavební povolení. Autorem návrhu je Ing. arch. Leopold
Nikel, Ateliér DUO.
ROZPOČET
ROK
dosavadní
náklady
2015
2016
2017
2018
2019
Celkem
Poznámka

Výdaje (v tis. Kč)

POPIS AKTUÁLNÍHO STAVU
Připraveno k výběrovému řízení.

1 500
13 000
37 000

51 500

ROK
dosavadní příjmy
2015
2016
2017
2018
2019
Celkem

Příjmy (v tis. Kč)
0

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR
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NÁZEV AKCE

Revitalizace Kostnického náměstí
ODBOR
Odbor technické správy, majetku a investic
PŘEDKLÁDÁ

KONTAKTNÍ OSOBA

Hujová (územní rozvoj)

Ing. Jana Caldrová, odd. správy zeleně
otsmi@praha3.cz
222 116 390

POPIS STÁVAJÍCÍHO STAVU:
Kostnické náměstí vzniklo v roce 1889 při stavbě Žižkova. V západní části je propojeno s ulicí
Husineckou širokým schodištěm. Výrazný výškový rozdíl mezi touto ulicí a náměstím je řešen
masivní žulovou opěrnou zdí. V době svého vzniku bylo navrženo jako parkové náměstí.
V druhé polovině 20. století měl prostor charakter zanedbaného prostranství. Stavba
trafostanice potlačila původní charakter místa, vznikly zde úzké prostory, které jsou nejen
nevzhledné, ale také problematické z hlediska bezpečnosti. V 90. letech minulého století byla
provedena úprava prostoru, která vedla k jeho částečné rehabilitaci. Návrh byl založen
na respektování čtyř stávajících hodnotných dřevin a výstavbě nízkých zídek, vytvořily se zde
plochy pro zahuštěné výsadby dřevin a zpevněné plochy.
POPIS CÍLOVÉHO STAVU:
Cílem je posílit funkci náměstí jako prostoru pro setkávání, rozmanité aktivity a krátkodobý
odpočinek obyvatel i návštěvníků města. Návrh se vrací k původní myšlence parkového
náměstí, které je ale přetvořeno do podoby odpovídající 21. století s respektováním genia loci
této části Žižkova. Základem kompozice jsou čtyři vzrostlé stromy, které jsou v daném území
nenahraditelnou hodnotou – hodnota estetická, psychologická, ekologická (stín, pohlcování
prachu, vliv na mikroklima). Vlastní prostor náměstí zůstane volný, aby umožňoval v průběhu
roku rozmanité aktivity. Okolí trafostanice je začleněno do celkového návrhu s cílem zajistit
možnost dobře proveditelné údržby i bezpečnost.

PLÁNOVANÉ PŘÍNOSY A NÁKLADY V PROVOZNÍ FÁZI
Ve fázi provozní budou náklady na údržbu v obdobné výši jako dosud – hrazeno z rozpočtu
MČ.

PLÁNOVANÝ NEPENĚŽNÍ PŘÍNOS
kultivace veřejného prostoru
zvýšení návštěvnosti
využívání prostoru pro krátkodobou rekreaci.
ZDŮVODNĚNÍ REALIZACE PROJEKTU
Obnovou náměstí se zvýší ekologická a ekonomická hodnota, čistota, bezpečnost, funkčnost
prostranství, prostor se bude snadněji udržovat.
Cílovou skupinou jsou:
obyvatelé širšího okolí náměstí
návštěvníci na území MČ Praha 3.
MÍSTO REALIZACE PROJEKTU
Kostnické náměstí, Praha 3, č. parc. 256, 257 a 630/2, k. ú. Žižkov.

HARMONOGRAM REALIZACE
FÁZE

OD (mm.rrrr)

DO (mm.rrrr)

PŘÍPRAVNÁ FÁZE

08/2013

12/2014

REALIZAČNÍ FÁZE

03/2015

12/2016

ROZPOČET
ROK
dosavadní náklady
2015
2016
2017
2018
2019
Celkem

Výdaje (v tis. Kč)
ROK
375 dosavadní příjmy
1 500 2015
6 200 2016
2017
2018
2019
8 075 Celkem

POPIS AKTUÁLNÍHO STAVU:
Zpracovává se dokumentace k územnímu řízení.

Příjmy (v tis. Kč)
0
0

0

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR
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NÁZEV AKCE
Propojení vyhlídkové trasy Pražačka s plánovanou páteřní trasou cyklostezky A 25
v úseku k ulici Pod Krejcárkem, Praha 3
ODBOR
Odbor technické správy majetku a investic
PŘEDKLÁDÁ
Materna
(životní
(doprava)

KONTAKTNÍ OSOBA
prostředí),

Vítkovská Ing. Jana Caldrová, oddělení správy zeleně
otsmi@praha3.cz
222 116 390

POPIS STÁVAJÍCÍHO STAVU
Na pozemku mezi vyhlídkovou trasou Pražačka a mostem nad ulicí Pod Krejcárkem je cesta pro
pěší obklopená rozvolněnými keřovými skupinami. Cesta není vhodná pro cyklistický provoz.
Sousední pozemek je ve vlastnictví SVJ a jeho údržba spočívá v sekání trávníků.
POPIS CÍLOVÉHO STAVU
Návrh řeší umístění komunikace pro společný provoz chodců a cyklistů spojující stávající
vyhlídkovou trasu Pražačka s vyústěním komunikace vedoucí od parku Vítkov přes přemostění
ulice Pod Krejcárkem a napojení stávající trasy směrem jižním v místě stávajícího
nedokončeného napojení k ulici Nad Ohradou.
Hlavní napojení vznikne prodloužením stávající vyhlídkové trasy v přímém směru po hraně
svahu k přemostění spojujícímu Krejcárek s parkem Vítkov.
Stávající vyhlídková trasa a její navrhované prodloužení směrem západním se nachází
v koridoru plánované páteřní cyklostezky A 25 a bude tak její součástí. V tomto úseku je
plánovaný provoz cyklostezky jako společný pro provoz chodců a cyklistů.
Vedlejší napojení využívá trasy současného nedokončeného napojení směrem k ulici Nad
Ohradou. V tomto směru následuje stávající přímé napojení až k ulici Koněvova.
PLÁNOVANÉ PŘÍNOSY A NÁKLADY V PROVOZNÍ FÁZI

Realizace akce nemá významný vliv na provozní náklady.

PLÁNOVANÝ NEPENĚŽNÍ PŘÍNOS
Kultivace veřejného prostoru
Zvýšení návštěvnosti
Podpora rozvoje cyklodopravy v hl. m. Praze
Zvýšení bezpečnosti provozu na pěší komunikaci
ZDŮVODNĚNÍ REALIZACE PROJEKTU
Podpora cyklodopravy, potřeba propojení páteřní cyklostezky A25, zvýšení estetické a
ekologické hodnoty daného místa.
MÍSTO REALIZACE PROJEKTU
Prostor za domy v ulici Nad Ohradou 1- 5, č. parc. 2183/1, 2183/158, 2183/65, 2183/66 k. ú.
Žižkov
HARMONOGRAM REALIZACE
FÁZE

OD

DO

PŘÍPRAVNÁ FÁZE

8/2010

12/2014

REALIZAČNÍ FÁZE
Poznámka:

03/2015

11/2016

ROZPOČET
ROK
dosavadní náklady
2015
2016
2017
2018
2019
Celkem
Poznámka

Výdaje (v tis. Kč)
ROK
400 dosavadní příjmy
500 2015
5 000 2016
2017
2018
2019
5 900 Celkem

Příjmy (v tis. Kč)

POPIS AKTUÁLNÍHO STAVU:
V současné době je projekt stále ve stadiu záměru - proběhne aktualizace dokumentace pro
územní řízení.
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NÁZEV AKCE

Chodníkový program – obnova povrchu chodníků
ODBOR
Odbor technické správy, majetku a investic
PŘEDKLÁDÁ

KONTAKTNÍ OSOBA

Vítkovská (doprava), příp. Holeček (investice)

Ing. Martin Kadlec
martink@praha3.cz
222 116 389

POPIS STÁVAJÍCÍHO STAVU:
Velmi špatný, v některých případech až havarijní stav chodníků na území MČ Praha 3.

POPIS CÍLOVÉHO STAVU:
Odstranění stávajícího špatného stavu jednotlivých úseků zařazených do ročního plánu
položením nového povrchu z pražské mozaiky nebo betonové dlažby.
PLÁNOVANÉ PŘÍNOSY A NÁKLADY V PROVOZNÍ FÁZI
Zlepšení bezpečnosti chodců a kultivace veřejného prostoru.

PLÁNOVANÝ NEPENĚŽNÍ PŘÍNOS
Občané a návštěvníci MČ Praha 3.

ZDŮVODNĚNÍ REALIZACE PROJEKTU
Obnova povrchu chodníků, zlepšení bezpečnosti chodců i vzhledu vybraných úseků. MČ Praha
3 touto akcí supluje funkci TSK hl.m.Prahy, která z důvodu nedostatečných finančních
prostředků realizuje opravy chodníků v nedostatečné míře.

MÍSTO REALIZACE PROJEKTU
Lokality pro rok 2015 budou upřesněny.
HARMONOGRAM REALIZACE
FÁZE

OD

DO

PŘÍPRAVNÁ FÁZE

1.2015

6.2015

REALIZAČNÍ FÁZE

7.2015

11.2019

Poznámka:
Uvedený program probíhá každoročně v různém rozsahu dle finančních možností MČ, která
práce finančně hradí (příspěvek TSK, která práce realizuje).

ROZPOČET
ROK
dosavadní náklady
2015
2016
2017
2018
2019
Celkem
Poznámka

Výdaje (v tis. Kč)
11 800
10 000
10 000
5 000
5 000
41 000

ROK
dosavadní příjmy
2015
2016
2017
2018
2019
Celkem

Příjmy (v tis. Kč)

POPIS AKTUÁLNÍHO STAVU:
Realizace probíhá průběžně. V roce 2015 je naplánována rekonstrukce chodníku v Milešovské
ulici za 1,8 mil. Částkou 10 mil. spolufinancuje MČ chodníkové mozaiky. Kromě těchto
investičních částek jsou v běžných výdajích částky 11 mil na údržbu a úklid a 3 mil. na zimní
údržbu.
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NÁZEV AKCE

Dosadby a terénní úpravy ve východní části parku Parukářka, Praha 3
ODBOR
Odbor technické správy majetku a investic
PŘEDKLÁDÁ

KONTAKTNÍ OSOBA

Materna (životní prostředí)

Ing. Jana Caldrová, oddělení správy zeleně
otsmi@praha3.cz
222 116 390

POPIS STÁVAJÍCÍHO STAVU:
Park na vrchu sv. Kříže (Parukářka) je jedním z nejvýznamnějších a nejvíce navštěvovaných
parků na území Prahy 3.
Ve východní části parku se nachází objekt klubu biatlonu a vedle něho prázdná plocha po
demolici bývalé zámečnické dílny, která po odklizení stavebního materiálu dosud nebyla
upravena.
Velký podíl ploch východní části parku tvoří porosty stromů. Vzhledem ke stárnutí stromového
patra a velkému počtu starých jedinců invazního trnovníku akátu jsou tyto porosty ve stavu,
který vyžaduje probírky a dosadby značného rozsahu.
POPIS CÍLOVÉHO STAVU:
Připravované zásahy spočívají v provedení terénních úprav prostoru po zrušené dílně a další
kultivaci dané plochy i sousedního pozemku využívaného klubem biatlonu (ve spolupráci s tímto
klubem). Dále budou v porostech východní části parku provedeny probírky, tj. odstranění
dožívajících stromů, zejména jedinců trnovníku akátu, a následně dosadby dřevin druhů pro
dané stanoviště vhodnějších. Na prudce svažitých místech se počítá s výsadbou bylinného patra květnatých porostů s vysokým stupněm autoregulace.
PLÁNOVANÉ PŘÍNOSY A NÁKLADY V PROVOZNÍ FÁZI
V provozní fázi budou náklady na údržbu v obdobné výši jako dosud.

PLÁNOVANÝ NEPENĚŽNÍ PŘÍNOS
zvýšení stability porostů
zvýšení biodiverzity daného prostoru
zvýšení estetické hodnoty daného prostoru.

ZDŮVODNĚNÍ REALIZACE PROJEKTU
Místo v okolí objektu klubu biatlonu je po demolici dílny ve stavu, ve kterém nemůže být
dlouhodobě ponecháno, a je nutná jeho kultivace. Stárnoucí porosty, částečně s nevhodným
druhovým složením, vyžadují pěstební zásahy, aby stromové patro této části parku bylo stabilní
a plnilo své funkce. Založení květnatých bylinných porostů povede ke zvýšení ekologické i
estetické hodnoty daného místa.
MÍSTO REALIZACE PROJEKTU
vrch sv. Kříže, Praha 3, č. parc. 1780/1, k. ú. Žižkov.
HARMONOGRAM REALIZACE
FÁZE

OD

DO

PŘÍPRAVNÁ FÁZE

12/2013

02/2014

REALIZAČNÍ FÁZE

11/2014

06/2015

ROZPOČET
ROK
dosavadní náklady
2015
2016
2017
2018
2019
Celkem
Poznámka:

Výdaje (v tis. Kč)
ROK
130 dosavadní příjmy
2 000 2015
2016
2017
2018
2019
2 130 Celkem

Příjmy (v tis. Kč)

POPIS AKTUÁLNÍHO STAVU:
Je zpracována projektová dokumentace, realizace měla být zahájena v roce 2015.

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR
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NÁZEV AKCE

Obnova uličního stromořadí v Praze 3
ODBOR
Odbor technické správy majetku a investic
PŘEDKLÁDÁ

KONTAKTNÍ OSOBA

Materna (životní prostředí)

Ing. Jana Caldrová, oddělení správy zeleně
otsmi@praha3.cz
222 116 390

POPIS STÁVAJÍCÍHO STAVU:
Některá uliční stromořadí II. kategorie jsou Technickou správou komunikací udržována
nedostatečně. MČ Praha 3 od roku 2002 realizuje obnovu těchto stromořadí a postupně tato
stromořadí přebírá do své péče.
POPIS CÍLOVÉHO STAVU:
V rámci obnovy je provedeno kácení starých stromů, následná výsadba nových stromů
a rekonstrukce rabátek. Cílem výsadby je zachování jednotného rázu ulic.
PLÁNOVANÉ PŘÍNOSY A NÁKLADY V PROVOZNÍ FÁZI
Realizace neovlivní provozní náklady.

PLÁNOVANÝ NEPENĚŽNÍ PŘÍNOS

-

Kultivace veřejného prostoru
Zlepšení podmínek bydlení
Zlepšení ekologické funkce daného prostoru

ZDŮVODNĚNÍ REALIZACE PROJEKTU
Revitalizace veřejného prostoru a obnova jeho funkce bude sloužit obyvatelům uvedených ulic
a dalším spoluobčanům.

MÍSTO REALIZACE PROJEKTU
Bude vybíráno na základě vyhodnocení aktuálního stavu stromořadí.
HARMONOGRAM REALIZACE
FÁZE

OD

DO

PŘÍPRAVNÁ FÁZE

01/2015

10/2015

REALIZAČNÍ FÁZE

10/2015

11/2019

Poznámka:
Souhlas TSK s realizací
ROZPOČET
ROK
dosavadní náklady
2015
2016
2017
2018
2019
Celkem
Poznámka

Výdaje (v tis. Kč)
nevyčísleno
3 450
2 000
2 000
2 000
2 000
11 450

ROK
dosavadní příjmy
2015
2016
2017
2018
2019
Celkem

POPIS AKTUÁLNÍHO STAVU:
V roce 2015 bude realizována obnova stromořadí v Jeseniově ulici.

Příjmy (v tis. Kč)
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NÁZEV AKCE

Regenerace a stavební úpravy parku Židovské pece – západní část
ODBOR
Odbor technické správy, majetku a investic
PŘEDKLÁDÁ

KONTAKTNÍ OSOBA

Materna (životní prostředí)

Ing. Jana Caldrová, odd. správy zeleně
otsmi@praha3.cz
222 116 390

POPIS STÁVAJÍCÍHO STAVU:
Městský park Židovské pece je jedním z nejvýznamnějších parků na území Prahy 3. Západní
část parku je na jihu vymezena Malešickou ulicí, na západě bytovým domem a dopravním
hřištěm, na severu ulicí Jilmovou a na východě terénní hranou oddělující tuto část parku od
jeho centrální části. Předmětem úpravy jsou především parkové cesty z důvodu dožilého
asfaltového povrchu, dále úprava nevyhovujících vstupů do parku z ulic Malešické a Jilmové,
úprava nevyhovujícího a málo využívaného odpočívadla a sadové úpravy spočívající
v odstranění nemocných a havarijních dřevin a jejich nahrazení novou výsadbou kvalitních
školkařských výpěstků.
POPIS CÍLOVÉHO STAVU:
Cílem regenerace a stavebních úprav parku Židovské pece je zlepšení podmínek pro
krátkodobou rekreaci návštěvníků parku, zlepšení prvků veřejné infrastruktury a kultivace
méně využívaných míst se zaměřením na cílovou skupinu návštěvníků.
V prostoru nevyhovujícího odpočívadla vznikne otevřené dětské hřiště pro děti mladší věkové
kategorie, k posezení a odpočinku bude tento prostor sloužit všem návštěvníkům.
PLÁNOVANÉ PŘÍNOSY A NÁKLADY V PROVOZNÍ FÁZI
Ve fázi provozní budou náklady na údržbu v obdobné výši jako dosud – hrazeno z rozpočtu MČ.

PLÁNOVANÝ NEPENĚŽNÍ PŘÍNOS
kultivace veřejného prostoru
zlepšení prvků veřejné infrastruktury
zvýšení návštěvnosti
využívání prostoru pro krátkodobou rekreaci

zvýšení ekologické hodnoty daného místa
ZDŮVODNĚNÍ REALIZACE PROJEKTU
Regenerací a stavebními úpravami v této části parku se zvýší především estetická, rekreační a
ekologická funkce tohoto místa.
Cílovou skupinou jsou:
všichni občané MČ Praha 3
děti mladších věkové kategorie (dle využití nových herních prvků)
MÍSTO REALIZACE PROJEKTU
Park Židovské pece – západní část, pozemek č. parc. 3566/1, k. ú Žižkov

HARMONOGRAM REALIZACE
FÁZE

OD

DO

PŘÍPRAVNÁ FÁZE

04/2013

01/2014

REALIZAČNÍ FÁZE

12/2014

11/2015

Poznámka:

ROZPOČET
ROK
dosavadní náklady
2015
2016
2017
2018
2019
Celkem
Poznámka

Výdaje (v tis. Kč)
ROK
680 dosavadní příjmy
5 961 2015
2016
2017
2018
2019
6 641

Příjmy (v tis. Kč)

POPIS AKTUÁLNÍHO STAVU:
Zahájena realizace, hrazeno z Operačního programu Praha – Konkurenceschopnost.

0
0

0
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NÁZEV AKCE

Regenerace vnitrobloku Slezská - Jičínská - Vinohradská – Čáslavská
ODBOR
OTSMI
PŘEDKLÁDÁ

KONTAKTNÍ OSOBA

Vítkovská (doprava) + Holeček (investice)

Ing. Martin Kadlec
martink@praha3.cz
222 116 389

POPIS STÁVAJÍCÍHO STAVU
Po privatizaci domů zůstal vnitroblok včetně dětského hřiště v majetku HMP svěřeném MČ
Praha 3. Protože některé domy mají vstupy z vnitrobloku a nejsou přístupné z ulice, musí
vnitroblok zůstat otevřen pro dopravní obsluhu. Část vnitrobloku je vedena jako veřejná
komunikace a slouží nejen jako příjezd k domům, ale i k placenému parkování vozidel. Občané si
stěžují, že ve vnitrobloku parkují i vozidla, která nepatří rezidentům, anebo nemají parkování
zaplaceno. Parkovné za vyhrazená parkovací stání však svou výší neodpovídá podmínkám
vyhlášky. Parčík a dětské hřiště nejsou v dobrém stavu a proto nejsou příliš využívány pro
krátkodobou rekreaci. V současné době si MČ nechala zpracovat varianty možného dopravního
řešení, na jejichž základě nabídne občanům možná řešení nevyhovující situace.
POPIS CÍLOVÉHO STAVU
Záměrem kroků ÚMČ je vyřešit ke spokojenosti obyvatel bloku vjezd, parkování a využívání
zelených ploch a ploch hřiště ke spokojenosti místních obyvatel.
Vyřešeno bude také nové uzamykatelné stání pro kontejnery, v místě zrušené trafostanice PRE.
PLÁNOVANÉ PŘÍNOSY A NÁKLADY V PROVOZNÍ FÁZI
V současné době udržuje MČ Praha 3 plochy zeleně a komunikace. Na pojížděných plochách
pronajímá MČ Praha 3 parkovací stání prostřednictvím Správy majetkového portfolia a.s. (6000
Kč/rok/ PS) a nese náklady na správu a údržbu vnitrobloku.
PLÁNOVANÝ NEPENĚŽNÍ PŘÍNOS

Kvalitní veřejný prostor vnitrobloku uspořádaný podle připomínek občanů, kteří zde bydlí.
ZDŮVODNĚNÍ REALIZACE PROJEKTU
ÚMČ oslovili občané, kteří chtějí řešit nevyhovující situaci. Hřiště není v dobrém stavu, plocha
vnitrobloku potřebuje ujasnit pravidla a řešit přístup a upravit režim parkování.
MÍSTO REALIZACE PROJEKTU
Praha 3 - vnitroblok Slezská - Jičínská - Vinohradská – Čáslavská
HARMONOGRAM REALIZACE
FÁZE

OD

DO

PŘÍPRAVNÁ FÁZE

04.2013

03.2014

REALIZAČNÍ FÁZE

04.2014

12.2015

Poznámka:

ROZPOČET
ROK
dosavadní náklady
2015
2016
2017
2018
2019
Celkem
Poznámka

Výdaje (v tis. Kč)
ROK
200 dosavadní příjmy
500 2015
500 2016
2017
2018
2019
1 200 Celkem

Příjmy (v tis. Kč)
0

POPIS AKTUÁLNÍHO STAVU:
Firmě M.O.Z . Consult, s.r.o. byla zadána studie proveditelnosti vnitrobloku Slezská - Jičínská Vinohradská – Čáslavská. Odevzdána byla v červnu 2013. Zmapovala stávající stav a navrhla
možné způsoby řešení. V říjnu 2013 bylo firmě zadáno vypracování krátkého shrnutí pro
veřejnost. Proběhla anketa u obyvatel vnitrobloku, z níž vycházejí navržená opatření.
V roce 2015 proběhne instalace nového dopravního značení a budou vystavěna nová
kontejnerová stání.

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR

9

NÁZEV AKCE

Výstavba tramvajového mysu a rozšíření chodníku pro chodce na stanici Orionka
ODBOR
Odbor technické správy majetku a investic
PŘEDKLÁDÁ

KONTAKTNÍ OSOBA

Vítkovská (doprava)

Ing. Martin Kadlec
martink@praha3.cz
222 116 389

POPIS STÁVAJÍCÍHO STAVU
Zastávka tramvaje v ulici Korunní ve směru do centra „Orionka“ je provozována jako zastávka
bez nástupního ostrůvku, kde cestující nastupují a vystupují z tramvaje přímo do vozovky.
Stávající dopravní režim je obousměrný se světelně signalizovanou křižovatkou – Korunní x
Boleslavská.
POPIS CÍLOVÉHO STAVU
Posunutí hrany stávajícího obrubníku směrem k tramvajovému pásu, kde takto posunutá hrana
bude tvořit nástupiště zastávky. Nástupiště zastávky bude integrováno do plochy chodníku.
Tímto bude zajištěn bezpečný přístup k tramvajové soupravě. Současně budou upraveny
přilehlé chodníkové plochy a zavedena změna dopravního režimu na jednosměrný.
PLÁNOVANÉ PŘÍNOSY A NÁKLADY V PROVOZNÍ FÁZI
Ve fázi provozní budou náklady na údržbu v obdobné výši jako dosud. Údržbu chodníku
vykonává jiný subjekt – TSK hl.m.Prahy

PLÁNOVANÝ NEPENĚŽNÍ PŘÍNOS
Kultivace veřejného prostoru
Zvýšení bezpečnosti

ZDŮVODNĚNÍ REALIZACE PROJEKTU
Provedenými úpravami se zvýší bezpečnost cestujících, komfort nástupiště a dojde ke
zklidnění dopravy.

MÍSTO REALIZACE PROJEKTU
Korunní 127-131
HARMONOGRAM REALIZACE
FÁZE

OD

DO

PŘÍPRAVNÁ FÁZE

7.2013

12.2014

REALIZAČNÍ FÁZE

2015

2015

Poznámka:
ROZPOČET
ROK
Výdaje (v tis. Kč)
ROK
dosavadní náklady
200 dosavadní příjmy
2015
2015
2016
2 500 2016
2017
2017
2018
2018
2019
2019
Celkem
2 700 Celkem
Poznámka: bude hrazeno z „chodníkového programu“

Příjmy (v tis. Kč)

POPIS AKTUÁLNÍHO STAVU:
Zpracované projektové řešení není zcela vyhovující a je doporučeno předložit je k projednání
dopravní komisi. Realizace opatření se zatím odsouvá.
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NÁZEV AKCE

Zklidnění ulice Na Jarově
ODBOR
Odbor technické správy, majetku a investic
PŘEDKLÁDÁ

KONTAKTNÍ OSOBA

Vítkovská (doprava)

Ing. Martin Kadlec
martink@praha3.cz
222 116 389

POPIS STÁVAJÍCÍHO STAVU:
V ulici Na Jarově je dopravní režim z hlediska bezpečnosti nevyhovující. Provoz je frekventovaný
a vyžaduje zásah ke zklidnění, zohlednění stání vozidel pro zajištění dopravní obslužnosti,
včetně lepšího zajištění bezpečnosti chodců.
POPIS CÍLOVÉHO STAVU:
Zklidnění dopravy v ulici Na Jarově, po celé délce ulice s úpravami křížení ulic, včetně
dopravního značení, zpomalení automobilové dopravy, snadnější pohyb pěších, vyřešení
parkování automobilů.
PLÁNOVANÉ PŘÍNOSY A NÁKLADY V PROVOZNÍ FÁZI
Ve fázi provozní budou náklady na údržbu v obdobné výši jako dosud.

PLÁNOVANÝ NEPENĚŽNÍ PŘÍNOS
Kultivace veřejného prostoru
Zvýšení bezpečnosti
ZDŮVODNĚNÍ REALIZACE PROJEKTU
Provedenými úpravami se zvýší bezpečnost a funkčnost frekventované části území.

MÍSTO REALIZACE PROJEKTU
Na Jarově, Praha 3

HARMONOGRAM REALIZACE
FÁZE

OD

DO

PŘÍPRAVNÁ FÁZE

3.2012

3.2014

REALIZAČNÍ FÁZE

1.2015

10.2015

Poznámka: Realizace byla podmíněna úspěšným projednáním odkupu části pozemků komunikací
dotčených stavbou, které jsou ve vlastnictví soukromých subjektů.

ROZPOČET
ROK
dosavadní náklady
2015
2016
2017
2018
2019
Celkem
Poznámka

Výdaje (v tis. Kč)

ROK
0 dosavadní příjmy
2015
3 000 2016
2017
2018
2019
3 000 Celkem

Příjmy (v tis. Kč)

Uzavřena smlouva s dodavatelem na kompletní dodávku PD, projednání, realizace.
POPIS AKTUÁLNÍHO STAVU:
Stavba nebude provedena na soukromých pozemcích na křižovatce Na Jarově - Květinková
(nepodařilo se projednat výkup pozemků od jednoho ze spoluvlastníků). Bylo získáno stavební
povolení na úpravy na křižovatce Na Jarově – Pod lipami. Realizace se zatím odsouvá.
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NÁZEV AKCE

Rekonstrukce budovy pro potřeby úřadu MČ – Havlíčkovo náměstí 10
ODBOR
Odbor technické správy majetku a investic
PŘEDKLÁDÁ

KONTAKTNÍ OSOBA

Holeček (investice)

Ing. Martin Kadlec
martink@praha3.cz
222 116 389

POPIS STÁVAJÍCÍHO STAVU:
Stávající budova školy byla vystavěna ve 2. polovině 19. století. Má podobu čtyřpodlažního
trojtraktu s velkorysými schodišti a kvalitní neorenesanční fasádou situovanou do Havlíčkova
náměstí. Dosud slouží svému původnímu účelu. V devadesátých letech 20. století byla doplněna
střešní nástavba, která směrem do náměstí ponechala původní střechu, a směrem do dvora
došlo ke zvýšení o jedno podlaží. K budově školy přísluší směrem do dvora nezastavěný
pozemek terasově upravený. Spodní část je pojata jako dlážděný dvůr, horní úroveň je pokryta
zelení a vzrostlými listnatými stromy.
POPIS CÍLOVÉHO STAVU:
Rekonstrukce a změna využití je jednou z částí záměru soustředit všechna pracoviště úřadu do
propojeného traktu budov na Havlíčkově náměstí a v Lipanské ulici, a tím zjednodušit a zrychlit
styk občanů s radnicí a úřadem MČ. V budově budou umístěna pracoviště jednotlivých odborů v
současné době situovaná v objektu Seifertova 51.
Stávající budova je v návrhu doplněna o dvoupodlažní přístavbu v prostoru dvora. V suterénu
budovy bude vybudována garáž s parkovacími stáními. Celá budova je koncipovaná jako
bezbariérová včetně vstupu, všechna podlaží jsou propojena dvěma výtahy. V přízemí se vstupní
halou kolem informačního pultu se projde buď k výtahu a dále k jednotlivým kancelářím nebo
dále do přístavby k přepážkovým pracovištím pro styk s veřejností.
PLÁNOVANÉ PŘÍNOSY A NÁKLADY V PROVOZNÍ FÁZI

PLÁNOVANÝ NEPENĚŽNÍ PŘÍNOS
Záměrem je soustředit všechna pracoviště úřadu do propojeného traktu budov na Havlíčkově
náměstí a v Lipanské ulici, a tím zjednodušit a zrychlit styk občanů s radnicí a úřadem MČ.

ZDŮVODNĚNÍ REALIZACE PROJEKTU
Dlouhodobě se radnice snaží soustředit všechna svá pracoviště na jedno místo.
MÍSTO REALIZACE PROJEKTU
Havlíčkovo nám. 10, Praha 3

HARMONOGRAM REALIZACE
FÁZE

OD

DO

PŘÍPRAVNÁ FÁZE

2012

2015

REALIZAČNÍ FÁZE

2015

2017

Poznámka:
Dokumentace pro územní rozhodnutí

ROZPOČET
ROK
dosavadní náklady
2015
2016
2017
2018
2019
Celkem
Poznámka

Výdaje (v tis. Kč)
1 000
1 000
119 000
100 000

ROK
dosavadní příjmy
2015
2016
2017
2018
2019
221 000 Celkem

Příjmy (v tis. Kč)

POPIS AKTUÁLNÍHO STAVU:
Probíhá územní řízení. V roce 2015 bude zadán projekt pro stavební povolení. Z Řídící skupiny
SPR zaznělo doporučení upřesnit záměr soustředění odborů radnice na jednom místě a zadat
ekonomickou analýzu.
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NÁZEV AKCE

Rekonstrukce budovy pro potřeby úřadu MČ – Lipanská 7
ODBOR
Odbor technické správy majetku a investic
PŘEDKLÁDÁ

KONTAKTNÍ OSOBA

Holeček (investice)

Ing. Martin Kadlec
martink@praha3.cz
222 116 389

POPIS STÁVAJÍCÍHO STAVU:
Objekt se nachází na nároží ulic Lipanská a Seifertova a jeho vznik je datován kolem roku
1910. Objekt má 6 nadzemních a jedno podzemní podlaží. Je zděný z cihel, má dva podélné
zalomené trakty s vřetenovým kamenným schodištěm. V suterénu a přízemí jsou stropy
vynášeny klenbou, v ostatních podlažích jsou stropy trámové. Objekt je zastřešen šikmou
střechou s krytinou z dvojité keramické bobrovky. V objektu bylo 9 bytových jednotek
přístupných z pavlače, která je zasklena nepůvodním fasádním systémem, jehož stav i funkce
je nevyhovující. Nosná konstrukce pavlače je také nepůvodní a byla rekonstruována před cca
30 až 40 lety. V přízemí je jedna nebytová jednotka, která má samostatný vstup ze Seifertovy
ulice. V současné době je objekt vyklizen a připraven k rekonstrukci.
POPIS CÍLOVÉHO STAVU:
Rekonstrukce a změna využití je jednou ze součástí záměru soustředit všechna pracoviště
úřadu do propojeného traktu budov na Havlíčkově náměstí a v Lipanské ulici, a tím
zjednodušit a zrychlit styk občanů s radnicí a úřadem MČ.
Bude provedena celková rekonstrukce, jejíž rozsah je dán špatným technickým stavem
objektu a změnou využití. Dojde k dvorní přístavbě výtahu, sociálních zařízení a teras pro
propojení s vedlejší budovou úřadu.
Po přestavbě bude objekt bezbariérový, v jednotlivých podlažích s kancelářemi, zasedacími a
školicími místnostmi, archivem a půdní vestavbou. Budou vyměněna okna a provedena nová
konstrukce stropů, položeny nové rozvody sítí a umístěna nová kotelna.
PLÁNOVANÉ PŘÍNOSY A NÁKLADY V PROVOZNÍ FÁZI

PLÁNOVANÝ NEPENĚŽNÍ PŘÍNOS
Záměrem je soustředit všechna pracoviště úřadu do propojeného traktu budov na Havlíčkově
náměstí a v Lipanské ulici, a tím zjednodušit a zrychlit styk občanů s radnicí a úřadem MČ.

ZDŮVODNĚNÍ REALIZACE PROJEKTU
Dlouhodobě se radnice snaží soustředit všechna svá pracoviště na jedno místo.

MÍSTO REALIZACE PROJEKTU
Lipanská 7, Praha 3

HARMONOGRAM REALIZACE
FÁZE

OD

DO

PŘÍPRAVNÁ FÁZE

2013

2014

REALIZAČNÍ FÁZE

2014

2015

Poznámka:
probíhá stavební řízení

ROZPOČET
ROK
dosavadní náklady
2015
2016
2017
2018
2019
Celkem
Poznámka

Výdaje (v tis. Kč)
ROK
5 000 dosavadní příjmy
13 000 2015
44 000 2016
2017
2018
2019
62 000 Celkem

Příjmy (v tis. Kč)

POPIS AKTUÁLNÍHO STAVU:
Probíhá stavební řízení, z Řídící skupiny SPR zaznělo doporučení upřesnit záměr soustředění
odborů radnice na jednom místě a zadat ekonomickou analýzu.
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NÁZEV AKCE

Městská zahrada s komunitními prvky, Pod Kapličkou
ODBOR
Odbor technické správy, investic a majetku
PŘEDKLÁDÁ

KONTAKTNÍ OSOBA

Hujová (územní rozvoj), Materna (životní Ing. Jana Caldrová, odd. správy zeleně
prostředí)
otsmi@praha3.cz
222 116 390
POPIS STÁVAJÍCÍHO STAVU:
Pozemky v prostoru mezi parčíkem v Izraelské ulici a dětským hřištěm Pod Kapličkou byly
z důvodu nevyjasněných majetkových vztahů dlouhodobě neudržované. V průběhu let 2011 –
2012 došlo k demolici starých nefunkčních objektů, vyčištění plochy a úpravě porostu.
Pozemky jsou ve správě městské části Praha 3 a svou polohou vybízejí ke zřízení městské
zahrady. Tím by došlo ke vhodnému propojení s oblíbeným hojně navštěvovaným hřištěm.
POPIS CÍLOVÉHO STAVU:
Cílem zřízení městské zahrady s komunitními prvky je uskutečnění záměru, který dosud nemá
v hl. m. Praze obdoby. Vznikem městské zahrady dojde kromě kultivace daných pozemků
k rozšíření možností žádaných aktivit pro občany. Obyvatelé Prahy 3 zde budou mít možnost
zapojit se do vlastního pěstování na pozemku zahrady, ostatním návštěvníkům se bude nabízet
samosběr květin, nákup produktů zahrady a doplňků pro pěstování a kompostování,
edukační program, workshopy, výstavy, sezónní kulturní programy. Občané si budou moci
vyzkoušet pěstování a kompostování v prostředí města, nemalý význam má i navazování
vztahů mezi lidmi na zahradu docházejícími. Aktivity v městské zahradě jsou přínosné zejména
pro děti, vyrůstající v prostředí bytových domů, v zahradě a kompostárně je možno zaměstnat
osoby se znevýhodněním a zapojit aktivní seniory jako dobrovolníky. Bude se jednat o
uzavřenou zahradu pod dohledem správce.
PLÁNOVANÉ PŘÍNOSY A NÁKLADY V PROVOZNÍ FÁZI
Výpočet nákladů na provoz zahrady budou součásti zpracované projektové dokumentace.

PLÁNOVANÝ NEPENĚŽNÍ PŘÍNOS
kultivace veřejného prostoru
zvýšení návštěvnosti dané lokality
využívání prostoru pro krátkodobou rekreaci

zvýšení ekologické a estetické hodnoty daného místa
zlepšení prvků veřejné infrastruktury
podpora lidských vztahů a aktivity obyvatel

ZDŮVODNĚNÍ REALIZACE PROJEKTU
Úpravou tohoto území se zvýší především estetická, rekreační a ekologická funkce tohoto
místa.
Cílovou skupinou jsou všichni občané MČ Praha 3
MÍSTO REALIZACE PROJEKTU
Pozemky č. parc. 4283/2, 4282/2, 4280/3, k. ú Žižkov, lokalita Pod Kapličkou

HARMONOGRAM REALIZACE
FÁZE

OD

DO

PŘÍPRAVNÁ FÁZE

09/2013

12/2015

REALIZAČNÍ FÁZE

01/2016

11/2016

Poznámka:

ROZPOČET
ROK

Výdaje (v tis. Kč)

dosavadní náklady
2015
2016
2017
2018
2019
Celkem
Poznámka

ROK

Příjmy (v tis. Kč)

dosavadní příjmy
253
0 2015
9 000 2016
2017
2018
2019
9 253

POPIS AKTUÁLNÍHO STAVU:
Studie záměru byla odevzdána v dubnu 2014. Probíhá příprava projektu, MČ Praha3
připravuje podání žádosti o dotaci z nadačního fondu Nadace Proměny.

0
0

0
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NÁZEV AKCE
Rychlodobíjecí stanice
ODBOR
OTSMI
PŘEDKLÁDÁ

KONTAKTNÍ OSOBA

Vítkovská (doprava)

Ing. Martin Kadlec
martink@praha3.cz
222 116 389

POPIS STÁVAJÍCÍHO STAVU:
V současné době není v MČ Praha 3 dostupný žádný veřejný systém dobíjecích stanic. Podle
mapy elektromobilového průmyslu nejsou na území Prhy 3 k dispozici žádné stanice.
https://www.google.com/maps/d/viewer?mid=zKQCDB56MJv4.kx_qPAk3ezY&ie=UTF8&hl=cs&msa=0&z=7&om=1
POPIS CÍLOVÉHO STAVU:
Podpora environmentálně udržitelných druhů dopravy zahrnuje i podporu infrastruktury pro
elektromobily. Prověření možnosti vybudování rychlodobíjecích stanic na území městské části
Praha 3 je třeba provést ve spolupráci s HMP, DP, Pražskou energetikou a.s. a dalšími subjekty.
PLÁNOVANÉ PŘÍNOSY A NÁKLADY V PROVOZNÍ FÁZI
Přínosy ani náklady na vybudování a provoz rychlodobíjecích stanice neponese MČ Praha 3.
Předpokládá se, že stanice budou dostupné v návaznosti na čerpací stanice, novou výstavbu
apod. a jejich provoz bude plně hrazen spotřebiteli.
PLÁNOVANÝ NEPENĚŽNÍ PŘÍNOS
Zvýšení dostupnosti energetických zdrojů pro rozvíjení elektro dopravy na území městské části
Praha 3.
ZDŮVODNĚNÍ REALIZACE PROJEKTU

MČ Praha 3 má ve svém Strategickém plánu rozvoje městské části i cíl 3 – Koncepční a trvale
udržitelné řešení dopravy, životního prostředí a veřejného prostoru. Programové úkoly pak
specifikují nejen Koncepční a udržitelné řešení dopravy (PÚ06), ale projektový úkol 08 nese
název Technická infrastruktura a šetrné nakládání s přírodními zdroji. Většina
infrastrukturních sítí není sice ve správě MČ P3, ale aktivita A08-1 popisuje působení na
vlastníky a provozovatele sítí a rozhodnutí podílet se na koordinaci příprav prací na technické
infrastruktuře v uličním prostoru. Vytipování míst vhodných pro rychlodobíjecí stanice a
iniciování jejich vzniku je v souladu s SPR MČ P3.
MÍSTO REALIZACE PROJEKTU
Praha 3

HARMONOGRAM REALIZACE
FÁZE

OD

PŘÍPRAVNÁ FÁZE

1.2015

DO
12/2016

REALIZAČNÍ FÁZE
Poznámka:

ROZPOČET
ROK
dosavadní náklady
2015
2016
2017
2018
2019
Celkem
Poznámka

Výdaje (v tis. Kč)

POPIS AKTUÁLNÍHO STAVU:

Před zahájením přípravy.

ROK
0 dosavadní příjmy
0 2015
0 2016
2017
2018
2019
Celkem

Příjmy (v tis. Kč)
0
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NÁZEV AKCE

Rekonstrukce křižovatky Vinohradská – U Vodárny včetně zřízení přechodů pro chodce
ODBOR
Odbor územního rozvoje
PŘEDKLÁDÁ

KONTAKTNÍ OSOBA

Vítkovská (doprava)

Ing. arch. Zdeněk Fikar
zdenekf@praha3.cz

POPIS STÁVAJÍCÍHO STAVU:
Křižovatka ulic Vinohradská – U Vodárny tvoří spojnici mezi sady Svatopluka Čecha a nám. Jiřího
z Poděbrad, v současné době je možné tuto křižovatku překonat pěšky výhradně s využitím
podchodů a vestibulu stanice metra. Často dochází k nebezpečným kolizím aut s chodci, kteří se
snaží křižovatku překonat po povrchu.
Proběhly projektové práce pro přípravu rekonstrukce světelné signalizace (investor:
TSK/ELTODO), MČ Praha 3 v rámci těchto prací uplatnila požadavek na zřízení přechodů pro
chodce a přislíbila svojí finanční účast na stavebních úpravách souvisejících s jejich zřízením, a
to na území MČ Praha 3, tj. na nám. Jiřího z Poděbrad. Autor zamýšlené rekonstrukce náměstí
(MCA Atelier) spolupracuje s projektanty křižovatky a stavební úpravy byly plánovány
s ohledem na předpokládanou rekonstrukci celého náměstí. Příprava rekonstrukce křižovatky
byla v roce 2014 pozastavena z rozhodnutí TSK.
Nově se situace proměnila s plánovanou rekonstrukcí tramvajové trati, která umožní potřebné
zásahy.
POPIS CÍLOVÉHO STAVU:
Rekonstrukce křižovatky, při níž dojde ke zřízení dvou přechodů směřujících směrem do nám.
Jiřího z Poděbrad se předpokládá současně s rekonstrukcí celé tramvajové trati, kterou DPP
plánuje na rok 2016 - 2017.
PLÁNOVANÉ PŘÍNOSY A NÁKLADY V PROVOZNÍ FÁZI
Realizace záměru nevyvolá žádné další provozní náklady a nevytváří ani snížení provozních
nákladů.
PLÁNOVANÝ NEPENĚŽNÍ PŘÍNOS
Zlepšení podmínek pro pohyb chodců, kultivace veřejného prostranství.

ZDŮVODNĚNÍ REALIZACE PROJEKTU
MČ Praha 3 dlouhodobě podporuje zvyšování bezpečnosti pohybu chodců. Při této činnosti
vychází jak z analýzy na téma bezpečného pohybu chodců na území MČ Praha 3, kterou má
zpracovánu, tak i z konkrétních požadavků občanů, občanských sdružení a aktivit a dalších
subjektů. Požadavek na realizaci přechodu v daném místě vychází z opakovaných žádostí
obyvatel dané lokality.
MÍSTO REALIZACE PROJEKTU
Křižovatka Vinohradská – U Vodárny, Praha 3

HARMONOGRAM REALIZACE
FÁZE

OD

DO

PŘÍPRAVNÁ FÁZE

2013

12.2015

REALIZAČNÍ FÁZE
Poznámka:

01.2016

12.2016

ROZPOČET
ROK
dosavadní náklady
2015
2016
2017
2018
2019
Celkem
Poznámka

Výdaje (v tis. Kč)

ROK
dosavadní příjmy

Příjmy (v tis. Kč)
0

0 2015
2 000 2016
2017
2018
2019
2 000 Celkem

POPIS AKTUÁLNÍHO STAVU:
Dopravní podnik připravuje rekonstrukci TT na Vinohradské třídě v úseku od ulice Jana
Želivského po Muzeum, resp. na Tylovo nám. Institut plánování a rozvoje HMP koordinuje
aktivity rekonstrukce veřejného prostoru s důrazem na zapojení občanů. Příprava rekonstrukce
křižovatky Vinohradská – U Vodárny je součástí připravované studie rekonstrukce veřejného
prostoru, na jejímž vzniku se rovněž podílejí MČ Praha 3 a MČ Praha 2.
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NÁZEV AKCE

Bezpečné přechody pro chodce a zvýšení kvality veřejného prostoru v oblasti
tramvajových zastávek na Olšanském náměstí
ODBOR
Odbor územního rozvoje
PŘEDKLÁDÁ

KONTAKTNÍ OSOBA

Hujová (územní rozvoj)

Ing. arch. Zdeněk Fikar
zdenekf@praha3.cz

POPIS STÁVAJÍCÍHO STAVU:
V okolí tramvajové zastávky Olšanské nám. se podle statistik Policie ČR stává velký počet
dopravních nehod. Z hlediska bezpečnosti chodců jde o jedno z nejnebezpečnějších míst v celé
Praze. V minulosti již došlo k zúžení komunikace v sousedství zastávek pomocí vodorovného
dopravního značení a instalací prahů. Tento prostor je přesto zneužíván řidiči k nelegálnímu
parkování.
POPIS CÍLOVÉHO STAVU:
Cílem stavebních úprav je zvýšení bezpečnosti chodců a cestujících MHD a zvýšení kvality
veřejného prostoru. Dojít by mělo k rozšíření a zvednutí tramvajových ostrůvků, zlepšení
podmínek pro bezbariérový provoz. Podobu tohoto prostranství je třeba koncipovat nejen
s ohledem na dopravní funkci, ale také s přihlédnutím ke zlepšení obytné funkce a celkovém
zvýšení atraktivity tohoto místa.
PLÁNOVANÉ PŘÍNOSY A NÁKLADY V PROVOZNÍ FÁZI
Realizace akce nepředpokládá zvýšení provozních nákladů na údržbu.
PLÁNOVANÝ NEPENĚŽNÍ PŘÍNOS



kultivace veřejného prostoru a zvýšení bezpečnosti
zlepšení prvků veřejné infrastruktury (bezbariérovost, přístřešky)

ZDŮVODNĚNÍ REALIZACE PROJEKTU
Realizací akce dojde k zásadnímu zvýšení bezpečnosti chodců, zlepšení komfortu při užívání

MHD a zlepšení kvality veřejného prostranství, které je v současnosti plně podřízeno dopravní
funkci. Cílovou skupinou jsou občané a návštěvníci Prahy 3, zejména cestující MHD.
MÍSTO REALIZACE PROJEKTU
Okolí tramvajové zastávky Olšanské nám.

HARMONOGRAM REALIZACE
FÁZE

OD

DO

PŘÍPRAVNÁ FÁZE

3.2014

12.2015

REALIZAČNÍ FÁZE

2016

2017

Poznámka:
ROZPOČET
ROK
dosavadní náklady
2015
2016
2017
2018
2019
Celkem
Poznámka

Výdaje (v tis. Kč)
250
100
5 000
10 000

15 350

ROK
dosavadní příjmy
2015
2016
2017
2018
2019

Příjmy (v tis. Kč)
0
0

0

POPIS AKTUÁLNÍHO STAVU:
Městská část zpracovala technicko-lokalizační studii pro zklidnění dopravy a zlepšení kvality
veřejných prostranství v širším okolí Olšanského náměstí. Tato studie může být pokladem pro
zpracování dalších podrobnějších dokumentací, nebo pro vyhlášení architektonické soutěže.
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NÁZEV AKCE

Dům s pečovatelskou službou v ulici K Lučinám
ODBOR
Odbor územního rozvoje
PŘEDKLÁDÁ

KONTAKTNÍ OSOBA

Holeček (investice), Gregor (sociální)

Ing. Arch. Zdeněk Fikar
zdenekf@praha3.cz
tel.: 222 116 146

POPIS STÁVAJÍCÍHO STAVU:
Na pozemku byl postaven v 60. letech minulého století objekt jeslí, který byl součástí
vybavenosti tehdy nově vybudovaného sídliště Jarov. Část pozemku byla využívána jako zahrada
jeslí, nyní je zde volná travnatá plocha. V současné době je objekt nevyužitý.
POPIS CÍLOVÉHO STAVU:
Po předchozím prověření možností využití objektu se MČ Praha 3 rozhodla pro Dům s
pečovatelskou službou s kapacitou 99 bytů, z toho 18 dvougarsoniér a 81 garsoniér. V parteru
jsou plánovány obchody, kadeřnictví, restaurace a galerie. Jde o polouzavřený blok s dvorem,
který bude přes den průchozí a bude sloužit i obyvatelům okolních domů. Pozemek východně od
domu bude parkově upraven.
PLÁNOVANÉ PŘÍNOSY A NÁKLADY V PROVOZNÍ FÁZI
Projekt generuje náklady na provoz v dosud přesně nespecifikované výši / generuje zisky
z pronájmu v dosud nespecifikované výši.
PLÁNOVANÝ NEPENĚŽNÍ PŘÍNOS
Vytvoření nových bytů s pečovatelskou službou pro seniory
Kultivace veřejného prostoru
ZDŮVODNĚNÍ REALIZACE PROJEKTU
Vytvoření nových bytů pro seniory

MÍSTO REALIZACE PROJEKTU
K Lučinám, Praha 3

HARMONOGRAM REALIZACE
FÁZE

OD

DO

PŘÍPRAVNÁ FÁZE

2013

2015

REALIZAČNÍ FÁZE

2016

2016

Poznámka:

ROZPOČET
ROK
dosavadní náklady
2015
2016
2017
2018
2019
Celkem
Poznámka

Výdaje (v tis. Kč)
500
300
22 000
80 000
33 000
45 000
180 800

ROK
dosavadní příjmy
2015
2016
2017
2018
2019
Celkem

Příjmy (v tis. Kč)

POPIS AKTUÁLNÍHO STAVU:
Je odsouhlasena studie jako podklad ke zpracování dalšího stupně projektové dokumentace.
Od června 2014 řeší OÚR, diskutuje se o změně zadání na jinou velikostní kategorii bytů a
doplnění prostorů pro denní stacionář.
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NÁZEV AKCE

Nová rekreační cesta pro pěší a cyklisty podél severní hrany Olšanských hřbitovů
ODBOR
Odbor územního rozvoje
PŘEDKLÁDÁ

KONTAKTNÍ OSOBA

Hujová (územní rozvoj), Materna (životní Ing. Arch. Zdeněk Fikar
prostředí), Holeček (investice)
zdenekf@praha3.cz
222 116 146
POPIS STÁVAJÍCÍHO STAVU:
Strategické materiály doporučily posílení zelených propojení vhodných i pro rekreační pohyb. Je
třeba získat urbanistické a majetkové studie možných řešení včetně odhadu nákladů. Možná
řešení se totiž neobejdou bez svěření pozemků HMP, případně výkupů a výpůjček od dalších
vlastníků (např. Ministerstvo vnitra ČR, Telecom, O2 apod.). Je vhodné zvážit doplnění zástavby
za kostelem sv. Rocha podél Olšanské ulice.
POPIS CÍLOVÉHO STAVU:
Posílení obytné a rekreační kvality území a odblokování bariér prostupnosti území, včetně
možnosti napojení cest přes Olšanské hřbitovy.
PLÁNOVANÉ PŘÍNOSY A NÁKLADY V PROVOZNÍ FÁZI
Odstranění bariér v území a nové plochy pro rekreaci. Nová osa pro bezmotorovou dopravu.
PLÁNOVANÝ NEPENĚŽNÍ PŘÍNOS

-

kultivace veřejného prostoru
umožnit propojení zelených ploch hřbitovů s novou osou a Olšanskou třídou od jihu
zvážit transformaci zástavby sousedství Olšanského náměstí (dnes benzinová pumpa,
areál ministerstva vnitra, manipulační plochy Správy pražských hřbitovů apod.)

ZDŮVODNĚNÍ REALIZACE PROJEKTU

Odstranění bariér v území a nové plochy pro rekreaci. Nová osa pro bezmotorovou dopravu.
Transformace okolí Olšanského náměstí.

MÍSTO REALIZACE PROJEKTU
Pozemky podél severní zdi Olšanských hřbitovů v úseku Jičínská – Jana Želivského.
HARMONOGRAM REALIZACE
FÁZE

OD

DO

PŘÍPRAVNÁ FÁZE

2015

2016

REALIZAČNÍ FÁZE

2017

2020

Poznámka:

ROZPOČET
ROK
dosavadní náklady
2015
2016
2017
2018
2019
Celkem
Poznámka

Výdaje (v tis. Kč)
0
300
500
5 000
5 000
10 800

ROK
dosavadní příjmy
2015
2016
2017
2018
2019
Celkem

Příjmy (v tis. Kč)

POPIS AKTUÁLNÍHO STAVU:
Chybějící propojení Olšanských hřbitovů a ulic Jičínská a Jana Želivského je součástí programu
rozvoje (strategického plánu) MČ a objevuje se i v dalších strategických dokumentech.
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NÁZEV AKCE

Nástupy na Parukářku od severu
ODBOR
Odbor územního rozvoje
PŘEDKLÁDÁ

KONTAKTNÍ OSOBA

Hujová (územní rozvoj), Materna (životní Ing. Arch. Zdeněk Fikar
prostředí), Holeček (investice)
zdenekf@praha3.cz
222 116 146
POPIS STÁVAJÍCÍHO STAVU
Dnešní přístupnost parku Parukářka pro obyvatele oblasti na sever od Vrchu sv. Kříže je
nedostatečná. Strategické materiály doporučily toto propojení posílit. Je třeba získat
urbanistické a majetkové studie možných řešení včetně odhadu nákladů. Možná řešení se totiž
neobejdou bez pokusu o vykoupení částí soukromých pozemků.
POPIS CÍLOVÉHO STAVU
Cílem akce je zlepšit přístupové parametry Parukářky z oblasti Jeseniovy a odblokovat bariéru
v území.
PLÁNOVANÉ PŘÍNOSY A NÁKLADY V PROVOZNÍ FÁZI
Zkrácení pěších nástupů z oblasti ulice Jeseniova, Ostromečská, nám. Barikád a širšího okolí.
PLÁNOVANÝ NEPENĚŽNÍ PŘÍNOS

-

kultivace veřejného prostoru
přístup vrch sv. Kříže
umožnit propojení zelených ploch na Parukářce s parkem na Vítkově

ZDŮVODNĚNÍ REALIZACE PROJEKTU
Cílem akce je zlepšit přístupové parametry Parukářky z oblasti Jeseniovy a odblokovat bariéru
v území a umožnit propojení zelených ploch na Parukářce s parkem na Vítkově.

MÍSTO REALIZACE PROJEKTU
Přístupy k Parukářce od Jeseniovy ulice.
HARMONOGRAM REALIZACE
FÁZE

OD

DO

PŘÍPRAVNÁ FÁZE

2015

2016

REALIZAČNÍ FÁZE

2017

2018

Poznámka:

ROZPOČET
ROK
dosavadní náklady
2015
2016
2017
2018
2019
Celkem
Poznámka

Výdaje (v tis. Kč)
0
250
500
10 000

10 750

ROK
dosavadní příjmy
2015
2016
2017
2018
2019
Celkem

Příjmy (v tis. Kč)

POPIS AKTUÁLNÍHO STAVU:
Námět byl zmíněn ve studii ateliéru MCA na téma propojení Vítkova s Parukářkou. V roce 2015
proběhne prověření potřebnosti a možností zlepšení přístupů na Parukářku od Jeseniovy ulice.
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NÁZEV AKCE

Vybudování schodiště a rampy mezi ulicemi Lipanská a Seifertova
ODBOR
Odbor územního rozvoje
PŘEDKLÁDÁ

KONTAKTNÍ OSOBA

Hujová (územní rozvoj), Holeček (investice)

Ing. Arch. Zdeněk Fikar
zdenekf@praha3.cz
222 116 146

POPIS STÁVAJÍCÍHO STAVU:
Přístup k budovám ÚMČ Praha 3 od tramvajových zastávek Lipanská ulice neumožňuje
bezbariérový přístup. Betonové schodiště je zároveň ve špatném stavebním stavu. Přístupové
místo k hlavním budovám Úřadu MČ překonává velký výškový rozdíl a urbanistické řešení v
místě složitého styku šesti ulic navíc komplikují majetkové poměry.
POPIS CÍLOVÉHO STAVU:
Je potřeba najít kultivované řešení odpovídající charakteru zástavby této části Žižkova a
vyhovující nárokům bezbariérové mobility. Radnice zváží cestu veřejné dopravně-urbanistické
soutěže. Nechá zpracovat studii, zajistí výběr optimální varianty. V následujících letech bude
zpracována DÚR a ke SP. Následná realizace stavby může proběhnout v letech 2017 – 2018.
PLÁNOVANÉ PŘÍNOSY A NÁKLADY V PROVOZNÍ FÁZI
Zlepšení možnosti využívání MHD i pro osoby s omezenou mobilitou. Kultivace veřejného
prostoru v souladu s Manuálem veřejných prostranství. Zlepšení přístupu k budovám radnice.
Provozní nároky mohou být upřesněny až ve stadiu studie (řešení rampou x výtahem apod.)
PLÁNOVANÝ NEPENĚŽNÍ PŘÍNOS
-

kultivace veřejného prostoru
přístup k budovám ÚMČ od tramvajových zastávek

ZDŮVODNĚNÍ REALIZACE PROJEKTU
V souladu s Národním rozvojovým programem Mobility pro všechny je třeba se zaměřit na

zpřístupňování veřejných budov tak, aby vznikaly ucelené bezbariérové přístupy a trasy.
Radnice MČ má zpracovanou studii bariér přístupností budov MČ a ve svých krocích sleduje
jejich odstraňování. Projektový záměr se soustřeďuje na odstraňování bariér přístupnosti
hlavních budov ÚMČ od nejbližších zastávek MHD.

MÍSTO REALIZACE PROJEKTU
Rozhraní ulic Lipanská, Chelčického, Táboritská a dvou úrovní ulice Seifertova.

HARMONOGRAM REALIZACE
FÁZE

OD

DO

PŘÍPRAVNÁ FÁZE

2015

2016

REALIZAČNÍ FÁZE

2017

2018

Poznámka:

ROZPOČET
ROK
dosavadní náklady
2015
2016
2017
2018
2019
Celkem
Poznámka

Výdaje (v tis. Kč)
0
600 000
800 000
6 000 000
2 000 000
9 400 000

ROK
dosavadní příjmy
2015
2016
2017
2018
2019
Celkem

Příjmy (v tis. Kč)

POPIS AKTUÁLNÍHO STAVU:
Radnice MČ má zpracovanou studii bariér přístupností budov MČ a ve svých krocích sleduje
jejich odstraňování. V roce 2015 bude zpracována studie záměru a prověřeny možnosti a
podmínky svěření pozemků od TSK. Další přípravy tak musejí probíhat ve spolupráci s HMP.
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NÁZEV AKCE

Revitalizace Komenského náměstí
ODBOR
Odbor územního rozvoje
PŘEDKLÁDÁ

KONTAKTNÍ OSOBA

Hujová (územní rozvoj), Materna (životní Ing. arch. Zdeněk Fikar
prostředí)
zdenekf@praha3.cz
222 116 147
POPIS STÁVAJÍCÍHO STAVU:
Náměstí, které sloužilo jako parkoviště, bylo provizorně oseto trávou. ÚMČ nechal zpracovat 3
studie od 3 architektonických ateliérů, které v červnu 2013 představil veřejnosti. Občané mohli
své názory vyjádřit v anketě a při veřejném projednání. Na základě připomínek veřejnosti a
stanovisek příslušných výborů a komisí vybrala RMČ návrh rekonstrukce podle ateliéru MCA
Atelier s.r.o.
POPIS CÍLOVÉHO STAVU:
Cílem projektu je rekonstruovaný prostor, jemuž dominuje na jižní straně Hudební gymnázium
HMP, na západě budova DPS, na severu uliční fronta s poštou a obchody. Východní stranu tvoří
panelový dům, jehož rekonstrukci a následnou privatizaci začala MČ připravovat.

PLÁNOVANÉ PŘÍNOSY A NÁKLADY V PROVOZNÍ FÁZI
Provozní náklady údržby zůstanou v podstatě nezměněny. Radnice požádala o předání
podzemních garáží, z jejichž pronájmu by mohl být trvalý příjem pro MČ.

PLÁNOVANÝ NEPENĚŽNÍ PŘÍNOS
Zlepšení kvality veřejného prostranství.

ZDŮVODNĚNÍ REALIZACE PROJEKTU
Komenského náměstí bylo v minulosti zasaženo výstavbou krytu civilní obrany, tzv. asanací
okolních historických domů a výstavbou panelových domů, cílem projektu je vrátit prostoru
důstojnou podobu parkového náměstí.

MÍSTO REALIZACE PROJEKTU
Praha 3, Komenského nám.

HARMONOGRAM REALIZACE
FÁZE

OD (mm.rrrr)

DO (mm.rrrr)

PŘÍPRAVNÁ FÁZE

2013

2014

REALIZAČNÍ FÁZE
Poznámka:

2015

2016

ROZPOČET
ROK
dosavadní náklady
2015
2016
2017
2018
2019
Celkem
Poznámka

Výdaje (v tis. Kč)
ROK
450 dosavadní příjmy
200 2015
25 000 2016
2017
2018
2019
25 650 Celkem

Příjmy (v tis. Kč)

POPIS AKTUÁLNÍHO STAVU:
Zadána DÚR, ve stavu projednávání s DOSS a ostatními účastníky a správci sítí.
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NÁZEV AKCE

Revitalizace nám. Jiřího z Lobkovic
ODBOR
Odbor územního rozvoje
PŘEDKLÁDÁ

KONTAKTNÍ OSOBA

Hujová (územní rozvoj), Materna (životní Ing. arch. Zdeněk Fikar
prostředí)
zdenekf@praha3.cz
222 116 147
POPIS STÁVAJÍCÍHO STAVU:
Na radnici MČ se obrátili občané z Lobkovicova náměstí, aby řešila nevyhovující podmínky na
náměstí. Jako největší problém vnímá radnice úpravu prostoru před základní školou. Řešit by chtěla
také smyčku tramvají, která na náměstí tvoří velkou překážku při pohybu dětí z blízké školy. Další
bariéru v prostoru tvoří zastávka tramvaje na Vinohradské ulici, ze které děti musejí přecházet
vozovku, nebo výstupní stanice v místě obratiště. Radnice dále registruje celou řadu podnětů
týkajících se pohybu psů v této oblasti.
POPIS CÍLOVÉHO STAVU:
Cílem rekonstrukce náměstí je provést úpravy v takovém rozsahu a podobě, aby maximálně
vyhovovaly obyvatelům jeho okolí a dětem, navštěvujícím základní a mateřskou školu na
náměstí Jiřího z Lobkovic. Důraz bude kladen zejména na bezpečnost pohybu a využitelnost
prostoru k volnočasovým aktivitám různých věkových skupin.
PLÁNOVANÉ PŘÍNOSY A NÁKLADY V PROVOZNÍ FÁZI
Náklady na údržbu se budou odvíjet podle úprav, které se na náměstí uskuteční. Zvětšení dětského
hřiště nebo jiné zásahy mohou znamenat mírný nárůst nákladů na údržbu.
PLÁNOVANÝ NEPENĚŽNÍ PŘÍNOS
Náměstí v podobě, jakou si přejí obyvatelé žijící na Lobkovicově náměstí a v jeho nejbližším
okolí. Zvláštní zřetel bude brán na potřeby a návrhy Základní školy na nám. J. z Lobkovic.

ZDŮVODNĚNÍ REALIZACE PROJEKTU
Připomínky občanů a nedostatky definované při anketě a projednání s veřejností.
MÍSTO REALIZACE PROJEKTU
Náměstí Jiřího z Lobkovic
HARMONOGRAM REALIZACE
FÁZE

OD (mm.rrrr)

DO (mm.rrrr)

PŘÍPRAVNÁ FÁZE

9.2013

2014

REALIZAČNÍ FÁZE

2015

2016

Poznámka:

ROZPOČET
ROK
dosavadní náklady
2015
2016
2017
2018
2019
Celkem
Poznámka:

Výdaje (v tis. Kč)
ROK
530 dosavadní příjmy
100 2015
15 000 2016
2017
2018
2019
15 630 Celkem

Příjmy (v tis. Kč)
0

POPIS AKTUÁLNÍHO STAVU:
Odevzdány 3 studie. Nové zadání bude zadáno ve zmenšeném rozsahu zaměřeném na prostor
před ZŠ. Celkové řešení nám. J. z Lobkovic vyžaduje další jednání s Dopravním podnikem o
možnosti vymístění tramvajové smyčky.
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NÁZEV AKCE

Revitalizace nám. Jiřího z Poděbrad
ODBOR
Odbor územního rozvoje
PŘEDKLÁDÁ

KONTAKTNÍ OSOBA

Hujová (územní rozvoj)

Ing. arch. Zdeněk Fikar
zdenekf@praha3.cz
222 116 147

POPIS STÁVAJÍCÍHO STAVU:
Současný stav náměstí ani jeho architektonická podoba, která vznikala postupně od 70. let
nekoncepčními úpravami, naprosto neodpovídají významu prostoru, v němž je umístěna
národní kulturní památka – kostel Nejsvětějšího Srdce Páně od architekta Josipa Plečnika.
Úprava parku nikdy nebyla dokončena v ucelené a jednotné podobě.
Náměstí je z Vinohradské třídy ve směru od centra města přístupné buď za cenu zacházky, nebo
podchodem. Křižovatka Vinohradská x Slavíkova, resp. Vinohradská x U vodárny směrem
k sadům Svatopluka Čecha není průchodná.
POPIS CÍLOVÉHO STAVU:
Nám. Jiřího z Poděbrad je patrně nejvýznamnějším veřejným prostorem MČ Praha 3. V současné
době se jedná o zapsání kostela Nejsvětějšího Srdce Páně od Josipa Plečnika na seznam památek
UNESCO. V roce 2000 proběhla dvoukolová architektonická soutěž na návrh celkové revitalizace
náměstí. V roce 2002 bylo vydáno stavební povolení. Investiční částka určená na rekonstrukci
náměstí však byla poskytnuta na pomoc obcím postiženým povodněmi. V letech 2009-2012 se
zpracovával projekt podzemních garáží pod východní částí náměstí, který však byl pro svou
finanční náročnost zastaven.
Cílem obnovy náměstí je vytvořit kolem kostela kultivovaný veřejný prostor, který splňuje
nároky na reprezentaci a konání společenských akcí či farmářských trhů. Navazující projekt
úprav křižovatky Vinohradská x Slavíkova, resp. Vinohradská x U vodárny, chce povrchově
propojit nám. Jiřího z Poděbrad se sady Svatopluka Čecha a provázat pěšími trasami náměstí a
okolní ulice.
PLÁNOVANÉ PŘÍNOSY A NÁKLADY V PROVOZNÍ FÁZI
Náklady na údržbu zůstanou patrně v dosavadní výši.

PLÁNOVANÝ NEPENĚŽNÍ PŘÍNOS
Přínosem bude funkční a reprezentativní podoba náměstí, na němž je situován jeden
z nejvýznamnějších památkových objektů MČ Praha 3.
ZDŮVODNĚNÍ REALIZACE PROJEKTU
Cílovou skupinou jsou nejen obyvatelé MČ Praha 3, kteří na náměstí bydlí a využívaje je při
společenských a kulturních akcích a farmářských trzích, ale i návštěvníci MČ, kteří sem
přicházejí podívat se na významnou památku známého slovinského architekta Josipa Plečnika.
MÍSTO REALIZACE PROJEKTU
Nám. Jiřího z Poděbrad

HARMONOGRAM REALIZACE
FÁZE

OD (mm.rrrr)

DO (mm.rrrr)

PŘÍPRAVNÁ FÁZE

2000

2014

REALIZAČNÍ FÁZE
Poznámka:

2015

2017

ROZPOČET
ROK
Výdaje (v tis. Kč)
ROK
Příjmy (v tis. Kč)
dosavadní náklady
1 100 dosavadní příjmy
2015
300 2015
2016
46 700 2016
2017
18 000 2017
2018
2018
2019
2019
Celkem
66 100 Celkem
Poznámka: kalkulace dosavadních nákladů nezahrnuje náklady vynaložené na přípravu
projektu v letech 2000 – 2002.
POPIS AKTUÁLNÍHO STAVU:
Zpracovává se DÚR, zadání bylo upraveno na základě veřejného projednání. V roce 2015
proběhnou další jednání s veřejností.
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NÁZEV AKCE

Revitalizace Tachovského náměstí
ODBOR
Odbor územního rozvoje
PŘEDKLÁDÁ

KONTAKTNÍ OSOBA

Hujová (územní rozvoj), Materna (životní Ing. Arch. Zdeněk Fikar
prostředí)
zdenekf@praha3.cz
222 116 146
POPIS STÁVAJÍCÍHO STAVU:
Náměstí vzniklo ve 2. polovině 19. století. Turnovská trať vytvořila jeho severní hranici. Tunel
vedoucí do Karlína byl otevřen v roce 1953. Později byl na náměstí postaven objekt veřejných
WC – nyní zámečnická dílna. V současnosti není na náměstí žádná odpočivná plocha a není
veřejností nijak využíváno, přestože je důležitým nástupním místem na Vítkov.
V minulosti byl zpracován projekt od arch. Mikoláše Vavřína, od jehož realizace radnice
prozatím ustoupila z důvodu velké finanční náročnosti. Pro návrhy dílčích úprav náměstí budou
osloveny architektonické ateliéry.
POPIS CÍLOVÉHO STAVU:
Cílem akce je dílčí kultivace náměstí, zejména zlepšení prostupnosti směrem na cyklostezku na
Vítkově, sadové úpravy a úprava objektu bývalých WC / klempířství.
PLÁNOVANÉ PŘÍNOSY A NÁKLADY V PROVOZNÍ FÁZI
Nové úpravy nebudou generovat vyšší náklady na údržbu náměstí.
PLÁNOVANÝ NEPENĚŽNÍ PŘÍNOS
kultivace veřejného prostoru
přístup na cyklostezku a vrch Vítkov
navození pocitu větší bezpečnosti
ZDŮVODNĚNÍ REALIZACE PROJEKTU
Po zrušení železniční trati se otevřely nové příležitosti ke kultivaci tohoto tradičního náměstí,
které v minulosti pozbylo svých hodnot výstavbou tunelu pro pěší.

MÍSTO REALIZACE PROJEKTU
Tachovské náměstí, Praha 3

HARMONOGRAM REALIZACE
FÁZE

OD (mm.rrrr)

DO (mm.rrrr)

PŘÍPRAVNÁ FÁZE

2013

2014

REALIZAČNÍ FÁZE

2014

2017

Poznámka:

ROZPOČET
ROK
dosavadní náklady
2015
2016
2017
2018
2019
Celkem
Poznámka

Výdaje (v tis. Kč)
300
500
2 000
15 000

ROK
dosavadní příjmy
2015
2016
2017
2018
2019
17800 Celkem

Příjmy (v tis. Kč)

POPIS AKTUÁLNÍHO STAVU:
7 studií představeno veřejnosti, proběhla anketa, jako nejvhodnější byla vybrána studie
architektů Opočenský – Valouch. Zadaná lokalizační studie bude dopracována na základě
požadavků orgánů MČ a veřejnosti a bude zadán další stupeň projektové dokumentace.
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NÁZEV AKCE
Spolupráce na přípravě urbanistické koncepce brownfieldu Nákladového nádraží Žižkov
ODBOR
Odbor územního rozvoje
PŘEDKLÁDÁ

KONTAKTNÍ OSOBA

Hujová (územní rozvoj)

Ing. arch. Zdeněk Fikar
zdenekf@praha3.cz
222 116 147

POPIS STÁVAJÍCÍHO STAVU:
Většina plochy území Nákladového nádraží je dosud v územním plánu vedena jako drážní
pozemky. Pro severní část území bylo naopak již vydáno pravomocné územní rozhodnutí.
V minulosti došlo k privatizaci pozemků a hlavní město ani městská část zde nevlastní žádné
pozemky. Na HMP a MČ Praha 3 zbyla role korektora procesů rozvoje území.
MČ P3 od roku 2004 spolupracuje s předním urbanistou Ing.arch. Janem Sedlákem (FA ČVUT) a
kolektivem jeho spolupracovníků. Návrhy objednávané městskou částí jsou průběžně
konfrontovány s vlastními návrhy developerů a více či méně ovlivňují reálnou přestavbu
brownfieldu. V případě severozápadní části území se ale tlak investora na předimenzované
nákupní centrum vybalancovat nepodařilo, je zde vydáno územní rozhodnutí, vůči němuž se MČ
P3 odvolala.
Od roku 2012 se na podkladě Sedlákovy práce nově přípravy chopil Útvar rozvoje města a
zpracoval nové varianty „podkladové studie“ pro změnu územního plánu Z2600/00.
Hlavní budova překladišť byla vyhlášena nemovitou kulturní památkou a při urbanistickém
komponování tady udává základní podmínky.
POPIS CÍLOVÉHO STAVU:
Městská část se účastní dialogu s Institutem plánování a rozvoje a vlastníky pozemků s cílem
vytvořit územní studii, která zajistí rovnoměrný rozvoj území s respektem k principům trvale
udržitelného rozvoje.
Ideální podoba přestavby byla definována jako nová rezidenční čtvrť s autonomní vybaveností,
kontextuálně navazující na (obyvateli nejvýše hodnocenou) tradiční okolní blokovou zástavbu
Vinohrad a Žižkova. Současně je šancí pro kreativní přestavbu industriální architektury pro
mnohá nová využití.
Nová podoba areálu bude navržena s respektem k limitům daným životním prostředím a
stávající dopravní infrastrukturou.
PLÁNOVANÉ PŘÍNOSY A NÁKLADY V PROVOZNÍ FÁZI
Přínosem bude vznik nového segmentu města s novými obyvateli, včetně z toho plynoucích
ekonomických a sociálních aktivit.

PLÁNOVANÝ NEPENĚŽNÍ PŘÍNOS
Potenciální vznik lokálního městského centra s kulturními a obchodními aktivitami, včetně
školy a centrálního náměstí s parkem, navazujícím na zeleň Židovských pecí a na zeleň
Vinohradských hřbitovů.
ZDŮVODNĚNÍ REALIZACE PROJEKTU
Největší rozvojové území městské části, které navíc odstraňuje bariéru v území a propojuje
čtvrti Žižkov, Jarov, Malešice a Vinohrady.
MÍSTO REALIZACE PROJEKTU
Mezi ulicemi Jana Želivského, Malešická a U Nákladového nádraží.
HARMONOGRAM REALIZACE
FÁZE

OD (mm.rrrr)

DO (mm.rrrr)

PŘÍPRAVNÁ FÁZE

2002

2013

REALIZAČNÍ FÁZE

2014

2018

Poznámka:
Odvisí od průběhu projednání změny územního plánu Z2600/00 a návazně i procesů zpracování
a přijetí nového územního plánu.
ROZPOČET
ROK
dosavadní náklady
2015
2016
2017
2018
2019
Celkem
Poznámka:

Výdaje (v tis. Kč)
3 398
100
500
500
500

ROK
dosavadní příjmy
2015
2016
2017
2018
2019
4 998 Celkem

Příjmy (v tis. Kč)

Podle rešerše FA ČVUT městská část může vyzvat soukromé subjekty ke spolufinancování
infrastruktury a veřejného vybavení a souvisejících prostor.
POPIS AKTUÁLNÍHO STAVU:
Městská část podala v lednu 2014 správní žalobu na územní rozhodnutí v severní částí areálu.
Čeká se na dokončení podkladové studie pro změnu Z2600/00 ÚP od zpracovatele IPR, k němuž
další postup bude přihlížet.

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR

26

NÁZEV AKCE

Vybudování nástupů na Vítkov z Husitské a Koněvovy ulice
ODBOR
Odbor územního rozvoje
PŘEDKLÁDÁ

KONTAKTNÍ OSOBA

Hujová (územní rozvoj), Holeček (investice)

Ing. arch. Zdeněk Fikar
zdenekf@praha3.cz
222 116 147

POPIS STÁVAJÍCÍHO STAVU:
V rámci stavby tzv. Nového spojení vznikla na jižní straně Vítkova na místě bývalé železniční
trati nová atraktivní trasa pro pěší a cyklisty. Tato trasa je z žižkovské strany přístupná pouze
z omezeného počtu přístupových bodů a není tak využit její dopravní i rekreační potenciál.
Městská část vykoupila potřebné pozemky od Českých drah a připravuje projekty na třech
místech.
POPIS CÍLOVÉHO STAVU:
Budou vybudovány tři nové přístupy:
Schodiště z ulice Jeronýmova
Bezbariérový přístup a schodiště z ulice Pod Vítkovem
Přístup z ulice Lukášova, včetně kultivace celého uličního prostoru
PLÁNOVANÉ PŘÍNOSY A NÁKLADY V PROVOZNÍ FÁZI
Projekt negeneruje dodatečné náklady ani přínosy.
PLÁNOVANÝ NEPENĚŽNÍ PŘÍNOS
kultivace veřejného prostoru
zvýšení návštěvnosti
využívání prostor pro krátkodobou rekreaci
podtržení vazeb na historii městské části
odstranění bariér ve veřejném prostoru

ZDŮVODNĚNÍ REALIZACE PROJEKTU
Umožněním přístupu na cyklostezku a vrch Vítkov se zvýší jeho atraktivita, snazší přístup
přiláká více návštěvníků.
MÍSTO REALIZACE PROJEKTU
Jižní úpatí Vítkova při ústí ulic Jeronýmova, Pod Vítkovem, Lukášova
HARMONOGRAM REALIZACE
FÁZE

OD (mm.rrrr)

DO (mm.rrrr)

PŘÍPRAVNÁ FÁZE

2011

2014

REALIZAČNÍ FÁZE

2014

2015

Poznámka:
Začátek realizace závisí na vyřešení majetkoprávních vztahů mezi Českými drahami a
Městskou částí Praha 3.
ROZPOČET
ROK
dosavadní náklady
2015
2016
2017
2018
2019
Celkem
Poznámka

Výdaje (v tis. Kč)
7 000
300
9 700
10 000

ROK
dosavadní příjmy
2015
2016
2017
2018
2019
27 000 Celkem

Příjmy (v tis. Kč)

POPIS AKTUÁLNÍHO STAVU:
Jeronýmova – zažádáno o území rozhodnutí, kvůli odvolání majitele sousední nemovitosti
byla vrácena dotace EU
Pod Vítkovem – do projektu doplňována rampa, zpracována dokumentace pro stavební
povolení
Lukášova – vydáno stavební povolení
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NÁZEV AKCE

Výstavba nového občerstvení a veřejného WC na Parukářce
ODBOR
Odbor územního rozvoje
PŘEDKLÁDÁ

KONTAKTNÍ OSOBA

Holeček (investice)

Ing. arch. Zdeněk Fikar, zdenekf@praha3.cz

POPIS STÁVAJÍCÍHO STAVU:
Na objekt občerstvení v parku na Parukářce byl vydán demoliční výměr, který musí radnice
respektovat. Občerstvení v parku je velmi oblíbené a WC v jeho blízkosti velmi potřebné. Studie,
kterou má radnice k dispozici, neodpovídá zcela definovaným potřebám. Radnice proto
uspořádala anketu a při veřejném projednání oslovila veřejnost s žádostí o připomínky k zadání
nové výstavby záchodků a nové budovy občerstvení.
POPIS CÍLOVÉHO STAVU:
V parku Parukářka je vybudováno nové kvalitní bezbariérové veřejné WC a nerušící budova
nového občerstvení, která organicky zapadne do prostoru parku.
PLÁNOVANÉ PŘÍNOSY A NÁKLADY V PROVOZNÍ FÁZI
Předpokládá se pronájem občerstvení soukromému provozovateli, který bude generovat příjem
pro městskou část.

PLÁNOVANÝ NEPENĚŽNÍ PŘÍNOS
Oblíbené místo procházek obyvatel Žižkova a místo konání řady společenských a kulturních
akcí potřebuje kvalitní zázemí WC a novou budovu malého občerstvení.

ZDŮVODNĚNÍ REALIZACE PROJEKTU
Radnice musela začít řešit situaci odloženého demoličního výměru, který na provizorní budovu

občerstvení vydal orgán státní správy – Odbor výstavby MČ Praha 3.
MÍSTO REALIZACE PROJEKTU
Žižkov, park na Parukářce
HARMONOGRAM REALIZACE
FÁZE

OD (mm.rrrr)

DO (mm.rrrr)

PŘÍPRAVNÁ FÁZE

2013

2014

REALIZAČNÍ FÁZE
Poznámka:

2014

2016

Dřív než bude zpracována studie občerstvení a nových bezbariérových toalet rozhodla se
radnice zadat opravu veřejných WC.

ROZPOČET
ROK
dosavadní náklady
2015
2016
2017
2018
2019
Celkem
Poznámka

Výdaje (v tis. Kč)
ROK
200 dosavadní příjmy
500 2015
13 000 2016
2017
2018
2019
13 700 Celkem

Příjmy (v tis. Kč)

V roce 2005 byla zpracována studie „Objekt občerstvení a veřejných toalet na Vrchu svatého
Kříže“ projektantů od ing. arch. Radka Zykana, ADIKON. Vedení radnice MČ Praha 3 se rozhodlo
od realizace tohoto projektu ustoupit.
POPIS AKTUÁLNÍHO STAVU:
K tématu proběhla anketa a bylo uspořádáno veřejné setkání, při němž občané mohli ocenit
přednosti stávajícího řešení a formulovat výhrady. V srpnu 2014 schválila RMČ podobu studie
od architektonické platformy re:
V roce 2015 bude projednána DÚR (Ateliér ing. arch. Kuzemenský) a zadána dokumentace pro
stavební povolení.

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR

28

NÁZEV AKCE

Cyklogenerel pro území MČ Praha 3
ODBOR
Odbor územního rozvoje
PŘEDKLÁDÁ

KONTAKTNÍ OSOBA

Vítkovská (doprava), Hujová (územní rozvoj)

Ak. Arch. Tomáš Slepička
tomassl@praha3.cz,
222 116 149

POPIS STÁVAJÍCÍHO STAVU:
Zlepšování podmínek pro environmentálně šetrné druhy dopravy vyžaduje systémový přístup. V
návaznosti na celopražský systém páteřních cyklotras nechala MČ zpracovat cyklogenerel pro
území MČ P 3.
POPIS CÍLOVÉHO STAVU:
Dopracovaný a schválený cyklogenerel pro celé území MČ Praha 3 navazuje na celoměstské
páteřní cyklostezky a cyklotrasy, vytipovává chráněné trasy a vazby. V oblastech, v nichž není
možné z prostorových důvodů vyhradit zvláštní jízdní pruhy pro cyklisty, navrhuje zklidněné
zóny a sdílené prostory. Cyklogenerel také vymezuje podmínky pro parkování jízdních kol.
Závěrem shrnuje připravované záměry v území. V roce 2014 bude potřeba aktualizovat akční
plán pro následující období.
PLÁNOVANÉ PŘÍNOSY A NÁKLADY V PROVOZNÍ FÁZI
Při zlepšování infrastruktury pro cyklistickou dopravu je nezbytné postupovat systematicky tak,
aby se vložené investice mohly uplatnit, nejlépe i v rámci celopražského systému.
PLÁNOVANÝ NEPENĚŽNÍ PŘÍNOS
Systémový přístup k podpoře cyklistické dopravy zlepšuje podmínky pro její větší využívání na
území naší MČ i možnosti rekreačního cyklosportu. Snižuje tak objem individuální automobilové
dopravy a přispívá k zlepšení zdraví obyvatel.

ZDŮVODNĚNÍ REALIZACE PROJEKTU
Zatížení veřejného prostoru automobilovou dopravou v klidu i v pohybu a externí dopady IAD
(hluk, emise, zábor veřejného prostoru, náklady na budování parkovacích míst apod.) vede
město ke snahám podpořit druhy dopravy šetrné vůči životnímu prostředí, zejména pěší a
cyklistickou. Nárůst cyklistické dopravy ale vyžaduje systémový přístup k zlepšování
podmínek pro cyklisty. Předpokládá tedy přijetí dokumentu, který takový přístup umožňuje.
MÍSTO REALIZACE PROJEKTU
Celé území MČ Praha 3 v návaznosti na cyklogenerel celého HMP.
HARMONOGRAM REALIZACE
FÁZE

OD

DO

PŘÍPRAVNÁ FÁZE

2012

2013

REALIZAČNÍ FÁZE

2013

2019

Poznámka:

ROZPOČET
ROK
dosavadní náklady
2015
2016
2017
2018
2019
Celkem
Poznámka

Výdaje (v tis. Kč)
ROK
310 dosavadní příjmy
130 2015
2016
150 2017
2018
150 2019
740 Celkem

Příjmy (v tis. Kč)

POPIS AKTUÁLNÍHO STAVU:
V roce 2013 odevzdal ing. arch. Tomáš Cach zpracovanou „Úvodní fázi Generelu cyklistické
dopravy pro území MČ Praha 3“. Ke schválení cyklogenerelu chyběla v minulém období shoda
v RMČ. Ta zpracovaný Generel v roce 2015 projedná a stanoví další postup.
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NÁZEV AKCE

Instalace cyklostojanů na území MČ Praha 3
ODBOR
Odbor územního rozvoje
PŘEDKLÁDÁ

KONTAKTNÍ OSOBA

Vítkovská (doprava), Hujová (územní rozvoj)

Ak. Arch. Tomáš Slepička
tomassl@praha3.cz
222 116 149

POPIS STÁVAJÍCÍHO STAVU:
Vybavenost infrastrukturou pro cyklisty je v celém hlavním městě nedostatečná. Jedním
z předpokladů podpory cyklistické dopravy je možnost bezpečně zaparkovat jízdní kolo. MHMP
nabídl městským částem zdarma dodání a montáž cyklostojanů, pokud vyberou místa a připraví
dokumentaci pro jejich umístění.
POPIS CÍLOVÉHO STAVU:
V ideálním případě jsou cyklostojany rozmístěny poblíž všech významných cyklistických tahů, u
všech významných veřejných budov (budovy úřadu MČ, pošty, knihovny, školy apod.), a
v místech rekreace a sportovních i kulturních zařízení.
PLÁNOVANÉ PŘÍNOSY A NÁKLADY V PROVOZNÍ FÁZI
Náklady na pořízení cyklostojanů nese HMP, dodání a montáž zajišťuje TSK.
PLÁNOVANÝ NEPENĚŽNÍ PŘÍNOS
Rozmístění cyklostojanů zlepšuje podmínky pro větší využívání cyklistické dopravy na území
naší MČ i možnosti rekreačního cyklosportu. Snižuje tak objem individuální automobilové
dopravy a přispívá k zlepšení zdraví obyvatel.
ZDŮVODNĚNÍ REALIZACE PROJEKTU
Zatížení veřejného prostoru automobilovou dopravou v klidu i v pohybu a externí dopady IAD
(hluk, emise, zábor veřejného prostoru, náklady na budování parkovacích míst apod.) vede

město ke snahám podpořit druhy dopravy šetrné vůči životnímu prostředí, zejména pěší a
cyklistickou. Nárůst cyklistické dopravy ale vyžaduje zlepšování podmínek pro cyklisty, tedy
nejen výstavbu cyklostezek a vyznačování cyklistických tras, ale i vhodný mobiliář.

MÍSTO REALIZACE PROJEKTU
Na území MČ Praha 3 je vytipováno cca 100 lokalit. V roce 2012 bylo instalováno 19
cyklostojanů na 4 lokalitách. Ke konci října 2013 bylo již realizováno 77 stojanů na dalších 28
lokalitách. Všechny vybudované budou postupně prezentovány na cyklomapě MČ Praha 3
(www.Praha3.cz)
HARMONOGRAM REALIZACE
FÁZE

OD

DO

PŘÍPRAVNÁ FÁZE

2012

2013

REALIZAČNÍ FÁZE

2013

2016

Poznámka: Instalace může probíhat na základě vyhodnocení dosavadní situace i v následujících
letech.
ROZPOČET
ROK
Výdaje (v tis. Kč)
ROK
dosavadní náklady
0 dosavadní příjmy
2015
2015
2016
2016
2017
2017
2018
2018
2019
2019
Celkem
0 Celkem
Poznámka: Náklady na instalaci jsou hrazeny z rozpočtu TSK hl.m.Prahy

Příjmy (v tis. Kč)
0

POPIS AKTUÁLNÍHO STAVU:
MČ připravuje projektovou dokumentaci. V současné době je instalováno 96 cyklostojanů na 32
lokalitách z celkového počtu cca 100 připravovaných míst.
V roce 2014 byl návrh rozšířen o dalších 17 míst a předán TSK, která je kvůli nedostatku
financování nerealizovala. V roce 2015 se čeká realizace připravených míst a návrhy dalších
lokalit.
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NÁZEV AKCE

Koncepce sociálního bydlení jako souboru kritérií pro přidělování bytů vycházejících ze
sociální potřebnosti žadatele
ODBOR
Odbor bytů a nebytových prostor
PŘEDKLÁDÁ

KONTAKTNÍ OSOBA

Gregor (hospodaření s byty)

RNDr. Magdalena Benešová
magdalenab@praha3.cz, tel.: 222 116 569

POPIS STÁVAJÍCÍHO STAVU

V současné době jsou byty přidělovány na základě rozhodnutí RMČ po předchozím projednání a
doporučení Komise pro byty a nebytové prostory. Komise projednává žádosti o byt individuálně
a řídí se názory jednotlivých členů. Výsledkem tohoto procesu je hlasování o přidělení, resp.
nepřidělení bytu.
POPIS CÍLOVÉHO STAVU

Na základě zpracované studie „Odhad potřebnosti a finanční udržitelnosti podpory bydlení MČ
Praha 3“ bude zpracována Koncepce sociálního bydlení, která jasně určí kritéria, na jejichž
základě bude MČ upřednostňovat cílové skupiny obyvatel. Těmi jsou zejména senioři,
nízkopříjmové domácnosti, skupiny diskriminované na trhu bydlení, lidé bez domova či
v akutním ohrožení ztráty bydlení, veřejní zaměstnanci, či osoby potřebné z důvodu hodných
zvláštního zřetele.
PLÁNOVANÉ PŘÍNOSY A NÁKLADY V PROVOZNÍ FÁZI
PLÁNOVANÝ NEPENĚŽNÍ PŘÍNOS
Vyřešení tíživé životní situace cílových skupin obyvatel.

ZDŮVODNĚNÍ REALIZACE PROJEKTU
Cílem Koncepce je zprůhlednění pravidel pro přidělování bytů.
Cílovými skupinami jsou zejména:
senioři
nízkopříjmové domácnosti
skupiny diskriminované na trhu bydlení
lidé bez domova či v akutním ohrožení ztráty bydlení
veřejní zaměstnanci
osoby potřebné z důvodu hodných zvláštního zřetele.
MÍSTO REALIZACE PROJEKTU
Celé území MČ.

HARMONOGRAM REALIZACE
FÁZE

OD (mm.rrrr)

DO (mm.rrrr)

PŘÍPRAVNÁ FÁZE

2013

2014

REALIZAČNÍ FÁZE

2014

2015

Poznámka:

ROZPOČET
ROK
dosavadní náklady
2015
2016
2017
2018
2019
Celkem
Poznámka

Výdaje (v tis. Kč)
ROK
587 dosavadní příjmy
0 2015
2016
2017
2018
2019
587 Celkem

Příjmy (v tis. Kč)

POPIS AKTUÁLNÍHO STAVU:
V současné době je zpracována studie „Odhad potřebnosti a finanční udržitelnosti podpory
bydlení MČ Praha 3“. Na ni navazuje „Koncepce“, která je ve stadiu projednávání. Ve spolupráci
se SMP bude dokončeno zmapování volných bytů, vyčlenění bytů pro sociální bydlení a v roce
2015 se začne podle nové koncepce postupovat.
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NÁZEV AKCE

Obecní bytový fond
P
ODBOR
Odbor bytů a nebytových prostor
PŘEDKLÁDÁ

KONTAKTNÍ OSOBA

Gregor (hospodaření s byty), Materna (finance, RNDr. Magdalena Benešová
privatizace)
magdalenab@praha3.cz
POPIS STÁVAJÍCÍHO STAVU:
V současné době má MČ Praha 3 cca 3.000 bytů.
Od roku 2008 probíhá privatizace bytového fondu formou prodeje po jednotlivých jednotkách.
Od roku 2012 postupuje prodej v souladu s rámcovým harmonogramem přípravy jednotlivých
bytových domů k prodeji v rámci privatizace bytového fondu Městské části Praha 3, schváleným
usnesením RMČ č. 628 ze dne 31. 10. 2012.
Vzhledem k plánované privatizaci všech domů je třeba do budoucna zachovat určitý počet bytů,
které nebudou nikdy prodány a budou použity k řešení kritické situace převážně sociálně
slabších obyvatel zdejší MČ. Do tohoto fondu by měly být zahrnuty i byty v dispozici a.s. Správa
zbytkového majetku.
POPIS CÍLOVÉHO STAVU:
Cílem projektu je pokračování v prodeji bytových jednotek tak, aby probíhal v souladu s novou
právní úpravou občanského zákoníku a k němu navazujících právních předpisů.
Zároveň s tím bude vytvořen fond cca 1.000 bytů, které nebudou nikdy privatizovány, resp.
budou pronajímány podle jasně stanovených kritérií a to převážně sociálně či zdravotně
znevýhodněným občanům Prahy 3.
Neméně důležitým cílem je sloučení všech bytů, tedy i bytů v dispozici a.s. Správa zbytkového
majetku, pod jednu správu. Tím bude zajištěno efektivnější nakládání s byty, které budou
postupně rekonstruovány do standardizovaného stavu.
PLÁNOVANÉ PŘÍNOSY A NÁKLADY V PROVOZNÍ FÁZI
Přínosem jsou příjmy plynoucí do rozpočtu z privatizace bytového fondu.
Náklady v počáteční fázi projektu jsou spojeny pouze s opravou vyčleněných bytů.
PLÁNOVANÝ NEPENĚŽNÍ PŘÍNOS
vyřešení kritické situace sociálně slabých, či zdravotně znevýhodněných občanů
sloučení všech bytů pod jednu správu

postupná rekonstrukce bytů do standardizovaného stavu
spokojenost občanů s možností zajištění vlastního bydlení
snížení migrace občanů městské části
ZDŮVODNĚNÍ REALIZACE PROJEKTU
efektivnější správa obecního majetku
vytvoření bytového fondu, který nebude nikdy privatizován.
Cílovou skupinou tohoto projektu jsou občané, kteří si nejsou schopni z důvodů převážně
sociálních, resp. zdravotních zajistit bydlení vlastními silami.
Prodej bytových jednotek oprávněným nájemcům přinese značný příliv finančních
prostředků do rozpočtu městské části a současně zajistí i stabilitu a spokojenost občanů, kteří
jsou dlouhodobými nájemci bytů v majetku městské části.
Cílovou skupinou pro příští rok jsou oprávnění nájemci cca 500 bytů.
MÍSTO REALIZACE PROJEKTU
Celé území MČ Praha 3.
HARMONOGRAM REALIZACE
FÁZE

OD (mm.rrrr)

DO (mm.rrrr)

PŘÍPRAVNÁ FÁZE

11.2013

1.2015

REALIZAČNÍ FÁZE

1.2015

12.2015

Poznámka:
ROZPOČET
ROK
Výdaje (v tis. Kč)
dosavadní náklady
2015
2016
2017
2018
2019
Celkem
0
Poznámka: bez dopadu na rozpočet.

ROK
dosavadní příjmy
2015
2016
2017
2018
2019
Celkem

Příjmy (v tis. Kč)

POPIS AKTUÁLNÍHO STAVU:
Obecní bytový fond vznikl, obsahuje cca 200 bytů. Jsou ve správě SMP a byly zahájeny
rekonstrukční práce. Fond bude postupně rozšířen až k cílovému stavu cca 1000 bytů.
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NÁZEV AKCE

Program nakládání s ateliéry
ODBOR
Odbor bytů a nebytových prostor
PŘEDKLÁDÁ

KONTAKTNÍ OSOBA

Vítkovská (hospodaření s nebytovými
prostorami)

Ilona Smolagová
ilonas@praha3.cz, tel.: 222 116 570

1.1.1.1.1 POPIS STÁVAJÍCÍHO STAVU:
V současné době disponuje MČ zhruba sto ateliéry. Tyto prostory nebudou zařazeny do
privatizace, resp. budou jedním ze zdrojů příjmů MČ. Ateliéry jsou pronajímány na základě
rozhodnutí RMČ po předběžném doporučení Komise pro byty a nebytové prostory. Podmínkou
pro pronajmutí ateliéru je doložení umělecké, či tvůrčí činnosti, kterou hodlá žadatel v těchto
prostorách vykonávat. Hlavním kritériem pro výběr budoucího nájemce je kromě nabídnuté
ceny za pronájem i jeho tvůrčí činnost.
V roce 2014 bylo vyčleněno 5 ateliérů pro začínající umělce. Nastavena byla nová kritéria pro
uzavírání nových nájemních smluv i aktualizaci již platných.
POPIS CÍLOVÉHO STAVU:
Cílem projektového záměru je aktualizace již uzavřených nájemních smluv a nastavení kritérií
tak, aby mohli být uspokojeny potřeby i mladých, začínajících autorů. Stávajícím nájemcům
ateliérů pak koncipovat nájemní smlouvy tak, aby měli zaručenu dostatečnou právní ochranu a
klid pro uměleckou tvorbu.
PLÁNOVANÉ PŘÍNOSY A NÁKLADY V PROVOZNÍ FÁZI

PLÁNOVANÝ NEPENĚŽNÍ PŘÍNOS
Podpora mladých umělců
Právní jistota nájemců ateliérů
ZDŮVODNĚNÍ REALIZACE PROJEKTU

Podpora umělců, začínajících i renomovaných.
Potvrzení dobrého jména Prahy 3 ve vztahu k tvůrčí činnosti.
Cílovou skupinou jsou umělci i občané Prahy 3.
MÍSTO REALIZACE PROJEKTU
Celé území MČ.

HARMONOGRAM REALIZACE
FÁZE

OD

DO

REALIZAČNÍ FÁZE

2014

2014

REALIZAČNÍ FÁZE

2015

2015

Poznámka:
V roce 2015 bude pokračovat aktualizace smluv podle nových zásad. V pořadníku je cca 20
zájemců.

ROZPOČET
ROK
dosavadní náklady
2015
2016
2017
2018
2019
Celkem
Poznámka

Výdaje (v tis. Kč)

ROK
dosavadní příjmy
2015
2016
2017
2018
2019
0 Celkem

Příjmy (v tis. Kč)

POPIS AKTUÁLNÍHO STAVU:
V roce 2014 bylo vyčleněno 5 ateliérů pro začínající umělce. Nastavena byla nová kritéria pro
uzavírání nových nájemních smluv i aktualizaci již platných. V roce 2015 bude navržený systém
znovu prověřen a proces aktualizace smluv bude pokračovat.
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NÁZEV AKCE

Program rozvoje fondu nebytových prostor
ODBOR
Odbor bytů a nebytových prostor
PŘEDKLÁDÁ

KONTAKTNÍ OSOBA

Vítkovská (hospodaření s nebytovými
prostorami)

Ilona Smolagová
ilonas@praha3.cz

POPIS STÁVAJÍCÍHO STAVU:
V současné době jsou nebytové prostory pronajímány na základě rozhodnutí RMČ po
předběžném doporučení Komise pro byty a nebytové prostory. Hlavním kritériem pro výběr
budoucího nájemce je především výše nabídnutého nájemného. Nebytové prostory jsou v mnoha
případech určeny k příliš specifickému účelu využití a jejich pronájem je tedy velmi
komplikovaný.
Nový systém pronájmu nebytových prostor připravuje kompetentní místostarosta. SMP pracuje
na propojení databáze nebytových prostor s pronajímatelem.
POPIS CÍLOVÉHO STAVU:
Cílem projektového záměru je zachování portfolia nebytových prostor jako zdroj příjmů MČ
a možnost využití těchto prostor pro služby a obchody ve prospěch obyvatel MČ, tedy možnost
preferovat chybějící službu, či obchod.
Dalším cílem je dosáhnout, ve spolupráci s odborem výstavby, širšího účelu využití, tak aby byly
nebytové prostory snáze pronajmutelné .
Neméně důležité je vytvoření pasportu každého nebytového prostoru.
PLÁNOVANÉ PŘÍNOSY A NÁKLADY V PROVOZNÍ FÁZI

PLÁNOVANÝ NEPENĚŽNÍ PŘÍNOS
Zlepšení dostupnosti služeb a obchodů
Zvýšení výnosů z pronájmu nebytových prostorů
Ovlivnění spektra služeb a obchodů, tak aby vyhovovalo občanům MČ
Podpora neziskových organizací

ZDŮVODNĚNÍ REALIZACE PROJEKTU
Možnost podpory konkrétních služeb a obchodů.
Zvýšení výnosů z pronájmu nebytových prostorů.
Zachování všech potřebných i nevýdělečných činností.
Cílovou skupinou jsou občané Prahy 3.
MÍSTO REALIZACE PROJEKTU
Celé území MČ.

HARMONOGRAM REALIZACE
FÁZE

OD (mm.rrrr)

DO (mm.rrrr)

REALIZAČNÍ FÁZE

2014

2014

REALIZAČNÍ FÁZE

2015

2015

Poznámka:

ROZPOČET
ROK
dosavadní náklady
2015
2016
2017
2018
2019
Celkem
Poznámka

Výdaje (v tis. Kč)

ROK
dosavadní příjmy
0 2015
2016
2017
2018
2019
0 Celkem

Příjmy (v tis. Kč)

POPIS AKTUÁLNÍHO STAVU:
Nový systém pronajímání nebytových prostor byl zpracován a v roce 2015 je nově zaváděn.
Probíhá postupná revize a aktualizace nájemních smluv.
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NÁZEV AKCE

Stavební úprava přechodu pro chodce na křižovatce Pod Lipami x V Zahrádkách
ODBOR
Odbor dopravy
PŘEDKLÁDÁ

KONTAKTNÍ OSOBA

Vítkovská (doprava)

Ing. Martin Vančura
martinv@praha3.cz
222 116 403

POPIS STÁVAJÍCÍHO STAVU:
Uvedený přechod pro chodce je hojně využívaný přechod pro příchod z oblasti Vackova na
tramvaje MHD. Současně jde o přechod v bezprostřední blízkosti základní školy. Přechod je
sice dostatečně zvýrazněn dopravním značením, nicméně fyzické zpomalení dopravy není
provedeno.
POPIS CÍLOVÉHO STAVU:
Cílem je stavební úprava přechodu – zvýšený přechod na zpomalovacím prahu, která zajistí
fyzické zpomalení dopravy v inkriminovaném místě.
PLÁNOVANÉ PŘÍNOSY A NÁKLADY V PROVOZNÍ FÁZI
V provozní fázi nebudou žádné finanční přínosy ani náklady. Akce je realizována převodem
finančních prostředku na TSK hl.m. Prahy, která dále zajišťuje veškeré činnosti včetně
samotného provozu.
PLÁNOVANÝ NEPENĚŽNÍ PŘÍNOS
Zvýšení bezpečnosti pohybu chodců.
ZDŮVODNĚNÍ REALIZACE PROJEKTU
MČ Praha 3 dlouhodobě podporuje zvyšování bezpečnosti pohybu chodců. Při této činnosti
vychází jak z analýzy na téma bezpečného pohybu chodců na území MČ Praha 3, kterou má
zpracovánu, tak i z konkrétních požadavků občanů, občanských sdružení a aktivit a dalších

subjektů. Požadavek na realizaci úprav přechodu v daném místě vychází z opakovaných
požadavků rodičů dětí navštěvujících blízkou ZŠ.
MÍSTO REALIZACE PROJEKTU
Křižovatka Pod Lipami x V Zahrádkách, Praha 3

HARMONOGRAM REALIZACE
FÁZE

OD

DO

PŘÍPRAVNÁ FÁZE

1.7.2015

31.10.2015

REALIZAČNÍ FÁZE

1.7.2016

31.8.2016

Poznámka:

ROZPOČET
ROK
dosavadní náklady
2015
2016
2017
2018
2019
Celkem
Poznámka

Výdaje (v tis. Kč)

ROK
0 dosavadní příjmy
700 2015
2016
2017
2018
2019
700 Celkem

Příjmy (v tis. Kč)

POPIS AKTUÁLNÍHO STAVU:
Existuje záměr této úpravy. V roce 2015 se předpokládá vypracování projektové
dokumentace a získání příslušných povolení.

0
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NÁZEV AKCE

Stavební úprava křižovatky Na Vrcholu x V Domově
ODBOR
Odbor dopravy
PŘEDKLÁDÁ

KONTAKTNÍ OSOBA

Vítkovská (doprava)

Ing. Martin Vančura, OD
martinv@praha3.cz
222 116 403

POPIS STÁVAJÍCÍHO STAVU:
Prostor křižovatky Na Vrcholu x V Domově je velmi rozlehlý a obtížně přehledný, bez
možnosti jasného vymezení pěších vazeb. To působí potíže jak v dopravě automobilové, tak
především při pohybu pěších. To je s ohledem na blízkost mateřské i základní školy
nevyhovující.

POPIS CÍLOVÉHO STAVU:
Cílem je stavební úprava křižovatky, která dopravní situaci v místě zpřehlední a zajistí
bezpečný pohyb chodců.

PLÁNOVANÉ PŘÍNOSY A NÁKLADY V PROVOZNÍ FÁZI

V provozní fázi nebudou žádné finanční přínosy ani náklady. Akce je realizována převodem
finančních prostředku na TSK hl. m. Prahy, která dále zajišťuje veškeré činnosti včetně
samotného provozu.
PLÁNOVANÝ NEPENĚŽNÍ PŘÍNOS
Zvýšení bezpečnosti dopravy se zaměřením na pohyb chodců.

ZDŮVODNĚNÍ REALIZACE PROJEKTU
MČ Praha 3 dlouhodobě podporuje zvyšování bezpečnosti pohybu chodců. Při této činnosti
vychází jak z analýzy na téma bezpečného pohybu chodců na území MČ Praha 3, kterou má
zpracovánu, tak i z konkrétních požadavků občanů, občanských sdružení a aktivit a dalších
subjektů. Požadavek na realizaci úprav křižovatky vychází z iniciativy „Bezpečná cesta do
školky“.
MÍSTO REALIZACE PROJEKTU
Křižovatka Na Vrcholu x V Domově, Praha 3

HARMONOGRAM REALIZACE
FÁZE

OD

DO

PŘÍPRAVNÁ FÁZE

1.2014

6.2014

REALIZAČNÍ FÁZE
Poznámka:

1.6.2015

31.10.2017

ROZPOČET
ROK
dosavadní náklady
2015
2016
2017
2018
2019
Celkem
Poznámka

Výdaje (v tis. Kč)
ROK
400 dosavadní příjmy
2015
2016
3 910 2017
2018
2019
4 310 Celkem

Příjmy (v tis. Kč)
0

POPIS AKTUÁLNÍHO STAVU:
Vydáno pravomocné stavební povolení. Výsledný návrh po úpravách však neodpovídá
původnímu záměru a řídící skupina doporučuje předložit jej k projednání dopravní komisi.
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NÁZEV AKCE

Zklidnění dopravy a zvýšení bezpečnosti komunikace Jana Želivského
ODBOR
Odbor dopravy
PŘEDKLÁDÁ
Vítkovská (doprava)

KONTAKTNÍ OSOBA
Ing. Martin Vančura, OD
martinv@praha3.cz
222 116 403

POPIS STÁVAJÍCÍHO STAVU:
Komunikace Jana Želivského je dopravně nejzatíženější komunikací na území MČ Praha 3.
Denně zde projede cca 35 000 vozidel. V kombinaci s dopravně technickým stavem (2 jízdní
pruhy pro každý směr jízdy + tramvajová trať) jsou pak vytvářeny velmi nepříznivé podmínky
pro pohyb pěších či cyklistů. Komunikace vykazuje také vysokou míru nehodovosti včetně
nehod se smrtelnými následky.
POPIS CÍLOVÉHO STAVU:
Cílem je realizovat dopravně-organizační ale i stavební úpravy komunikace, které povedou ke
zvýšení bezpečnosti chodců a cyklistů, dopravnímu zklidnění ulice a posílení její funkce jako
městského obytného prostoru.
PLÁNOVANÉ PŘÍNOSY A NÁKLADY V PROVOZNÍ FÁZI
V provozní fázi nebudou žádné finanční přínosy ani náklady
PLÁNOVANÝ NEPENĚŽNÍ PŘÍNOS
Zvýšení bezpečnosti chodců a cyklistů, dopravní zklidnění ulice a posílení její funkce jako
městského obytného prostoru.
ZDŮVODNĚNÍ REALIZACE PROJEKTU
MČ Praha 3 dlouhodobě podporuje zvyšování bezpečnosti pohybu chodců a cyklistů.
Současně se snaží o zklidňování dopravy. Řešení této problematiky na nejproblematičtější
komunikaci na území MČ Praha 3 je tedy logickou prioritou. Cílem je snížení intenzity
dopravy, snížení počtu dopravních nehod a zvýšení bezpečnosti provozu na komunikaci
Jana Želivského.

MÍSTO REALIZACE PROJEKTU
Jana Želivského, Praha 3
HARMONOGRAM REALIZACE
FÁZE

OD

DO

PŘÍPRAVNÁ FÁZE

1.1.2015

30.12.2015

REALIZAČNÍ FÁZE

1.1.2016

31.12.2017

Poznámka:

ROZPOČET
ROK
dosavadní
náklady
2015
2016
2017
2018
2019
Celkem
Poznámka

Výdaje (v tis. Kč)
200
0
5 000
5 000

10 700

ROK

Příjmy (v tis. Kč)

dosavadní příjmy

0

2015
2016
2017
2018
2019
Celkem

POPIS AKTUÁLNÍHO STAVU:
V současné době je zpracována studie a osazeny značky snižující rychlost v některých
místech na 30 km/hod.
V prvním pololetí roku 2015 se předpokládá vypracování projektových dokumentací a
získání příslušných povolení pro řešení konkrétních míst předmětné komunikace
vytipovaných studií zpracovanou v roce 2014.
V průběhu let 2016 -2017 by mělo dojít k samotné realizaci.
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NÁZEV AKCE

Analýza dopravně bezpečnostního
komunikacích MČ Praha 3

stavu

přechodů

pro

chodce

na

vybraných

ODBOR
OD
PŘEDKLÁDÁ
Vítkovská (doprava)

KONTAKTNÍ OSOBA
Ing. Martin Vančura, OD
martinv@praha3.cz
222 116 403

POPIS STÁVAJÍCÍHO STAVU:
V roce 2009 si nechala MČ Praha 3 zpracovat Analýzu dopravně bezpečnostního stavu přechodů
pro chodce na dopravně významných komunikacích a na komunikacích v blízkosti školních
zařízení. Na základě této analýza jsou postupně upravovány ty přechody pro chodce, které byly
touto analýzou označeny jako nebezpečné či nedostatečně zajištěné.
POPIS CÍLOVÉHO STAVU:
Vzhledem k neustále se vyvíjejícím požadavkům na bezpečnost a bezbariérovost přechodů pro
chodce se jeví jako nezbytné zpracovat aktuální analýzu přechodů pro chodce. Tato analýza by
měla především vybrat ty přechody pro chodce, jejichž dopravně bezpečnostní úpravy jsou
nezbytné. Na základě této analýzy bude dále pokračováno v úpravách jednotlivých přechodů pro
chodce.
PLÁNOVANÉ PŘÍNOSY A NÁKLADY V PROVOZNÍ FÁZI
V provozní fázi nebudou žádné finanční přínosy ani náklady.
PLÁNOVANÝ NEPENĚŽNÍ PŘÍNOS
Na základě této analýzy bude dále pokračováno v úpravách jednotlivých přechodů pro chodce.
ZDŮVODNĚNÍ REALIZACE PROJEKTU
Vzhledem k neustále se vyvíjejícím požadavkům na bezpečnost a bezbariérovost přechodů pro
chodce se jeví jako nezbytné aktualizovat analýzu přechodů pro chodce zpracovanou v roce
2009.

MÍSTO REALIZACE PROJEKTU
MČ Praha 3
HARMONOGRAM REALIZACE
FÁZE

OD

DO

PŘÍPRAVNÁ FÁZE

1.4.2015

1.6.2015

REALIZAČNÍ FÁZE

1.7.2015

1.10.2015

Poznámka

ROZPOČET
ROK
dosavadní náklady
2015
2016
2017
2018
2019
Celkem
Poznámka

Výdaje (v tis. Kč)

ROK
0 dosavadní příjmy
200 2015
2016
2017
2018
2019
Celkem

Příjmy (v tis. Kč)

POPIS AKTUÁLNÍHO STAVU

Po schválení rozpočtu na rok 2015 budou vyzvány společnosti k předložení nabídek na
zpracování analýzy.

0
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NÁZEV AKCE

Analýza dopravně bezpečnostního stavu přechodů před vybranými ZŠ a MŠ
ODBOR
Odbor dopravy
PŘEDKLÁDÁ

KONTAKTNÍ OSOBA

Vítkovská (doprava)

Ing. Martin Vančura, OD
martinv@praha3.cz
222 116 403

POPIS STÁVAJÍCÍHO STAVU:
Na MČ Praha 3 se obracejí jak představitelé školních zařízení, tak i rodiče žáků jednotlivých
školních zařízení s žádosti o zajištění vyšší bezpečnosti silničního provozu s důrazem na
bezpečnost na přechodech pro chodce.
POPIS CÍLOVÉHO STAVU:
Zpracování detailní analýzy dopravně bezpečnostního stavu před jednotlivými školními
zařízeními včetně návrhů řešení zjištěných nedostatků. Na jejím základě by mělo docházet
k úpravám těchto lokalit.
PLÁNOVANÉ PŘÍNOSY A NÁKLADY V PROVOZNÍ FÁZI
V provozní fázi nebudou žádné finanční přínosy ani náklady.
PLÁNOVANÝ NEPENĚŽNÍ PŘÍNOS
Na základě této analýzy budou realizována dopravní opatření před jednotlivými školními
zařízeními.
ZDŮVODNĚNÍ REALIZACE PROJEKTU
Na MČ Praha 3 se obracejí jak představitelé školních zařízení, tak i rodiče žáků jednotlivých
školních zařízení s žádosti o zajištění vyšší bezpečnosti silničního provozu s důrazem na
bezpečnost na přechodech pro chodce.
MÍSTO REALIZACE PROJEKTU
Okolí školních zařízení na území MČ Praha 3.

HARMONOGRAM REALIZACE
FÁZE

OD

DO

PŘÍPRAVNÁ FÁZE

1.4.2015

1.6.2015

REALIZAČNÍ FÁZE

1.7.2015

1.10.2015

Poznámka:

ROZPOČET
ROK
dosavadní náklady
2015
2016
2017
2018
2019
Celkem
Poznámka

Výdaje (v tis. Kč)

ROK
0 dosavadní příjmy
150 2015
2016
2017
2018
2019
Celkem

Příjmy (v tis. Kč)
0

POPIS AKTUÁLNÍHO STAVU:

Po schválení rozpočtu na rok 2015 budou vyzvány společnosti k předložení nabídek na
zpracování jednotlivých analýz.
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NÁZEV AKCE

Úprava přechodů pro chodce v křižovatce Jeseniova x Tovačovského
ODBOR
OD
PŘEDKLÁDÁ

KONTAKTNÍ OSOBA

Vítkovská (doprava)

Ing. Martin Vančura, OD
martinv@praha3.cz
222 116 403

POPIS STÁVAJÍCÍHO STAVU:
Jedná se o křižovatku se dvěma přechody pro chodce v blízkosti školy na nám. Barikád. Stav
přechodů pro chodce zdaleka neodpovídá současným požadavkům na bezpečné přechody.
POPIS CÍLOVÉHO STAVU:
Úprava přechodů pro chodce v daném místě tak, aby odpovídaly současným požadavků a došlo
ke zvýšení bezpečnosti provozu na pozemních komunikacích.
PLÁNOVANÉ PŘÍNOSY A NÁKLADY V PROVOZNÍ FÁZI
V provozní fázi nebudou žádné finanční přínosy ani náklady.
PLÁNOVANÝ NEPENĚŽNÍ PŘÍNOS
Zvýšení bezpečnosti na přechodech pro chodce v dané lokalitě.
ZDŮVODNĚNÍ REALIZACE PROJEKTU
Jedná se o křižovatku se dvěma přechody pro chodce v blízkosti školy na nám. Barikád. Stav
přechodů pro chodce zdaleka neodpovídá současným požadavkům na bezpečné přechody.
Situaci je nutno zlepšit stavebními úpravami v daném místě.
MÍSTO REALIZACE PROJEKTU
Křižovatka Jeseniova x Tovačovského

HARMONOGRAM REALIZACE
FÁZE

OD

DO

PŘÍPRAVNÁ FÁZE

1.4.2015

30.8.2015

REALIZAČNÍ FÁZE

1.9.2015

31.10.2015

Poznámka:

ROZPOČET
ROK
dosavadní náklady
2015
2016
2017
2018
2019
Celkem
Poznámka

Výdaje (v tis. Kč)

ROK
0 dosavadní příjmy
1 80O 2015
2016
2017
2018
2019
Celkem

Příjmy (v tis. Kč)
0

POPIS AKTUÁLNÍHO STAVU:
Prozatím existuje pouze záměr realizace, který v případě schválení rozpočtu bude možné
realizovat v letošním roce.
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NÁZEV AKCE

Prověření možností zlepšení dopravní obslužnosti (znovuzavedení tramvajové dopravy do
Husitské a Koněvovy ulice, zavedení autobusové dopravy mezi dolním Žižkovem a Jiřího
z Poděbrad)
ODBOR
OD
PŘEDKLÁDÁ

KONTAKTNÍ OSOBA

Vítkovská (doprava)

Ing. Martin Vančura, OD
martinv@praha3.cz
222 116 403

POPIS STÁVAJÍCÍHO STAVU:
Dopravní řešení Husitské a Koněvovy ulice je nevyhovující, autobusy zaznamenávají
v dopravních kongescích velká zpoždění a současné urbanistické řešení je vnímáno velmi
nepříznivě. Zlepšení dopravní obslužnosti by mohlo přinést jiné dopravní řešení. Často bývá
navrhováno znovuzavedení tramvajové dopravy do Husitské a Koněvovy ulice, které je tedy
vhodné prověřit.
Dále občané postrádají přímé spojení MHD mezi oblastí tzv. dolního Žižkova a oblastí nám. Jiřího
z Poděbrad. To je komplikace především pro starší a špatně pohyblivé obyvatele a vedení
radnice doporučuje prověřit možnost zavedení autobusové dopravy mezi dolním Žižkovem a
Jiřího z Poděbrad.
POPIS CÍLOVÉHO STAVU:
MČ Praha 3 bude mít k dispozici podklady pro úvahy o znovuzavedení TT a případné zlepšení
dopravní a urbanistické situace v ulicích Koněvova a Husitská. Bude k dispozici studie zavedení
nové linky MHD s ekologickým provozem zajišťující chybějící spojení.
PLÁNOVANÉ PŘÍNOSY A NÁKLADY V PROVOZNÍ FÁZI
ROPID požadoval, aby provoz linky byl částečně financován z prostředků MČ Praha 3. Bude
nutno vyvolat jednání s organizací ROPID o výši této spoluúčasti.
PLÁNOVANÝ NEPENĚŽNÍ PŘÍNOS
Zlepšení dopravní a urbanistické situace v ulicích Koněvova a Husitská. Zvýšený komfort MHD
pro staré a špatně pohyblivé občany Praha 3.

ZDŮVODNĚNÍ REALIZACE PROJEKTU
V současné době chybí přímé spojení MHD mezi oblastí tzv. dolního Žižkova a oblastí nám.
Jiřího z Poděbrad. To je komplikace především pro starší a špatně pohyblivé občany.
MÍSTO REALIZACE PROJEKTU
MČ Praha 3
HARMONOGRAM REALIZACE
FÁZE
PŘÍPRAVNÁ FÁZE
REALIZAČNÍ FÁZE

OD

DO

1.4.2015

31.12.2015

1.1.2016

Poznámka: V přípravné fázi by mělo dojít především k jednání s HMP, resp. IPR, Dopravním
podnikem a organizací ROPID ke zpracování studií úprav dopravního řešení ulic Husitská a
Koněvova a ke způsobu a trase vedení autobusové linky mezi dolním Žižkovem a nám. Jiřího z
Poděbrad.

ROZPOČET
ROK
Výdaje (v tis. Kč)
ROK
Příjmy (v tis. Kč)
dosavadní náklady
0 dosavadní příjmy
0
2015
200 2015
2016
2016
2017
2017
2018
2018
2019
2019
Celkem
Celkem
Poznámka: Výši nákladů pro další roky bude možno určit až po jednání s organizací ROPID a
dalšími.
POPIS AKTUÁLNÍHO STAVU:

Po schválení rozpočtu na rok 2015 budou zadány příslušné studie, na jejichž základě mohou být
dopracovány další kroky.
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NÁZEV AKCE

Rozšíření parkovacích zón na celé území Prahy 3
ODBOR
OD
PŘEDKLÁDÁ

KONTAKTNÍ OSOBA

Vítkovská (doprava)

Ing. Martin Vančura, OD
martinv@praha3.cz
222 116 403

POPIS STÁVAJÍCÍHO STAVU:
Zóna placeného stání (ZPS) je zavedena pouze na části území MČ Praha 3. Do ZPS není zahrnuta
oblast Jarova, která je tak zatížena neúměrným počtům parkujících vozidel.
POPIS CÍLOVÉHO STAVU:
Zavedení ZPS na celém území MČ Praha 3.
PLÁNOVANÉ PŘÍNOSY A NÁKLADY V PROVOZNÍ FÁZI
Výnosy ZPS z této oblasti lze odhadovat na cca 3-4 mil. Kč.
PLÁNOVANÝ NEPENĚŽNÍ PŘÍNOS
Regulace dopravy v klidu.
ZDŮVODNĚNÍ REALIZACE PROJEKTU
Opakované požadavky obyvatel MČ Praha 3 na zavedení ZPS na celém území MČ Praha 3.
MÍSTO REALIZACE PROJEKTU
Oblast Jarova
HARMONOGRAM REALIZACE
FÁZE

OD

DO

PŘÍPRAVNÁ FÁZE

1.4.2015

30.8.2015

REALIZAČNÍ FÁZE

1.9.2015

30.9.2015.

Poznámka:

ROZPOČET
ROK
dosavadní náklady
2015
2016
2017
2018
2019
Celkem
Poznámka

Výdaje (v tis. Kč)

ROK
0 dosavadní příjmy
100 2015
2016
2017
2018
2019
Celkem

POPIS AKTUÁLNÍHO STAVU:

Kompletně zpracovaný projekt rozšíření ZPS má MČ Praha 3 k dispozici.

Příjmy (v tis. Kč)
0
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NÁZEV AKCE

Projekt Více světla více bezpečí
ODBOR
OD
PŘEDKLÁDÁ

KONTAKTNÍ OSOBA

Vítkovská (doprava)

Ing. Martin Vančura, OD
martinv@praha3.cz
222 116 403

POPIS STÁVAJÍCÍHO STAVU:
V současné době nejsou při rekonstrukci křižovatek a přechodů pro chodce využívány všechny
možnosti nových technologií.
POPIS CÍLOVÉHO STAVU:
Na základě studie mapující stávající stav přechodů (karta 38) vytipovat přechody, u nichž je
možné v rámci jejich rekonstrukce využívat nových technologických možností, konkrétně
přisvětlení, interakce upozorňující řidiče na přítomnost přecházejících chodců.
PLÁNOVANÉ PŘÍNOSY A NÁKLADY V PROVOZNÍ FÁZI
MČ Praha 3 neponese žádné další náklady.
PLÁNOVANÝ NEPENĚŽNÍ PŘÍNOS
Zvýšení bezpečnosti na přechodech pro chodce a v nehodových místech.
ZDŮVODNĚNÍ REALIZACE PROJEKTU
V cílech Strategického plánu rozvoje MČ P3 je zvyšování kvality obytných funkcí a zlepšování
podmínek pro bydlení na území MČ Praha 3.
MÍSTO REALIZACE PROJEKTU
MČ Praha 3

HARMONOGRAM REALIZACE
FÁZE

OD

DO

PŘÍPRAVNÁ FÁZE
REALIZAČNÍ FÁZE
Poznámka:

ROZPOČET
ROK
dosavadní náklady
2015
2016
2017
2018
2019
Celkem
Poznámka

Výdaje (v tis. Kč)

ROK
0 dosavadní příjmy
0 2015
2016
2017
2018
2019
Celkem

Příjmy (v tis. Kč)
0

POPIS AKTUÁLNÍHO STAVU:

Projekt je ve stadiu záměru. Pro přípravu potřebných opatření a vyčíslení potřebných nákladů
je potřebná spolupráce s BESIP, TSK, ELTODO, IPR.
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NÁZEV AKCE
Osazení výtvarných děl na vrchu Vítkov a na dalších veřejných prostranstvích Prahy 3
ODBOR
Odbor kultury
PŘEDKLÁDÁ

KONTAKTNÍ OSOBA

Bellu (kultura)

PhDr. Eva Hájková, odbor kultury
evaha@praha3.cz
222 116 251

POPIS STÁVAJÍCÍHO STAVU:

Vrch Vítkov je dlouhodobě považován za významný veřejný prostor vhodný pro oživení
vytvořením neotřelého muzea současné plastiky, a to umisťováním výtvarných děl podél hlavní
příjezdové cesty k Národnímu památníku na Vítkově. Radou městské části byl Usnesením č. 289
ze dne 23. 4. 2014 schválen Záměr pro umístění uměleckých děl na vrchu Vítkově – 1. ročník,
2014 a Zadání pro umístění uměleckých děl na vrchu Vítkově – 1. ročník, 2014, na jehož základě
hodnotící komise složená ze zástupců městské části, AVU, VŠUP a správních orgánů vybrala z 25
návrhů 3 k realizaci a dočasnému umístění na vrchu Vítkov. Obdobně bude postupováno
v případě vybraných veřejných prostranství.
POPIS CÍLOVÉHO STAVU:

Oživení vrchu Vítkova a veřejných prostranství Prahy 3, vytvoření jedinečné galerie současného
sochařského umění ve veřejném prostoru.
PLÁNOVANÉ PŘÍNOSY A NÁKLADY V PROVOZNÍ FÁZI
Náklady spojené se zpracováním projektových a dalších dokumentací, odměny odborné komisi a
tvůrcům návrhů.
Osazování a údržba plastik.
Předpoklad financování z rozpočtu MČ.
Spolufinancování AVU a VŠUP.
Lze uvažovat o financování z programů MK ČR a hl. .m. Prahou.

PLÁNOVANÝ NEPENĚŽNÍ PŘÍNOS
Osvěta v oblasti památkové péče
Prostor pro prezentaci uměleckých škol a kulturních institucí
ZDŮVODNĚNÍ REALIZACE PROJEKTU
Oživení vrchu Vítkov a veřejných prostranství
Vznik jedinečné galerie ve veřejném prostoru
Zviditelnění Prahy 3 a zvýšení její návštěvnosti.
MÍSTO REALIZACE PROJEKTU
Vrch Vítkov, MČ Praha 3

HARMONOGRAM REALIZACE
FÁZE

OD

DO

PŘÍPRAVNÁ FÁZE

1.1.2013

31.12.2013

REALIZAČNÍ FÁZE
Poznámka:

1.1.2014

31.12.2018

ROZPOČET
ROK
dosavadní náklady
2015
2016
2017
2018
2019
Celkem
Poznámka

Výdaje (v tis. Kč)
1 000
3 000
1 000
1 000
1 000
1 000
8 000

ROK
dosavadní příjmy
2015
2016
2017
2018
2019
Celkem

Příjmy (v tis. Kč)
0

POPIS AKTUÁLNÍHO STAVU:
V roce 2014 byla odbornou komisí vybrána 3 výtvarná díla k jednoroční provizorní instalaci,
z nichž jedno mělo být vybráno k trvalému osazení a odkoupení městskou částí.
V roce 2015 bude zvážen a dopracován další postup formou projektů oživování veřejných
prostranství na území MČ P3.
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NÁZEV AKCE
Spolupráce MČ Praha 3 se zahraničními partnery v oblasti kultury
ODBOR
Odbor kultury
PŘEDKLÁDÁ
Bellu (kultura)

KONTAKTNÍ OSOBA
PhDr. Eva Hájková, odbor kultury
evaha@praha3.cz
222 116 251

POPIS STÁVAJÍCÍHO STAVU:
Zástupce Polského institutu v Praze, pan Pavel Trojan,se obrátil na vedení městské části Praha 3
s nabídkou budoucí možné spolupráce mezi MČ Praha 3 a varšavskou čtvrtí "Praga" (MČ Praga Polnoc). Podnětem byla skutečnost, že obě tyto městské části mají mnoho společného a zájem o
spolupráci projevili i zástupci varšavské čtvrti. Následovala návštěva PhDr. Matěje Stropnického,
zástupce starostky v září 2012 ve Varšavě, kde se uskutečnila vstupní jednání o možné rámcové
spolupráci.
Polská strana předložený rámcový záměr spolupráce dále nekomentovala a z její strany městská
část dosud neobdržela odezvu. Vzhledem k okolnostem změn v tamní samosprávě nedošlo
k dalšímu kontaktu. Spolupráce poté ustala z důvodu změny politické reprezentace PragaPolnoc.
POPIS CÍLOVÉHO STAVU:
Uzavření rámcové smlouvy o spolupráci s dalšími zahraničními partnery.
PLÁNOVANÉ PŘÍNOSY A NÁKLADY V PROVOZNÍ FÁZI
Náklady spojené s realizací jednotlivých aktivit v konkrétních oblastech v rámci schváleného
rozpočtu MČ.
PLÁNOVANÝ NEPENĚŽNÍ PŘÍNOS
Vzájemné poznávání kultur, historie a společenského života
ZDŮVODNĚNÍ REALIZACE PROJEKTU
Vzájemné poznávání kultur, historie a společenského života, výběr vhodných partnerů podle
příbuzného „genia loci“
MÍSTO REALIZACE PROJEKTU
Praha 3

HARMONOGRAM REALIZACE
FÁZE

OD

DO

PŘÍPRAVNÁ FÁZE

1.9.2012

31.12.2013

REALIZAČNÍ FÁZE

1.1.2014

31.12.2018

Poznámka:

ROZPOČET
ROK
dosavadní náklady
2015
2016
2017
2018
2019
Celkem
Poznámka

Výdaje (v tis. Kč)
0
100
100
100
100
100
500

ROK
dosavadní příjmy
2015
2016
2017
2018
2019
Celkem

Příjmy (v tis. Kč)

Náklady z rozpočtu OK
POPIS AKTUÁLNÍHO STAVU:
Byla zahájena nová jednání s dalšími potenciálními partnery spolupráce v oblasti kultury.

0
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NÁZEV AKCE
Inovace dramaturgie příspěvkové organizace MČ Praha 3 – Atrium – koncertní a výstavní
síň
ODBOR
Odbor kultury
PŘEDKLÁDÁ

KONTAKTNÍ OSOBA

Bellu (kultura)

PhDr. Eva Hájková, odbor kultury
evaha@praha3.cz
222 116 251

POPIS STÁVAJÍCÍHO STAVU
Atrium- koncertní a výstavní síň má dlouhodobou dramaturgii postavenou v oblasti hudební na
realizaci koncertů převážně v přímé spolupráci s vystupujícími umělci. Převažují koncerty vážné
hudby, pevné místo má folklór, jazz a etnická hudba. Velká pozornost je věnována prezentaci
soudobé české i světové hudby. Zvláštní a trvalé místo zaujímají dopolední koncerty pro školy a
cyklus odpoledních sobotních koncertů se zvýhodněným vstupným pro seniory, děti a studenty.
V oblasti výstavnictví získala galerie po zásadní opravě v roce 2011 parametry moderního
výstavního prostoru. Byly precizovány a zveřejněny podmínky pro výběr zájemců a jejich
zařazení do výstavního plánu. Jistým omezením výběru je skutečnost, že výstavní činnost je úzce
propojena s činností koncertní, neboť rozhodnou část návštěvníků výstav tvoří právě účastníci
koncertů. Prostory Atria jsou rovněž využívány pro akce pořádané MČ Praha 3 a jsou
pronajímány pro aktivity jiných kulturních subjektů.
POPIS CÍLOVÉHO STAVU
Zásadní proměna dramaturgické skladby programu a jeho provázanosti. Využití Atria pro
prezentaci současnější, kritičtější a respektovanější umělecké tvorby, a to v oblasti výtvarného
umění i hudby v užším propojení než dosud. Významnou roli jako dosud bude mít zachování
využití prostor Atria pro školní aktivity.
PLÁNOVANÉ PŘÍNOSY A NÁKLADY V PROVOZNÍ FÁZI
Výnosy ze vstupného.
Náklady spojené s běžným provozem.

PLÁNOVANÝ NEPENĚŽNÍ PŘÍNOS
Přeměna Atria na kulturní centrum s celopražským, v určitém směru i s celostátním dosahem.
ZDŮVODNĚNÍ REALIZACE PROJEKTU
Potřeba dramaturgické inovace a většího zviditelnění příspěvkové organizace.
MÍSTO REALIZACE PROJEKTU (lokalizace projektu)
Atrium – koncertní a výstavní síň, Čajkovského 12
HARMONOGRAM REALIZACE (postup realizace projektu v datech splnění)
FÁZE

OD (dd.mm.rrrr)

DO (dd.mm.rrrr)

PŘÍPRAVNÁ FÁZE

1.6.2013

31.12.2013

REALIZAČNÍ FÁZE
Poznámka:

1.1.2013

31.12.2018

ROZPOČET
ROK
dosavadní náklady
2015
2016
2017
2018
2019
Celkem
Poznámka

Výdaje (v tis. Kč)

ROK
dosavadní příjmy
2015
2016
2017
2018
2019
Celkem

Příjmy (v tis. Kč)
0

Běžný rozpočet příspěvkové organizace
POPIS AKTUÁLNÍHO STAVU:
Vedením Atria a VŠUP byly zpracovány návrhy koncepčních změn, jejichž průnik se stane po
projednání základem nové dramaturgie příspěvkové organizace.

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR

46

NÁZEV AKCE
Kulturní centrum Za Žižkovskou vozovnou 18
ODBOR
Odbor kultury
PŘEDKLÁDÁ
Bellu (kultura)

KONTAKTNÍ OSOBA
PhDr. Eva Hájková, odbor kultury
evaha@praha3.cz
222 116 251

POPIS STÁVAJÍCÍHO STAVU:
V současné době probíhá transformace objektu Za Žižkovskou vozovnou 18 na Kulturní
centrum s pobočkou městské knihovny. Úprava interiéru v návaznosti na uvažované aktivity
byla projektanty připravována také ve spolupráci s Odborem kultury. Návaznost na Odbor
kultury bude zajištěna i personálně, vyčleněním 1 pracovního úvazku pro realizaci aktivit v
kulturním centru.
Po stanovení výčtu a charakteru aktivit bude stanovena detailní náplň a rozsah aktivit.
Rekonstrukce prostorů je v přípravě.
POPIS CÍLOVÉHO STAVU:
Kulturní centrum centrální čtvrtě hlavního města s širokou nabídkou rozmanitých žánrů, které
přitáhnou návštěvníky z jiných částí Prahy a vytvoří alternativní nabídku oproti tradičním
aktivitám dlouhodobě fungujícím v Praze 3. V neposlední řadě zvýšení kulturní nabídky pro
oblast Jarova v rámci MČ Praha 3, která je dlouhodobě opomíjena. ( Výstavy - prezentace ateliérů
výtvarníků, architektů, besedy, recitály, přednášky, komorní hudební a divadelní představení
různých žánrů, tematické a aktuální akce a kulturní infocentrum Prahy 3.)
PLÁNOVANÉ PŘÍNOSY A NÁKLADY V PROVOZNÍ FÁZI
Předběžné náklady se skládají ze mzdových nákladů cca 300.000,- Kč ročně + ostraha,
šatna na večerní programy (do 100.000,- Kč ročně), dále energie cca 350.000,- Kč za rok a
propagace v rámci stávajícího rozpočtu MČ.
Projekt bude financován z rozpočtu MČ Praha 3.
Plánované výnosy ze vstupného dle charakteru aktivit budou pravděpodobně odlišné
v jednotlivých letech. Střízlivý odhad pro předpokládané období je max. 30 tis. ročně

PLÁNOVANÝ NEPENĚŽNÍ PŘÍNOS

Vznik nového prostoru pro rozmanité kulturní aktivity od živého umění, přes výstavy k
osvětovým a vzdělávacím aktivitám
Výrazné rozšíření kulturní nabídky nejen v rámci Prahy 3
ZDŮVODNĚNÍ REALIZACE PROJEKTU
Vznik nového kulturního centra s širokým spektrem aktivit.
Rozšíření kulturní nabídky MČ související s úpravou Pobočky městské knihovny
MÍSTO REALIZACE PROJEKTU
Kulturní centrum Za Žižkovskou vozovnou 18
HARMONOGRAM REALIZACE
FÁZE

OD

DO

PŘÍPRAVNÁ FÁZE

1.1.2013

30.9.2014

REALIZAČNÍ FÁZE

1.10.2014

31.12.2019

Poznámka:

ROZPOČET
ROK
dosavadní náklady
2015
2016
2017
2018
2019
Celkem
Poznámka

Výdaje (v tis. Kč)
300
200
500
500
500
500
2 500

ROK
dosavadní příjmy
2015
2016
2017
2018
2019
Celkem

Příjmy (v tis. Kč)

Rozpočet nezahrnuje mzdové náklady a náklady na energie.
POPIS AKTUÁLNÍHO STAVU:
V roce 2015 probíhají přípravy rekonstrukce a bude řešeno vybavení interiérů.

0
30
30
30
30
30
150
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NÁZEV AKCE
Rozšíření dramaturgie příspěvkové organizace - Žižkovského divadla Járy Cimrmana
ODBOR
Odbor kultury
PŘEDKLÁDÁ
Bellu (kultura)

KONTAKTNÍ OSOBA
PhDr. Eva Hájková, odbor kultury
evaha@praha3.cz
222 116 251

POPIS STÁVAJÍCÍHO STAVU:
Žižkovské divadlo Járy Cimrmana se vyprofilovalo jako domovská scéna tří divadelních
profesionálních souborů. Prvním je Divadlo Járy Cimrmana, které na sebe váže největší
návštěvnost, avšak jeho soubor postupně stárne. Domovskou scénu má dále v ŽDJC také divadlo
Aqualung, a divadlo 3D Company. Jedná se o profesionální soubory, které hrají v divadle 3 - 5
krát měsíčně s repertoárem, který velmi citlivě doplňuje Divadlo Járy Cimrmana. V případě
Aqualungu se jedná dokonce o autorské divadlo, což je i DJC.
Čtvrtým souborem, který pravidelně hostuje v ŽDJC, je Divadlo A. Dvořáka Příbram. Soubor
tohoto divadla odehrává v ŽDJC v pražské premiéře všechny svoje premiérové tituly a mnohé z
nich zůstávají na repertoáru ŽDJC i několik let.
Neodmyslitelnou součástí dramaturgie divadla je tradiční přehlídka Žižkovská štace. Tato
přehlídka se pořádá třikrát v roce v pravidelných termínech a ve třech po sobě jdoucích dnech se
představí vždy jedno regionální profesionální divadlo. Vedle těchto stálých aktivit využívají
prostory ŽDJC i amatérská divadla a hudební a taneční.
POPIS CÍLOVÉHO STAVU:
Vytvoření a stabilizování náplně druhé dramaturgie divadla, zajišťující trvale vysokou
návštěvnost představení celopražského a mimopražského dosahu.
PLÁNOVANÉ PŘÍNOSY A NÁKLADY V PROVOZNÍ FÁZI
Trvale kladný hospodářský výsledek.
PLÁNOVANÝ NEPENĚŽNÍ PŘÍNOS
Vznik druhé výrazné dramaturgické osy divadla. Výrazné rozšíření kulturní nabídky nejen v
rámci Prahy 3.

ZDŮVODNĚNÍ REALIZACE PROJEKTU
Zachování významného postavení příspěvkové organizace
MÍSTO REALIZACE PROJEKTU
Žižkovské divadlo Járy Cimrmana

HARMONOGRAM REALIZACE
FÁZE

OD

DO

PŘÍPRAVNÁ FÁZE

1.1.2013

31.12.2013

REALIZAČNÍ FÁZE

1.1.2014

31.12.2019

Poznámka:

ROZPOČET
ROK
dosavadní náklady
2015
2016
2017
2018
2019
Celkem
Poznámka

Výdaje (v tis. Kč)

ROK
dosavadní příjmy
0 2015
2016
2017
2018
2019
Celkem

Příjmy (v tis. Kč)
0

Běžný rozpočet příspěvkové organizace.
POPIS AKTUÁLNÍHO STAVU:
V současné době se hledá způsob financování a využití prostor za spoluúčasti MČ na základě
zpracovaného management plánu.
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NÁZEV AKCE

Kostel Nejsvětějšího Srdce Páně – podpora nominačních aktivit souvisejících se zápisem
na Seznam světového kulturního dědictví UNESCO
ODBOR
OK
PŘEDKLÁDÁ

KONTAKTNÍ OSOBA

Bellu (kultura)

PhDr. Eva Hájková, odbor kultury
evaha@praha3.cz
222 116 251

POPIS STÁVAJÍCÍHO STAVU:
MČ Praha 3 usiluje o zapsání kostel Nejsvětějšího Srdce Páně významného slovinského
architekta Josipa Plečnika na seznam památek UNESCO a pracuje proto na splnění podmínek
zápisu. V roce 2014 otevřela v blízkosti kostela Informační středisko, v němž jsou dostupné
informace, publikace a upomínkové předměty. Farnost Nejsv. Srdce Páně zajišťuje za pomoci MČ
P3 opravy a plánuje zpřístupnění pohledu do interiéru kostela vybudováním proskleného
uzamykatelného zádveří.
POPIS CÍLOVÉHO STAVU:
Kostel Nejsvětějšího Srdce Páně bude zapsán jako památka UNESCO a následně dostatečně a
kvalitně propagován. Záměr předpokládá spolupráci s HMP, MK ČR a NPÚ.
PLÁNOVANÉ PŘÍNOSY A NÁKLADY V PROVOZNÍ FÁZI
Náklady budou spojené se zajištěním dostatečného množství propagačního materiálu spojeného
s prezentací kostela, s pořádáním odborných seminářů
Přínosem bude zvýšení návštěvnosti Prahy 3 zahraničními turisty a z toho plynoucí příjmy
z prodeje propagačních publikací
PLÁNOVANÝ NEPENĚŽNÍ PŘÍNOS
Zajištěna propagace významné památky na území MČ P3.
Rozvoj cestovního ruchu v Praze 3
ZDŮVODNĚNÍ REALIZACE PROJEKTU

Podpora zápisu na Seznam UNESCO významnou měrou posílí povědomí o Praze 3, přispěje
k rozvoji vztahů se Slovinskem a k rozvoji cestovního ruchu obecně.
MÍSTO REALIZACE PROJEKTU
Kostel Nejsvětějšího Srdce Páně na nám. Jiřího z Poděbrad
HARMONOGRAM REALIZACE
FÁZE

OD
1.2011

PŘÍPRAVNÁ FÁZE
REALIZAČNÍ FÁZE

1.2012

DO
12.2011
12.2018

Poznámka:

ROZPOČET
ROK
dosavadní náklady
2015
2016
2017
2018
2019
Celkem
Poznámka

Výdaje (v tis. Kč)
0
200
200
200
200
185

ROK
dosavadní příjmy
2015
2016
2017
2018
2019
Celkem

Příjmy (v tis. Kč)
0

Příjmy budou individuální dle počtu návštěvníků infocentra a nabídky prodejných materiálů.
POPIS AKTUÁLNÍHO STAVU:
Kostel byl prezentován na veletrhu CR Holiday World v únoru 2015 a v květnu městská část
s finanční podporou MK ČR uskuteční mezinárodní odborné kolokvium věnované Plečnikově
tvorbě, jehož cílem bude zpřesnění a doladění odborné části nominačního materiálu nezbytného
k zápisu.
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NÁZEV AKCE

Centrální zajištění vybraných služeb příspěvkovým organizacím MČP3
ODBOR
Odboru Správy úřadu
PŘEDKLÁDÁ
Holeček (investice), Bellu (majetek)

KONTAKTNÍ OSOBA
Bc. Jaroslav Fiala, vedoucí odboru Správy
úřadu
jaroslavf@praha3.cz
222 116 213

POPIS STÁVAJÍCÍHO STAVU
Některé služby nutné pro činnost příspěvkových organizací MČP3 nejsou centralizovány a
příspěvkové organizace si je zajišťují samy. Jedná se například o vedení účetnictví, mzdovou
agendu, daňovou agendu a zpracovávání podkladů pro privatizaci bytového fondu. Příspěvkové
organizace zajišťují uvedené služby externě.
POPIS CÍLOVÉHO STAVU
Uvedené služby (vedení účetnictví, mzdová agenda, daňová agenda a příprava podkladů pro
privatizaci bytového fondu) budou zajišťovány pro všechny příspěvkové organizace centrálně
zaměstnanci zřízené akciové společnosti.
PLÁNOVANÉ PŘÍNOSY A NÁKLADY V PROVOZNÍ FÁZI
Snížení nároků na příspěvkové organizace.
Sjednocení postupů a metodiky v daných oblastech pro všechny příspěvkové organizace.
Snížení nároků na rozpočet MČ.
PLÁNOVANÝ NEPENĚŽNÍ PŘÍNOS
Snížení nároků na příspěvkové organizace.
Snížení provozních nákladů příspěvkových organizací.
Jednotná organizace a správa uvedených služeb.

ZDŮVODNĚNÍ REALIZACE PROJEKTU
Největším přínosem je zpřehlednění a zjednodušení při zajišťování uvedených služeb.
Centralizace služeb s sebou přináší úsporu v příslušené skupině provozních nákladů.
MÍSTO REALIZACE PROJEKTU
Úřad MČ Praha 3 a příspěvkové organizace zřizované MČ P3.
HARMONOGRAM REALIZACE
FÁZE

OD

DO

PŘÍPRAVNÁ FÁZE

1.2014

6.2014

REALIZAČNÍ FÁZE

7.2014

Poznámka:

ROZPOČET
ROK
dosavadní náklady
2014
2015
2016
2017
2018
Celkem
Poznámka:

Výdaje (v tis. Kč)

ROK
dosavadní příjmy
2014
2015
2016
2017
2018
Celkem

POPIS AKTUÁLNÍHO STAVU

Probíhá centralizace odběru el. energie, centralizované účetnictví apod.

Příjmy (v tis. Kč)
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NÁZEV AKCE
Bezdomovectví – terénní program
ODBOR
Odbor sociálních věcí
PŘEDKLÁDÁ
Gregor (sociální oblast)

KONTAKTNÍ OSOBA
Mgr. Vladimír Beran, vedoucí odboru sociálních
věcí
222 116 488; vladimirb@praha3.cz

POPIS STÁVAJÍCÍHO STAVU:
V roce 2014 byly vyčleněny prostředky z rozpočtu MČ Praha 3 na 20 hodin týdně terénní práce
pracovníků terénního programu Naděje, kteří v srpnu 2013 započali svou činnost zaměřenou na
kontaktování bezdomovců a nabízení následných služeb (zdravotní ošetření, hygiena, ošacení,
strava, ubytování, vyřizování dokladů totožnosti, doprovody aj.). Jedenkrát měsíčně se k nim
připojují sociální kurátoři MČ Praha 3, kteří pomáhají mapovat lokality, kde se osoby bez
přístřeší vyskytují. Navíc nabízejí pomoc přímo v terénu občanům Prahy 3, pokud na takové
v rámci této činnosti ve vytipovaných lokalitách narazí. Jedenkrát za 3 měsíce se začala scházet
pracovní skupina složená z ředitele Obvodního ředitelství městské policie Praha 3, vedoucího
OSV, ředitele Naděje, vedoucího terénního programu Naděje a sociálního kurátora MČ Praha 3.
Na této platformě si zúčastnění vyměňují své zkušenosti a poznatky z terénu za předchozí
období a společně plánují další zaměření terénní práce pro období následující, a to dle
aktuálních problémů. V průběhu letních měsíců roku 2014 probíhá na území MČ Praha 3
monitoring osob bez přístřeší, který by měl poskytnout kvalitativní i kvantitativní údaje
potřebné pro další práci s cílovou skupinou.
POPIS CÍLOVÉHO STAVU:
Terénní práce je významným prostředkem jak prevence sociálního vyloučení u osob ohrožených
ztrátou bydlení, tak přímé práce s osobami, které již o bydlení přišly. Její výhodou je realizace
činnosti v přirozeném prostředí cílové skupiny.
V rámci terénní sociální práce s cílovou skupinou bude i nadále prováděno pravidelné aktivní
vyhledávání osob a jejich následné přímé oslovení za účelem sociálně právního poradenství,
zprostředkování využití služeb nabízených organizacemi na celém území hl. m. Prahy (zdravotní
ošetření, pomoc psychologa, hygiena, ošacení, strava, ubytování, vyřizování dokladů totožnosti,
doprovody, pomoc při uplatnění na trhu práce, řešení zadluženosti, prevence užívání
návykových látek, gamblerství aj.).
Cílem terénní práce s cílovou skupinou je pomoc a podpora jednotlivcům v jejich obtížné životní
situaci, která by vedla buď k jejímu překonání, nebo případně alespoň zabránění zhoršování
stávající situace. Druhotným cílem je snížení výskytu osob bez přístřeší na území MČ Praha 3.
PLÁNOVANÉ PŘÍNOSY A NÁKLADY V PROVOZNÍ FÁZI
Provozní fázi terénního programu Bezdomovectví budou nadále zajišťovat dva terénní
pracovníci Naděje, a to v rozsahu 20 hodin týdně. Bude hrazeno z rozpočtu MČ Praha 3.
Spolupráce se sociálními kurátory a městskou policií je bez navýšení nákladů na tuto službu.

PLÁNOVANÝ NEPENĚŽNÍ PŘÍNOS
Nepeněžní přínos je jednak v pomoci jednotlivcům ohroženým ztrátou bydlení, jednak ve
zmírnění dopadů na ostatní občany žijící či pracující na území MČ Praha 3 (opilé osoby
vysedávající bezcílně na veřejných prostranstvích, obtěžující zápach a nepořádek apod.).
Přínosem může být i možné snížení nezaměstnanosti a prevence dalších sociálně patologických
jevů. Předpokládaný počet kontaktovaných osob v roce 2015: cca 300
ZDŮVODNĚNÍ REALIZACE PROJEKTU
Cílovou skupinou jsou osoby bez přístřeší dlouhodobě žijící či pouze příležitostně pobývající na
území MČ Praha 3.
Cílem terénní práce s touto cílovou skupinou je pomoc a podpora jednotlivcům při
překonávání jejich tíživé životní situace. Dále pak zmírnění nepříznivých dopadů souvisejících
s pobytem těchto osob na občany žijící či pracující na území m.č. Praha 3 a prevence vzniku
dalších sociálně patologických jevů.
MÍSTO REALIZACE PROJEKTU
Celé území MČ Praha 3.
HARMONOGRAM REALIZACE
FÁZE

OD

DO

PŘÍPRAVNÁ FÁZE

již proběhla

---

REALIZAČNÍ FÁZE

1/2015

12/2015

Poznámka:
ROZPOČET
ROK
dosavadní náklady
2015
2016
2017
2018
2019
Celkem
Poznámka

Výdaje (v tis. Kč)
0
300
300
300
300
300
1500

ROK
dosavadní příjmy
2015
2016
2017
2018
2019
Celkem

Příjmy (v tis. Kč)
0
0
0
0
0
0
0

POPIS AKTUÁLNÍHO STAVU:
Terénní program probíhá v rozsahu 20 hodin týdně a je zajišťován dvěma pracovníky
organizace Naděje.
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NÁZEV AKCE

Dětské preventivní výjezdy 2015
ODBOR
Odbor sociálních věcí
PŘEDKLÁDÁ

KONTAKTNÍ OSOBA

Gregor (sociální oblast)

Mgr. Vladimír Beran, vedoucí odboru sociálních
věcí
vladimirb@praha3.cz, 222 116 488

POPIS STÁVAJÍCÍHO STAVU:
Projekt Dětské preventivní výjezdy navazuje na úspěšné projekty, které byly realizovány
v minulých letech. Projekt je realizován ve spolupráci s nízkoprahovými kluby pro děti a mládež,
zejména s DDM Praha 3 – Ulita, klubem Beztíže. Zpravidla obsahuje 1 střednědobý výjezd (tj.
7denní letní tábor), 2-3 krátkodobé výjezdy (tj. 3denní víkendová akce) a 2-3 jednodenní akce.
Střednědobý výjezd je organizován pro 25 dětí, krátkodobé a jednodenní výjezdy pro 12 dětí.
Výjezdy jsou realizovány zpravidla mimo Prahu často v podmínkách přírodních tábořišť.
Jednodenní akce jsou koncipovány jako exkurze do tematických zařízení s následnou diskuzí.
POPIS CÍLOVÉHO STAVU:
Každoroční pořádání preventivních výjezdů pro děti a mládež. Děti mohou opustit své přirozené
městské prostředí a poznávat specifika života v přírodě a mimo město. V rámci výjezdů se děti
mohou identifikovat s pozitivními vzory a s pozitivními normami společenského chování. Hry,
besedy a exkurze jsou tematicky zaměřeny na problematiku prevence sociálně patologických
jevů.
PLÁNOVANÉ PŘÍNOSY A NÁKLADY V PROVOZNÍ FÁZI
Přínosy – prevence sociálně patologických jevů na území MČ Praha 3.
Náklady – 200.000Kč/rok
PLÁNOVANÝ NEPENĚŽNÍ PŘÍNOS
Prevence sociálně patologických jevů, zejména kriminality, zneužívání návykových látek a
pohlavně přenosných chorob u dětí a mládeže. Snížení míry kriminality páchané dětmi a na
dětech. Účastníci výjezdů mají možnost se seznámit s formami zdravého životního stylu,
ztotožnit se s pozitivními vzorci chování a osvojit si pozitivní společenské hodnoty a normy.
ZDŮVODNĚNÍ REALIZACE PROJEKTU )
Cílová skupina tzv. „neorganizovaných dětí a mládeže“ ve věku 10-18let, která se zdržuje na
území MČ Praha 3. Tyto děti jsou ve větší míře ohroženy stát se obětí nebo pachatelem
trestného činu. Cílem projektu je snížení kriminality páchané dětmi a na dětech. Dále je projekt

přínosný z pohledu edukace dětí a mládeže v oblastech zdravého životního stylu, orientaci na
pozitivní společenské hodnoty a smysluplné formy trávení volného času.
MÍSTO REALIZACE PROJEKTU
Projekt bude realizován na místech dle předem domluveného harmonogramu výjezdů.
HARMONOGRAM REALIZACE)
FÁZE

OD

DO

PŘÍPRAVNÁ FÁZE

1/15

4/15

REALIZAČNÍ FÁZE

5/15

12/15

Poznámka: Výjezdy jsou realizovány ve spolupráci s nízkoprahovými kluby pro děti a mládež.
Realizace výjezdů je v dalších letech závislá na finanční podpoře z grantových řízení MHMP,
prostředků MČ Praha3, sponzoringu apod.
ROZPOČET
ROK
Výdaje (v tis. Kč)
ROK
Příjmy (v tis. Kč)
dosavadní náklady
200 dosavadní příjmy
0
2015
200 2015
0
2016
2016
0
2017
2017
0
2018
2018
0
2019
2019
0
Celkem
Celkem
0
Poznámka: Náklady na projekt jsou orientační, může se lišit dle počtu zrealizovaných výjezdů.
Předpokládaná dotace z MHMP ve výši 150 tis. Kč (podobně jako v roce 2014). Jedná se o
opakující se projekt.
POPIS AKTUÁLNÍHO STAVU:
V roce 2015 má projekt pokračovat.
Na MHMP bude MČ Praha 3 na tento projekt podána Žádost o poskytnutí grantu hl. m. Prahy pro
oblast prevence kriminality na rok 2015.
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NÁZEV AKCE
Projekt obce na podporu integrace cizinců
ODBOR
Odbor sociálních věcí
PŘEDKLÁDÁ

KONTAKTNÍ OSOBA

Gregor (sociální oblast)

Mgr. Vladimír Beran, vedoucí odboru sociálních
věcí
vladimirb@praha3.cz, 222 116 488

POPIS STÁVAJÍCÍHO STAVU:
Na území Prahy 3 bylo evidováno dle informací zjištěných z Centrálního registru obyvatel
k 18. 02. 2013 celkem 12.152 cizinců (8.803 občanů třetích zemí a 3.349 občanů EU), což
odpovídá 16% z celkového počtu obyvatel, jedná se tedy o téměř každou 6. osobu ve správním
obvodu Prahy 3. Zvýšený počet cizinců je evidován i v mateřských a základních školách na Praze
3.
Nárůst cizinců by v budoucnu, pokud nebudou realizovány žádné preventivní aktivity, mohl
způsobit konflikty mezi většinovou společností a cizinci, proto MČ Praha 3 začala od roku 2012
realizovat projekty na podporu integrace cizinců spolufinancované MV ČR.
POPIS CÍLOVÉHO STAVU:
Cílem je podpora cizinců žijících a pracujících na Praze 3, usnadnění jejich začlenění do
většinové společnosti a předcházení vzniku patologických jevů a konfliktů mezi majoritní
společností a cizinci. Prostředkem k dosažení tohoto cíle jsou vzdělávací aktivity pro cizince
(děti i dospělé) a pro pedagogy pracující s dětmi cizinci na základních školách na Praze 3,
zvýšení informovanosti cizinců zdržujících se na Praze 3 a v neposlední řadě zkvalitnění soužití
navázáním sociálních vazeb a vzájemným poznáváním odlišných kultur.
PLÁNOVANÉ PŘÍNOSY A NÁKLADY V PROVOZNÍ FÁZI
Možnost financování z dotace MV ČR na výdaje realizované v rámci projektů obcí na podporu
integrace cizinců na lokální úrovni v roce 2015, kde je podmínkou finanční spoluúčast ve výši
minimálně 10% z celkových nákladů na projekt. Plánované náklady MČ jsou do maximální výše
150.000,- Kč v souladu se stanovenou finanční spoluúčastí. Možnost dotační spoluúčasti
z grantového řízení HMP.
PLÁNOVANÝ NEPENĚŽNÍ PŘÍNOS
Podpora integrace cizinců do většinové společnosti
Zabránění vzniku xenofobních nálad a třecích ploch mezi oběma skupinami obyvatel Prahy 3

Upevňování sociální koheze v rámci sousedské komunity na území MČ Praha 3
ZDŮVODNĚNÍ REALIZACE PROJEKTU
Cílem projektu je usnadnění začlenění cizinců do české společnosti formou vzdělávacích
aktivit a sdílením zážitků a informací ve snaze zabránit vzniku sociálně patologických jevů a
zmírnit třecí plochy mezi imigranty a většinovou společností. Důležitým aspektem správné
integrace je zapojení a poznávání obou stran, vzájemná komunikace a pochopení odlišností.
Cílovou skupinou jsou cizinci a občané ČR všech věkových kategorií žijící na území MČ P3.
MÍSTO REALIZACE PROJEKTU
Území MČ Praha 3
HARMONOGRAM REALIZACE
FÁZE

OD

DO

PŘÍPRAVNÁ FÁZE

01/2015

02/2015

REALIZAČNÍ FÁZE

01/2015

12/2015

Poznámka:
Jednotlivé aktivity projektu budou v průběhu roku připravovány a postupně realizovány,
proto se doba jednotlivých fází překrývá.
ROZPOČET
ROK
dosavadní náklady
2015
2016
2017
2018
2019
Celkem
Poznámka

Výdaje (v tis. Kč)
ROK
307 dosavadní příjmy
150 2015
2016
2017
2018
2019
407 Celkem

Příjmy (v tis. Kč)

V roce 2015 předpokládaný příjem z dotace MVČR a z grantu na integraci cizinců z MHMP.
POPIS AKTUÁLNÍHO STAVU:
Projekt navazuje na aktivity uplynulých let - probíhá doučování dětí cizinců na školách, jsou
realizovány kurzy češtiny pro cizince, probíhá vzdělávání pedagogů, realizují se přípravy
opakování kulturně společenské akce „Poznejme se, sousedé“.
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NÁZEV AKCE
StreetBus – mobilní terénní sociální služba
ODBOR
Odbor sociálních věcí
PŘEDKLÁDÁ

KONTAKTNÍ OSOBA

Gregor (sociální oblast)

Mgr. Vladimír Beran, vedoucí odboru sociálních
věcí
vladimirb@praha3.cz, 222 116 488

POPIS STÁVAJÍCÍHO STAVU:
Na MČ Praha 3 v současnosti působí 4 nízkoprahové kluby pro děti a mládež. V rámci své
činnosti vykonávají i terénní sociální práci. Vzhledem k umístění jednotlivých klubů jsou tyto
služby pro děti ze vzdálenějších oblastí nedostupné. V průběhu celého roku (zejména však v
období letních prázdnin) se neorganizovaná mládež ve větší míře zdržuje v exteriérech ulic a
městských parků.
MČ Praha 3 ve spolupráci s organizací R-Mosty zahájila v roce 2014 činnost StreetBusu jako
terénní formy nízkoprahového zařízení pro děti a mládež ve třech vytipovaných lokalitách.
Cílem pro nastávající období je prohlubovat kontakt s klienty a vytipovávat další lokality pro
realizaci služby.
POPIS CÍLOVÉHO STAVU:
Mobilní terénní sociální služba StreetBus efektivním způsobem doplňuje služby nízkoprahových
klubů pro děti a mládež. Zajišťuje dostupnost služby nízkoprahového klubu a terénních
sociálních služeb i v hůře dostupných oblastech MČ Praha 3. Ve vytipovaných lokalitách působí
StreetBus během letních prázdnin 4hodiny 4dny v týdnu. V době školního roku 1-2x týdně
4hodiny. Dětem je pracovníky nabídnuto a umožněno smysluplné trávení volného času, pomoc
se školní přípravou, sociální poradenství, které je zaměřené zejména na problematiku prevence
kriminality, užívání návykových látek a pohlavně přenosných chorob a další osvěty.
PLÁNOVANÉ PŘÍNOSY A NÁKLADY V PROVOZNÍ FÁZI
Přínosy - prevence sociálně patologických jevů na území MČ Praha 3.
Náklady - cca 200.000Kč/rok
PLÁNOVANÝ NEPENĚŽNÍ PŘÍNOS
Prevence sociálně patologických jevů, zejména kriminality, zneužívání návykových látek a
pohlavně přenosných chorob u dětí a mládeže. Snížení míry kriminality páchané dětmi a na
dětech.

ZDŮVODNĚNÍ REALIZACE PROJEKTU
Cílová skupina tzv. „neorganizovaných dětí a mládeže“ ve věku 10-18let, které se zdržují na
území MČ Praha 3. Tyto děti jsou ve větší míře ohroženy stát se obětí nebo pachatelem
trestného činu. Cílem projektu je snížení kriminality páchané dětmi a na dětech.
MÍSTO REALIZACE PROJEKTU
Území MČ Praha 3, vytipované lokality s největší koncentrací cílové skupiny.

HARMONOGRAM REALIZACE
FÁZE

OD (1. 1. 2014)

DO (31. 12. 2014)

PŘÍPRAVNÁ FÁZE

-

-

REALIZAČNÍ FÁZE

1/15

12/15

Poznámka: Jedná se o pokračování projektu z roku 2014. Provoz služby v dalších letech je závislý
na finanční podpoře z grantových řízení MHMP , prostředků MČ Praha3, sponzoringu apod.
ROZPOČET
ROK
Výdaje (v tis. Kč)
ROK
dosavadní náklady
0 dosavadní příjmy
2015
200 2015
2016
200 2016
2017
200 2017
2018
200 2018
2019
200 2019
Celkem
400 Celkem
Poznámka: Možnost čerpání dotace na prevenci kriminality z HMP.

Příjmy (v tis. Kč)
0
0
0
0
0
0
0

POPIS AKTUÁLNÍHO STAVU:
V roce 2015 bude projekt pokračovat ve třech lokalitách – Náměstí Jiřího z Poděbrad, ulice
Chelčického a U Vinohradského hřbitova.
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NÁZEV AKCE

Terénní programy - drogy
ODBOR
Odbor sociálních věcí
PŘEDKLÁDÁ

KONTAKTNÍ OSOBA

Gregor (sociální oblast)

Mgr. Vladimír Beran, vedoucí odboru sociálních
věcí
222 116 488; vladimirb@praha3.cz

POPIS STÁVAJÍCÍHO STAVU:
Již řadu let je jednou s činností, kterou se zabývá OSV, realizace protidrogové politiky na území
MČ Praha 3. Její nedílnou součástí je také tzv. sekundární prevence. Sekundární prevence se
zaměřuje přímo na uživatele návykových látek, ale také na jejich nejbližší okolí. Jejím hlavním
cílem je mírnění škod způsobených právě závislostí na návykových látkách. Jelikož v současné
době není v silách OSV pracovat s cílovou skupinou uživatelů návykových látek přímo v terénu,
spolupracuje za tímto účelem s organizacemi a institucemi, které se na tuto činnost přímo
specializují (např. Drop-in, Sananim, Progressive, léčebny, krizová a psychoterapeutická centra
apod.). Nezanedbatelná se jeví také kooperace s Obvodním ředitelstvím městské policie Praha 3.
POPIS CÍLOVÉHO STAVU:
V souvislosti se sekundární prevencí je často používán pojem Harm Reduction. Vychází se zde
z faktu, že není-li osoby závislé na návykových látkách možné účinným způsobem léčit, mohou
být alespoň mírněny závislostí způsobované škody. Jedním z nejúčinnějších nástrojů, který se
v praxi osvědčuje, jsou terénní programy zaměřené na uživatele návykových látek.
Terénní program je služba, v jejímž rámci vyhledávají odborně vyškolení pracovníci klienty
aktivně v terénu a tam s nimi také v rámci možností pracují. Ke kontaktům dochází jak na ulicích,
tak přímo v bytech uživatelů. Smyslem je především poskytování sociálního poradenství,
předcházení zdravotním komplikacím a motivování klientů k pozitivním změnám v jejich
životním stylu. Součástí terénního programu je sběr použitých injekčních stříkaček zanechaných
uživateli na veřejných místech, dále pak výměna použitých stříkaček za nové, poskytování
zdravotnického materiálu a provádění drobných ošetření.
Terénní program je velmi důležitý z hlediska ochrany veřejnosti před negativními jevy
spojenými s drogovou scénou, na niž běžně narážíme v ulicích MČ Praha 3. Jedná se o viditelné
projevy závislosti, obtěžování kolemjdoucích, vyptávání si peněz, aplikace návykových látek
přímo na veřejných prostranstvích apod. V neposlední řadě jde rovněž o ochranu zdraví občanů
žijících nebo pracujících na území MČ Praha 3 před infekčními nemocemi.
V současnosti prováděná terénní práce je významným prostředkem jak prevence sociálního
vyloučení u osob ohrožených ztrátou bydlení, tak přímé práce s osobami, které již o bydlení

přišly. Její výhodou je právě realizace činnosti v přirozeném prostředí cílové skupiny.
V rámci terénní sociální práce s touto cílovou skupinou bude i nadále prováděno pravidelné
aktivní vyhledávání těchto osob a jejich následné přímé oslovení za účelem sociálně právního
poradenství, zprostředkování využití služeb nabízených organizacemi na celém území hl. m.
Prahy (zdravotní ošetření, pomoc psychologa, hygiena, ošacení, strava, ubytování, vyřizování
dokladů totožnosti, doprovody, pomoc při uplatnění na trhu práce, řešení zadluženosti, prevence
užívání návykových látek, gamblerství aj.).
Cílem terénní práce s touto cílovou skupinou je pomoc a podpora jednotlivcům v jejich obtížné
životní situaci, která by vedla buď k jejímu překonání, nebo případně alespoň zabránění
zhoršování stávající situace.
PLÁNOVANÉ PŘÍNOSY A NÁKLADY V PROVOZNÍ FÁZI
Provozní fázi terénního programu Drogy budou zajišťovat dva terénní pracovníci specializované
organizace, a to ideálně v rozsahu 8 hodin týdně. Bude hrazeno z rozpočtu MČ Praha 3.
Spolupráce se sociálními kurátory a městskou policií je bez navýšení nákladů na tuto službu.
V plánu je nákup nádob na nebezpečný odpad za cca 10.000,-Kč.
PLÁNOVANÝ NEPENĚŽNÍ PŘÍNOS
Nepeněžní přínos vidíme nejen v pomoci uživatelům návykových látek při překonávání jejich
nelehké situace spojenou s mnohými zdravotními riziky a vznikem dalších s tím spojených
sociálně patologických jevů, ale dále také zejména v tom, že se zmírní negativní dopady a velká
zdravotní rizika na ostatní občany žijící či pracující na území MČ Praha 3.
Předpokládaný počet kontaktovaných osob v roce 2015: cca 200
ZDŮVODNĚNÍ REALIZACE PROJEKTU
Cílovou skupinou jsou osoby užívající návykové látky dlouhodobě žijící či pouze příležitostně
pobývající na území Prahy 3.
Cílem terénní práce s touto cílovou skupinou je pomoc a podpora jednotlivcům při
překonávání jejich tíživé životní situace a minimalizace zdravotních rizik na ně i na veřejnost.
Dále pak zmírnění nepříznivých dopadů souvisejících s pobytem těchto osob na občany žijící či
pracující na území MČ Praha 3 a prevence vzniku dalších sociálně patologických jevů.
MÍSTO REALIZACE PROJEKTU
Celé území MČ Praha 3.

HARMONOGRAM REALIZACE
FÁZE

OD

DO

PŘÍPRAVNÁ FÁZE

-

-

REALIZAČNÍ FÁZE

1/2015

12/2015

Poznámka:

ROZPOČET
ROK
dosavadní náklady
2015
2016
2017
2018
2019
Celkem
Poznámka

Výdaje (v tis. Kč)

ROK
80 dosavadní příjmy
160 2015
2016
2017
2018
2019
240 Celkem

Příjmy (v tis. Kč)
0
0
0
0

0

POPIS AKTUÁLNÍHO STAVU:
Bude pokračovat terénní a monitorovací služba s frekvencí 1x týdně 4 hodiny, dodavatel služby
podává každý měsíc průběžnou zprávu OSV.
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NÁZEV AKCE

Veletrh sociálních služeb a neziskového sektoru
ODBOR
Odbor sociálních věcí
PŘEDKLÁDÁ

KONTAKTNÍ OSOBA

Gregor (sociální oblast)

Mgr. Vladimír Beran, vedoucí odboru sociálních
věcí
vladimirb@praha3.cz, 222 116 488

POPIS STÁVAJÍCÍHO STAVU:
Na MČ Praha 3 existuje a působí mnoho neziskových organizací, které nabízejí obyvatelům
Prahy 3 sociální služby, aktivity zaměřené na rozvoj komunity, podporu rodin, vzdělávání dětí a
dospělých nebo na podporu sociálně ohrožených skupin a integraci handicapovaných jedinců.
Akce je určena široké veřejnosti jako nabídka a prostředek k seznámení lidí s činností a
poskytovanými službami neziskových organizací. Akce by měla vhodně doplnit a ucelit přehled
organizací uvedených v Katalogu sociálních služeb. První ročník akce byl uspořádán v roce 2014
na náměstí Jiřího z Poděbrad a setkal se s obrovským zájmem jak ze strany organizací (70
zúčastněných organizací, tak ze strany návštěvnické veřejnosti.
POPIS CÍLOVÉHO STAVU:
Realizace akce Veletrh sociálních a neziskových služeb má za cíl informovat obyvatele Prahy 3 o
službách a aktivitách nabízených neziskovými organizacemi s působností na území Prahy 3.
PLÁNOVANÉ PŘÍNOSY A NÁKLADY V PROVOZNÍ FÁZI
Přínosem projektu je informovanost obyvatel Prahy 3 o možnostech řešení jejich nepříznivé
sociální situace, trávení volného času a o možnostech vzdělávání a účasti na komunitních
aktivitách. Zároveň se budou moci navzájem více poznat jednotlivé neziskové organizace a
navázat tak užší spolupráci a provázanost poskytovaných služeb a aktivit.
Projekt bude financován z rozpočtu odboru sociálních věcí ÚMČ Praha 3 na rok 2015. Prostředky
budou použity na zajištění kulturního programu a technické zajištění akce (stánky, ozvučení,
pódium, propagace atd.)
PLÁNOVANÝ NEPENĚŽNÍ PŘÍNOS
Informovanost obyvatel Prahy 3 o nabízených službách a aktivitách různých neziskových
organizací
Prohloubení spolupráce mezi jednotlivými neziskovými organizacemi a MČ Praha 3
ZDŮVODNĚNÍ REALIZACE PROJEKTU

Veletrh sociálních a neziskových služeb by měl informovat obyvatele Prahy 3 o všech
dostupných nabízených službách a aktivitách neziskových organizací. Zajištění informovanosti
občanů bude mít pozitivní vliv na vývoj sociální komunity na Praze 3, neboť se její obyvatelé
budou moci dozvědět, jak řešit své leckdy složité životní situace a jak se zapojit do
komunitního života. Seznámení s činností neziskových organizací bude působit zároveň jako
prevence před izolovaností některých sociálních skupin, které se budou moci účastnit
nabízených aktivit (mateřská a rodinná centra, kluby seniorů atd.) a využívat rozmanitých
služeb.
Cílovou skupinou jsou obyvatelé Prahy 3 všech věkových skupin.
MÍSTO REALIZACE PROJEKTU
Náměstí Jiřího z Poděbrad
HARMONOGRAM REALIZACE
FÁZE

OD

DO

PŘÍPRAVNÁ FÁZE

1/ 2015

5/ 2015

REALIZAČNÍ FÁZE

6/15

6/15

Poznámka:
ROZPOČET
ROK
dosavadní náklady
2015
2016
2017
2018
2019
Celkem
Poznámka

Výdaje (v tis. Kč)

ROK
0 dosavadní příjmy
200 2015
2016
2017
2018
2019
200 Celkem

Příjmy (v tis. Kč)

Akce by se měla každoročně opakovat – občané by měli být informováni vždy o aktuálních
nabízených službách a aktivitách.
POPIS AKTUÁLNÍHO STAVU:
Projekt se bude realizovat v červnu roku 2015.
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NÁZEV AKCE

Programy pro seniory
ODBOR
Odbor sociálních věcí
PŘEDKLÁDÁ

KONTAKTNÍ OSOBA
(jméno pracovníka, kontakt)

Gregor (sociální oblast)

Mgr. Vladimír Beran, vedoucí odboru sociálních
věcí
vladimirb@praha3.cz,222 116 488

POPIS STÁVAJÍCÍHO STAVU:
Na Praze 3 žije dle SLBD 2011 celkem 12 010 osob ve věku nad 65 let – seniorů. Velká část z nich
žije aktivním životem, nicméně svými příjmy a prostřednictvím sociálního statutu spadají do
znevýhodněné sociální skupiny. Programy pro seniory jsou realizovány od roku 2013.
POPIS CÍLOVÉHO STAVU:
Realizace volnočasových programů zaměřených na seniory nad 65 let, kteří mají zájem trávit
aktivně volný čas, nicméně skrze nižší příjmy a celkový sociální status jsou pro ně tržní služby
obtížně přístupné.
Náplň programů vychází z poznatků práce v přirozeném prostředí cílové skupiny a odráží
požadavky prezentované zástupci seniorských organizací. Programy vycházejí rovněž ze
zkušeností jiných městských částí.
Jako příklady programů lze uvést taneční večery, přednášky na různá témata, výlety mimo
Prahu, právní služby, sportovní aktivity.
Programy budou průběžně propagovány.
PLÁNOVANÉ PŘÍNOSY A NÁKLADY V PROVOZNÍ FÁZI
Jedná se o podporu početné cílové skupiny obyvatel MČ Praha 3, která je znevýhodněna
především materiálním nedostatkem, zdravotním omezením či sociální izolací, nicméně usiluje o
aktivní trávení života. Realizované programy přispívají k plné sociální integraci osob z cílové
skupiny, která patří k nejohroženějším, a vhodně doplňují ostatní služby pro cílovou skupinu
poskytované ze strany obce, kraje, státu a neziskových organizací.
Předpokládané náklady jsou ve výši 650 tis.
PLÁNOVANÝ NEPENĚŽNÍ PŘÍNOS
Projekt je zaměřen na cílovou skupinu aktivních seniorů, kteří jsou z hlediska sociálního
statutu znevýhodněni (z důvodu věku, příjmu, zdravotního omezení, sociální izolace).
Programy podporují sociální integraci cílové skupiny, zvyšují její osobnostní potenciál a
přispívají k plnohodnotnému trávení života. Na MČ Praha 3 žije zhruba 12 tisíc osob
seniorského věku.

ZDŮVODNĚNÍ REALIZACE PROJEKTU
Cílem projektu je vytvořit na území MČ Praha 3 přívětivé prostředí pro osoby seniorského
věku prostřednictvím nabídky vhodných volnočasových programů s přesahem do oblasti
osvěty, vzdělávání a sociálně právní pomoci. Cílovou skupinou jsou osoby seniorského věku
(nad 65 let) žijící na území MČ Prahy 3 (12 010 osob).
MÍSTO REALIZACE PROJEKTU
Praha 3. V případě jednodenních výletů rovněž lokality mimo Prahu 3 a hlavní město Prahu.
HARMONOGRAM REALIZACE
FÁZE

OD

DO

PŘÍPRAVNÁ FÁZE

1/2015

2/2015

REALIZAČNÍ FÁZE
Poznámka:

3/2015

12/2015

Programy se realizují průběžně po celý rok v návaznosti na potřeby cílové skupiny a klimatické
podmínky. V průběhu měsíce ledna roku 2015 proběhne vyhodnocení projektu.
ROZPOČET
ROK
dosavadní náklady
2015
2016
2017
2018
2019
Celkem
Poznámka

Výdaje (v tis. Kč)
0
650
650
650
650
650
3 250

ROK
dosavadní příjmy
2015
2016
2017
2018
2019
Celkem

Jedná se o opakovaný projekt MČ.
POPIS AKTUÁLNÍHO STAVU:
Projekt se bude realizovat v průběhu celého roku 2015.

Příjmy (v tis. Kč)
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NÁZEV AKCE

Tvorba regionální publikace jako pracovního materiálu pro Základní školy
ODBOR
Odbor školství a zdravotnictví
PŘEDKLÁDÁ

KONTAKTNÍ OSOBA

Suková (školství a zdravotnictví)

Mgr. Přemysl Hrabě
premyslh@praha3.cz
222 116 357

POPIS STÁVAJÍCÍHO STAVU:
Radnice zvažuje záměr zlepšení informovanosti místních dětí o území MČ Praha 3 a posílení
jejich vazby k území.
POPIS CÍLOVÉHO STAVU:
Základní školy mají k dispozici publikaci s informacemi o území MČ Praha 3, kterou mohou
využívat v hodinách např. prvouky či občanské výchovy.
PLÁNOVANÉ PŘÍNOSY A NÁKLADY V PROVOZNÍ FÁZI
Přínosem bude zlepšení úrovně informovanosti žáků o území MČ Praha 3 a vhodné podklady pro
učitele ZŠ. Kromě nákladů na vydání publikace nebude projekt znamenat další náklady.
PLÁNOVANÝ NEPENĚŽNÍ PŘÍNOS
Zlepšení úrovně informovanosti žáků o území MČ Praha 3 a příprava vhodných podkladů pro
učitele ZŠ.
ZDŮVODNĚNÍ REALIZACE PROJEKTU
Projekt je zatím ve stadiu úvah.

MÍSTO REALIZACE PROJEKTU
MČ Praha 3

HARMONOGRAM REALIZACE
FÁZE

OD

DO

PŘÍPRAVNÁ FÁZE
REALIZAČNÍ FÁZE
Poznámka:

ROZPOČET
ROK

Výdaje (v tis. Kč)

dosavadní náklady
2015
2016
2017
2018
2019
Celkem
Poznámka

ROK
dosavadní příjmy

Příjmy (v tis. Kč)
0

0 2015
2016
2017
2018
2019
0 Celkem

POPIS AKTUÁLNÍHO STAVU:
V roce 2015 prověří MČ Praha 3 možnosti přípravy regionální publikace – zváží strukturu, obsah
a případné náklady.
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NÁZEV AKCE

Aktualizace koncepce vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy MČ Praha 3
ODBOR
Odbor školství a zdravotnictví
PŘEDKLÁDÁ

KONTAKTNÍ OSOBA

Suková (školství a zdravotnictví)

Mgr. Přemysl Hrabě
premyslh@praha3.cz
222 116 357

POPIS STÁVAJÍCÍHO STAVU:
Koncepce vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy Městské části Praha 3 byla schválena v roce
2007. Od té doby došlo k řadě změn, které byly postupně, ale dílčím způsobem do původního
dokumentu vloženy.
V nezměněné podobě zůstaly nastaveny strategické cíle v oblasti školství. Ty je však třeba po
osmiletém období vyhodnotit a z výsledků analýzy cíle doplnit, případně stanovit nové. Rovněž
název dokumentu by měl být upraven tak, aby více odpovídal svému účelu – koncepce rozvoje
školství v Městské části Praha 3.
POPIS CÍLOVÉHO STAVU:
Aktualizovaný dokument Koncepce rozvoje školství v Městské části Praha 3 bude určovat
priority v oblasti školství na území Městské části Praha 3 stanovené na základě analýzy stavu
k 31. 12. 2013 a na základě naplňování cílů ŠVP škol zřizovaných Městskou částí Praha 3. Půjde o
ucelený dokument s aktuálními informacemi o všech školách zřizovaných Městskou částí Praha
3. Vzhledem ke změnám kapacit škol pokračují práce na aktualizaci i v roce 2015.
PLÁNOVANÉ PŘÍNOSY A NÁKLADY V PROVOZNÍ FÁZI
Dokument slouží jako podklad pro strategické rozhodování o dalším vývoji a rozvoji škol
zřizovaných MČ Praha 3 a jako podpůrný prostředek při rozhodování o ekonomické či investiční
podpoře škol ze strany zřizovatele. Je však určen i široké laické veřejnosti, která má možnost
získat ucelené informace o stavu školství na Praze 3.
Aktualizovaný dokument bude vytvořen zcela bez nároku na finanční prostředky.
PLÁNOVANÝ NEPENĚŽNÍ PŘÍNOS
Připravovaný dokument vznikne bez potřeby finančních prostředků a bude zdrojem informací o
stavu školství na území Městské části Praha 3 včetně plánů a cílů do dalších let.

ZDŮVODNĚNÍ REALIZACE PROJEKTU
Koncepční materiály mají svůj význam pouze v případech, kdy jsou ucelené a aktuální.
Současné znění Koncepce rozvoje školství a vzdělávací soustavy je aktuální z pohledu
statistických údajů. Je však nutné provést zhodnocení plnění stanovených strategických cílů
v oblasti školství a po nezbytné analýze cíle aktualizovat podle potřeb dynamicky se vyvíjející
společnosti.
MÍSTO REALIZACE PROJEKTU
Odbor školství a zdravotnictví úřadu Městské části Praha 3.
HARMONOGRAM REALIZACE
FÁZE

OD

DO

PŘÍPRAVNÁ FÁZE

1.1.2015

30.4.2015

REALIZAČNÍ FÁZE

1.5.2015

31.12.2015

Poznámka:

ROZPOČET
ROK
dosavadní náklady
2015
2016
2017
2018
2019
Celkem
Poznámka

Výdaje (v tis. Kč)

ROK
dosavadní příjmy
0
0 2015
2016
2017
2018
2019
0 Celkem

Příjmy (v tis. Kč)
0

POPIS AKTUÁLNÍHO STAVU:
V současné době je připravována změna v síti škol ve školském rejstříku a dojde ke změně
kapacit škol.
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NÁZEV AKCE

Zajištění prázdninového provozu MŠ
ODBOR
Odbor školství a zdravotnictví
PŘEDKLÁDÁ

KONTAKTNÍ OSOBA

Suková (školství a zdravotnictví)

Mgr. Přemysl Hrabě
premyslh@praha3.cz
222 116 357

POPIS STÁVAJÍCÍHO STAVU:
Podle zákona o pedagogických pracovnících mají pedagogičtí pracovníci zákonný nárok na 8
týdnů dovolené v kalendářním roce. To značně komplikuje zajištění letního provozu především
mateřským školám, které svoje služby poskytují celoročně. Z výše uvedeného důvodu byl
nastaven model, podle kterého mají MŠ povinnost zajistit letní provoz v době dvou pracovních
týdnů podle potřeb většiny rodičů v jednotlivých MŠ. Pro mnoho rodičů však nastává problém,
kam umístí své děti v dalším období, kdy nemají možnost čerpat dovolenou. Proto bude v roce
2015 zajišťovat jedna MŠ letní provoz v době, kdy ostatní budou zavřené.
Další možností pro rodiče dětí v předškoplním věku bude nabídka několika organizací, které
poskytují služby v oblasti výchovy dětí.
POPIS CÍLOVÉHO STAVU:
V současné době probíhá jednání mezi ředitelkami MŠ a rodiči o termínech provozu jednotlivých
škol. V průběhu března 2015 bude určena jednu MŠ s kapacitou nad 100 míst, která zajistí
provoz během čtyř pracovní týdnů na přelomu července a srpna. Rodiče budou zároveň
informováni o příměstských táborech organizovaných neziskovými organizacemi poskytující
služby dětem.
PLÁNOVANÉ PŘÍNOSY A NÁKLADY V PROVOZNÍ FÁZI
Realizací projektu bude pro děti zajištěn po celé období letních práznin pestrý program a
odborný dohled. Budou tím i uspokojeny potřeby rodičů dětí v Městské části Praha 3.
Náklady na projekt nejsou u MŠ předpokládány, činnost neziskových organizací je podporována
z grantů.
PLÁNOVANÝ NEPENĚŽNÍ PŘÍNOS
Nepeněžním přínosem jsou spokojené děti, které prožívají smysluplné letní aktivity pod
dohledem zkušených lektorů a pedagogů, rodiče, kteří mají jistotu, že je dobře postaráno o
jejich děti a v neposlední řadě většina pedagogů mateřských škol, kteří mají možnost vyčerpat
řádnou dovolenou a načerpat síly na další školní rok.

ZDŮVODNĚNÍ REALIZACE PROJEKTU
Umožnit pedagogickým pracovníkům MŠ čerpat řádnou dovolenou v plném rozsahu.
Zajistit rodičům dětí předškolního a mladšího školního věku kvalitní službu při zajištění péče o
jejich děti
Dětem umožnit nové zážitky a smysluplné využití letních prázdnin.
MÍSTO REALIZACE PROJEKTU
Všechny MŠ zajišťující letní provoz
Rodinné centrum Nová Trojka
Rodinné centrum Paleček (Projekt Antioch)
My. Aktivity, o.p.s – studio Ulitka
Junák-přístav Jana Nerudy
HARMONOGRAM REALIZACE
FÁZE
PŘÍPRAVNÁ FÁZE
REALIZAČNÍ FÁZE
Poznámka:

OD
1.1.2015

DO
30.5.2015

1.7.2015

30.8.2015

Období realizační fáze je zcela pokryto, jednotlivé organizace budou své služby nabízet ve
vzájemně domluvených termínech.
ROZPOČET
ROK
dosavadní náklady
2015
2016
2017
2018
2019
Celkem
Poznámka

Výdaje (v tis. Kč)

ROK
dosavadní příjmy

Příjmy (v tis. Kč)
0

470 2015
2016
2017
2018
2019
470 Celkem

POPIS AKTUÁLNÍHO STAVU:
V současné době probíhají jednání o termínech letního provo v jednotlivých MŠ a termínech
jednotlivých neziskových organizací.
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NÁZEV AKCE
Informační centrum městské části Praha 3 – rozšíření programu a služeb občanům
I
ODBOR
Odbor vnějších vztahů a komunikace
PŘEDKLÁDÁ

KONTAKTNÍ OSOBA
Mgr. Tomáš Čekal

Hujová (vztah s veřejností)

tomasc@praha3.cz
222 116 701

POPIS STÁVAJÍCÍHO STAVU
14. května 2014 bylo slavnostně otevřeno Informační centrum Praha 3, jehož otevření bezprostředně
souvisí se se snahou o zápis kostela Nejsvětějšího Srce Páně do seznamu světového kulturního dědictví
UNESCO.
Informační centrum je primárně zaměřeno na poskytnutí respektive zprostředkování informací občanům
Prahy 3 – usnadnění komunikace s UMČ a ostatními úřady, ale také se specializuje na komunikaci a
poskytování informací turistům.
Velmi pozitivní odezva byla zaznamenána u občanů, převážně seniorů a handicapovaných. Občané
pravidelně využívají bezplatného poradenství v oblasti sociální problematiky a oblasti bydlení –
přednášky a poradna jsou pravidelně ve středu. Velký úspěch zaznamenaly tzv. „kulturní čtvrtky“.
Komentované prohlídky kostela Nejsvětějšího Srdce Páně.

POPIS CÍLOVÉHO STAVU:
Informační centrum rozšíří portfolio poskytovaných služeb, které jsou občany poptávány.
Zahájení prodeje Prague Card a prodeje jednorázových parkovacích karet pro modrou zónu.
Rozšíření kulturních aktivit – formou přednášek, vernisáží ve výstavním prostoru, pravidelných cyklů.
1) Přednášky a filmové projekce – vztahující se k lokalitě Praha 3 – příklad:
Přednáška „Žižkovská věž“ (kombinace besedy s autory + film o Žižkovské věži)
Přednáška „Příběhy zvonů“ (komponovaný večer o zvonech, zvonařích, zvonících)
Filmová projekce „Lásky mezi kapkami deště“ (film + beseda s dcerou režiséra Kachyni a hlavní
protagonistkou T. Pokornou)
2) Zařazení pravidelných cyklů
Žižkovské kočárkování (komentovaná procházka městem pro maminky s malými dětmi napříč Žižkovem)
Žižkov očima kronikáře (čtvrtletní cyklus s kronikářem Vlkem – různá témata – popraviště na Žižkově,
pavlačové domy,…..)
Senioři a děti (pravidelné loutkové představení seniorů z Remedia pro děti z MŠ a pravidelné čtení dětí ze
ZŠ pro seniory)
Cílem je i nadále rozšiřovat služby a kulturní program pro občany Prahy 3.
3) Výstavy
Podpora umělců, jejichž tvorba je spjatá s Prahou 3.
Vernisáž fotografií Martina Frouze. Spolupráce s NG a Muzeem hl. města Prahy, s Vyšší odbornou školou a
Střední uměleckou školou Václava Hollara,……
4) Osobnosti Žižkova – podpora povědomí o významných osobnostech MČ Praha 3.
5) Významná výročí – besedy, přednášky, filmové projekce)

PLÁNOVANÉ PŘÍNOSY A NÁKLADY V PROVOZNÍ FÁZI

Zlepšení možnosti komunikace s občany Prahy 3 a jejich vzájemné komunikace, možnost oslovení
návštěvníků hlavního města Prahy, českých i zahraničních turistů.
S rozšiřováním služeb pro občany jsou spojeny dodatečné náklady – např. prodej parkovacích karet apod.
Náklady na jednotlivé akce budou hrazeny ze schváleného rozpočtu MČ

PLÁNOVANÝ NEPENĚŽNÍ PŘÍNOS
Cílem rozšíření služeb je:
- zlepšení služeb občanům
- zlepšení komunikace značky „Praha 3“ jako otevřené instituce nejen obyvatelům třetí
městské části
- zvýšení návštěvnosti Informačního centra
- zlepšení pozitivního vnímání městské části Praha 3
ZDŮVODNĚNÍ REALIZACE PROJEKTU
Posílení vztahů s občany Prahy 3. Zvýšení povědomí o MČ Praha 3 vůči ostatním částem
Prahy a podpora turistického ruchu.
MÍSTO REALIZACE PROJEKTU
Náměstí Jiřího z Poděbrad – Milešovská ulice., Praha 3
HARMONOGRAM REALIZACE
FÁZE

OD

DO

PŘÍPRAVNÁ FÁZE

červen 2014

září 2014

REALIZAČNÍ FÁZE

leden 2015

prosinec 2015

Poznámka:
ROZPOČET
ROK
dosavadní náklady
2015
2016
2017
2018
2019
Celkem
Poznámka

Výdaje (v tis. Kč)
ROK
175 dosavadní příjmy
1 000 2015
2016
2017
2018
2019
1 175 Celkem

Příjmy (v tis. Kč)
0

Předpokládané náklady na provoz se pohybují od 0,5 do 1,5 mil. Kč podle schváleného
rozpočtu OVVK.
POPIS AKTUÁLNÍHO STAVU:
Informační centrum pokračuje v činnosti zahájené v roce 2014. V roce 2015 by měl být zahájen
prodej jednorázových parkovacích karet a rozšířena nabídka kulturních aktivit.
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NÁZEV AKCE

Web – zlepšení přehlednosti a funkčnosti webu
ODBOR
Odbor informatiky
PŘEDKLÁDÁ

KONTAKTNÍ OSOBA

Papež (informatika), Hujová (vztah
k veřejnosti)

Tomáš Hilmar
Odbor informatiky
tomash@praha3.cz

POPIS STÁVAJÍCÍHO STAVU:
Webové stránky MČ Praha 3 jsou hodnoceny příznivě, přesto je třeba zlepšit uživatelskou
přátelskost – zejména vyhledávání v dokumentech radnice a při zveřejňování aktualit, a to i u
akcí nepořádaných přímo radnicí MČ.
POPIS CÍLOVÉHO STAVU:
Vyhledávání je schopno podle klíčových slov vyhledat i dokumenty ze zveřejněných usnesení
RMČ a ZMČ. Webové stránky rozšíří možnost získávání podnětů a zpětné vazby od občanů.
Doplnění funkcionalit moderované diskusní fórum, podporu přehrávání videozáznamů
s časovými značkami s využitím Adobe Media serveru MČ Praha 3, podporu otevřených dat.
PLÁNOVANÉ PŘÍNOSY A NÁKLADY V PROVOZNÍ FÁZI
Rozpočtované náklady se nezvýší.
PLÁNOVANÝ NEPENĚŽNÍ PŘÍNOS
Zlepší se uživatelský komfort pro návštěvníky webu. Radnice bude shromažďovat podněty od
občanů. Zvýší se zapojování veřejnosti.
ZDŮVODNĚNÍ REALIZACE PROJEKTU
Zlepšení komunikace mezi radnicí MČ Praha 3 a občany.
MÍSTO REALIZACE PROJEKTU
Praha 3
HARMONOGRAM REALIZACE
FÁZE

OD

DO

PŘÍPRAVNÁ FÁZE

1.1.2015

1.7.2015

REALIZAČNÍ FÁZE

1.7.2015

31.12.2016

Poznámka:

ROZPOČET
ROK

Výdaje (v tis. Kč)

dosavadní náklady
2015
2016
2017
2018
2019
Celkem
Poznámka

ROK

Příjmy (v tis. Kč)

dosavadní příjmy
0
200 2015
1000 2016
2017
2018
2019
1200 Celkem

0
0
0
0
0
0
0

Výše nákladů závisí na zvoleném způsobu řešení projektu v rámci přípravné fáze.
POPIS AKTUÁLNÍHO STAVU:
Webové stránky MČ Praha 3 jsou hodnoceny příznivě. MČ usiluje o další zlepšení uživatelské
přívětivosti. Forma realizace je v současné době projednávána.
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NÁZEV AKCE

Portál elektronického úředníka
ODBOR
Odbor informatiky
PŘEDKLÁDÁ

KONTAKTNÍ OSOBA

Papež (informatika), Fišer (tajemník úřadu MČ) Tomáš Hilmar
Odbor informatiky
tomash@praha3.cz
POPIS STÁVAJÍCÍHO STAVU:
Městská část Praha 3 v současné době neposkytuje obdobné služby.
POPIS CÍLOVÉHO STAVU:
Nasazení portálu pro klienty městské části Praha 3 pro řízenou zabezpečenou komunikaci
(ověřený přístup klienta) s úřadem městské části. Hlavní funkce portálu:







Elektronická veřejná nástěnka
e-aukce
Vizualizace a poradenství úředních postupů ve vztahu občan – úřad
On-line formuláře integrované s IS úřadu
On-line objednávání času schůzky na úřad včetně integrace s vyvolávacími systémy
Notifikace přes SMS a email

PLÁNOVANÉ PŘÍNOSY A NÁKLADY V PROVOZNÍ FÁZI
Není plánován žádný finanční zisk, provozní náklady budou závislé na zvoleném způsobu řešení
(vlastní aplikace/SLA služba), případně na výši nákladů na zabezpečení maintenance ke
zvolenému produktu.
PLÁNOVANÝ NEPENĚŽNÍ PŘÍNOS
Není plánován žádný finanční zisk, provozní náklady budou závislé na zvoleném způsobu řešení
(vlastní aplikace/SLA služba), případně na výši nákladů na zabezpečení maintenance ke
zvolenému produktu
ZDŮVODNĚNÍ REALIZACE PROJEKTU
Zvýšení komfortu poskytovaných služeb úřadem MČ Praha 3 klientům.
MÍSTO REALIZACE PROJEKTU

Praha 3
HARMONOGRAM REALIZACE
FÁZE

OD

DO

PŘÍPRAVNÁ FÁZE

4.1.2015

31.12.2016

REALIZAČNÍ FÁZE

1.1.2017

31.12.2017

Poznámka:

ROZPOČET
ROK

Výdaje (v tis. Kč)

dosavadní náklady
2015
2016
2017
2018
2019
Celkem
Poznámka
POPIS AKTUÁLNÍHO STAVU:
Projekt nebyl zahájen.

0
0
200
1000
0
0
1200

ROK

Příjmy (v tis. Kč)

dosavadní příjmy

0

2015
2016
2017
2018
2019
Celkem

0
0
0
0
0
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NÁZEV AKCE

Rozklikávací rozpočet
ODBOR
Odbor informatiky
PŘEDKLÁDÁ

KONTAKTNÍ OSOBA

Papež (informatika), Materna (finance),
Holeček (otevřenost a transparentnost
procesů)

Tomáš Hilmar
Odbor informatiky
tomash@praha3.cz

POPIS STÁVAJÍCÍHO STAVU:
V současné době městská část Praha 3 nemá k dispozici žádný interaktivní nástroj na uveřejnění
rozpočtu a rozpisů čerpání. V souladu s platnou legislativou zveřejňuje městská část způsobem
umožňujícím vzdálený přístup pouze schválený rozpočet a závěrečný účet.
POPIS CÍLOVÉHO STAVU:
Uveřejňování schválených rozpočtů, příjmů a výdajů prostřednictvím interaktivního nástroje
integrovaného s ekonomickým informačním systémem v rámci webového portálu městské části
Praha 3.
PLÁNOVANÉ PŘÍNOSY A NÁKLADY V PROVOZNÍ FÁZI
Není plánován žádný finanční zisk, provozní náklady budou závislé na zvoleném způsobu řešení
(vlastní aplikace/SLA služba), případně na výši nákladů na zabezpečení maintenance ke
zvolenému produktu.
PLÁNOVANÝ NEPENĚŽNÍ PŘÍNOS
Zvýšení transparentnosti hospodaření MČ a informovanosti veřejnosti o způsobu nakládání
s veřejnými prostředky.
ZDŮVODNĚNÍ REALIZACE PROJEKTU
Zlepšení komunikace mezi radnicí MČ Praha 3 a občany.
MÍSTO REALIZACE PROJEKTU
Praha 3
HARMONOGRAM REALIZACE
FÁZE
PŘÍPRAVNÁ FÁZE

OD

DO

1.4.2015

31.12.2015

REALIZAČNÍ FÁZE

1.1.2016

31.12.2016

Poznámka: Realizace projekt úzce souvisí s projektem Jednotného Ekonomického Systému hl.m.
Prahy (JES) a s výběrovým řízením na dodavatele JES.

ROZPOČET
ROK
dosavadní náklady
2015
2016
2017
2018
2019
Celkem
Poznámka

Výdaje (v tis. Kč)
0

ROK
dosavadní příjmy
0 2015
100 2016
2017
2018
2019
100 Celkem

Příjmy (v tis. Kč)

Výše nákladů bude stanovena na základě zvoleného řešení a cenové nabídky dodavatele
vítězné nabídky.
POPIS AKTUÁLNÍHO STAVU:
Projekt nebyl zahájen.

0
0
0
0
0
0
0
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NÁZEV AKCE

Mobilní aplikace pro občany
ODBOR
Odbor informatiky
PŘEDKLÁDÁ

KONTAKTNÍ OSOBA

Papež (informatika)

Tomáš Hilmar
Odbor informatiky
tomash@praha3.cz

POPIS STÁVAJÍCÍHO STAVU:
Městská část Praha 3 v současné době není poskytovatelem žádné mobilní aplikace.
POPIS CÍLOVÉHO STAVU:
Mobilní aplikace pro občany městské části Praha 3 a administrační modul v produktivním
provozu včetně všech nezbytných integrací s informačním systémem MČ.
Předpokládané funkce mobilní aplikace
ZPRÁVY
- dění na Praze 3
- zajímavosti o Praze 3
- politické komentáře
PUSH NOTIFIKACE
- Krizové notifikace
- upozornění na volby a referenda
- dotazníky a výzkumy
- upozornění na nejvýznamnější kulturní akce
KULTURNÍ PROGRAM
MAPA S FILTRY
- památky, nemocnice, školy, školky, úřady, mapa placeného stání, volební okrsky, cyklostezky
HLÁŠENÍ ZÁVAD
- formulář se zachycením fotografie postiženého místa, GPS souřadnice a popisem problému
- přidělení jednacího čísla
- informace o stavu řešení
DOTAZNÍKY A VÝZKUMY
- dle bydliště a socio-demo údajů budou zpřístupněny dotazníky pro výzkum veřejného mínění

PŘIHLÁŠENÍ PŘES FACEBOOK / GOOGLE / OPENID / VLASTNÍ NOVÉ
RYCHLÉ KONTAKTY
- tlačítka volat
- rychlý kontaktní formulář
UŽIVATELSKÁ SEKCE
- úprava profilu
- nastavení
PLÁNOVANÉ PŘÍNOSY A NÁKLADY V PROVOZNÍ FÁZI
Není plánován žádný finanční zisk, provozní náklady budou závislé na zvoleném způsobu řešení
(vlastní aplikace/SLA služba).
PLÁNOVANÝ NEPENĚŽNÍ PŘÍNOS
Zlepšení komunikace mezi občany městské části a radnicí prostřednictvím moderní technologie.
Zvýšení informovanosti a zájmu uživatelů aplikace o dění na území městské části.
ZDŮVODNĚNÍ REALIZACE PROJEKTU
Zlepšení komunikace mezi radnicí MČ Praha 3 a občany.
MÍSTO REALIZACE PROJEKTU
Praha 3
HARMONOGRAM REALIZACE
FÁZE

OD

DO

PŘÍPRAVNÁ FÁZE

1.4.2015

1.6.2016

REALIZAČNÍ FÁZE

1.6.2016

31.12.2016

Poznámka:

ROZPOČET
ROK

Výdaje (v tis. Kč)

dosavadní náklady
2015
2016
2017
2018
2019
Celkem
Poznámka
POPIS AKTUÁLNÍHO STAVU:
Projekt nebyl zahájen.

0
2000
0
0
0
2 000

ROK

Příjmy (v tis. Kč)

dosavadní příjmy

0

2015
2016
2017
2018
2019
Celkem

0
0
0
0
0
0
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NÁZEV AKCE

Opravy a zateplení fasád panelových domů
ODBOR
Správa majetkového portfolia Praha 3, a.s.
PŘEDKLÁDÁ

KONTAKTNÍ OSOBA

Člen Rady MČ zodpovědný za investice a Ing. Martin Kadlec, divize technická
financování VHČ
kadlec@smppraha3.cz, tel.: 221 590 010
POPIS STÁVAJÍCÍHO STAVU:
Panelové domy v oblasti dolního Žižkova (v oblasti ulic Jeseniova, Roháčova a Rokycanova) a
v oblasti Olšanského náměstí (ulice Ondříčkova, Kubelíkova a Táboritská) jsou ve stáří 30 – 40
let a jejich technický stav neodpovídá dnešním nárokům na technické parametry obytných
budov ani požadavkům estetickým.

POPIS CÍLOVÉHO STAVU:
Cílem je dosáhnout výborných tepelně technických parametrů pláště budov (fasády, střecha) a
výrazem i barevností fasád domy začlenit do charakteru žižkovské obytné zástavby. Z tohoto
pohledu jsou nutné i úpravy parteru a vstupů do domů.
PLÁNOVANÉ PŘÍNOSY A NÁKLADY V PROVOZNÍ FÁZI
Hlavním přínosem bude zlepšení tepelně technického standardu domů a tím podstatná úspora
nákladů na vytápění. Dalším přínosem bude regenerace parteru budov a zvýšení estetické
úrovně budov.

PLÁNOVANÝ NEPENĚŽNÍ PŘÍNOS
Byty v opravených panelových domech budou nabídnuty nájemníkům k privatizaci podle
schválených zásad privatizace bytů městské části Praha 3.

ZDŮVODNĚNÍ REALIZACE PROJEKTU
Panelové domy ve stávající podobě nejsou v dobrém technickém stavu a esteticky jsou chápány
jako nesourodý element v obytné zástavbě Žižkova. Jejich opravou a zateplením fasád včetně
úprav parteru budov dojde ke zlepšení jejich integrace do obrazu Žižkova. Cílovou skupinou
jsou nejen stávající nájemníci domů, ale všichni občané a návštěvníci Prahy 3.

MÍSTO REALIZACE PROJEKTU
Panelové domy v oblasti ulic
Roháčova, Blahoslavova, Jeseniova, Ostromečská
Českobratrská, Sabinova, Rokycanova
Táboritská
Kubelíkova, Ondříčkova
HARMONOGRAM REALIZACE
FÁZE

OD (mm.rrrr)

DO (mm.rrrr)

PŘÍPRAVNÁ FÁZE

2013

2014

REALIZAČNÍ FÁZE

2014

2016

Poznámka:
Pro jednotlivé bloky domů bude postupně na základě schválené architektonické studie
vypracována projektová dokumentace, proveden výběr dodavatele a realizace stavby.

ROZPOČET
ROK
dosavadní náklady
2015
2016
2017
2018
2019
Celkem
Poznámka

Výdaje (v tis. Kč)

ROK
dosavadní příjmy
203 600 2015
20 000 2016
2017
2018
2019
223 600 Celkem

Příjmy (v tis. Kč)

Na základě projektové dokumentace bude postupně na základě schválené architektonické
studie vypracována projektová dokumentace, proveden výběr dodavatele a realizace stavby.
POPIS AKTUÁLNÍHO STAVU:
Z 10 projektů k 7 vydáno ÚR. K projektům Ondříčkova a Bezovka jsou zatím zpracovány jen
studie. V březnu 2015 bude postup prací představen veřejnosti. V roce 2015 budou pokračovat
projektové práce s cílem získat stavební povolení a co nejdříve zahájit realizaci.

