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1. Ú vod 

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 pravidelně aktualizovaný dokument udávající konkrétní projektové 

záměry (dále jen „PZ“), potřebné pro naplňování platného strategického plánu. MČ Praha 3 

připravuje akční plány v jednoletém cyklu v návaznosti na rozpočtový výhled a dvakrát do roka 

vyhodnocuje jejich plnění. 

Akční plán je tedy v případě MČ Praha 3 přehledem konkrétních akcí plánovaných na nejbližší 

rok. Ve výčtu konkrétních PZ 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. 

S ohledem na přijetí koncepce Praha 3 na cestě ke Smart City (dále jen „koncepce SC“) 
Usnesením č. 202, ze dne 21.06.2016 Zastupitelstvem městské části je k jednotlivým 
záměrům akčního plánu přistupováno i z pohledu jejich souvislosti s tímto dokumentem. Je 
třeba uvést, že pro uvedení záměru v akčním plánu není podmínkou jeho provázanost 
s koncepcí SC. 

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 PZ, který je vytvořen v souladu se strategickým plánem a 

jehož cílem je naplňování vize a dlouhodobých programových úkolů, nejde tedy o nahodilé 

nápady. 

 Selekce záměrů provázaných s koncepcí SC poskytují dobrý základ pro další rozvoj MČ 

v souladu s koncepcí SC do budoucna. 

 Sleduje kontinuální, plánovaný a cílený rozvoj MČ. 

 Usnadňuje plánování a realizace jednotlivých PZ. 

 Přehledně shrnuje rozvojové záměry a je tak vhodný k plánování a získávání finančních 

prostředků. 

 Umožňuje sledování a vyhodnocování průběhu realizace PZ a případnou potřebnou 

aktualizaci. 

 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.  

Usnesením Zastupitelstva MČ Praha 3 č. 478 ze dne 17. 6. 2014 byl schválen aktualizovaný 

Strategický plán rozvoje MČ Praha 3.  

Po komunálních volbách v říjnu 2014 jmenovala Rada městské části Prahy 3 usnesením č. 29 

ze dne 14. 1. 2015 řídící skupinu pro Strategický plán rozvoje MČ Praha 3 (dále jen „ŘS SPR 

MČ P3“) ve složení, které umožňuje zastoupení všech zvolených politických subjektů. ŘS SPR 
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MČ P3 dostává každoročně v listopadu k připomínkování návrh PZ, které jsou součástí 

Akčního plánu pro následující rok.  

Návrh Akčního plánu vychází jednak z návrhů jednotlivých odborů, jednak z návrhů členů 

Rady městské části pro jednotlivé oblasti. Navrhované záměry v Akčním plánu sledují cíle 

uvedené v Strategickém plánu rozvoje MČ Praha 3 a priority koaliční smlouvy. Spojení 

jednotlivých PZ s koncepcí Smart city je výhodou, nikoliv však kritériem pro výběr či zamítnutí 

záměru. Připomínky ŘS SPR MČ P3 jsou v návrhu Akčního plánu zohledněny. Návrh Akčního 

plánu je upraven do finální podoby a je předložen Radě MČ Praha 3 ke schválení. 

2. Metodika zpracova ní  

PZ Akčního plánu jsou v souladu s vizí městské části a strategickými cíli, na jejichž základě 

byly formulovány programové úkoly. Jejich plnění zajišťují podrobněji rozpracované rozvojové 

aktivity, z nichž pak jednotlivé PZ vycházejí.  

2.1. Soulad se Strategickým plánem rozvoje MČ Praha 3 

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. 
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Obr. 2: Strategická vize rozvoje MČ Praha 3 

MČ Praha 3 využívá své bohaté historie, jedinečné a nezaměnitelné 

tváře a udržuje vlastní kulturní a historické tradice v rámci hl. 

města Prahy. Je příjemným a bezpečným domovem plným 

zeleně,  bohatou nabídkou služeb, kulturním a sportovním 

zázemím, poskytujícím dobré podmínky pro život všech obyvatel a 

nabízejícím pestrou nabídkou služeb pro návštěvníky. 

 

Tvorba Akčního plánu MČ Praha 3 pro rok 2018 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), 

 schválení koncepce Praha 3 na cestě ke Smart City, Usnesením Zastupitelstva 
městské části č. 202, ze dne 21.06.2016, 

 vyhodnocení plnění AP pro rok 2017 v polovině roku 2017, 

 sběr projektových námětů ze strany úřadu MČ Praha 3, 

 sestavení návrhu Akčního plánu, 

 připomínkování návrhu Akčního plánu ŘS SPR MČ P3, 

 sestavení návrhu Akčního plánu a předložení RMČ Praha 3, 

 návrh Akčního plánu schvaluje RMČ Praha 3, 

 návrh Akčního plánu je předkládán Zastupitelstvu každoročně v prosinci. 

2.2. Soulad s koncepcí SC 

Pro lepší orientaci v Akčním plánu uvádíme strukturu základní hierarchie koncepce, která je 

rozdělena na několik úrovní (stupňů), které se navzájem obsahově liší mírou konkrétnosti. 

Jednotlivé PZ uvedené v Akčním plánu jsou vztaženy pouze na první dvě úrovně. Pokud jde 

o PZ, který je přímo od jeho počátku vytvářen na základě koncepce SC, pak je uvedeno i číslo 

konkrétního opatření, tedy třetí, nejpodrobnější stupeň hierarchie. Jednotlivá opatření nejsou 

zmíněna zde pro jejich obsáhlost, ale jsou k nahlédnutí v přijatém dokumentu „Praha 3 na 

cestě ke Smart City“. 

Tabulka 1: Tematické oblasti a cíle koncepce SC 

Tematická oblast cíle 

1 Vládnutí a občanská 

společnost 

 

1.1 Městská část má vytvořenou vizi, stanovené cíle a nástroje pro jejich 

naplňování.  

1.2 Procesy městské části jsou efektivní a transparentní.  

1.3 Občané a zástupci zainteresovaných stran se podílí na fungování 

městské části.  
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Tematická oblast cíle 

2 Prostor, plánování a 

odolnost města 

2.1 Praha 3 má nástroje pro vytváření bezpečného, atraktivního, 

kultivovaného, bezbariérového a zdravého veřejného prostoru, který 

nabízí příležitosti pro využití.  

2.2 Na základě vize a strategie je vytvořen a dodržován investiční plán 

(dlouhodobý a krátkodobý).  

2.3 Praha 3 má strategii na zlepšování mikroklimatu ve městě.  

2.4 Městská část podporuje snižování emisí skleníkových plynů a 

zvyšování kvality ovzduší.  

2.5 Městská část je odolná vůči krizovým situacím a díky moderním ICT 

řešením a krizovým plánům na ně dokáže efektivně reagovat.  

3 Budovy 3.1 Městská část dbá na vysokou komplexní kvalitu svých budov díky 

stanoveným indikátorům kvality a využívá nástroje pro její hodnocení.  

3.2 Praha 3 využívá ICT a moderní řídicí technologie v rámci správy 

budov a snižuje tak jejich energetickou náročnost a ekonomickou 

náročnost provozu.  

3.3 Městské budovy přispívají ke zkvalitňování životního prostředí ve 

městě (využití zelených střech, fasád apod.).  

4 Mobilita ve městě 4.1 Praha 3 nahrazuje parkování v ulicích – využívá podzemních 

parkovacích ploch a parkovacích domů.  

4.2 Praha 3 disponuje inteligentním systémem řízení dopravy, 

zajišťujícím její plynulost a bezpečnost.  

4.3 Praha 3 aktivně podporuje ekologické způsoby dopravy.  

4.4 Praha 3 podporuje zvyšování atraktivity hromadné dopravy.  

4.5 Praha 3 nabízí bezpečné dopravní cesty pro všechny účastníky 

dopravy (pěší, cyklisté, automobily, MHD).  

5 Energetika a vodní 

infrastruktura 

5.1 Praha 3 maximalizuje efektivní využití Smart Grid koncepce na svém 

území.  

5.2 Městská část efektivně a udržitelně využívá energetické zdroje s 

důrazem na místní zdroje.  

5.3 Na Praze 3 jsou maximálně a efektivně využívány obnovitelné zdroje 

energie  

6 Zdraví a sociální 

aspekty 

6.1 Městská část podporuje živou kulturu a společenský život.  

6.2 Městská část je otevřená a atraktivní pro všechny skupiny obyvatel.  

6.3 Městská část podporuje zdravý životní styl a prevenci v oblasti 

zdraví.  

6.4 Městská část nabízí důstojné podmínky pro bydlení seniorů a pro 

osoby se specifickými potřebami.  
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3. Financ ní  ra mec 
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. 

3.1. Rozpočtový výhled 
MČ Praha 3 připravila svůj rozpočtový výhled na období 2019 – 2023. 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. 

Z připojené tabulky jsou zřejmé snahy MČ o realizaci úsporných opatření vedoucích k poklesu 

běžných výdajů i plánovaný pokles kapitálových výdajů.  
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Tabulka 2: Rozpočtový výhled městské části Praha 3 na období 2019 - 2023 (v tis. Kč) - souhrn 
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4. Vý be r projektový ch za me ru  

Tvorba akčního plánu souvisí s výběrem PZ, které jsou do plánu zařazeny. Postup tvorby 

návrhu PZ a jejich zařazení uvádí následující odstavce. 

4.1. Návrh a výběr projektových záměrů do akčního plánu 

PZ jsou navrženy jednak příslušnými radními, jednak ze strany vedoucích odborů úřadu MČ 

Praha 3. Ti také připravují jednotlivé karty PZ, jež ve strukturované podobě obsahují bližší 

popis plánovaných akcí.  

Zařazení návrhů PZ do akčního plánu spadá do kompetence ŘS SPR MČ P3. Na konci tohoto 

dokumentu je uveden přehled PZ jak v přehledném souhrnu, tak v jednotlivých kartách. 

Kritéria pro stanovení prioritního projektového námětu:  

 PZ, na které se předpokládá schválení finančních prostředků z rozpočtu na rok 2018, 

 PZ, které již MČ začala realizovat, 

 PZ, jejichž realizaci již schválilo Zastupitelstvo, 

 PZ, na jejichž realizaci jsou k dispozici finanční prostředky z rozličných dotačních titulů, 

 PZ, které řeší kritický stav. 

Návrh akčního plánu 2018 byl předložen ŘS SPR MČ P3 k připomínkování. Dne 6. 11. 2017  

bylo svoláno jednání ŘS SPR MČ P3, kdy byly projednány všechny připomínky ŘS SPR MČ 

P3 a byl navržen způsob jejich vypořádání. Připomínky ŘS SPR MČ P3 byly následně 

odborem organizačním, ve spolupráci se všemi zainteresovanými odbory, zapracovány do 

finálního dokumentu – akčního plánu 2018. 

Akční plán 2018 následně projednává Rada MČ, která jej doporučuje ke schválení 

Zastupitelstvu. Zastupitelstvo MČ akční plán schvaluje. 

Všechny záměry v akčním plánu 2018 jsou uvedeny do souladu s návrhem rozpočtu na rok 

2018 a jsou odsouhlaseny členem rady MČ, který je odpovědný za konkrétní oblast. 

Plnění každého akčního plánu je vyhodnocováno po půl roce a dokončeném roce. U každého 

PZ je snaha o uvedení takových informací, které mohou dopomoci PZ průběžně hodnotit a 

měřit jeho úspěšnost při realizaci. V poli „Cílový stav“ je snaha o uvedení měřitelného 

indikátoru obsahu PZ, v poli „Doba realizace (orientační harmonogram)“ je snaha o uvedení 

předpokládaného časového rámce jednotlivých aktivit PZ až do jeho dokončení pro orientaci 

v plnění z hlediska času. 

Akční plán je zveřejňován na webových stránkách MČ Praha 3 stejně tak jako pololetní 

výsledky jeho plnění. 

Ostatní záměry MČ jsou součástí tzv. zásobníku a bude se s nimi dále pracovat při přípravě 

dalšího akčního plánu. 
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Orientace v akčním plánu 

Níže v textu je uveden seznam shrnující jednotlivé PZ. Tabulka je řazena dle odborů, následně 

jsou v rámci odboru seřazeny projekty dle čísel vzestupně. Stejným způsobem jsou řazeny 

přiložené karty jednotlivých PZ. 

Tabulka 3: význam polí v tabulce projektových záměrů 

Odbor Odbor, který konkrétní rok předkládá projektový záměr 

Číslo Neměnné číslo, které je provázané s konkrétním projektovým záměrem. 

Pokud bude PZ vyřazen do zásobníku, toto číslo mu zůstává. Nové PZ 

v akčním plánu získávají vždy poslední navazující číslo v řadě. Záměry 

v zásobníku, které dříve nebyly v akčním plánu, mají číslo 0. Po jejich zařazení 

do akčního plánu získají také navazující číslo v řadě. 

Předkládá Uvádí jméno zodpovědného člena Rady za konkrétní PZ. Pokud je uvedeno 

více členů rady, kompetence jsou uvedeny v kartě PZ. Pak je v kartě uveden 

zodpovědný člen Rady jako „Předkladatel:“, ostatní členové Rady jsou 

uvedeny jako „ve spolupráci s:“. 

Vazba na SPR Uvádí vazbu na Strategický plán MČ. 

Vazba na SC Uvádí vazbu na vize a cíle, případně opatření koncepce Smart City. 

Název záměru Uvádí název záměru ve snaze dodržet stejný název PZ v akčním plánu i 

v rozpočtu a v plánu investičních akcí. 

Náklady dosud Uvádí všechny náklady vynaložené do roku aktuálně zpracovávaného akčního 

plánu napříč všemi odbory (pokud jde o PZ víceodborový). 

Náklady – aktuální 

rok akčního plánu 
Uvádí náklady v souladu s návrhem rozpočtu aktuálního roku. 

Náklady 

následující 2 roky 

po aktuálním roce 

akčního plánu 

Uvádí náklady, které jsou buď uvedeny v plánu investičních akcí, anebo pokud 

se v plánu investičních akcí nevyskytují, jsou pouze odhadem vedoucích 

odborů či předkládajících Radních. Uvedené částky nejsou závazné, jsou 

uváděny alespoň pro rámcovou představu. 

Pokud není možné uvést odhad nákladů, je zdůvodnění uvedeno v poznámce 

karty. 

Náklady celkem Uvádí součet kompletních nákladů za „život“ PZ. 

Náklady jsou ke každému PZ uváděny v plné jejich předpokládané výši. V případě, že je 

uvažováno o jiném způsobu financování či spolufinancování, je tento způsob uveden v kartě 

PZ v poznámce. 

4.2. Zásobník projektových záměrů 

Většina PZ je pokračováním z roku 2017 a ty jsou aktualizovány pro rok 2018, některé PZ byly 

zařazeny do akční plán 2018 nově. Existují ale i takové PZ, které již do akčního plánu 2018 

zařazeny nejsou. Takové PZ jsou zařazeny do tzv. zásobníku projektových záměrů. Jde o 

následující typy PZ: 
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 PZ byly vyřazeny na základě jejich dokončení 

 PZ byly vyřazeny na základě dokončení jejich úvodní zaváděcí fáze, která se 

v následujících letech opakuje 

 

Tabulka 4: Zásobník projektových záměrů, které nebyly zařazeny do Akčního plánu pro rok 2018 

Odbor číslo Předkládá Název záměru stav 

OBNP 29 
Gregor 

(hospodaření s byty) 
Pravidla bytové politiky zrealizováno 

OBNP 30 
Gregor 

(hospodaření s byty) 
Obecní bytový fond 

Zrealizováno – 

opakující se akce 

OD 0 Vítkovská (doprava) 
Zklidnění dopravy a zvýšení bezpečnosti 

komunikace Jana Želivského 
zásobník 

OD 32 Vítkovská (doprava) 
Stavební úprava přechodu pro chodce na 

křižovatce Pod Lipami - V zahrádkách 
Zrealizováno 

OS 33 Vítkovská (doprava) 
Analýza dopravně bezpečnostního stavu 

před vybranými ZŠ a MŠ 

Zrealizováno – 

opakující se akce 

OD 36 Vítkovská (doprava) 

Zavedení zóny placeného stání (ZPS) v 

oblasti Jarova (dříve "Rozšíření 

parkovacích zón na celé území Prahy 3") 

Zrealizováno 

OE 55 Materna (finance) Rozklikávací rozpočet 
zrealizováno-

opakující se akce 

OI 57 Papež (informatika) 
Web – zlepšení přehlednosti a funkčnosti 

webu 
zrealizováno 

OI 58 Papež (informatika) 
Vytvoření centra sdílených služeb MČ 

Praha 3 
zásobník 

OI 59 Papež (informatika) 
Vytvoření karty občana Prahy 3 (fyzická 

karta nebo mobilní aplikace) 
zásobník 

OI 61 Papež (informatika) Mobilní aplikace pro občany zrealizováno 

OK 39 Bellu (kultura) 
Kulturní centrum za Žižkovskou 

vozovnou 
zrealizováno 

OO 56 Materna (finance) Participativní rozpočet 
Zrealizováno – 

opakující se akce 

OOŽP 5 

Materna PhD. 

(životní prostředí) 

Hujová (územní 

rozvoj) 

Obnova cestní sítě ve východní části 

parku Parukářka 

zrušeno - 

nahrazeno akcí 

64 
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Odbor číslo Předkládá Název záměru stav 

OOŽP 77 

Materna (životní 

prostředí) 

Hujová (územní 

rozvoj) 

Čistá Trojka 
Zrealizováno – 

opakující se akce 

OSV 41 Gregor (sociální) Bezdomovectví - terénní program 
zrealizováno-

opakující se akce 

OSV 42 Gregor (sociální) Dětské preventivní výjezdy 
zrealizováno-

opakující se akce 

OSV 43 Gregor (sociální) 
Projekt obce na podporu integrace 

cizinců 

zrealizováno-

opakující se akce 

OSV 44 Gregor (sociální) 
StreetBus - mobilní terénní sociální 

služba 

zrealizováno-

opakující se akce 

OSV 45 Gregor (sociální) Terénní programy - drogy 
zrealizováno-

opakující se akce 

OSV 46 Gregor (sociální) 
Veletrh sociálních služeb a neziskového 

sektoru 

zrealizováno-

opakující se akce 

OSV 47 Gregor (sociální) Programy pro seniory 
zrealizováno-

opakující se akce 

OSV 48 Gregor (sociální) Oslavy Mezinárodního dne seniorů 
zrealizováno-

opakující se akce 

OSV 49 Gregor (sociální) Dobrovolník roku 2017 
zrealizováno-

opakující se akce 

OSV 50 Gregor (sociální) 
Mikulášská nadílka pro děti ze sociálně 

znevýhodněných rodin z MČ Praha 3 

zrealizováno-

opakující se akce 

OŠ 51 Suková (školství) 
Tvorba regionální publikace jako 

pracovního materiálu pro základní školy 
zrealizováno 

OŠ 52 Suková (školství) Zajištění prázdninového provozu MŠ 
zrealizováno-

opakující se akce 

OŠ 73 Suková (školství) 

Vydání doporučujících kritérií etického 

kodexu pedagoga školy zřízené MČ 

Praha 3 

zrealizováno 

OŠ 74 Suková (školství) Vytvoření metodických center zrealizováno 

OŠ 75 Suková (školství) 
Webový portál www.skolypraha3.cz jako 

podpůrný nástroj 

MAP a Smart 

Cities 
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Odbor číslo Předkládá Název záměru stav 

OŠ 76 Suková (školství) 
Vydání literárních pracovních listů pro 2. 

stupeň základních škol Prahy 3 
zrealizováno 

OTSMI 0 Holeček (investice) 
Vybudování nástupů na Vítkov z ulice 

Jeronýmova 
zásobník 

OTSMI 1 Holeček (investice) 
Rekonstrukce budovy na malometrážní 

byty – Bořivojova 27 
zrealizováno 

OTSMI 4 Vítkovská (doprava) 
Chodníkový program – obnova povrchu 

chodníků 

Zrealizováno – 

opakující se akce 

OTSMI 7 Holeček (investice) 
Rekonstrukce budovy pro potřeby úřadu 

MČ – Lipanská 7 
zrealizováno 

OTSMI 12 
Hujová (územní 

rozvoj) 

Vybudování nástupů na Vítkov z 

Husitské a Koněvovy ulice 
zrealizováno 

OTSMI 15 Holeček (investice) 
ZŠ V Zahrádkách – rekonstrukce 

kuchyně a vestavba sauny 
zrealizováno 

OTSMI 18 
Materna (životní 

prostředí) 

Úpravy parku Parukářka - psí hřiště, 

grilovací místa A + B, rozvod vody,  

úprava dětského hřiště 

zrealizováno 

OÚR 0 Vítkovská (doprava) 

Rekonstrukce křižovatky Vinohradská – 

U Vodárny včetně zřízení přechodů pro 

chodce 

zásobník 

OÚR 27 Vítkovská (doprava) 
Instalace cyklostojanů na území MČ 

Praha 3 

Zrealizováno – 

opakující se akce 

OVVK 53 
Hujová (vztah k 

veřejnosti) 
Rozšíření Informačního centra Prahy 3 zrealizováno 

OVVK 54 
Hujová (vztah k 

veřejnosti) 
Propagace aktivit městské části Praha 3 

Zrealizováno – 

opakující se akce 

OŽ 62 
Hujová (vztah 

k veřejnosti) 

Poradenské centrum odboru 

živnostenského 

Zrealizováno – 

opakující se akce  
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Akční plán na rok 2018  Odhadované náklady akce  

Odbor  

č
ís

lo
 

Předkládá  
Vazba na 
SPR 

Vazba na 
SC 

Název záměru  dosud  2 018     2 019     2 020      Celkem  

OBNP 31 
Vítkovská 
(hospodaření s 
nebyty) 

A01-1 SC: 1.2, 6 Program rozvoje fondu nebytových prostor -     
                         

-     
                         

-     
                         

-     
                            

-     

OD 34 Vítkovská (doprava) A06-3 SC: 4.5 
Úprava přechodů pro chodce v křižovatce Jeseniova x Tovačovského a 
Jeseniova x Koldínova 

2 000 000       
                         

-     
                         

-     
2 000 000     

OD 35 Vítkovská (doprava) A06-3 SC: 4.3. 4.4 
Zavedení autobusové dopravy mezi dolním Žizkovem a Jiřího z 
Poděbrad 

550 550     200 000         750 550     

OD 71 Vítkovská (doprava) A06-3 SC: 4.5 
Úprava přechodů pro chodce v křižovatce Ondříčkova x Blodkova x 
Laubova 

2 300 000       
                         

-     
                         

-     
2 300 000     

OD 72 Vítkovská (doprava) A06-3 SC: 4.5 Úprava přechodů pro chodce v okolí ZŠ a MŠ Jaroslava Seiferta 2 500 000     
                         

-     
                         

-     
                         

-     
2 500 000     

OD 80 Vítkovská (doprava) A06-3 SC: 4.5 
Úprava přechodů pro chodce v křižovatce Víta Nejedlého x Seifertova x 
Cimburkova 

1 000 000           1 000 000     

OD 81 Vítkovská (doprava) A06-3 SC: 4.5 Úprava přechodů pro chodce v křižovatce Jeseniova x Ambrožova 2 000 000           2 000 000     

OI 60 
Papež (informatika, 
Fišer (tajemník úřadu) 

A12-1 
AC: 1.2, 
1.3, 6.2 

Portál elektronického úředníka 500 000     2 269 000       
                         

-     
2 769 000     

OK 37 Bellu (kultura) 
A07-2, 
A09-2 

SC: 2.1, 6.2 
Osazování uměleckých děl ve veřejných prostranstvích Prahy 3 (dříve 
"Osazování kulturních děl ve veřejných prostranstvích Prahy 3" 
"Osazování výtvarných děl na vrchu Vítkov") 

2 408 900     2 000 000     
                         

-     
                         

-     
4 408 900     

OK 38 Bellu (kultura) A09-2 SC: 2.1, 6.2 
Rozšiřování zahraničních vztahů MČ Praha 3 v oblasti kultury (dříve 
"Spolupráce se zahraničními partnery v oblasti kultury") 

1 140 600     800 000     
                         

-     
                         

-     
1 940 600     

OK 40 Bellu (kultura) A09-2 SC: 2.1, 6.2 Kostel Nejsvětějšího Srdce Páně - památka UNESCO 461 360     100 000     -     
                         

-     
561 360     

OK 82 Bellu (kultura)   SC: 6.2 Interaktivní poznávání Prahy 3   300 000     100 000     100 000     500 000     

OOŽP 2 

Materna PhD. (životní 
prostředí) 
Hujová (územní 
rozvoj) 

A02-1, 
A03-1, 
A07-1 

SC: 2.1, 2.2  Revitalizace Kostnického náměstí 4 000 000     33 000 000       
                         

-     
37 000 000     
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OOŽP 3 

Materna PhD. (životní 
prostředí) 
Hujová (územní 
rozvoj) 

A06-2, 
A07-2 

SC: 2.1, 2.2  Propojení trasy Pražačka s cyklostezkou A25 v ulici Pod Krejcárkem 363 000       
                         

-     
                         

-     
363 000     

OOŽP 8 

Materna PhD. (životní 
prostředí) 
Hujová (územní 
rozvoj) 

A02-1, 
A03-1, 
A07-1 

SC: 2.1, 2.2  Revitalizace Komenského náměstí 5 000 000     44 800 000         49 800 000     

OOŽP 9 

Materna PhD. (životní 
prostředí) 
Hujová (územní 
rozvoj) 

A02-1, 
A03-1, 
A07-1 

SC: 2.1, 2.2  Obnova náměstí Barikád a umístění dětského hřiště 6 200 000     6 100 000       
                         

-     
12 300 000     

OOŽP 63 

Materna PhD. (životní 
prostředí) 
Hujová (územní 
rozvoj) 

A02-1, 
A03-1, 
A07-1 

SC: 2.1, 2.2  Posílení potenciálu parku Židovské Pece 850 000     1 450 000     
                         

-     
                         

-     
2 300 000     

OOŽP 64 

Materna PhD. (životní 
prostředí) 
Hujová (územní 
rozvoj) 

A02-1, 
A03-1, 
A07-1 

SC: 2.1, 2.2  Park Parukářka 1 500 000     4 000 000     
                         

-     
                         

-     
5 500 000     

OOŽP 65 

Materna PhD. (životní 
prostředí) 
Hujová (územní 
rozvoj) 

A02-1, 
A03-1, 
A07-1 

SC: 2.1, 2.2  Horní parter Žižkova náměstí 500 000     1 000 000     
                         

-     
                         

-     
1 500 000     

OOŽP 66 

Materna PhD. (životní 
prostředí) 
Hujová (územní 
rozvoj) 

A02-1, 
A03-1, 
A07-1 

SC: 2.1, 2.2  Plocha veřejné zeleně U Kněžské louky 1 200 000     452 300     
                         

-     
                         

-     
1 652 300     

OOŽP 68 

Materna PhD. (životní 
prostředí) 
Hujová (územní 
rozvoj) 

A02-1, 
A03-1, 
A07-1 

SC: 2.1, 2.2  Cyklostezka pod Vítkovem – umístění herních a fitness prvků 48 000     500 000     2 500 000     
                         

-     
3 048 000     

OOŽP 69 

Materna PhD. (životní 
prostředí) 
Hujová (územní 
rozvoj) 

A02-1, 
A03-1, 
A07-1 

SC: 2.1, 2.2  Úprava multifunkčního hřiště Habrová 146 800     200 000     3 000 000     
                         

-     
3 346 800     

OOŽP 70 
Materna PhD. (životní 
prostředí) 

A02-1 SC: 2.1 Interaktivní informační tabule v parcích 90 000     1 500 000     
                         

-     
                         

-     
1 590 000     

OOŽP 78 
Hujová (územní 
rozvoj) 

A02-1, 
A02-2 

SC: 2.1 Program Antigraffiti na území MČ Praha 3 2 000 000     7 000 000     8 470 000     8 470 000     25 940 000     

OSV 85 
Gregor (sociální 
oblast) 

A10-1, 
A10-2, 
A10-4, 
A11-1 

SC 6.2, 6.3 Komunitní centrum Žižkov 2 736 000    3 735 000       6 471 000    
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OSV 86 
Gregor (sociální 
oblast) 

A10-1, 
A10-2, 
A10-4, 
A11-1 

SC: 6.1, 
6.2, 6.3 

Trojka pro seniory 200 000     2 800 000         3 000 000     

OŠ 83 Suková (školství) A05-1 SC: 1.3  Aktualizace soutěže O pohár starosty Hartiga 70 000     150 000     150 000     150 000     520 000     

OŠ 84 Suková (školství) A05-1 SC: 1.3 Pilotní projekt polytechnické výchovy   200 000         200 000     

OTSMI 6 Holeček (investice) A12-1 SC: 1.2, 3.1 Rekonstrukce budovy pro potřeby úřadu MČ – Havlíčkovo náměstí 10   60 000 000     90 000 000       150 000 000     

OTSMI 10 Holeček (investice)  
A02-1, 
A03-1, 
A07-1 

SC: 2.1, 3.1 Stavební úpravy vnitrobloku Jeseniova, Roháčova 500 000     500 000     90 000 000     50 000 000     141 000 000     

OTSMI 11 Holeček (investice) 
A02-1, 
A02-2, 
A08-2 

SC: 3.1 Opravy a zateplení fasád panelových domů 392 496 000     212 500 000       
                         

-     
604 996 000     

OTSMI 14 Holeček (investice) 
A10-1, 
A10-2 

bez vazby 
na SC 

MŠ Buková 26 - zařízení jeselského typu   35 000 000     2 000 000     
                         

-     
37 000 000     

OTSMI 16 Holeček (investice) 
A02-1, 
A02-2 

SC: 6 Rekonstrukce bytového domu Štítného 40    7 000 000     40 000 000     
                         

-     
47 000 000     

OTSMI 17 Holeček (investice) A09-2 SC: 6.1 Biskupcova 31 – oprava budovy a interiéru kina AERO 2 200 000       41 000 000     
                         

-     
43 200 000     

OTSMI 79 Holeček (investice) A10-1 SC: 6.4 Dům sociálních služeb K Lučinám   2 000 000         2 000 000     

OTSMI 88 Holeček (investice) A12-1 
SC: 1, 1.2, 
3.1 

Rekonstrukce budovy pro potřeby úřadu MČ - Chlumova   2 000 000     3 400 000       5 400 000     

OTSMI 89 Holeček (investice) A02-1 SC: 3.1 
ZŠ a MŠ Chelčického, objekt Žerotínova - rekonstrukce střechy včetně 
zateplení a rekonstrukce fasády 

  7 200 000         7 200 000     

OTSMI 90 Holeček (investice) A10-2 SC: 6 Zajištění bezbariérovosti ZŠ v oblasti Prahy 3   5 700 000         5 700 000     

OÚR 13 Holeček (investice)  
A04-1, 
A07-2 

SC: 2.1 
Výstavba nového občerstvení a veřejného WC na Parukářce /v návrhu 
rozpočtu pod názvem "Křížek - výstavba občerstvení" (převzato od OÚR) 

1 200 000     600 000       
                         

-     
1 800 000     

OÚR 19 Vítkovská (doprava) 
A03-1, 
A06-3 

SC: 2.1, 4.5 
Bezpečné přechody pro chodce a zvýšení kvality veřejného prostoru v 
oblasti tramvajových zastávek na Olšanském náměstí 

926 000     
                         

-     
10 000 000       10 926 000     

OÚR 20 

Hujová (územní 
rozvoj) 
Materna (životní 
prostředí) 
Holeček (investice) 

A03-1, 
A03-2, 
A04-1 

SC: 2.1, 4.5 
Nová rekreační cesta pro pěší a cyklisty podél severní hrany Olšanských 
hřbitovů 

500 000     600 000     10 000 000       11 100 000     

OÚR 21 
Hujová (územní 
rozvoj) 
Materna (životní 

A03-1, 
A03-2, 
A04-1 

SC: 2.1, 4.5 Nástupy na Parukářku od severu 600 000     500 000     2 000 000       3 100 000     
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prostředí) 
Holeček (investice) 

OÚR 22 

Vítkovská (doprava) 
Hujová (územní 
rozvoj) 
Holeček (investice) 

A03-1, 
A06-1, 
A07-1 

SC: 2.1, 4.5 
Vybudování nového schodiště a rampy mezi ulicemi Lipanská a 
Seifertova 

-     
                         

-     
8 000 000       8 000 000     

OÚR 23 

Materna PhD. (životní 
prostředí) 
Hujová (územní 
rozvoj) 

A02-1, 
A07-1 

SC: 2.1, 2.2  Revitalizace nám. Jiřího z Lobkovic 2 875 000       -     10 000 000     12 875 000     

OÚR 24 
Hujová (územní 
rozvoj) 

A02-1,  
A07-1 

SC: 2.1, 4.5 Revitalizace Tachovského nám. 1 886 900     700 000     7 000 000     6 700 000     16 286 900     

OÚR 25 
Hujová (územní 
rozvoj) 

A02-1, 
A03-1, 
A07-1 

SC: 2.1 
Spolupráce na přípravě urbanistické koncepce brownfieldu Nákladového 
nádraží Žižkov 

-     
                         

-     
-     

                         
-     

                            
-     

OÚR 26 Vítkovská (doprava) A06-2 SC: 2.1, 4.5 Cyklogenerel pro území MČ Praha 3 150 000       -     
                         

-     
150 000     

OÚR 28 
Bellu (majetek) 
Holeček (investice) 

A01-1, 
A03-1 

SC: 2.1 Rekonstrukce žižkovských lázní, Husitská 7 2 419 600     1 500 000     1 000 000     71 000 000     75 919 600     

OÚR 67 

Materna PhD. (životní 
prostředí) 
Hujová (územní 
rozvoj) 

A02-1, 
A07-1 

SC: 2.1, 2.2  Obnova náměstí Jiřího z Poděbrad 5 690 000     800 000     50 000 000     40 000 000     96 490 000     

OÚR 91 
Hujová (územní 
rozvoj) 

A04-1, 
A02-1 

SC: 2.1 Výstavba nového infocentra v budově Koněvova 4 240 000     500 000     10 000 000       10 740 000     

OVVK 87 
Hujová (vztah k 
veřejnosti) 

A09-1, 
A011-1 

SC: 2.1, 6.1 Muzeum MČ Prahy 3 a informační centrum Žižkov   1 500 000         1 500 000     

           451 449 000     451 157 000     378620000     186420000     1 467 645  
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Číslo 
záměru: 31 Název:  Program rozvoje fondu nebytových prostor 
Odbor (garant, kontakty) 

Odbor bytů a nebytových prostor, RNDr. Magdalena 
Benešová, 222 116 574, magdalenab@praha3.cz 

Předkladatel (zodpovědný 
radní, RMČ) 

Mgr. Lucie Vítkovská (hospodaření 
s nebytovými prostory) 

Výchozí stav 

V současné době jsou nebytové prostory pronajímány na základě rozhodnutí RMČ po předběžném doporučení Komise pro 
vedlejší hospodářskou činnost. Hlavním kritériem pro výběr budoucího nájemce je především výše nabídnutého nájemného, 
nabízený sortiment a solidnost uchazeče. Nebytové prostory jsou v mnoha případech určeny k příliš specifickému účelu využití a 
jejich pronájem je tedy velmi komplikovaný. 
Byla pojata nová koncepce, kdy byly vypracovány Metodické pokyny pro nakládání s prostory nesloužícími k bydlení 

Cílový stav 

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 či podpořit neziskový sektor, 
který nabízí službu, která je v regionu Prahy 3 vyhodnocena jako přínosná. 
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, který bude shrnovat kompletní, snadno 
dostupné informace o jeho stavu. 
Cílem záměru je také  revize všech smluv na nájemní nebytové prostory a nastavení nové cenové politiky v návaznosti na 
provedený pasport.  

Aktuální stav 
Nový systém pronajímání nebytových prostor byl zpracován zaváděn již v roce 2015.  
Probíhá postupná revize smluv na nájemní prostory a současně i revize nebytových prostor za účelem určení výše nájemného a 
zvážení případných investic do volných nebytových prostor.  

Přínosy a náklady po 
realizaci 

Revize všech smluv je poměrně časově i personálně náročný proces, samotnou pasportizaci musí provést správcovská firma, tedy 
společnost Správa zbytkového portfolia Praha 3, a.s. 

Přínos nefinanční 
Zlepšení dostupnosti služeb a obchodů; zvýšení výnosů z pronájmu nebytových prostorů; Ovlivnění spektra služeb a obchodů, 
tak aby vyhovovalo občanům MČ; Podpora neziskových organizací, spolkového života, podpora občanské společnosti. 

Vazba na vize a cíle, 
případně opatření 
koncepce Smart City 

Oblast Smart City: 1. Vládnutí, občanská společnost 
1.2 Procesy městské části jsou efektivní a transparentní 
Oblast Smart City: 6. Zdraví a sociální aspekty 

Vazba na cíle 
Strategického plánu 
rozvoje MČ P3 

Cíl 1: Rozvoj kvality obytných funkcí městské části a zlepšení podmínek pro bydlení 
PÚ01: Rozvoj ekonomických aktivit a pracovních příležitostí  
A01-1:Podpora podnikatelských záměrů   
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Odůvodnění projektového 
záměru (cíle a 
přínosy realizace, 
vymezení cílové skupiny) 

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 MČ Praha 3 

Doba realizace (orientační 
harmonogram) 

2015 – zavedení nového systému pronajímání nebytových prostor 
2016 -  počet zrevidovaných smluv 40 procent  
2017 - počet zrevidovaných smluv  60 procent 
2018 –  a dále pokračování trvalého trendu sledování vývoje cen pronájmu zohledňující danou lokalitu a konkrétní využití  
nebytového prostoru 

Rozpočet AP-2018 Výdaje dosud 2018 2019 2020 Celkem 

      

 Příjmy dosud 2018 2019 2020 Celkem 

 157 000 000 60 000 000 65 000 000   

Aktivity plánované v roce 
2018 

V následujícím roce plánujeme provést revizi zbylé části uzavřených smluv.  Tak aby spolu s nově uzavíranými smlouvami vytvořily 
plně funkční celek, který umožní rychlé a přehledné porovnání a hodnocení cen pronájmů, při zachování rozdílů bonity 
pronajímaných nebytových jednotek. Dojde k postupnému revidování až 100 procent smluv na nebytové prostory a dojde 
k aktualizaci cen nájemného a ty budou následně vyhodnoceny. V příštích letech očekáváme vyšší výnos z pronájmu nebytových 
prostor, neboť dojde k ukončení rekonstrukčních prací v objektu polikliniky Vinohradská a k dokončení revitalizace panelových 
domů. Nebude tedy nutné blokovat nebytové prostory z důvodu stěhování nájemců do náhradních prostor. Za pronájem 
opravených prostor bude možné požadovat i vyšší nájemné. 

Poznámky (další zdroje 
financování apod.) 

Příjmy z nebytových prostor v roce 2017 jsou odhadovány na cca 50 mil. Kč. V následujících letech jsou příjmy odhadovány na 
hodnoty řádově o deset procent vyšší. Je třeba zdůraznit, že vzhledem k dalším funkcím a nutnosti ovlivňovat využití nebytových 
prostor k zájmu a spokojenosti občanů Prahy 3 není ekonomický zisk jediným kritériem pronajímání nebytových prostor 
v majetku MČ . 
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Číslo 
záměru: 34 Název:  

Úprava přechodů pro chodce v křižovatce Jeseniova x Tovačovského a Jeseniova x 
Koldínova 

Odbor (garant, kontakty) 
Odbor dopravy, Ing. Milan Kepka, 222116403, 
milank@praha3.cz 

Předkladatel (zodpovědný 
radní, RMČ) 

Mgr. Lucie Vítkovská (doprava) 

Výchozí stav 
Jedná se o křižovatky se dvěma přechody pro chodce v blízkosti školy na nám. Barikád. Stav přechodů pro chodce zdaleka 
neodpovídá současným požadavkům na bezpečné přechody. Identifikovaná lokalita pro úpravu byla doporučena na základě 
Analýzy dopravně bezpečnostního stavu chodců na území MČ Praha 3. 

Cílový stav 
Úprava přechodů pro chodce v daném místě tak, aby odpovídaly současným požadavků a došlo ke zvýšení bezpečnosti provozu na 
pozemních komunikacích. 

Aktuální stav 
TSK připravuje realizaci a je určeno výsledné řešení. Pro křižovatku Jeseniova – Koldínova je vydané stavební povolení, pro 
křižovatku Jeseniova-Tovačovského probíhá stavební řízení. 

Přínosy a náklady po 
realizaci 

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. 

Přínos nefinanční Zvýšení bezpečnosti pohybu chodců. 

Vazba na cíle 
Strategického plánu 
rozvoje MČ P3 

Cíl 1: Rozvoj kvality obytných funkcí městské části a zlepšení podmínek pro bydlení 
Cíl 3: Koncepční a trvale udržitelné řešení dopravy, životního prostředí a veřejného prostoru 
PÚ06: Koncepční a udržitelné řešení dopravy 
A06-3: Systémové řešení dopravy 

Vazba na vize a cíle, 
případně opatření 
koncepce Smart City 

Oblast Smart City: 4. Mobilita ve městě 
4.5 Praha 3 nabízí bezpečné dopravní cesty pro všechny účastníky dopravy (pěší, cyklisté, automobily, MHD) 

Odůvodnění 
projektového záměru 
(cíle a přínosy realizace, 
vymezení cílové skupiny) 

Jedná se o křižovatky 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 Jeseniova x Tovačovského, Jeseniova x Koldínova 

Doba realizace 
(orientační 
harmonogram) 

1. 7. 2015 – 30. 6. 2017 - projektová příprava 
1. 7. 2017 – 31. 12. 2017 – získání stavebního povolení 
2018 – realizace pravděpodobně v období prázdnin (viz poznámka) 

Rozpočet AP-2018 Výdaje dosud 2018 2019 2020 Celkem Výdaje dosud 

 2 000 000     2 000 000 
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 Příjmy dosud 2018 2019 2020 Celkem Příjmy dosud 

       

Aktivity plánované v roce 
2018 

Realizace stavby. 

Poznámky (další zdroje 
financování apod.) 

Část financí byla na TSK hl. m. Prahy převedena v roce 2015, další část v roce 2016, k samotné realizaci dojde pravděpodobně v 
2018. Důvodem byla nutnost zajištění projektů a potřebných povolení. Realizace je odvislá od koordinace se stavbou PVK – výměna 
vodovodního řadu v úseku. 
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Číslo 
záměru: 35 Název:  Zavedení autobusové dopravy mezi dolním Žižkovem a Jiřího z Poděbrad 

Odbor (garant, kontakty) 
Odbor dopravy, Ing. Milan Kepka, 222116403, 
milank@praha3.cz 

Předkladatel (zodpovědný 
radní, RMČ) 

Mgr. Lucie Vítkovská (doprava) 

Výchozí stav 
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. 

Cílový stav 
Zavedení nové linky MHD s ekologickým provozem zajišťujícím chybějící spojení. Cílem je nejenom zajistit propojení a dostupnost 
doposud jednoduše nepropojených částí Prahy 3 ale být dobrým příkladem jak využít „čistý“ způsob dopravy. 

Aktuální stav 
Na základě jednání s ROPID byla zvolena varianta prodloužení linky 101 do této oblasti, v současné době probíhá šetření 
průjezdnosti trasy. Se zavedením elektrobusu na této lince se v současné době nepočítá. 

Přínosy a náklady po 
realizaci 

Vzhledem ke změně formy řešení se nepředpokládá finanční spoluúčast MČ Praha 3  

Přínos nefinanční Zajištění lepší dopravní obslužnosti území MČ Praha 3 MHD. 

Vazba na cíle 
Strategického plánu 
rozvoje MČ P3 

Cíl 1: Rozvoj kvality obytných funkcí městské části a zlepšení podmínek pro bydlení 
Cíl 3: Koncepční a trvale udržitelné řešení dopravy, životního prostředí a veřejného prostoru 
PÚ06: Koncepční a udržitelné řešení dopravy 
A06-3: Systémové řešení dopravy 

Vazba na vize a cíle, 
případně opatření 
koncepce Smart City 

Oblast Smart City: 4. Mobilita ve městě 
4.3 Praha 3 aktivně podporuje ekologické způsoby dopravy  
4.4 Praha 3 podporuje zvyšování atraktivity hromadné dopravy  

Odůvodnění 
projektového záměru 
(cíle a přínosy realizace, 
vymezení cílové skupiny) 

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 MČ Praha 3 

Doba realizace 
(orientační 
harmonogram) 

1.10.2015 – 31.10.2015 – zpracování studie proveditelnosti 
1.10.2016 – 31.12.2017– jednání o způsobu provozování linky 
2018 – zprovoznění linky  

Rozpočet AP-2018 Výdaje dosud 2018 2019 2020 Celkem 

 550550 200000 0   750550 

 Příjmy dosud 2018 2019 2020 Celkem 
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Aktivity plánované v roce 
2018 

Provoz linky. 

Poznámky (další zdroje 
financování apod.) 

Linka bude provozována v rámci MHD hl.m.Prahy. Vzhledem k tomu, že trasa linky koliduje s opravou ul. Husitská, je možné 
odložení spuštění provozu, popř. spuštění po etapách (dočasné ukončení na nám. W. Churchilla). V této chvíli není zřejmé, zda by 
se MČ podílela na úpravě zastávek. 
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Číslo 
záměru: 71 Název:  Úprava přechodů pro chodce v křižovatce Ondříčkova x Blodkova x Laubova 
Odbor (garant, kontakty) 

Odbor dopravy, Ing. Milan Kepka, 222116403, 
milank@praha3.cz 

Předkladatel (zodpovědný 
radní, RMČ) 

Mgr. Lucie Vítkovská (doprava) 

Výchozí stav 
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. Identifikovaná lokalita pro úpravu byla doporučena na základě 
Analýzy dopravně bezpečnostního stavu chodců na území MČ Praha 3. 

Cílový stav 
Úprava přechodů pro chodce v daném místě tak, aby odpovídaly současným požadavkům a došlo ke zvýšení bezpečnosti provozu 
na pozemních komunikacích. 

Aktuální stav TSK připravuje realizaci a je určeno výsledné řešení (aktuálně probíhá řízení ke stavebnímu povolení). 

Přínosy a náklady po 
realizaci 

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. 

Přínos nefinanční Zvýšení bezpečnosti pohybu chodců. 

Vazba na cíle 
Strategického plánu 
rozvoje MČ P3 

Cíl 1: Rozvoj kvality obytných funkcí městské části a zlepšení podmínek pro bydlení 
Cíl 3: Koncepční a trvale udržitelné řešení dopravy, životního prostředí a veřejného prostoru 
PÚ06: Koncepční a udržitelné řešení dopravy 
A06-3: Systémové řešení dopravy 

Vazba na vize a cíle, 
případně opatření 
koncepce Smart City 

Oblast Smart City: 4. Mobilita ve městě 
4.5 Praha 3 nabízí bezpečné dopravní cesty pro všechny účastníky dopravy (pěší, cyklisté, automobily, MHD) 

Odůvodnění 
projektového záměru 
(cíle a přínosy realizace, 
vymezení cílové skupiny) 

Jedná se o křižovatky se dvěma přechody pro chodce v blízkosti školy na nám. Jiřího z Poděbrad. Stav přechodů pro chodce zdaleka 
neodpovídá současným požadavkům na bezpečné přechody. Situaci je nutno zlepšit stavebními úpravami v daném místě a 
přisvětlením přechodů přes ul. Ondříčkova. 
 

Místo realizace Ondříčkova x Blodkova x Laubova 

Doba realizace 
(orientační 
harmonogram) 

Příprava 1. 7. 2016 – 31. 12. 2017 
Realizace 1. 7. 2018 – 31. 8. 2018 

Rozpočet AP-2018 Výdaje dosud 2018 2019 2020 Celkem 

 2 300 000    2 300 000 

 Příjmy dosud 2018 2019 2020 Celkem 
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Aktivity plánované v roce 
2018 

Získání stavebního povolení a realizace stavby. 

Poznámky (další zdroje 
financování apod.) 

Finanční prostředky byly na TSK hl. m. Prahy převedeny v roce 2016, k samotné realizaci dojde z důvodu nutnost realizace o 
hlavních prázdninách pravděpodobně  v 2018. Do projektu bylo doplněno přisvícení přechodů a je možné, že bude z tohoto důvodu 
nutné navýšit objem prostředků. 
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Číslo 
záměru: 72 Název:  Úprava přechodů pro chodce v okolí ZŠ a MŠ Jaroslava Seiferta 
Odbor (garant, kontakty) 

Odbor dopravy, Ing. Milan Kepka, 222116403, 
milank@praha3.cz 

Předkladatel (zodpovědný 
radní, RMČ) 

Mgr. Lucie Vítkovská (doprava) 

Výchozí stav 
Jedná se o křižovatky Vlkova x Krásova a Vlkova X Přibyslavská s přechody pro chodce v blízkosti školy ZŠ a MŠ Jaroslava Seiferta. 
Stav přechodů pro chodce zdaleka neodpovídá současným požadavkům na bezpečné přechody. 

Cílový stav 
Úprava přechodů pro chodce v daném místě tak, aby odpovídaly současným požadavkům a došlo ke zvýšení bezpečnosti provozu 
na pozemních komunikacích. Identifikovaná lokalita pro úpravu byla doporučena na základě Analýzy dopravně bezpečnostního 
stavu chodců na území MČ Praha 3. 

Aktuální stav 
TSK připravuje realizaci a je určeno výsledné řešení (Byla dokončena jednání s IPR a památkáři a na základě jejich výsledku se 
pokračuje v projektování). 

Přínosy a náklady po 
realizaci 

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. 

Přínos nefinanční Zvýšení bezpečnosti pohybu chodců. 

Vazba na cíle 
Strategického plánu 
rozvoje MČ P3 

Cíl 1: Rozvoj kvality obytných funkcí městské části a zlepšení podmínek pro bydlení 
Cíl 3: Koncepční a trvale udržitelné řešení dopravy, životního prostředí a veřejného prostoru 
PÚ06: Koncepční a udržitelné řešení dopravy 
A06-3: Systémové řešení dopravy 

Vazba na vize a cíle, 
případně opatření 
koncepce Smart City 

Oblast Smart City: 4. Mobilita ve městě 
4.5 Praha 3 nabízí bezpečné dopravní cesty pro všechny účastníky dopravy (pěší, cyklisté, automobily, MHD) 

Odůvodnění 
projektového záměru 
(cíle a přínosy realizace, 
vymezení cílové skupiny) 

Jedná se o křižovatky s přechody pro chodce v blízkosti ZŠ a MŠ Jaroslava Seiferta. Stav přechodů pro chodce zdaleka neodpovídá 
současným požadavkům na bezpečné přechody. Situaci je nutno zlepšit stavebními úpravami v daném místě.  

Místo realizace Vlkova x Krásova a Vlkova X Přibyslavská 

Doba realizace 
(orientační 
harmonogram) 

Vypracování studie dané lokality 1.1.2016 – 30.6.2016 
Příprava, získání stavebního povolení cca do 30. 6. 2018 
Realizace 2018 (dle stavu sítí v místě stavby) 

Rozpočet AP-2018 Výdaje dosud 2018 2019 2020 Celkem 
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 2 500 000    2 500 000 

 Příjmy dosud 2018 2019 2020 Celkem 

      

Aktivity plánované v roce 
2018 

Získání stavebního povolení. 

Poznámky (další zdroje 
financování apod.) 

Finanční prostředky byly na TSK hl. m. Prahy převedeny v roce 2016, k samotné realizaci dojde pravděpodobně  v 2018. 
Důvodem je zajištění projektů a potřebných povolení. V roce 2016 byla vypracována studie lokality, která byla předána 
TSK k dopracování. 
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Číslo 
záměru: 80 Název:  Úprava přechodů pro chodce v křižovatce Víta Nejedlého x Seifertova x Cimburkova 
Odbor (garant, kontakty) 

Odbor dopravy, Ing. Milan Kepka, 222116403, 
milank@praha3.cz 

Předkladatel (zodpovědný 
radní, RMČ) 

Mgr. Lucie Vítkovská (doprava) 

Výchozí stav 
Jedná se o křižovatku se dvěma rozhlehlými přechody pro chodce v místě s vysokou hustotou pohybu chodců i vozidel. Stav 
přechodů pro chodce zdaleka neodpovídá současným požadavkům na bezpečné přechody. Identifikovaná lokalita pro úpravu byla 
doporučena na základě požadavku občanů a Analýzy dopravně bezpečnostního stavu přechodů pro chodce na území MČ Praha 3. 

Cílový stav 
Úprava přechodů pro chodce v daném místě tak, aby odpovídaly současným požadavkům a došlo ke zvýšení bezpečnosti provozu 
na pozemních komunikacích – zkrácení délky přechodů vysazením chodníkových ploch doplnění prvků pro nevidomé a slabozraké. 

Aktuální stav TSK připravuje realizaci a probíhá projednávání záměru s dotčenými orgány. 

Přínosy a náklady po 
realizaci 

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. 

Přínos nefinanční Zvýšení bezpečnosti pohybu chodců. 

Vazba na cíle 
Strategického plánu 
rozvoje MČ P3 

Cíl 1: Rozvoj kvality obytných funkcí městské části a zlepšení podmínek pro bydlení 
Cíl 3: Koncepční a trvale udržitelné řešení dopravy, životního prostředí a veřejného prostoru 
PÚ06: Koncepční a udržitelné řešení dopravy 
A06-3: Systémové řešení dopravy 

Vazba na vize a cíle, 
případně opatření 
koncepce Smart City 

Oblast Smart City: 4. Mobilita ve městě 
4.5 Praha 3 nabízí bezpečné dopravní cesty pro všechny účastníky dopravy (pěší, cyklisté, automobily, MHD) 

Odůvodnění 
projektového záměru 
(cíle a přínosy realizace, 
vymezení cílové skupiny) 

Jedná se o křižovatky se dvěma rozhlehlými přechody pro chodce v místě s vysokou hustotou pohybu chodců i vozidel. Stav 
přechodů pro chodce zdaleka neodpovídá současným požadavkům na bezpečné přechody. Situaci je nutno zlepšit stavebními 
úpravami v daném místě a doplněním prvků pro nevidomé a slabozraké. 

Místo realizace Víta Nejedlého x Seifertova x Cimburkova 

Doba realizace 
(orientační 
harmonogram) 

Příprava 1. 7. 2016 – 31. 12. 2017  
Realizace 2018 

Rozpočet AP-2018 Výdaje dosud 2018 2019 2020 Celkem 

 1 000 000 0 0  1 000 000 

 Příjmy dosud 2018 2019 2020 Celkem 
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Aktivity plánované v roce 
2018 

Získání stavebního povolení a realizace stavby. 

Poznámky (další zdroje 
financování apod.) 

Finanční prostředky byly na TSK hl. m. Prahy převedeny v roce 2016. V současné době došlo ke shodě dotčených orgánů nad 
možným řešením a bude zahájena projektová příprava. 
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Číslo 
záměru: 81 Název:  Úprava přechodů pro chodce v křižovatce Jeseniova x Ambrožova 
Odbor (garant, kontakty) 

Odbor dopravy, Ing. Milan Kepka, 222116403, 
milank@praha3.cz 

Předkladatel (zodpovědný 
radní, RMČ) 

Mgr. Lucie Vítkovská (doprava) 

Výchozí stav 
Jedná se o křižovatku s přechody pro chodce v blízkosti základní a mateřské školy Jeseniova. Stav přechodů pro chodce zdaleka 
neodpovídá současným požadavkům na bezpečné přechody. Identifikovaná lokalita pro úpravu byla doporučena na základě 
Analýzy dopravně bezpečnostního stavu přechodů pro chodce na území MČ Praha 3. 

Cílový stav 
Úprava přechodů pro chodce v daném místě tak, aby odpovídaly současným požadavků a došlo ke zvýšení bezpečnosti provozu na 
pozemních komunikacích. 

Aktuální stav Byla vypracována studie úprav lokality a po vyřešení problémů bude akce předána k projektování a realizaci TSK hl.m.Prahy a.s. 

Přínosy a náklady po 
realizaci 

V provozní fázi nebudou žádné finanční přínosy ani náklady. Akce je realizována převodem finančních prostředku na TSK hl.m. 
Prahy a.s., která dále zajišťuje veškeré činnosti včetně samotného provozu. 

Přínos nefinanční Zvýšení bezpečnosti pohybu chodců. 

Vazba na cíle 
Strategického plánu 
rozvoje MČ P3 

Cíl 1: Rozvoj kvality obytných funkcí městské části a zlepšení podmínek pro bydlení 
Cíl 3: Koncepční a trvale udržitelné řešení dopravy, životního prostředí a veřejného prostoru 
PÚ06: Koncepční a udržitelné řešení dopravy 
A06-3: Systémové řešení dopravy 

Vazba na vize a cíle, 
případně opatření 
koncepce Smart City 

Oblast Smart City: 4. Mobilita ve městě 
4.5 Praha 3 nabízí bezpečné dopravní cesty pro všechny účastníky dopravy (pěší, cyklisté, automobily, MHD) 

Odůvodnění 
projektového záměru 
(cíle a přínosy realizace, 
vymezení cílové skupiny) 

Jedná se o křižovatky se dvěma přechody pro chodce v blízkosti školy základní a mateřské školy Jeseniova. Stav přechodů pro 
chodce zdaleka neodpovídá současným požadavkům na bezpečné přechody. Situaci je nutno zlepšit stavebními úpravami v daném 
místě – vyvýšená plocha křižovatky včetně dalších úprav. 
 

Místo realizace Jeseniova x Ambrožova 

Doba realizace 
(orientační 
harmonogram) 

Příprava 1. 1. 2017 – 30. 6. 2018 
Realizace 1. 7. 2018 – 31. 8. 2019 (nutnost realizace v období hlavních prázdnin) 

Rozpočet AP-2018 Výdaje dosud 2018 2019 2020 Celkem 

 2 000 000    2 000 000 

 Příjmy dosud 2018 2019 2020 Celkem 
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Aktivity plánované v roce 
2018 

Projektová příprava a získání stavebního povolení. 

Poznámky (další zdroje 
financování apod.) 

Finanční prostředky budou na TSK hl. m. Prahy převedeny v roce 2017, k samotné realizaci s ohledem na délku projektování a 
vyřízení stavebního povolení v obdobných případech, dojde z důvodu nutnost realizace o hlavních prázdninách pravděpodobně  v 
2019.  
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Číslo 
záměru: 60 Název:  Portál elektronického úředníka 
Odbor (garant, kontakty) 

Odbor informatiky, Tomáš Hilmar, 
tomash@praha3.cz, tel.:  222 116 371 

Předkladatel (zodpovědný 
radní, RMČ) 

Michal Papež (informatika), ing. Petr Fišer 
(tajemník úřadu) 

Výchozí stav Městská část Praha 3 v současné době neposkytuje obdobné služby. 

Cílový stav 

Nasazení portálu pro klienty městské části Praha 3 pro řízenou zabezpečenou komunikaci (ověřený přístup klienta) s úřadem 
městské části. Hlavní funkce portálu: 

 Registrace občana / ověření úrovně důvěryhodnosti účtu 

 Stav podání úředních postupů ve vztahu občan – úřad 

 On-line formuláře integrované s IS úřadu, vytěžování dat 

 Pseudonymizovaný datový sklad v DMZ 

 Platební brána 

Aktuální stav Stanoven rozsah realizace, prostředky alokovány v požadavcích rozpočtu 2018. 

Přínosy a náklady po 
realizaci 

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. 

Přínos nefinanční Zvýšení komfortu poskytovaných služeb úřadem MČ Praha 3 klientům. 

Vazba na cíle 
Strategického plánu 
rozvoje MČ P3 

Cíl 5: Moderní, efektivní a přátelský úřad 
PÚ12: Výkon veřejné správy a veřejných služeb 
A12-1: Efektivní veřejná správa 

Vazba na vize a cíle, 
případně opatření 
koncepce Smart City 

Oblast Smart City: 1. Vládnutí, občanská společnost 
1.2 Procesy městské části jsou efektivní a transparentní.  
1.3 Občané a zástupci zainteresovaných stran se podílí na fungování městské části.  
Oblast Smart City: 6. Zdraví a sociální aspekty 
6.2 Městská část je otevřená a atraktivní pro všechny skupiny obyvatel.  

Odůvodnění 
projektového záměru 
(cíle a přínosy realizace, 
vymezení cílové skupiny) 

Zvýšení komfortu poskytovaných služeb úřadem MČ Praha 3 klientům. 
Cílovou skupinou jsou klienti MČ Praha3. 

Místo realizace MČ Praha 3 
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Doba realizace 
(orientační 
harmonogram) 

2017 - Zpracování studie proveditelnosti (zadání) 
2018 – realizace, zprovoznění 

Rozpočet AP-2018 Výdaje dosud 2018 2019 2020 Celkem 

 500 000 2 269 000   2 769 000 

 Příjmy dosud 2018 2019 2020 Celkem 

      

Aktivity plánované v roce 
2018 

Příprava zadávací dokumentace, implementace řešení. 

Poznámky (další zdroje 
financování apod.) 

Uvedená částka pro rok 2018 vychází z průzkumu trhu a indikační nabídky pro prostředí IS MČ Praha 3. 
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Číslo 
záměru: 37 Název:  Osazování uměleckých děl ve veřejných prostranstvích Prahy 3 
Odbor (garant, 
kontakty) 

Odbor kultury, PhDr. Eva Hájková, mail 
evaha@praha3.cz, tel. 222 116 251, 

Předkladatel (zodpovědný 
radní, RMČ) 

Alexander Bellu (kultura) 

Výchozí stav 
Záměry umísťování uměleckých děl se dlouhodobě zaměřovaly na území celé MČ. V posledním volebním období se pozornost 
zaměřila jen na vrch Vítkov. Nová koncepce opět navazuje na původní záměr – umísťování uměleckých děl na veřejných 
prostranstvích celé MČ Praha 3. 

Cílový stav Výstupem projektového záměru bude jasná dlouhodobá koncepce umísťování uměleckých děl ve veřejném prostoru. 

Aktuální stav 

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. 
V roce 2015 rozhodl radní pro oblast kultury změnit zásadně koncepci osazování uměleckých děl a zahájit práce na zpracovávání 
nové koncepce, která zahrne nejen vrch Vítkov, ale i další významná veřejná prostranství MČ Prahy 3. Za tímto účelem byla na 
podzim 2015 aktualizována Analýza veřejných prostranství, která akceptuje změny ve vnímání veřejného prostoru. V této souvislosti 
doporučila odborná Pracovní skupina Programu regenerace MPR a MPZ  vhodná místa k uspořádání sochařské soutěže a následně 
schválení záměru k vyhlášení soutěže na výtvarná díla na vybraných místech. V prvním pololetí roku 2017 byly připraveny a 
projednány soutěžní podmínky s ČKA na uspořádání výtvarně architektonické soutěže na konceptuální dílo na Basilejském náměstí. 
Vybrána porota. Zahájení soutěže je prozatím odloženo v souvislosti s vyjasňováním zásahu platného ÚR do stávající podoby 
náměstí. 

Přínosy a náklady po 
realizaci 

Náklady spojené se zpracováním projektových a dalších dokumentací, soutěžních podmínek, odměny porotě a tvůrcům návrhů, 
náklady spojené s realizací. 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. 

Přínos nefinanční Vytvoření jedinečné galerie současného umění ve veřejném prostoru na území MČ Praha 3.  

Vazba na cíle 
Strategického plánu 
rozvoje MČ P3 

Cíl 1: Rozvoj kvality obytných funkcí městské části a zlepšení podmínek pro bydlení 
Cíl 4: Praha 3 jako centrum vzdělanosti, aktivní veřejnosti a kultury 
PÚ07: Péče o veřejná prostranství, zeleň a údržbu komunikací 
PÚ09: Využití kulturního a návštěvnického potenciálu Prahy 3 
A07-2: Ochrana, údržba a rozvoj veřejné zeleně 
A09-2: Podpora kulturních zařízení a kulturních akcí 
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Vazba na vize a cíle, 
případně opatření 
koncepce Smart City 

Oblast Smart City: 2. Prostor, plánování a odolnost města 
2.1 Praha 3 má nástroje pro vytváření bezpečného, atraktivního, kultivovaného, bezbariérového a zdravého veřejného prostoru, 
který nabízí příležitosti pro využití.  
Oblast Smart City: 6. Zdraví a sociální aspekty 
6.2 Městská část podporuje živou kulturu a společenský život.  

Odůvodnění 
projektového záměru 
(cíle a přínosy realizace, 
vymezení cílové skupiny) 

Osvěta zacílená na širokou veřejnost, pěstování vztahu k umění a kultivovanému vnímání veřejného prostoru. Vytvoření prostoru 
pro prezentaci umělců, uměleckých škol a kulturních institucí. Oživení vytipovaných veřejných prostranství. Vznik jedinečné galerie 
ve veřejném prostoru. Zviditelnění Prahy 3 a zvýšení její návštěvnosti. 

Místo realizace MČ Praha 3 

Doba realizace 
(orientační 
harmonogram) 

2018 - soutěž na konceptuální plastiku na Basilejském náměstí 
2019 – umístění plastiky na Basilejském náměstí   

Rozpočet AP-2018 Výdaje dosud 2018 2019 2020 Celkem 

 2 408 900 2 000 000   4 408 900 

 Příjmy dosud 2018 2019 2020 Celkem 

      

Aktivity plánované 
v roce 2018 

 Analogicky budou zahájeny práce pro rok 2018 na další vytipovaná místa dle aktualizované Analýzy veřejných prostranství a 
doporučení Pracovní skupiny Programu regenerace MPR a MPZ. 

Poznámky (další zdroje 
financování apod.) 

V PIA položka není. V návrhu rozpočtu je položka Osazení veřejných prostranství výtvarnými díly ve výši 2 mil. Kč. 
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Číslo 
záměru: 38 Název:  Rozšiřování zahraničních vztahů MČ Praha 3 v oblasti kultury 
Odbor (garant, kontakty) 

Odbor kultury, PhDr. Eva Hájková, mail 
evaha@praha3.cz, tel. 222 116 251, 

Předkladatel (zodpovědný 
radní, RMČ) 

Alexander Bellu (kultura) 

Výchozí stav 
O spolupráci s Prahou 3 projevují zájem velvyslanectví různých států prostřednictvím představení jejich kultury a jejich tradic 
zejména na  akcích, pořádaných na nám. J. z Poděbrad (Vietnam, Polsko, státy Jižní Ameriky, Itálie, Slovinsko) 

Cílový stav Uzavření rámcové smlouvy o spolupráci s dalšími zahraničními partnery, respektive rozšiřování již uzavřených smluv. 

Aktuální stav V roce  2017 byly realizovány společné kulturní projekty s účastí velvyslanectví Asie, Latinské Ameriky, Slovinska a nově Itálie 

Přínosy a náklady po 
realizaci 

Náklady spojené s realizací jednotlivých aktivit v konkrétních oblastech v rámci schváleného rozpočtu MČ. Služební cesty, 
workshopy, společné projekty, akce pro veřejnost např. Zažij Vietnam, Merkádo, Italské dny a další. 

Přínos nefinanční Vzájemné poznávání kultur, historie a společenského života. 

Vazba na cíle 
Strategického plánu 
rozvoje MČ P3 

Cíl 4: Praha 3 jako centrum vzdělanosti, aktivní veřejnosti a kultury 
PÚ09: Využití kulturního a návštěvnického potenciálu Prahy 3 
A09-2: Podpora kulturních zařízení a kulturních akcí 

Vazba na vize a cíle, 
případně opatření 
koncepce Smart City 

Oblast Smart City: 2. Prostor, plánování a odolnost města 
2.1 Praha 3 má nástroje pro vytváření bezpečného, atraktivního, kultivovaného, bezbariérového a zdravého veřejného prostoru, 
který nabízí příležitosti pro využití.  
Oblast Smart City: 6. Zdraví a sociální aspekty 
6.2 Městská část podporuje živou kulturu a společenský život.  

Odůvodnění 
projektového záměru 
(cíle a přínosy realizace, 
vymezení cílové skupiny) 

Vzájemné poznávání kultur, historie a společenského života, výběr vhodných partnerů pro spolupráci podle příbuzného „genia 
loci“  

Místo realizace MČ Praha 3 – partnerská města či organizace 

Doba realizace 
(orientační 
harmonogram) 

2018 - 2019 
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Rozpočet AP-2018 Výdaje dosud 2018 2019 2020 Celkem 

 1 140 600 800 000   1 940 600 

 Příjmy dosud 2018 2019 2020 Celkem 

      

Aktivity plánované v roce 
2018 

Rozšíření vztahů s italskými institucemi – memorandum o spolupráci se Společností přátel Itálie a s italským kulturním institutem; 
společné kulturní akce pro veřejnost Zažij Vietnam, Merkado, Italské dny(květen – září 2018) 
Opakované  akce tohoto typu v průběhu celého roku. 

Poznámky (další zdroje 
financování apod.) 

Částky jsou počítány z běžných výdajů OK. 

 

  

Příloha č.1 usnesení č.353 ze dne 19.12.2017 - Akční plán pro rok 2018 strategického plánu rozvoje městské části Praha 3



43 
 

Číslo 
záměru: 40 Název:  Kostel Nejsvětějšího Srdce Páně – památka UNESCO 
Odbor (garant, kontakty) 

Odbor kultury, PhDr. Eva Hájková, mail 
evaha@praha3.cz, tel. 222 116 251, 

Předkladatel (zodpovědný 
radní, RMČ) 

Alexander Bellu (kultura) 

Výchozí stav 

MČ Praha 3 usiluje o zapsání kostela Nejsvětějšího Srdce Páně díla významného slovinského architekta Josipa Plečnika na seznam 
památek UNESCO a pracuje proto na splnění podmínek zápisu. V letech 2013 a 2014 byla MČ zpracována analytická a návrhová 
část Management plánu. V roce 2014 otevřela v blízkosti kostela Informační středisko, v roce 2015 uspořádala ve spolupráci s MK 
ČR a NPÚ odborné kolokvium, jehož výstupem byl sborník, jenž se stal důležitým materiálem pro obě zúčastněné strany  při 
dokončování nominačních prací. Na podzim 2015 se zástupci radnice zúčastnili jednání v Lublani o budoucí spolupráci v souvislosti 
se zápisem na Seznam UNESCO. Farnost Nejsvětějšího Srdce Páně zajišťuje za pomoci MČ P3 opravy a plánuje rozšíření zpřístupnění 
kostela. MČ Praha 3 řešila úkoly spojené s úpravou prostředí nominované památky, posílila propagaci a pomáhá farnosti se 
zajištěním potřebných stavebních úprav a oprav, účastní se odborných konzultací se zástupci MK ČR, NPÚ a dokončila aktualizace 
management plánu v souvislosti s požadavky nominační dokumentace UNESCO. 

Cílový stav 
Kostel Nejsvětějšího Srdce Páně bude zapsán jako památka UNESCO a následně dostatečně a kvalitně propagován. Záměr 
předpokládá spolupráci s HMP, MK ČR a NPÚ. 

Aktuální stav 
Dosavadní činnosti městské části maximálně naplnily možnosti její účasti na přípravě nominace a její další podpora této aktivity se 
bude odvíjet od kroků MK ČR a Slovinska a podání nominační přihlášky  

Přínosy a náklady po 
realizaci 

Náklady budou spojené se zajištěním dostatečného množství propagačního materiálu spojeného s prezentací kostela, s pořádáním 
odborných seminářů a s úpravou a údržbou prostředí památky,  se zpracováním potřebných dokumentů a aktualizací.  
Přínosem bude zvýšení návštěvnosti Prahy 3 zahraničními turisty a z toho plynoucí příjmy z prodeje propagačních publikací, 
realizace úpravy náměstí 

Přínos nefinanční 
Podpora zápisu na Seznam UNESCO významnou měrou posílí povědomí o Praze 3, přispěje k rozvoji vztahů se Slovinskem a k rozvoji 
cestovního ruchu obecně. 

Vazba na cíle 
Strategického plánu 
rozvoje MČ P3 

Cíl 4: Praha 3 jako centrum vzdělanosti, aktivní veřejnosti a kultury 
PÚ09: Využití kulturního a návštěvnického potenciálu Prahy 3 
A09-2: Podpora kulturních zařízení a kulturních akcí 

Vazba na vize a cíle, 
případně opatření 
koncepce Smart City 

Oblast Smart City: 2. Prostor, plánování a odolnost města 
2.1 Praha 3 má nástroje pro vytváření bezpečného, atraktivního, kultivovaného, bezbariérového a zdravého veřejného prostoru, 
který nabízí příležitosti pro využití.  
Oblast Smart City: 6. Zdraví a sociální aspekty 
6.2 Městská část podporuje živou kulturu a společenský život.  
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Odůvodnění 
projektového záměru 
(cíle a přínosy realizace, 
vymezení cílové skupiny) 

Unikátní památka oceňovaného slovinského architekta je cílem cest řady návštěvníků Prahy a její zviditelnění posiluje turistický 
ruch na území MČ P3. Významná je i pro občany MČ P3 jako výrazný monument, který posiluje lokální hrdost a identifikaci 
s územím. 

Místo realizace Kostel Nejsvětějšího Srdce Páně na nám. Jiřího z Poděbrad 

Doba realizace 
(orientační 
harmonogram) 

2018 – 2019 

Rozpočet AP-2018 Výdaje dosud 2018 2019 2020 Celkem 

 461 360 100 000   561 360 

 Příjmy dosud 2018 2019 2020 Celkem 

      

Aktivity plánované v roce 
2018 

 Propagace památky 

 Spolupráce s MK ČR a NPÚ na dokončení nominační dokumentace 

Poznámky (další zdroje 
financování apod.) 

Částky jsou počítány z běžných výdajů OK. 
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Číslo 
záměru: 82 Název:  Interaktivní poznávání Prahy 3 
Odbor (garant, 
kontakty) 

Odbor kultury, PhDr. Eva Hájková, mail 
evaha@praha3.cz, tel. 222 116 251, 

Předkladatel (zodpovědný 
radní, RMČ) 

Alexander Bellu (kultura) 

Výchozí stav 

Na území Prahy 3 se nachází velké množství pamětních desek, které připomínají významné historické události, osobnosti a objekty, 
které tvořily dějiny, kulturu a vzhled této městské části. Iniciativou samotné samosprávy, ale i občanů přicházejí nové, avšak 
nahodilé podněty, které jsou příslibem zajímavého souboru informací, jež však v tuto chvíli nemají sladěnou vizuální a obsahovou 
formu tak, aby tvořily ucelené okruhy a mohly se stát trasami poznání pro občany a návštěvníky Prahy 3. 

Cílový stav 
Výstupem projektového záměru bude souborobsahově a vzhledově ucelených okruhů pamětních desek  s rozšiřujícími 
technologiemi umožňujícími stažení informací ke konkrétní desce. 

Aktuální stav Nahodilé různorodé pamětní desky bez koncepčního zpracování, bez interaktivního využití. 

Přínosy a náklady po 
realizaci 

Náklady spojené se zpracováním základní koncepční dokumentace, technologie, projektů, výtvarných návrhů a realizace samotných 
desek v rámci rozpočtu MČ z položky památková péče, lze využít související dotace hl. m Prahy. Náklady spojené s údržbou desek 
dle momentálního stavu a potřeby v rámci rozpočtu. 

Přínos nefinanční Vytvoření ojedinělého systému tematických tras ve veřejném prostoru na území MČ Praha 3.  

Vazba na cíle 
Strategického plánu 
rozvoje MČ P3 

Cíl 4: Praha 3 jako centrum vzdělanosti, aktivní veřejnosti a kultury 
PÚ07: Péče o veřejná prostranství, zeleň a údržbu komunikací 
PÚ09: Využití kulturního a návštěvnického potenciálu Prahy 3 
 

Vazba na vize a cíle, 
případně opatření 
koncepce Smart City 

Oblast Smart City 
6.2 Městská část podporuje živou kulturu a společenský život.  

Odůvodnění 
projektového záměru 
(cíle a přínosy realizace, 
vymezení cílové skupiny) 

Osvěta zacílená na širokou veřejnost, pěstování vztahu k historii městské části. Zviditelnění Prahy 3 a zvýšení její návštěvnosti. 

Místo realizace MČ Praha 3 

Doba realizace 
(orientační 
harmonogram) 

2018 – zpracování koncepce, dokumentace, realizace 1 desky 
2019 -  2020 – realizace  2 desek ročně 

Rozpočet AP-2018 Výdaje dosud 2018 2019 2020 Celkem 
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  300 000 100 000 100 000  500 000 

 Příjmy dosud 2018 2019 2020 Celkem 

      

Aktivity plánované 
v roce 2018 

Zpracování odborné dokumentace tematické, materiálové a technologické, realizace desky na Škroupově náměstí v prosinci 2018.  

Poznámky (další zdroje 
financování apod.) 
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Číslo 
záměru: 02 Název:  Revitalizace Kostnického náměstí 
Odbor (garant, 
kontakty) 

Odbor ochrany životního prostředí, Ing. Jana 
Caldrová, janac@praha3.cz, tel.: linka 390 

Předkladatel (zodpovědný 
radní, RMČ) 

RNDr. Jan Materna PhD. (životní prostředí) 

Ve spolupráci s 
(zodpovědný radní, RMČ) 

Ing. Vladislava Hujová (územní rozvoj) 

Výchozí stav 

Kostnické náměstí vzniklo v roce 1889 při výstavbě 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. 

Cílový stav 

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. 

Aktuální stav V roce 2017 dokončena veškerá dokumentace a zahájeno stavební řízení. Zahájena příprava stavby – přeložky sítí. 

Přínosy a náklady po 
realizaci 

Plocha po revitalizaci vyžaduje intenzivnější následnou péči tak, aby byla zachována hodnota provedeného díla.  

Přínos nefinanční Kultivace veřejného prostoru; zvýšení návštěvnosti; využívání prostoru pro krátkodobou rekreaci. 

Vazba na cíle 
Strategického plánu 
rozvoje MČ P3 

Cíl 1: Rozvoj kvality obytných funkcí městské části a zlepšení podmínek pro bydlení 
Cíl 3:Koncepční a trvale udržitelné řešení dopravy, životního prostředí a veřejného prostoru 
PÚ07: Péče o veřejná prostranství, zeleň a údržbu komunikací 
A02-1: Rozvoj obytných funkcí území Prahy 3,  
A03-1: Urbanistická koordinace přípravy rozvojových záměrů,  
A07-1: Koncepční systém údržby komunikací a veřejného prostranství 

Vazba na vize a cíle, 
případně opatření 
koncepce Smart City 

Oblast Smart City: 2. Prostor, plánování a odolnost města 
2.1 Praha 3 má nástroje pro vytváření bezpečného, atraktivního, kultivovaného, bezbariérového a zdravého veřejného prostoru, 
který nabízí příležitosti pro využití.  
2.2 Na základě vize a strategie je vytvořen a dodržován investiční plán (dlouhodobý a krátkodobý).  

Příloha č.1 usnesení č.353 ze dne 19.12.2017 - Akční plán pro rok 2018 strategického plánu rozvoje městské části Praha 3

mailto:janac@praha3.cz


48 
 

Odůvodnění 
projektového záměru 
(cíle a 
přínosy realizace, 
vymezení cílové 
skupiny) 

Obnovou náměstí se zvýší ekologická a ekonomická hodnota, bezpečnost, funkčnost prostranství, prostor se bude snadněji udržovat.  
Cílovou skupinou jsou: obyvatelé  širšího okolí náměstí a návštěvníci na území MČ Praha 3. 

Místo realizace Kostnické nám. Praha 3, č. parc. 256, 257 a 630/2, k. ú. Žižkov. 

Doba realizace 
(orientační 
harmonogram) 

2016 - zpracování DSP - DVZ 
2017 - zahájení přípravy stavby 
2018 – dokončení stavby 

Rozpočet AP-2018 Výdaje dosud 2018 2019 2020 Celkem 

 4 000 000 33 000 000   37 000 000 

 Příjmy dosud 2018 2019 2020 Celkem 

      

Aktivity plánované 
v roce 2018 

Bude dokončena stavba 

Poznámky (další zdroje 
financování apod.) 
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Číslo 
záměru: 03 Název:  Propojení trasy Pražačka s cyklostezkou A25 v ulici Pod Krejcárkem 

Odbor (garant, kontakty) 
Odbor ochrany životního prostředí, Ing. Jana 
Caldrová, janac@praha3.cz, tel.: linka 390 

Předkladatel (zodpovědný 
radní, RMČ) 

RNDr. Jan Materna PhD. (životní prostředí),  

Ve spolupráci s 
(zodpovědný radní, RMČ) 

Ing. Vladislava Hujová (územní rozvoj) 

Výchozí stav 
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 Na pozemek SVJ stavba nebude zasahovat. 

Cílový stav 

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. 

Aktuální stav Dokumentace dokončena, po nabytí právní moci UR bude předána ORFD MHMP  

Přínosy a náklady po 
realizaci 

Přínosem bude propojení cyklotras na území MČ Praha 3. Realizace akce nemá významný vliv na provozní náklady. 

Přínos nefinanční 
Kultivace veřejného prostoru; zvýšení návštěvnosti; podpora rozvoje cyklodopravy v hl. m. Praze; zvýšení bezpečnosti provozu na 
pěší komunikaci. 

Vazba na cíle 
Strategického plánu 
rozvoje MČ P3 

Cíl 3:Koncepční a trvale udržitelné řešení dopravy, životního prostředí a veřejného prostoru 
PÚ04: Rozvoj sportovních a volnočasových ploch 
PÚ06: Koncepční a udržitelné řešení dopravy  
A04-1: Rozvoj a zpřístupnění volnočasových a sportovních ploch 
A06-2: Koncepční řešení cyklistické dopravy 
A07-2: Ochrana, údržba a rozvoj veřejné zeleně 

Vazba na vize a cíle, 
případně opatření 
koncepce Smart City 

Oblast Smart City: 2. Prostor, plánování a odolnost města 
2.1 Praha 3 má nástroje pro vytváření bezpečného, atraktivního, kultivovaného, bezbariérového a zdravého veřejného prostoru, 
který nabízí příležitosti pro využití.  
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2.2 Na základě vize a strategie je vytvořen a dodržován investiční plán (dlouhodobý a krátkodobý). 

Odůvodnění 
projektového záměru 
(cíle a přínosy realizace, 
vymezení cílové skupiny) 

Podpora cyklodopravy, potřeba propojení páteřní cyklostezky A25, spravuje TSK 

Místo realizace Prostor za domy v ulici Nad Ohradou 1- 5, č. parc. 2183/1, 2183/158, 2183/65, 2183/66 k. ú. Žižkov 

Doba realizace 
(orientační 
harmonogram) 

Realizaci bude zajišťovat MHMP 

Rozpočet AP-2018 Výdaje dosud 2018 2019 2020 Celkem 

 363 000    363 000 

 Příjmy dosud 2018 2019 2020 Celkem 

      

Aktivity plánované v roce 
2018 

Bylo předáno k realizaci MHMP 

Poznámky (další zdroje 
financování apod.) 

MČ P3 hradí pouze zpracování dokumentace, vlastní stavba bude financována z prostředků hl. m. Prahy (TSK) – bylo dohodnuto na 
jednání vedení MČ P3 a HMP. Důvodem je vlastnictví pozemků a správa cyklostezky TSK / HMP. 
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Číslo 
záměru: 08 Název:  Revitalizace Komenského náměstí 

Odbor (garant, kontakty) 
Odbor ochrany životního prostředí, Ing. Jana 
Caldrová, janac@praha3.cz, tel.: linka 390 

Předkladatel (zodpovědný 
radní, RMČ) 

RNDr. Jan Materna (životní prostředí) 

Ve spolupráci s 
(zodpovědný radní, RMČ) 

Ing. Vladislava Hujová (územní rozvoj) 

Výchozí stav 

Náměstí, které sloužilo jako parkoviště, bylo provizorně oseto trávou. MČ nechala zpracovat 3 studie od 3 architektonických 
ateliérů, které v červnu 2013 představila 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. 

Cílový stav 
Cílem projektu je rekonstruovaný prostor, 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. Jedná 
se o úpravu náměstí s volným prostorem pro shromažďování a různé akce. Součástí revitalizace jsou i nové sadové úpravy. 

Aktuální stav Vydáno stavební povolení, vybrán zhotovitel, kterému bylo předáno staveniště, stavba byla zahájena. 

Přínosy a náklady po 
realizaci 

Plocha po revitalizaci vyžaduje intenzivnější následnou péči tak, aby byla zachována hodnota provedeného díla.  

Přínos nefinanční Zlepšení kvality veřejného prostranství.  

Vazba na cíle 
Strategického plánu 
rozvoje MČ P3 

Cíl 1: Rozvoj kvality obytných funkcí městské části a zlepšení podmínek pro bydlení 
Cíl 3:Koncepční a trvale udržitelné řešení dopravy, životního prostředí a veřejného prostoru 
PÚ07: Péče o veřejná prostranství, zeleň a údržbu komunikací 
A02-1: Rozvoj obytných funkcí území Prahy 3,  
A03-1: Urbanistická koordinace přípravy rozvojových záměrů,  
A07-1: Koncepční systém údržby komunikací a veřejného prostranství 

Vazba na vize a cíle, 
případně opatření 
koncepce Smart City 

Oblast Smart City: 2. Prostor, plánování a odolnost města 
2.1 Praha 3 má nástroje pro vytváření bezpečného, atraktivního, kultivovaného, bezbariérového a zdravého veřejného prostoru, 
který nabízí příležitosti pro využití.  
2.2 Na základě vize a strategie je vytvořen a dodržován investiční plán (dlouhodobý a krátkodobý). 

Odůvodnění 
projektového záměru 
(cíle a přínosy realizace, 
vymezení cílové skupiny) 

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.  
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Místo realizace Praha 3, Komenského nám. 

Doba realizace 
(orientační 
harmonogram) 

1/2016 – 03/2017 - zpracování DSP, DVZ 
2017 – vydání SP, výběr zhotovitele, začátek realizace 
2018 – realizace 

Rozpočet AP-2018 Výdaje dosud 2018 2019 2020 Celkem 

 5 000 000 44 800 000     49 800 000  

 Příjmy dosud 2018 2019 2020 Celkem 

      

Aktivity plánované v roce 
2018 

Provádění a dokončení stavby. 

Poznámky (další zdroje 
financování apod.) 

Financování od zpracování dokumentace DSP. Studie a DUR zajišťoval OÚR. 
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Číslo 
záměru: 09 Název:  Obnova náměstí Barikád a umístění dětského hřiště 

Odbor (garant, kontakty) 
Odbor ochrany životního prostředí, Ing. Jana 
Caldrová, janac@praha3.cz, tel.: linka 390 

Předkladatel (zodpovědný 
radní, RMČ) 

RNDr. Jan Materna (životní prostředí) 

Ve spolupráci s 
(zodpovědný radní, RMČ) 

Ing. Vladislava Hujová (územní rozvoj) 

Výchozí stav 
Náměstí v obytné zástavě před základní školou v Žerotínově ulici vyžaduje obnovu z důvodu dožívajících dřevin, dosluhujícího 
mobiliáře a špatného stavu živičných povrchů na chodnících uvnitř parku. 

Cílový stav 
Obnova bude spočívat v rekonstrukci komunikací pro pěší, ve výměně mobiliáře za nový, v provedení sadových úprav a zřízení 
malého dětského hřiště. 

Aktuální stav Vypracována dokumentace, vydáno UR. 

Přínosy a náklady po 
realizaci 

Plocha po revitalizaci vyžaduje intenzivnější následnou péči tak, aby byla zachována hodnota provedeného díla.  

Přínos nefinanční Zlepšení kvality veřejného prostranství.  

Vazba na cíle 
Strategického plánu 
rozvoje MČ P3 

Cíl 1: Rozvoj kvality obytných funkcí městské části a zlepšení podmínek pro bydlení 
Cíl 3:Koncepční a trvale udržitelné řešení dopravy, životního prostředí a veřejného prostoru 
PÚ07: Péče o veřejná prostranství, zeleň a údržbu komunikací 
A02-1: Rozvoj obytných funkcí území Prahy 3,  
A03-1: Urbanistická koordinace přípravy rozvojových záměrů,  
A07-1: Koncepční systém údržby komunikací a veřejného prostranství 

Vazba na vize a cíle, 
případně opatření 
koncepce Smart City 

Oblast Smart City: 2. Prostor, plánování a odolnost města 
2.1 Praha 3 má nástroje pro vytváření bezpečného, atraktivního, kultivovaného, bezbariérového a zdravého veřejného prostoru, 
který nabízí příležitosti pro využití.  
2.2 Na základě vize a strategie je vytvořen a dodržován investiční plán (dlouhodobý a krátkodobý). 

Odůvodnění 
projektového záměru 
(cíle a přínosy realizace, 
vymezení cílové skupiny) 

Zlepšení kvality veřejného prostoru, určeného pro odpočinek a krátkodobou rekreaci návštěvníků všech věkových kategorií. 
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Místo realizace Praha 3, nám. Barikád. 

Doba realizace 
(orientační 
harmonogram) 

2016 - Zpracování DUR – nové zařazení dětského hřiště 
2017 - dopracování DUR, zahájení územního řízení, vydání ÚR. Zpracována DPS, výběr zhotovitele a zahájení stavby.  
2018 - dokončení stavby. 

Rozpočet AP-2018 Výdaje dosud 2018 2019 2020 Celkem 

 6 200 000 6 100 000   12 300 000 

 Příjmy dosud 2018 2019 2020 Celkem 

      

Aktivity plánované v roce 
2018 

Dokončení stavby 

Poznámky (další zdroje 
financování apod.) 

Projednáno v komisi životního prostředí a ve výboru ÚR na jaře 2015. 
DUR přepracována a žádost o ÚR byla podána znovu z důvodu nového začlenění dětského hřiště do akce obnovy náměstí. 
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Číslo 
záměru: 63 Název:  Posílení potenciálu parku Židovské Pece 

Odbor (garant, kontakty) 
Odbor ochrany životního prostředí, Ing. Jana 
Caldrová, janac@praha3.cz, tel.: 222 116 390 

Předkladatel (zodpovědný 
radní, RMČ) 

RNDr. Jan Materna (životní prostředí) 

Ve spolupráci s 
(zodpovědný radní, RMČ) 

Ing. Vladislava Hujová (územní rozvoj) 

Výchozí stav Jeden z nejvýznamnějších parků MČ Praha 3, cestní síť a další vybavení již vyžaduje obnovu. 

Cílový stav 
Obnova cestní sítě a dalšího vybavení, řešení hranice parku směrem do ul. Jilmové a vstupů do parku, dílčí obnova vegetačních 
prvků, na vhodných místech založení přírodě blízkých porostů  

Aktuální stav 
Zadáno zpracování projektové dokumentace pro všechny stupně v návaznosti na zpracovanou studii zvýšení potenciálu parku 
Židovské Pece 

Přínosy a náklady po 
realizaci 

Plocha po revitalizaci vyžaduje intenzivnější následnou péči tak, aby byla zachována hodnota provedeného díla.  

Přínos nefinanční Zlepšení kvality veřejného prostranství, zvýšení biodiverzity a zlepšení vodního režimu na území parku 

Vazba na cíle 
Strategického plánu 
rozvoje MČ P3 

Cíl 1: Rozvoj kvality obytných funkcí městské části a zlepšení podmínek pro bydlení 
Cíl 3:Koncepční a trvale udržitelné řešení dopravy, životního prostředí a veřejného prostoru 
PÚ07: Péče o veřejná prostranství, zeleň a údržbu komunikací 
A02-1: Rozvoj obytných funkcí území Prahy 3,  
A03-1: Urbanistická koordinace přípravy rozvojových záměrů,  
A07-1: Koncepční systém údržby komunikací a veřejného prostranství 

Vazba na vize a cíle, 
případně opatření 
koncepce Smart City 

Oblast Smart City: 2. Prostor, plánování a odolnost města 
2.1 Praha 3 má nástroje pro vytváření bezpečného, atraktivního, kultivovaného, bezbariérového a zdravého veřejného prostoru, 
který nabízí příležitosti pro využití.  
2.2 Na základě vize a strategie je vytvořen a dodržován investiční plán (dlouhodobý a krátkodobý). 

Odůvodnění 
projektového záměru 
(cíle a přínosy realizace, 
vymezení cílové skupiny) 

Obnova dožívající cestní sítě a dalšího vybavení, vymezení hranice parku směrem k ulici Jilmová, sadové úpravy doplňující stávající 
hodnotné dřeviny, na vhodných místech založení přírodě blízkých porostů vedoucí k estetickému i ekologickému zhodnocení 
území, zvýšení biodiverzity a zlepšení vodního režimu na dané lokalitě. 

Místo realizace Praha 3, park Židovské Pece 
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Doba realizace 
(orientační 
harmonogram) 

2016 – zadání a zpracování územní studie, zadání zpracování DUR  
2017 – dopracování DUR, zahájení územního řízení  
2018  - zpracování dalšího stupně dokumentace, výběr zhotovitele 
2019 – zahájení realizace 
Náklady nejsou pro roky 2019 uváděny, vzhledem k tomu, že harmonogram vývoje záměru není jednoznačně určen. Více bude 
jasné po územním řízení. 

Rozpočet AP-2018 Výdaje dosud 2018 2019 2020 Celkem 

 850 000 1 450 000   2 300 000 

 Příjmy dosud 2018 2019 2020 Celkem 

      

Aktivity plánované v roce 
2018 

Zpracování veškeré projektové dokumentace, vydání UR a SP. Bude rozhodnuto o dalším postupu v rámci projektu.  

Poznámky (další zdroje 
financování apod.) 

Projednáno ve výboru ÚR na jaře 2016. Uvedené náklady jsou pouze na projektovou přípravu (DÚR, v případně zahájení DSP, DPS). 
Zatím není znám rozpočet na provedení stavby.  
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Číslo záměru: 64 Název:  Park Parukářka 

Odbor (garant, kontakty) 
Odbor ochrany životního prostředí, Ing. Jana 
Caldrová, janac@praha3.cz, tel.: 222 116 390 

Předkladatel (zodpovědný 
radní, RMČ) 

RNDr. Jan Materna (životní prostředí) 

Ve spolupráci s 
(zodpovědný radní, RMČ) 

Ing. Vladislava Hujová (územní rozvoj) 

Výchozí stav 
V roce 2016 bylo zadáno zpracování urbanistické studie, která řeší komplexní úpravy Parku Parukářka  (arch. Josef Pleskot).  Studie 
má zjistit slabé a silné stránky lokality, kde je prostor na zlepšení či naopak kde je vhodné stávající stav ponechat.  

Cílový stav 
Cílem studie je stanovení způsobu využívání a úprav tohoto velmi specifického území, které je ve velké míře využíváno obyvateli 
MČ Praha 3 a dalšími návštěvníky.  Na základě dokončené studie budou prováděny dílčí úpravy parku Parukářka.  

Aktuální stav Studie dokončena, byla schválena RMČ a ZMČ ji vzalo na vědomí. 

Přínosy a náklady po 
realizaci 

Plocha po revitalizaci vyžaduje intenzivnější následnou péči tak, aby byla zachována hodnota provedeného díla.  

Přínos nefinanční Zlepšení kvality veřejného prostranství 

Vazba na cíle 
Strategického plánu 
rozvoje MČ P3 

Cíl 1: Rozvoj kvality obytných funkcí městské části a zlepšení podmínek pro bydlení 
Cíl 3:Koncepční a trvale udržitelné řešení dopravy, životního prostředí a veřejného prostoru 
PÚ07: Péče o veřejná prostranství, zeleň a údržbu komunikací 
A02-1: Rozvoj obytných funkcí území Prahy 3,  
A03-1: Urbanistická koordinace přípravy rozvojových záměrů,  
A07-1: Koncepční systém údržby komunikací a veřejného prostranství 

Vazba na vize a cíle, 
případně opatření 
koncepce Smart City 

Oblast Smart City: 2. Prostor, plánování a odolnost města 
2.1 Praha 3 má nástroje pro vytváření bezpečného, atraktivního, kultivovaného, bezbariérového a zdravého veřejného prostoru, 
který nabízí příležitosti pro využití.  
2.2 Na základě vize a strategie je vytvořen a dodržován investiční plán (dlouhodobý a krátkodobý). 

Odůvodnění 
projektového záměru 
(cíle a přínosy realizace, 
vymezení cílové skupiny) 

Na základě zpracované urbanistické studie, která řeší území parku včetně vstupů a návaznosti na širší okolí, bude zpracovávána 
dokumentace dílčích úprav. Cílem je zvýšení atraktivity veřejného prostoru a zlepšení životního prostředí. Realizace dílčích 
projektů budou pak řešeny komplexně na základě provedené komplexní studie.  

Místo realizace Praha 3, park Parukářka (vrch sv. Kříže) 
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Doba realizace 
(orientační 
harmonogram) 

2016 – zadání a zpracování urbanistické studie (arch. Josef Pleskot) 
2017 – 01/2017 – dokončení urbanistické studie, veřejné projednání, představení studie veřejnosti, přípravy pro zpracování PD 
konkrétních dílčích částí úprav vycházejících ze závěrů urbanistické studie. 
Další harmonogram nelze ani orientačně načrtnout vzhledem k úvodní fázi záměru. Proto nejsou uváděny další náklady na 
realizaci. 

Rozpočet AP-2018 Výdaje dosud 2018 2019 2020 Celkem 

 1 500 000 4 000 000   5 500 000 

 Příjmy dosud 2018 2019 2020 Celkem 

      

Aktivity plánované v roce 
2018 

Na základě studie budou započaty dílčí úpravy. 

Poznámky (další zdroje 
financování apod.) 

Jedná se o náklady na zpracování dílčích dokumentací, z kterých budou známy náklady na realizaci. 

 

  

Příloha č.1 usnesení č.353 ze dne 19.12.2017 - Akční plán pro rok 2018 strategického plánu rozvoje městské části Praha 3



59 
 

Číslo záměru: 66 Název:  Revitalizace parku U Kněžské louky 

Odbor (garant, kontakty) 
Odbor ochrany životního prostředí, Ing. Jana 
Caldrová, janac@praha3.cz, tel.: 222 116 390 

Předkladatel (zodpovědný 
radní, RMČ) 

RNDr. Jan Materna (životní prostředí) 

Ve spolupráci s 
(zodpovědný radní, RMČ) 

Ing. Vladislava Hujová (územní rozvoj) 

Výchozí stav 
Plocha veřejné zeleně s dětským hřištěm, hřiště i mobiliář jsou dožívající, plocha neplní funkci kvalitního veřejného prostranství a 
vyžaduje obnovu. Jde o pozemek mezi ulicí U Kněžské louky a areálem základní školy.  

Cílový stav Celková revitalizace plochy včetně dětského hřiště. 

Aktuální stav Vypracována studie, zadáno vypracování PD ve všech stupních.  

Přínosy a náklady po 
realizaci 

Plocha po revitalizaci vyžaduje intenzivnější následnou péči tak, aby byla zachována hodnota provedeného díla.  

Přínos nefinanční Zlepšení kvality veřejného prostranství 

Vazba na cíle 
Strategického plánu 
rozvoje MČ P3 

Cíl 1: Rozvoj kvality obytných funkcí městské části a zlepšení podmínek pro bydlení 
Cíl 3:Koncepční a trvale udržitelné řešení dopravy, životního prostředí a veřejného prostoru 
PÚ07: Péče o veřejná prostranství, zeleň a údržbu komunikací 
A02-1: Rozvoj obytných funkcí území Prahy 3,  
A03-1: Urbanistická koordinace přípravy rozvojových záměrů,  
A07-1: Koncepční systém údržby komunikací a veřejného prostranství 

Vazba na vize a cíle, 
případně opatření 
koncepce Smart City 

Oblast Smart City: 2. Prostor, plánování a odolnost města 
2.1 Praha 3 má nástroje pro vytváření bezpečného, atraktivního, kultivovaného, bezbariérového a zdravého veřejného prostoru, 
který nabízí příležitosti pro využití.  
2.2 Na základě vize a strategie je vytvořen a dodržován investiční plán (dlouhodobý a krátkodobý). 

Odůvodnění 
projektového záměru 
(cíle a přínosy realizace, 
vymezení cílové skupiny) 

Obnovená plocha veřejné zeleně včetně dětského hřiště s novým vybavením mobiliáře, sadovými úpravami doplňujícími stávající 
hodnotné dřeviny. Při návrhu úpravy budou zohledněny názory obyvatel na způsob využívání plochy. 

Místo realizace Praha 3, ul. U Kněžské louky 

Doba realizace 
(orientační 
harmonogram) 

2016 – zpracování územní studie včetně veřejného mínění 
2018 – bude rozhodnuto o náročnosti zpracování dokumentace a jejích stupňů 
2019 – realizace – náklady nejsou známy, bude rozhodnuto po zpracovaných PD 
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Rozpočet AP-2018 Výdaje dosud 2018 2019 2020 Celkem 

 1 200 000 452 300   1 652 300 

 Příjmy dosud 2018 2019 2020 Celkem 

      

Aktivity plánované v roce 
2018 

Zpracování dokumentace pro následnou obnovu dané plochy veřejné zeleně a vyřízení potřebných povolení k realizaci. 

Poznámky (další zdroje 
financování apod.) 
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Číslo 
záměru: 68 Název: Úpravy okolí cyklostezky pod Vítkovem  

Odbor (garant, kontakty) 
Odbor ochrany životního prostředí, Ing. Jana 
Caldrová, janac@praha3.cz, tel.: 222 116 390 

Předkladatel (zodpovědný 
radní, RMČ) 

RNDr. Jan Materna (životní prostředí) 

Ve spolupráci s 
(zodpovědný radní, RMČ) 

Ing. Vladislava Hujová (územní rozvoj) 

Výchozí stav Pozemek podél cyklostezky, převzatý městskou částí Praha 3 v zanedbaném stavu se postupně kultivuje. 

Cílový stav Umístění herních a fitness prvků na vhodných místech u cyklostezky, která je hojně využívána nejen cyklisty, ale i pro další aktivity. 

Aktuální stav Zadání zpracování studie 

Přínosy a náklady po 
realizaci 

Plocha po revitalizaci vyžaduje intenzivnější následnou péči tak, aby byla zachována hodnota provedeného díla. 

Přínos nefinanční Zlepšení kvality veřejného prostranství 

Vazba na cíle 
Strategického plánu 
rozvoje MČ P3 

Cíl 1: Rozvoj kvality obytných funkcí městské části a zlepšení podmínek pro bydlení 
Cíl 3:Koncepční a trvale udržitelné řešení dopravy, životního prostředí a veřejného prostoru 
PÚ07: Péče o veřejná prostranství, zeleň a údržbu komunikací 
A02-1: Rozvoj obytných funkcí území Prahy 3, 
A03-1: Urbanistická koordinace přípravy rozvojových záměrů, 
A07-1: Koncepční systém údržby komunikací a veřejného prostranství 

Vazba na vize a cíle, 
případně opatření 
koncepce Smart City 

Oblast Smart City: 2. Prostor, plánování a odolnost města 
2.1 Praha 3 má nástroje pro vytváření bezpečného, atraktivního, kultivovaného, bezbariérového a zdravého veřejného prostoru, 
který nabízí příležitosti pro využití.  
2.2 Na základě vize a strategie je vytvořen a dodržován investiční plán (dlouhodobý a krátkodobý). 

Odůvodnění 
projektového záměru 
(cíle a přínosy realizace, 
vymezení cílové skupiny) 

Umístěním herních a fitness prvků na vhodných místech dojde ke zlepšení kvality daného místa především z hlediska krátkodobé 
rekreace. Cyklostezka je již nyní využívána k různým aktivitám včetně vycházek s malými dětmi a sportu (běh, in-line). Vybavení 
herními a fitness prvky nabídne návštěvníkům další vhodné aktivity. 

Místo realizace Praha 3, pozemek podél cyklostezky pod Vítkovem 

Doba realizace 
(orientační 
harmonogram) 

2017 – zadání a zpracování studie 
2018 – projektová dokumentace a realizace 
případně dokončení 2018 
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Rozpočet AP-2018 Výdaje dosud 2018 2019 2020 Celkem 

 48 000  500 000 2 500 000   3 048 000 

 Příjmy dosud 2018 2019 2020 Celkem 

      

Aktivity plánované v roce 
2018 

Zpracování dokumentace a realizace 

Poznámky (další zdroje 
financování apod.) 
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Číslo 
záměru: 69 Název:  Úprava multifunkčního hřiště Habrová 

Odbor (garant, kontakty) 
Odbor ochrany životního prostředí, Ing. Jana 
Caldrová, janac@praha3.cz, tel.: 222 116 390 

Předkladatel (zodpovědný 
radní, RMČ) 

RNDr. Jan Materna (životní prostředí) 

Ve spolupráci s 
(zodpovědný radní, RMČ) 

Ing. Vladislava Hujová (územní rozvoj) 

Výchozí stav 
Plocha na sídlišti Jarov vedle stávajícího hřiště Habrová, v minulosti využívaná pro míčové hry, v současné době její stav tomuto 
využití neodpovídá 

Cílový stav 
Obnovené hřiště vhodné pro různé míčové hry, doplněné základním mobiliářem, nacházející se v blízkosti dětského hřiště, 
využívaného především menšími dětmi, plocha mezi železniční tratí a parkovou cestou v zeleni za ulicí Habrovou, vedle stávajícího 
dětského hřiště z jeho východní strany  

Aktuální stav Pozastaveno z důvodu nutnosti změny využití území dle platného územního plánu. 

Přínosy a náklady po 
realizaci 

Plocha po revitalizaci vyžaduje intenzivnější následnou péči tak, aby byla zachována hodnota provedeného díla.  

Přínos nefinanční Zlepšení kvality veřejného prostranství 

Vazba na cíle 
Strategického plánu 
rozvoje MČ P3 

Cíl 1: Rozvoj kvality obytných funkcí městské části a zlepšení podmínek pro bydlení 
Cíl 3:Koncepční a trvale udržitelné řešení dopravy, životního prostředí a veřejného prostoru 
PÚ07: Péče o veřejná prostranství, zeleň a údržbu komunikací 
A02-1: Rozvoj obytných funkcí území Prahy 3,  
A03-1: Urbanistická koordinace přípravy rozvojových záměrů,  
A07-1: Koncepční systém údržby komunikací a veřejného prostranství 

Vazba na vize a cíle, 
případně opatření 
koncepce Smart City 

Oblast Smart City: 2. Prostor, plánování a odolnost města 
2.1 Praha 3 má nástroje pro vytváření bezpečného, atraktivního, kultivovaného, bezbariérového a zdravého veřejného prostoru, 
který nabízí příležitosti pro využití.  
2.2 Na základě vize a strategie je vytvořen a dodržován investiční plán (dlouhodobý a krátkodobý). 

Odůvodnění 
projektového záměru 
(cíle a přínosy realizace, 
vymezení cílové skupiny) 

Dané místo je pro multifunkční hřiště velmi vhodné, již v minulosti bylo k míčovým hrám využíváno. Je třeba nová úprava jeho 
povrchu, doplnění vybavením umožňujícím hraní míčových her a dalším základním mobiliářem. Jedná se o plochu vhodnou ke 
krátkodobé rekreaci obyvatel různých věkových kategorií, mimo jiné i v návaznosti na stávající dětské hřiště.  
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Místo realizace Praha 3, veřejná zeleň sídliště Jarov v prostoru mezi ulicí Habrovou a železniční tratí 

Doba realizace 
(orientační 
harmonogram) 

2018 - Zpracování a projednání projektové dokumentace, výběr zhotovitele, realizace, případné dokončení stavby  

Rozpočet AP-2018 Výdaje dosud 2018 2019 2020 Celkem 

 146 800 200 000 3 000 000  3 346 800 

 Příjmy dosud 2018 2019 2020 Celkem 

      

Aktivity plánované v roce 
2018 

Zpracování a projednání projektové dokumentace, předpokládá se pouze jednostupňová PD, následně bude vybrán zhotovitel a 
dojde k realizaci akce. 

Poznámky (další zdroje 
financování apod.) 
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číslo 
záměru: 70 Název:  Interaktivní informační tabule v parcích 
Odbor (garant, 
kontakty) 

Odbor ochrany životního prostředí, Ing. Jana 
Caldrová, janac@praha3.cz, tel.: 222 116 390 

Předkladatel (zodpovědný 
radní, RMČ) 

RNDr. Jan Materna (životní prostředí) 

Výchozí stav 
Záměr v rámci koncepce Smart City. Dosud jsou informace na webu MČ P3 týkající se hřišť, uličních stromořadí a volného pohybu 
psů ve veřejné zeleni; v parku na vrchu sv. Kříže jsou informační tabule ZO ČSOP Koniklec s informacemi o parku. 

Cílový stav 
Umístění interaktivních panelů ve dvou nejvýznamnějších parcích  MČ P3 s informacemi týkajícími se těchto parků. Tabule budou 
mimo jiné informovat o  druhové skladbě porostů, čímž budou plnit funkci environmentálně vzdělávací. Dále budou uvedeny 
informace o hřištích a dalším vybavení na území parku. 

Aktuální stav Zadáno zpracování DUR 

Přínosy a náklady po 
realizaci 

Panely bude nutno udržovat ve funkčním stavu a zajišťovat aktualizaci informací. 

Přínos nefinanční Nová zajímavá forma poskytování informací návštěvníkům dvou největších parků MČ P3. 

Vazba na cíle 
Strategického plánu 
rozvoje MČ P3 

PÚ07: Péče o veřejná prostranství, zeleň a údržbu komunikací 
A02-1: Rozvoj obytných funkcí území Prahy 3  
 

Vazba na vize a cíle, 
případně opatření 
koncepce Smart City 

Oblast Smart City: 2. Prostor, plánování a odolnost města 
2.1 Praha 3 má nástroje pro vytváření bezpečného, atraktivního, kultivovaného, bezbariérového a zdravého veřejného prostoru, 
který nabízí příležitosti pro využití 

Odůvodnění 
projektového záměru 
(cíle a přínosy realizace, 
vymezení cílové skupiny) 

Možnost pro občany získávat informace související s významnými, obyvateli hojně využívanými parky novou zajímavou formou, 
zvýšení informovanosti a osvěty. 

Místo realizace Vrch sv. Kříže (Parukářka) a Židovské Pece 

Doba realizace 
(orientační 
harmonogram) 

2018  další stupeň dokumentace - inženýring a vlastní realizace. 

Rozpočet AP-2018 Výdaje dosud 2018 2019 2020 Celkem 
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 90 000 1 500 000   1 590 000 

 Příjmy dosud 2018 2019 2020 Celkem 

      

Aktivity plánované 
v roce 2018 

Zpracovává se DÚR, následně dojde přímo k realizaci.  

Poznámky (další zdroje 
financování apod.) 
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číslo 
záměru: 78 Název:  Program Antigraffiti na území MČ Praha 3 
Odbor (garant, 
kontakty) 

Odbor ochrany životního prostředí, Ing. Jana 
Caldrová, janac@praha3.cz, tel.: 222 116 390 

Předkladatel (zodpovědný 
radní, RMČ) 

Ing. Vladislava Hujová (územní rozvoj) 

Výchozí stav Na území MČ PRAHA 3 je velmi rozšířené poškozování fasád domů nežádoucími nástřiky a nátěry. 

Cílový stav 
Cílem „Antigraffiti“ programu je ochránit vzhled fasád domů a zamezit opakujícímu se poškozování majetku. Odstranění graffiti 
bude respektovat původní stav a vzhled fasády nemovitosti. 

Aktuální stav Probíhá pilotní projekt. Probíhá výběr zhotovitele v rámci nadlimitní veřejné zakázky.  

Přínosy a náklady po 
realizaci 

Projekt je zamýšlen jako dlouhodobý. Dlouhodobost projektu by měla zaručit, že se Praha 3 zbaví nevzhledných fasád. Nemovitosti 
budou průběžně udržovány v čistém stavu. Náklady na tuto službu budou hrazeny z rozpočtu MČ. 

Přínos nefinanční Zlepšení vzhledu veřejného prostoru, zpříjemnění veřejných prostranství, zvýšení prestiže městské části.  

Vazba na cíle 
Strategického plánu 
rozvoje MČ P3 

PÚ02: Zvýšení kvality bydlení a souvisejících služeb 
A02-1: Rozvoj obytných funkcí území Prahy 3  
A02-2 Podpora regenerace a údržby bytového fondu 

Vazba na vize a cíle, 
případně opatření 
koncepce Smart City 

Oblast Smart City: 2. Prostor, plánování a odolnost města 
2.1 Praha 3 má nástroje pro vytváření bezpečného, atraktivního, kultivovaného, bezbariérového a zdravého veřejného prostoru, 
který nabízí příležitosti pro využití 

Odůvodnění 
projektového záměru 
(cíle a přínosy realizace, 
vymezení cílové skupiny) 

V minulosti byla snaha vykázat sprejery do míst, kde by mohli svou tvorbu beztrestně a legálně provozovat vytvořením legálních 
ploch pro graffiti. Tento krok se osvědčil pouze částečně. Stále zůstává dost vandalů, kteří z různých důvodů operují kdekoliv v 
ulicích městské části a nelegálně poškozují fasády. Proto se radnice Prahy 3 rozhodla postoupit do další fáze a nelegální graffiti 
hromadně odstraňovat na své náklady.  
Cílovou skupinou jsou vlastníci nemovitostí a obyvatelé objektů. Přidruženou skupinou jsou i návštěvníci Prahy 3. Služba zvyšuje 
estetickou hodnotu městské části. 

Místo realizace Celá Praha 3 (nemovitosti zapojené do projektu)  

Doba realizace 
(orientační 
harmonogram) 

2016 - výběrové řízení – pilotní projekt 
Q2-Q4 2017 realizováno průběžné čištění.  
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Rozpočet AP-2018 Výdaje dosud 2018 2019 2020 Celkem 

 2 000 000 7 000 000 8 470 000 8 470 000 25 940 000 

 Příjmy dosud 2018 2019 2020 Celkem 

      

Aktivity plánované 
v roce 2018 

Realizace čištění.   

Poznámky (další zdroje 
financování apod.) 

Předpokládané celkové náklady do roku 2021 jsou 35 880 000 Kč. 

 

  

Příloha č.1 usnesení č.353 ze dne 19.12.2017 - Akční plán pro rok 2018 strategického plánu rozvoje městské části Praha 3



69 
 

Číslo 
záměru: 85 Název:  Komunitní centrum Žižkov 
Odbor (garant, 
kontakty) 

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

Předkladatel (zodpovědný 
radní, RMČ) 

David Gregor (sociální oblast) 

Výchozí stav 

Projekt je zaměřen na výtvoření místního komunitního centra, směřuje k aktivní participaci jeho klientů a posílení místní 
sociální soudržnosti. Vznikne otevřený kvalitní prostor pro každodenní interakci znevýhodněných skupin osob s cílem 
zapojit je do života komunitý a tím sociálně oživit lokalitu. Na projektu spolupracuje městská část se 6 partnerý, 
organizacemi působícími v sociální oblasti Prahý 3, jež spoluzajistí aktivitý projektu a budou garantem činnosti 
s jednotlivými cílovými skupinami. 

Cílový stav 

Projekt výtvoří kvalitní místo komunitního centra na dolním Žižkově pro setkávání cílových skupin, jejichž aktivitý se budou 
prolínat, navazovat na sebe a vzájemně výtvářet individuální a kolektivní přínos pro MČ P3, její místní komunitu a jednotlivé 
občaný. Cílem projektu je výtvořit kvalitní prostor a bezpečné prostředí pro setkávání cílových skupin projektu, pro 
předávání informací, otevřený dialog, navázání autentických sousedských vztahů napříč sociálním prostředím, etnickou či 
národnostní příslušností. 

Aktuální stav 
V září 2017 byla zahájena realizace projektu v podobě přípravy prostor komunitního centra (nákup vybavení, domlouvání 
harmonogramu aktivit), od října 2017 již začaly probíhat některé aktivity projektu. 

Přínosy a náklady po 
realizaci 

Přínosem projektu je výtvoření prostoru  pro aktivitý, na jejichž realizaci a podobě se budou cílové skupiný aktivně podílet. 
Cílem projektu je nabídnout cílových skupinám smýsluplné trávení volného času v atraktivním prostředí, neformální a 
rozvojové vzdělávání cílových skupin a jejich přímé propojení s veřejností. 
Projekt bude financován z rozpočtu Operačního programu Praha – pól růstu ČR, z rozpočtu HMP a MČ Praha 3. Prostředký 
budou použitý  na zajištění aktivit projektu, nákup výbavení a zajištění pronájmu prostor.  

Přínos nefinanční 

Poskýtování širokého spektra aktivit a informací, které zajistí rodinám s dětmi dostatečnou kompetenci k rozpoznání ohrožující situace a 
vývarování se jejímu prohlubování. 
Posílení a integrace imigrantů na místní úrovni, výtváření přirozených sociálních sítí, překonávání předsudků, stereotýpů a mýtů, které panují 
napříč společností, ale i mezi samotnými migrantý. 
Posílení možnosti mezigeneračního sdílení a výtvoření prostoru, kde mohou senioři předávat své zkušenosti dalším generacím a posílit tak jejich 
psýchický i fýzický stav. 
Podchýcení rodin v nepříznivé životní situaci, navázání kontaktu s nimi a eliminace nedůvěrý k pomáhajícím organizacím a běžné komunitě. 
Podpora zdravého rozvoje osobnosti všech dětí, zapojení rizikové skupiný do kolektivu. 
Poskýtování osvětý a iniciace spolupráce s dalšími skupinami komunitního centra. 
Prevence sociálně patologických jevů a rizikového chování u dětí. 

Vazba na cíle 
Strategického plánu 
rozvoje MČ P3 

Cíl 2: Údržení kvalitního sýstému sociálních služeb a jejich aktivní rozvoj 
PÚ10: Rozvoj sociálních služeb a prevence vzniku sociálních problémů 
PÚ11: Podpora občanských aktivit 
A10-1: Podpora služeb a organizací v sociální oblasti 
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A10-2: Podpora služeb lokálního charakteru 
A10-4: Rozvoj informovanosti a vzájemné spolupráce v sociální oblasti 
A11-1: Aktivní spolupráce s občaný a organizacemi 

Vazba na vize a cíle, 
případně opatření 
koncepce Smart City 

Oblast Smart City: 6 Zdraví a sociální aspekty 
6.2 Městská část podporuje živou kulturu a společenský život  
6.3 Městská část je otevřená a atraktivní pro všechný skupiný obývatel 

Odůvodnění 
projektového záměru 
(cíle a přínosy realizace, 
vymezení cílové skupiny) 

Projekt výtvoří kvalitní místo komunitního centra na dolním Žižkově pro setkávání cílových skupin, jejichž aktivitý se budou 
prolínat, navazovat na sebe a vzájemně výtvářet individuální a kolektivní přínos pro MČ P3, její místní komunitu a jednotlivé 
občaný. Cílem projektu je výtvořit kvalitní prostor a bezpečné prostředí pro setkávání cílových skupin projektu, pro 
předávání informací, otevřený dialog, navázání autentických sousedských vztahů napříč sociálním prostředím, etnickou či 
národnostní příslušností. 
Cílovými skupinami projektu jsou děti a mládež v nepříznivé sociální situaci, příslušníci etnických menšin, včetně osob 
z odlišného sociokulturního prostředí, imigrantů a azýlantů, rodiný s dětmi v nepříznivé sociální situaci, včetně rodin 
s jedním rodičem samoživitelem, senioři a veřejnost s pobýtem na území hl. m. Prahý. 

Místo realizace Koněvova 65a, 130 00 Praha 3 

Doba realizace 
(orientační 
harmonogram) 

09/2017 – 12/2018 
09/2017 – příprava prostor a nastavení aktivit 
10/2017 – 12/2018 – realizace aktivit projektu 

Rozpočet AP-2018 Výdaje dosud 2018 2019 2020 Celkem 

 2 736 301,62 3 734 830,78   2 923 301,62 

 Příjmy dosud 2018 2019 2020 Celkem 

      

Aktivity plánované 
v roce 2018 

Poradenství- sociálně právní, výchovné, psychologické, dluhové, v krizi, při problémech s bydlením, podpůrná práce s cílovými 
skupinami 
Terénní práce a depistážní činnost 
Volnočasové kurzy nekomerčního charakteru pro cílové skupiny projektu 
Workshopy zaměřené na témata cílových skupin a jejich propojování 
Workshopy zaměřené na mezigenerační sdílení dovedností (senioři a mládež) 
Otevřený klub pro setkávání cílových skupin projektu 
Kulturně osvětové akce s preventivním významem 

Poznámky (další zdroje 
financování apod.) 

Předpoklad udržitelnosti projektu  v rámci návazných vyhlášených výzev z Operačního programu Praha – pól růstu ČR. 
Spolufinancování 95% z dotace. MČ hradí 5% (187 000,-kč). 
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Číslo 
záměru: 86 Název:  Trojka pro seniory 
Odbor (garant, 
kontakty) 

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

Předkladatel (zodpovědný 
radní, RMČ) 

David Gregor (sociální oblast) 

Výchozí stav 
Dle údaje ČSÚ k  31. 12. 2017 býlo na Praze 3 evidováno 13 098 osob ve věku 65 a více let. Nemalá část z těchto osob je 
ohrožena sociálním výloučením z důvodu věku, sociální situace, omezených příjmů a nedostatku příležitostí k aktivizaci. 
Projekt je zaměřen na aktivizaci a zapojení seniorů do společenského dění.  

Cílový stav 
Senioři zapojením do různých aktivit získávají pocit potřebnosti a užitečnosti, zároveň je projekt preventivním opatřením 
před sociálním výloučením a izolací seniorů.  

Aktuální stav 
Probíhají jednání nad podobou a finančním rozsahem předkládaného záměru. Některé z aktivit, které budou nabízeny v rámci 
projektu „Trojka pro seniory“, již MČ Praha 3 realizuje (např. Křížovkářská liga, Hodinový vnuk, výlety, vycházky, taneční 
odpoledne apod.)  

Přínosy a náklady po 
realizaci 

Přínosem projektu je aktivizace seniorů, jejich aktivní zapojení do společnosti, rozšíření nabídký volnočasových aktivit a 
prevence před sociálním výloučením a izolací seniorů.  
Projekt bude financován z rozpočtu MČ Praha 3. Prostředký budou použitý  na zajištění aktivit projektu. 

Přínos nefinanční 
Projekt nabízí ucelený program zaměřený na volnočasové aktivitý, aktivizaci seniorů a rozvoj mezigeneračních vztahů. 
Aktivitý projektu výužívají potenciál starší populace a cíleně ji zapojují do aktuálního společenského dění. Projekt 
předpokládá 1 500 – 2 000 podpořených osob z cílové skupiný.  

Vazba na cíle 
Strategického plánu 
rozvoje MČ P3 

Cíl 2: Údržení kvalitního sýstému sociálních služeb a jejich aktivní rozvoj 
PÚ10: Rozvoj sociálních služeb a prevence vzniku sociálních problémů 
PÚ11: Podpora občanských aktivit 
A10-1: Podpora služeb a organizací v sociální oblasti 
A10-2: Podpora služeb lokálního charakteru 
A10-4: Rozvoj informovanosti a vzájemné spolupráce v sociální oblasti 
A11-1: Aktivní spolupráce s občaný a organizacemi 

Vazba na vize a cíle, 
případně opatření 
koncepce Smart City 

Oblast Smart City: 6 Zdraví a sociální aspekty 
6.1 Městská část podporuje zdravý životní styl a prevenci v oblasti zdraví  
6.2 Městská část podporuje živou kulturu a společenský život  
6.3 Městská část je otevřená a atraktivní pro všechný skupiný obývatel  
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Odůvodnění 
projektového záměru 
(cíle a přínosy realizace, 
vymezení cílové skupiny) 

Projekt nabízí ucelený program zaměřený na volnočasové aktivitý, aktivizaci seniorů a rozvoj mezigeneračních vztahů pro 
cílovou skupinu 60+. Aktivitý projektu výužívají potenciál starší populace a cíleně ji zapojují do aktuálního společenského 
dění. Projekt předpokládá 1 500 – 2 000 podpořených osob z cílové skupiný.  

Místo realizace Praha 3 

Doba realizace 
(orientační 
harmonogram) 

12/2017 – 12/2018 – realizace aktivit projektu 
 

Rozpočet AP-2018 Výdaje dosud 2018 2019 2020 Celkem 

 200 000 Kč 2 800 000 Kč   3 000 000 

 Příjmy dosud 2018 2019 2020 Celkem 

      

Aktivity plánované 
v roce 2018 

Křížovkářská liga, Hodinový vnuk, PC kurzy, I s námi se mohou cítit bezpečně, Pojďme znovu do školy - Nebojme se techniky 
(Základní škola třetího věku), Taneční odpoledne, Mediální kampaň Trojka pro seniory, Oslavy Mezinárodního dne seniorů, Zpívání 
pod lípami, Křížem krážem Žižkovem, Výlety a vycházky, O nejkrásnější  kraslici Prahy 3, Posezení na kanapi  s……., Sportovní hry 
seniorů, Přednášky, Klub Trojka pro seniory, Plaveme s Trojkou pro seniory, Právní služby  

Poznámky (další zdroje 
financování apod.) 
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Číslo 
záměru: 83 Název:  Aktualizace soutěže O pohár starosty Hartiga 
Odbor (garant, 
kontakty) 

Jana Vargová, odbor školství, janav@praha3.cz 
Předkladatel (zodpovědný 
radní, RMČ) 

Mgr. Jaroslava Suková (školství) 

Výchozí stav 
Soutěž O pohár starosty Hartiga pevně zakotvila v činnosti MČ Praha 3. V průběhu minulých let se její obsah soustředil na hodnocení 
akcí, do kterých se školy zapojovaly díky soutěžím vyhlašovaným MŠMT. Díky možnosti vytváření projektů, do kterých může škola 
zapojit vysoké procento svých žáků, je obsah a průběh soutěže aktualizován. 

Cílový stav 

Soutěž O pohár starosty Hartiga je určena pro základní školy zřízené MČ Praha 3. V září 2017 byli ředitelé seznámeni s cílem, 
obsahem a termíny. Hlavní změna proti původnímu systému spočívá ve zpracování projektu se zaměřením na polytechnickou nebo 
společenskou výchovu, výběr záleží na vedení školy. Po uzávěrce budou projekty hodnoceny podle předem stanovených kritérií, 
vyhodnoceny a školy na prvních třech místech obdrží finanční odměnu. 

Aktuální stav Soutěž byla vyhlášena včetně stanovení oblastí a termínů.   

Přínosy a náklady po 
realizaci 

Hlavním přínosem je zapojené co nejvyššího počtu žáků a učitelů. V oblasti polytechnické výchovy půjde o znovuobjevení 
manuálních činností a podporu vzniku tříd pro pracovní vyučování, v oblasti společenské půjde o propojení běžného života 
s teoretickými znalostmi získanými v průběhu vyučovacího procesu. Zveřejnění projektů a možnost kontroly veřejnosti o činnosti 
školy. 

Přínos nefinanční Rozvoj a podpora týmové spolupráce. 

Vazba na cíle 
Strategického plánu 
rozvoje MČ P3 

Cíl 4: Praha 3 jako centrum vzdělanosti, aktivní veřejnosti a kultury 
PÚ05: Posílení pozice Prahy 3 jako centra vzdělanosti 
A05-1: Podpora systému vzdělávání 
MAP OPVVV:  Místní akční plán 

Vazba na vize a cíle, 
případně opatření 
koncepce Smart City 

Oblast Smart City: 1. Vládnutí, občanská společnost 
1.3 Občané a zástupci zainteresovaných stran se podílí na fungování městské části 

Odůvodnění 
projektového záměru 
(cíle a přínosy realizace, 
vymezení cílové skupiny) 

Projektový záměr je cílený na žáky 1. i 2. stupně základních škol. Cílem tohoto záměru je podnítit pedagogy k častějšímu využívání 
nových metod výuky včetně zapojování digitálních technologií a využívání materiálního vybavení školy k modernímu pojetí 
vyučování. 

Místo realizace MČ Praha 3 

Doba realizace 
(orientační 
harmonogram) 

2017 – vyhlášení soutěže 
2018 – do konce školního roku vyhodnocení, ocenění  

Příloha č.1 usnesení č.353 ze dne 19.12.2017 - Akční plán pro rok 2018 strategického plánu rozvoje městské části Praha 3



74 
 

Rozpočet AP-2018 Výdaje dosud 2018 2019 2020 Celkem 

 70 000 Kč  150 000 150 000  150 000 520 000 

 Příjmy dosud 2018 2019 2020 Celkem 

      

Aktivity plánované 
v roce 2018 

Sledování zpracování projektů, zveřejnění na www.skolypraha3.cz a vyhodnocení. 

Poznámky (další zdroje 
financování apod.) 

Soutěž nebude mít další zdroje financování. 

 

  

Příloha č.1 usnesení č.353 ze dne 19.12.2017 - Akční plán pro rok 2018 strategického plánu rozvoje městské části Praha 3

http://www.skolypraha3.cz/


75 
 

Číslo 
záměru: 84 Název:  Pilotní projekt polytechnické výchovy 
Odbor (garant, 
kontakty) 

Jana Vargová, odbor školství, janav@praha3.cz 
Předkladatel (zodpovědný 
radní, RMČ) 

Mgr. Jaroslava Suková (školství) 

Výchozí stav 
Školy začínají obnovovat učebny pro polytechnickou výchovu se zaměřením na manuální zručnost. Považujeme za důležité jim 
v této aktivitě pomoci. 

Cílový stav 
Ve spolupráci se SOŠ stavební a zahradnickou v Praze na Jarově realizovat polytechnickou výuku v sedmi oborech, které střední 
škola vyučuje.  

Aktuální stav Po jednáních ve školním roce 2016 – 2017 se do projektu polytechnické výuky přihlásily tři školy zřízení MČ Praha 3.   

Přínosy a náklady po 
realizaci 

Hlavním přínosem je obnova povědomí o důležitosti manuální práce a podpora rozhodování při zvažování volby povolání.  

Přínos nefinanční Uvědomění si důležitosti polytechnických znalostí pro běžný život. 

Vazba na cíle 
Strategického plánu 
rozvoje MČ P3 

Cíl 4: Praha 3 jako centrum vzdělanosti, aktivní veřejnosti a kultury 
PÚ05: Posílení pozice Prahy 3 jako centra vzdělanosti 
A05-1: Podpora systému vzdělávání 
MAP OPVVV:  Místní akční plán 

Vazba na vize a cíle, 
případně opatření 
koncepce Smart City 

Oblast Smart City: 1. Vládnutí, občanská společnost 
1.3 Občané a zástupci zainteresovaných stran se podílí na fungování městské části 

Odůvodnění 
projektového záměru 
(cíle a přínosy realizace, 
vymezení cílové skupiny) 

Projekt je zaměřen na žáky 7. ročníků základních škol. Cílem tohoto záměru je začít zapojovat více žáků a pedagogů do 
polytechnického vzdělávání a připravovat vybudování speciálních učeben. 

Místo realizace MČ Praha 3 

Doba realizace 
(orientační 
harmonogram) 

2017 – vyhlášení soutěže 
2018 – do konce školního roku vyhodnocení, ocenění  

Rozpočet AP-2018 Výdaje dosud 2018 2019 2020 Celkem 
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 0  200 000   200 000 

 Příjmy dosud 2018 2019 2020 Celkem 

      

Aktivity plánované 
v roce 2018 

Kontrola škol zapojených do projektu, vyhodnocení účinnosti. 

Poznámky (další zdroje 
financování apod.) 

Akce nebude mít další zdroje financování. 

 

  

Příloha č.1 usnesení č.353 ze dne 19.12.2017 - Akční plán pro rok 2018 strategického plánu rozvoje městské části Praha 3



77 
 

Číslo 
záměru: 06 Název:  Rekonstrukce budovy pro potřeby úřadu MČ – Havlíčkovo náměstí 10 
Odbor (garant, kontakty) 

Odbor technické správy, majetku a investic, OTSMI, 
Janečková 222116381 

Předkladatel (zodpovědný 
radní, RMČ) 

MgA Ivan Holeček (investice) 

Výchozí stav Budova byla základní školou 

Cílový stav 
Nová budova úřadu městské části Praha 3, ve které rekonstrukcí vzniknou nové kanceláře, hala pro veřejnost s recepcí, zasedací 
místnosti, archivy.  Rekonstrukcí bude získáno cca 4300 m2 nové užitné plochy pro potřeby městské části. Do této budovy budou 
v podstatě přesunuty všechny odbory sídlící v budově úřadu Seifertova 51. 

Aktuální stav Vydáno stavební povolení, dokumentace pro provedení stavby dokončena. Připravuje se výběrové řízení na dodavatele stavby. 

Přínosy a náklady po 
realizaci 

 

Přínos nefinanční 
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. 

Vazba na cíle 
Strategického plánu 
rozvoje MČ P3 

Cíl 5: Moderní, efektivní a přátelský úřad 
PÚ12: Výkon veřejné správy a veřejných služeb 
A12-1: Efektivní veřejná správa 

Vazba na vize a cíle, 
případně opatření 
koncepce Smart City 

Oblast Smart City: 1. Vládnutí, občanská společnost 
1.2 Procesy městské části jsou efektivní a transparentní.  
Oblast Smart City: 3. Budovy 
3.1 Městská část dbá na vysokou komplexní kvalitu svých budov díky stanoveným indikátorům kvality a využívá nástroje pro její 
hodnocení   

Odůvodnění 
projektového záměru 
(cíle a přínosy realizace, 
vymezení cílové skupiny) 

Sloučení úřadu městské části do jedné lokality 

Místo realizace Havlíčkovo náměstí 10 

Doba realizace 
(orientační 
harmonogram) 

2017 – projektová příprava 
2018 – zahájení realizace 
2019 – dokončení realizace, kolaudace 

Rozpočet AP-2018 Výdaje dosud 2018 2019 2020 Celkem 
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   60 000 000 90 000 000    150 000 000 

 Příjmy dosud 2018 2019 2020 Celkem 

      

Aktivity plánované v roce 
2018 

Zahájení stavby, částečná realizace. 

Poznámky (další zdroje 
financování apod.) 

 

 

  

Příloha č.1 usnesení č.353 ze dne 19.12.2017 - Akční plán pro rok 2018 strategického plánu rozvoje městské části Praha 3



79 
 

Číslo 
záměru: 10 Název:  Stavební úpravy vnitrobloku Jeseniova, Roháčova 
Odbor (garant, kontakty) 

Odbor technické správy, majetku a investic, OTSMI, 
Ing. Martin Kadlec, martink@praha3.cz, tel.: 
222 116 385 

Předkladatel (zodpovědný 
radní, RMČ) 

MgA. Ivan Holeček (investice), RNDr. Jan 
Materna (životní prostředí), Ing. Vladislava 
Hujová (územní rozvoj) 

Výchozí stav Veřejné prostranství určené k celkové obnově. 

Cílový stav 

Cílem projektu je obnova tohoto veřejného prostoru v návaznosti na rekonstrukci panelových domů a podzemních garáží. Jedná 
se o opravu betonových konstrukcí podzemních garáží v zájmu ochrany života zdraví osob a majetku a opravy povrchu celého 
vnitrobloku. Předně musí být zamezeno zatékání dešťové vody do stropních a svislých konstrukcí garáží, které se nacházení pod 
pozemky MČ Praha 3. Současně musí být provedena kompletní oprava hydroizolace na stropě garáží. Vzhledem k tomu, že se jedná 
o podzemní garáže a opravami stropů bude narušena vrchní část veřejného prostoru vnitrobloku, budou v návaznosti provedeny 
úpravy plochy celého veřejného prostoru. 

Aktuální stav Studie dokončena ve třech variantách. Probíhá rozpracování vybrané varianty z provedené studie. 

Přínosy a náklady po 
realizaci 

Provozní náklady údržby zůstanou v podstatě nezměněny.  

Přínos nefinanční Zlepšení kvality veřejného prostranství.  

Vazba na cíle 
Strategického plánu 
rozvoje MČ P3 

Cíl 1: Rozvoj kvality obytných funkcí městské části a zlepšení podmínek pro bydlení 
Cíl 3: Koncepční a trvale udržitelné řešení dopravy, životního prostředí a veřejného prostoru 
PÚ07: Péče o veřejná prostranství, zeleň a údržbu komunikací 
A02-1: Rozvoj obytných funkcí území Prahy 3,  
A03-1: Urbanistická koordinace přípravy rozvojových záměrů,  
A07-1: Koncepční systém údržby komunikací a veřejného prostranství 

Vazba na vize a cíle, 
případně opatření 
koncepce Smart City 

Oblast Smart City: 2. Prostor, plánování a odolnost města 
2.1 Praha 3 má nástroje pro vytváření bezpečného, atraktivního, kultivovaného, bezbariérového a zdravého veřejného prostoru, 
který nabízí příležitosti pro využití.  
Oblast Smart City: 3. Budovy 
3.1 Městská část dbá na vysokou komplexní kvalitu svých budov díky stanoveným indikátorům kvality a využívá nástroje pro její 
hodnocení  

Odůvodnění 
projektového záměru 
(cíle a přínosy realizace, 
vymezení cílové skupiny) 

Viz. výchozí stav. 
Cílem je vytvoření místa, které obyvatelům přilehlých panelových domů nabídne kvalitní prostor pro odpočinek a krátkodobou 
rekreaci. Připravuje se oprava garáží a rehabilitace zeleně. 
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Místo realizace Praha 3, vnitroblok Jeseniova, Roháčova. 

Doba realizace 
(orientační 
harmonogram) 

2018 – dokončení projektové dokumentace 

Rozpočet AP-2018 Výdaje dosud 2018 2019 2020 Celkem 

 500 000 500 000 90 000 000 50 000 000 141 000 000 

 Příjmy dosud 2018 2019 2020 Celkem 

      

Aktivity plánované v roce 
2018 

Dokončení DÚR, DSP-DVZ. 

Poznámky (další zdroje 
financování apod.) 
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Číslo 
záměru: 11 Název:  Opravy a zateplení fasád panelových domů 
Odbor (garant, kontakty) 

Odbor technické správy, majetku a investic, OTSMI,  
J. Jureček 222 116 215 a J.Truhlář 222 116 309  

Předkladatel (zodpovědný 
radní, RMČ) 

MgA. Ivan Holeček (investice) 

Výchozí stav 

Panelové domy v oblasti dolního Žižkova (v oblasti ulic Jeseniova, Roháčova, Ostromečská, Blahoslavova, Českobratrská, Sabinova 
a Rokycanova), v oblasti Olšanského náměstí (ulice Ondříčkova, Kubelíkova a Táboritská) a v oblasti Jarova (ulice Buková) jsou ve 
stáří 30 – 40 let a jejich technický stav neodpovídá dnešním nárokům na technické parametry obytných budov ani požadavkům 
estetickým. Základní rekonstrukce obvodových plášťů budov by po privatizaci byla kvůli velkému počtu vlastníků velmi obtížná. 

Cílový stav 
Cílem je dosáhnout výborných tepelně izolačních vlastností plášťů budov (fasády a střechy) a výrazem i barevností fasád zlepšit 
estetickou i architektonickou stránku a začlenit domy do charakteru žižkovské obytné zástavby. Současně s tím je nutné i provedení 
úprav parterů a vstupů do domů. 

Aktuální stav 

Opravy objektů v ulicích Buková, Jeseniova, Rokycanova, Sabinova a Českobratrská byly dokončeny v roce 2017.  
Na objekt v ulici Roháčova bylo vypsáno výběrové řízení, které bylo z opodstatněných důvodů zrušeno. Předpoklad dokončení 
nového výběrového řízení a zahájení prací je v prvním pololetí roku 2018. Skončení výběrového řízení a zahájení oprav objektu 
v ulici Ondříčkova je předpokládáno v první polovině roku 2018. Výběrové řízení na objekt v ulici Ostromečská bude vypsáno ve 
druhém čtvrtletí roku 2018 s předpokladem zahájení realizace ve druhé polovině roku. Na objekt v ulici Táboritská probíhají jednání 
s orgány státní správy a inženýring pro stavební povolení. V rámci zajišťování souhlasných stanovisek pro stavební povolení k 
objektu v ulici Blahoslavova došlo ke změnám, které vyvolaly nutnost změny územního rozhodnutí, proto byl obnoven inženýring 
pro územní řízení a stavební povolení. Na objekt v ulici Kubelíkova probíhá projektová příprava. 

Přínosy a náklady po 
realizaci 

Hlavním přínosem bude zlepšení tepelně technického standardu domů a tím podstatná úspora nákladů na vytápění. Dalším 
přínosem bude regenerace parteru budov a zvýšení estetické a architektonické úrovně budov. Byty v opravených panelových 
domech budou nabídnuty nájemníkům k privatizaci podle schválených zásad privatizace bytů městské části Praha 3. 

Přínos nefinanční Opravy před privatizací zajistí energetický standard a snížení spotřeby energie pro budoucí vlastníky.  

Vazba na cíle 
Strategického plánu 
rozvoje MČ P3 

Cíl 1: Rozvoj kvality obytných funkcí MČ, zlepšení podmínek pro bydlení a demografické struktury obyvatelstva 
Cíl 3: Koncepční a trvale udržitelné řešení dopravy, životního prostředí a veřejného prostoru 
PÚ02: Zvýšení kvality bydlení a souvisejících služeb 
PÚ08: Technická infrastruktura a šetrné nakládání s přírodními zdroji 
A02-1: Rozvoj obytných funkcí území Prahy 3 
A02-2: Podpora regenerace a údržby bytového fondu 
A08-2: Podpora a rozvoj šetrného nakládání s přírodními zdroji 
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Vazba na vize a cíle, 
případně opatření 
koncepce Smart City 

Oblast Smart City: 3. Budovy 
3.1 Městská část dbá na vysokou komplexní kvalitu svých budov díky stanoveným indikátorům kvality a využívá nástroje pro její 
hodnocení 

Odůvodnění 
projektového záměru 
(cíle a přínosy realizace, 
vymezení cílové skupiny) 

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 

Panelové domy v oblasti ulic 
Roháčova, Ostromečská, Blahoslavova  
Ondříčkova, Táboritská 
Kubelíkova 

Doba realizace 
(orientační 
harmonogram) 

Blok - Roháčova 34, 36, 38, 40, 42, 44                                               -  11/2017 - 06/2018 
Blok - Ondříčkova 31, 33, 35, 37                                                          -  02/2018 - 08/2018  
Blok - Roháčova 46, 48 a Ostromečská 7, 9                                       -  08/2018 - 01/2019 
Blok - Blahoslavova 2, 4, 6, 8, 10, Roháčova 30                                -  2019   
Blok - Táboritská 22, 24, 26                                                                  -  2019  
Blok - Kubelíkova 60, 62, 64, 66                                                           -  nyní se řeší soudní spor 

Rozpočet AP-2018 Výdaje dosud 2018 2019 2020 Celkem 

  392 496 000  212 500 000       604 996 000  

 Příjmy dosud 2018 2019 2020 Celkem 

      

Aktivity plánované v roce 
2018 

Blok - Roháčova 34, 36, 38, 40, 42, 44 (63 mil. Kč) 
Blok - Ondříčkova 31, 33, 35, 37 (62 mil. Kč) 
Blok - Roháčova 46,48, a Ostromečská 7,9 (79 mil) 
 

Poznámky (další zdroje 
financování apod.) 

V roce 2018 je předpoklad investování do rekonstrukce uvedených domů 204 500 Kč.  U domů 60,62,64,66  ulici Kubelíkova, je 
veden soudní spor s majitelem sousedního objektu. MČ Praha 3 se snaží situaci aktivně řešit. V tabulce není dále uvedena a 
zahrnuta oprava vnitrobloku Ondříčkova. Vnitroblok Ondříčkova bude realizován současně s opravou domů Ondříčkova 
31,33,35,37. Nejedná se o samostatnou stavební zakázku.  
Pozn.: V roce 2015 byly výdaje realizovány prostřednictvím SMP Praha 3, a.s. Zažádáno o dotace z Nové zelené úsporám. Další 
dotace z HMP 
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Číslo 
záměru: 14 Název: MŠ Buková 26 – mateřská škola pro děti od 2 let 
Odbor (garant, 
kontakty) 

Odbor technické správy, majetku a investic, 
OTSMI, Janečková, 222116381 

Předkladatel (zodpovědný 
radní, RMČ) 

MgA Ivan Holeček (investice) 

Výchozí stav Budova MŠ vystěhovaná, ve špatném technickém stavu, Objekt bývalé MŠ ubourán na základovou desku. 

Cílový stav 
Mateřská škola pro děti od 2 let. Nová budova bude mít 4 třídy mateřské školy a kapacitu 92 dětí. V budově bude vybudována 
samostatná kuchyně. Celková plochy zahrady bude rozšířena o část veřejné zeleně a na pavilonu MŠ bude vybudováno dětské 
hřiště, čímž bude zvýšena herní plocha pro provoz MŠ. Přízemí MŠ bude možné využít jako bezbariérové. 

Aktuální stav 
 V současné době je provedena projektová dokumentace pro územní rozhodnutí a dokumentace pro stavební povolení, upravuje 
se dokumentace pro provedení stavby. Dokončuje se dokumentace pro zadání výběrového řízení na dodavatele stavby. 

Přínosy a náklady po 
realizaci 

 

Přínos nefinanční Občanská vybavenost 

Vazba na cíle 
Strategického plánu 
rozvoje MČ P3 

Cíl 2: Udržení kvalitního systému sociálních služeb a jejich aktivní rozvoj 
PÚ10:Rozvoj sociálních služeb a prevence vzniku sociálních problémů 
A10-1:Podpora služeb a organizací v sociální oblasti 
A10-2:Podpora služeb lokálního charakteru 

Vazba na vize a cíle, 
případně opatření 
koncepce Smart City 

Bez vazby na SC 

Odůvodnění 
projektového záměru 
(cíle a přínosy realizace, 
vymezení cílové skupiny) 

Současný objekt v nevyhovujícím technickém stavu, byl provozován jako MŠ.  

Místo realizace Buková 26/2518, Praha 3 

Doba realizace 
(orientační 
harmonogram) 

2017 – projektová příprava 
2018 - zahájení stavby (doba realizace 1-2 roky) 
2019 – dokončení realizace, kolaudace 

Rozpočet AP-2018 Výdaje dosud 2018 2019 2020 Celkem 
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  35 000 000 2 000 000  37 000 000 

 Příjmy dosud 2018 2019 2020 Celkem 

      

Aktivity plánované v 
roce 2018 

Zahájení stavby. 

Poznámky (další zdroje 
financování apod.) 
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Číslo 
záměru: 16 Název: Rekonstrukce bytového domu Štítného 40  
Odbor (garant, 
kontakty) 

Odbor technické správy, majetku a investic, OTSMI, 
Šrámek, 222116382 

Předkladatel (zodpovědný 
radní, RMČ) 

MgA Ivan Holeček (investice) 

Výchozí stav Bytový dům ve špatném stavu, nevyužívaný, chátrající objekt. 

Cílový stav 
Záměrem je získat rekonstruovaný bytový dům, který bude rozšířen o nástavbu. Rekonstrukcí objektu nově vznikne 6 
malometrážních bytů a dva nebytové prostory. Plocha nově vybudovaných bytů bude 223 m2, nebytové prostory budou v rozloze 
47 m2 a společné prostory domu budou mít rozlohu 100 m2. Předpokladem je pronájem jak bytových, tak nebytových   prostor.  

Aktuální stav 
V současné době probíhá územní řízení. Dále se aktualizují vyjádření dotčených orgánů.  Zejména se projednávají možnosti nástavby 
domu a rekonstrukce stávajících inženýrských sítí. 

Přínosy a náklady po 
realizaci 

Hlavním přínosem bude rozšíření bytových a nebytových prostor městské části určených k pronájmu. Rekonstrukcí domu 
dojde ke zlepšení tepelně technického standardu domu.  

Přínos nefinanční Opravy zajistí energetický standard  a  dalším přínosem bude zvýšení estetické úrovně budovy.  

Vazba na cíle 
Strategického plánu 
rozvoje MČ P3 

Cíl 1 - Rozvoj kvality obytných funkcí MČ, zlepšení podmínek pro bydlení a demografické struktury obyvatelstva 
PÚ02 - Zvýšení kvality bydlení a souvisejících služeb 
A02-1 – Rozvoj obytných funkcí území Prahy 3 
A02-2 – Podpora regenerace a údržby bytového fondu 

Vazba na vize a cíle, 
případně opatření 
koncepce Smart City 

Oblast Smart City: 6. Zdraví a sociální aspekty 

Odůvodnění 
projektového záměru 
(cíle a přínosy realizace, 
vymezení cílové 
skupiny) 

Výstavba nových nájemních bytů a nebytových prostor z dosud neužívané objektu. 

Místo realizace Štítného 40, Praha 3 
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Doba realizace 
(orientační 
harmonogram) 

2017 – projektová příprava 
2018 – výběr zhotovitele, zahájení stavebních prací 

Rozpočet AP-2018 Výdaje dosud 2018 2019 2020 Celkem 

   6 000 000 40 000 000  46 000 000 

 Příjmy dosud 2018 2019 2020 Celkem 

      

Aktivity plánované v 
roce 2018 

Zpracování dokumentace pro stavební povolení, získání stavebního povolení, zadávací PD pro výběrové řízení, zahájení stavby. 

Poznámky (další zdroje 
financování apod.) 

Celkové náklady budou upřesněny, záleží na stanovisku k výstavbě nástavby. 
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Číslo záměru: 17 Název: Biskupcova 31 – oprava budovy a interiéru kina AERO 
Odbor (garant, 
kontakty) 

Odbor technické správy, majetku a investic, 
OTSMI, Šrámek 222 116 382 

Předkladatel (zodpovědný 
radní, RMČ) 

MgA Ivan Holeček (investice) 

Výchozí stav Žádost provozovatele kina o možnost úpravy dispozic  sálu - interiéru a dodání nových technologií 

Cílový stav 
Revitalizace budovy, interiéru a dodání technologií. Nově bude provedena rekonstrukce střešního pláště a hlavního sálu. Dále bude 
provedena vestavba malého sálu. Nově bude vybaven interiér obou sálů. Rekonstrukce vnitřních prostor bude provedena se 
speciálním důrazem na jejich akustiku. 

Aktuální stav 
Provedena architektonická studie interiéru včetně návrhu nového řešení, zadány průzkumy konstrukcí budovy. Vypracována PD 
pro stavební povolení. Probíhá stavební řízení. 

Přínosy a náklady po 
realizaci 

Zachování provozu a atmosféry starého biografu pro veřejnost, včetně repertoáru, ale na základě nových promítacích technologií 
a diváckého pohodlí. 

Přínos nefinanční  

Vazba na cíle 
Strategického plánu 
rozvoje MČ P3 

Cíl 4: Praha 3 jako centrum vzdělanosti, aktivní veřejnosti a kultury 
PÚ09: Využití kulturního a návštěvnického potenciálu Prahy 3 
A09-2: Podpora kulturních zařízení a kulturních akcí 

Vazba na vize a cíle, 
případně opatření 
koncepce Smart City 

Oblast Smart City: 6. Zdraví a sociální aspekty 
6.1 Městská část podporuje živou kulturu a společenský život.  

Odůvodnění 
projektového záměru 
(cíle a přínosy realizace, 
vymezení cílové skupiny) 

Podpora MČ Praha 3 na zachování koloritu a kultury starého Žižkova na zachování kulturního centra AERO. Kino je využíváno 
převážně na promítání klubových filmových představení a filmových festivalů. Jedná se o objekt MČ Praha 3, Kino AERO bylo 
začleněno pod příspěvkovou organici Za Trojku. 

Místo realizace Biskupcova 31 

Doba realizace 
(orientační 
harmonogram) 

2017 – projektová příprava, výběr zhotovitele 
2018 – získání SP 
2019 – výběr zhotovitele a realizace 

Rozpočet AP-2018 Výdaje dosud 2018 2019 2020 Celkem 

 2 200 000  41 000 000  43 200 000 

 Příjmy dosud 2018 2019 2020 Celkem 
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Aktivity plánované v 
roce 2018 

Získání SP 

Poznámky (další zdroje 
financování apod.) 
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Číslo záměru: 79 Název:  Dům sociálních služeb K Lučinám 
Odbor (garant, kontakty) 

Odbor technické správy, majetku a investic, OTSMI, 
Ing. Martin Kadlec, martink@praha3.cz, tel.: linka 385 

Předkladatel (zodpovědný 
radní, RMČ) 

MgA Ivan Holeček (investice) 

Výchozí stav Dlouhodobě nevyužívaný objekt bývalých jeslí přestavěný na kancelářské prostory 

Cílový stav 
Dům sociálních služeb, záměrem je využití objektu jako domov pro seniory, domov se zvláštním režimem, denní stacionář a sociální 
poradenství. Po realizaci bude v rámci sociálních služeb k dispozici cca 200 lůžek. 

Aktuální stav Nevyužitý kancelářský objekt, probíhá zpracování studie a vizualizace nového objektu. Projednání s veřejností. 

Přínosy a náklady po 
realizaci 

Realizací projektu dojde ke snížení nákladů na sociální péči, které jsou v současnosti vynakládány MČ Praha 3, ale oproti tomu 
dojde k zefektivnění sociálních služeb obecně. Předpokládá se zapojení externího provozovatele, který je zaměřen na poskytování 
sociálních služeb. Tím bude zajištěn trvalý a kvalitní provoz cca 200 lůžek. 

Přínos nefinanční Poskytování pobytových a ambulantních sociálních služeb. 

Vazba na cíle 
Strategického plánu 
rozvoje MČ P3 

Cíl 2 - Udržení kvalitního systému sociálních služeb a jejich aktivní rozvoj 
PÚ10 - Rozvoj sociálních služeb a prevence vzniku sociálních problémů 
A10-1 - Podpora služeb a organizací v sociální oblasti 

Vazba na vize a cíle, 
případně opatření 
koncepce Smart City 

Oblast Smart City: 6 Zdraví a sociální aspekty 
6.4 Městská část nabízí důstojné podmínky pro bydlení seniorů a pro osoby se specifickými potřebami 

Odůvodnění 
projektového záměru 
(cíle a přínosy realizace, 
vymezení cílové skupiny) 

Vytvořit, v návaznosti na komunitní plán rozvoje MČ Praha 3 sociálních a návazných služeb, odpovídající nabídku pobytových a 
ambulantních sociálních služeb pro občany Praha 3. Byla vypracována studie proveditelnosti domu sociálních služeb, v návaznosti 
bylo prověřeno testování potenciálních provozovatelů. V současné době se zpracovávají  3 architektonické studie. 

Místo realizace K Lučinám 23, Praha 3 

Doba realizace 
(orientační 
harmonogram) 

2016 – zpracování studie proveditelnosti, zadání zpracování 3 architektonických studií  
2017 – převzetí dokončených architektonických studií, výběr nejvhodnější varianty, rozpracování vybrané varianty, veřejné 
projednávání, zahájení výběru provozovatele 
2018 – územní řízení, stavební povolení, výběr provozovatele zařízení  
2019 – výběr zhotovitele, zahájení stavby (dokončení stavby se předpokládá v roce 2021)  
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Rozpočet AP-2018 Výdaje dosud 2018 2019 2020 Celkem 

  2 000 000   2 000 000 

 Příjmy dosud 2018 2019 2020 Celkem 

      

Aktivity plánované v roce 
2018 

Z dokončených architektonických studií bude po veřejném projednání vybrána nejvýhodnější varianta a budou zahájeny práce na 
projekční přípravě. Bude vybrán provozovatel budoucího zařízení a stávajících zařízení Ošetřovatelského domova Praha 3.  

Poznámky (další zdroje 
financování apod.) 

Náklady na realizaci v letech 2019-2021 budou jasnější až po výběru varianty z architektonické soutěže. 
V roce 2018 – 2019 jsou uvedeny orientační částky na projektovou přípravu – výdaje na DSP, zadávací dokumentaci. 
Zvažuje se realizace a financování způsobem PPP projektu. 
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Číslo 
záměru: 88 Název:  Rekonstrukce budovy pro potřeby úřadu MČ – Chlumova 8 
Odbor (garant, kontakty) 

Odbor technické správy, majetku a investic, OTSMI, 
Šrámek 222116382 

Předkladatel (zodpovědný 
radní, RMČ) 

MgA. Ivan Holeček (investice) 

Výchozí stav 
Objekt v majetku městské části je v současné době nevyužívaný a ve špatném technickém stavu. Jedná se o bývalou autoopravnu. 
Objekt je určen k demolici.  

Cílový stav 
Výstavba objektu, který bude sloužit k potřebám úřadu jako archiv dokumentů. Současně budou v objektu vybudovány podzemní 
prostory, které budou sloužit k parkování  služebních vozů.  

Aktuální stav Zpracována studie proveditelnosti a stavebně technický průzkum. 

Přínosy a náklady po 
realizaci 

V současné době nejsou zpracovány. 

Přínos nefinanční 
Záměrem je přiblížit archivační prostor budovám úřadu, vzhledem k tomu že se objekt nachází v přístupné části vnitrobloku 
Havlíčkova nám. a Lipanské ul. 

Vazba na cíle 
Strategického plánu 
rozvoje MČ P3 

Cíl 5: Moderní, efektivní a přátelský úřad 
PÚ12: Výkon veřejné správy a veřejných služeb 
A12-1: Efektivní veřejná správa 

Vazba na vize a cíle, 
případně opatření 
koncepce Smart City 

Oblast Smart City: 1. Vládnutí, občanská společnost 
1.2 Procesy městské části jsou efektivní a transparentní. 
Oblast Smart City: 3. Budovy 
3.1 Městská část dbá na vysokou komplexní kvalitu svých budov díky stanoveným indikátorům kvality a využívá nástroje pro její 
hodnocení   

Odůvodnění 
projektového záměru 
(cíle a přínosy realizace, 
vymezení cílové skupiny) 

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

Místo realizace Chlumova 8, Praha 3 

Doba realizace 
(orientační 
harmonogram) 

PD demoliční výměr – 2018 
PD ve všech stupních – 2018/2019 
Realizace demolice – 2019 
Realizace výstavby 2019-2020 

Rozpočet AP-2018 Výdaje dosud 2018 2019 2020 Celkem 
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   2 000 000 3 400 000   5 400 000 

 Příjmy dosud 2018 2019 2020 Celkem 

      

Aktivity plánované v roce 
2018 

Zpracování projektové dokumentace v úrovni demoličního výměru a zahájení projekčních prací ve všech stupních PD vedoucích 
k výstavbě nového objektu. 

Poznámky (další zdroje 
financování apod.) 

Celková cena realizace stavby bude určena po dokončení kompletních projekčních pracích. 
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Číslo 
záměru: 89 Název:  

ZŠ a MŠ Chelčického, objekt Žerotínova – rekonstrukce střechy včetně zateplení a 
rekonstrukce fasády 

Odbor (garant, kontakty) 
Odbor technické správy, majetku a investic, OTSMI, 
Janečková 222116381 

Předkladatel (zodpovědný 
radní, RMČ) 

MgA. Ivan Holeček (investice) 

Výchozí stav 
V budově objektu byla v roce 2017 vyměněna okna. Aby bylo možné dokončit zateplení budovy, a zajistit energetické úspory je 
nutné dokončit zateplení střechy a opravu fasády. V současné době je střecha tvořena eternitovou krytinou a z fasády opadávají 
nesoudržné části. 

Cílový stav V maximální možné míře zajistit energetické úspory v budově. 

Aktuální stav 
Projektová dokumentace na realizací rekonstrukci a zateplení střechy je dokončena. Současná krytina střechy bude nahrazena 
šablonami Cembrit. Dokončuje se projekt rekonstrukce fasády s ohledem na požadavky OPP MHMP. 

Přínosy a náklady po 
realizaci 

Zajištění energetických úspor – vytápění objektu. 

Přínos nefinanční Občanská vybavenost 

Vazba na cíle 
Strategického plánu 
rozvoje MČ P3 

PÚ02: Zvýšení kvality bydlení a souvisejících služeb 
A02-1: Rozvoj obytných funkcí území Prahy 3 

Vazba na vize a cíle, 
případně opatření 
koncepce Smart City 

 Oblast Smart City: 3. Budovy 
3.1 Městská část dbá na vysokou komplexní kvalitu svých budov díky stanoveným indikátorům kvality a využívá nástroje pro její 
hodnocení 

Odůvodnění 
projektového záměru 
(cíle a přínosy realizace, 
vymezení cílové skupiny) 

Po dokončení rekonstrukce fasády a zateplení střechy bude dokončena celková revitalizace objektu. 

Místo realizace ZŠ a MŠ Chelčického, objekt Žerotínova 1100/36, Praha 3 

Doba realizace 
(orientační 
harmonogram) 

Zahájení stavby v 06/2018 dokončení 08/2019 

Rozpočet AP-2018 Výdaje dosud 2018 2019 2020 Celkem 

Příloha č.1 usnesení č.353 ze dne 19.12.2017 - Akční plán pro rok 2018 strategického plánu rozvoje městské části Praha 3



94 
 

 0 7 200 000    7 200 000 

 Příjmy dosud 2018 2019 2020 Celkem 

      

Aktivity plánované v roce 
2018 

Zahájení prací na zateplení střechy. 

Poznámky (další zdroje 
financování apod.) 
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Číslo 
záměru: 90 Název:  Zajištění bezbariérovosti ZŠ v oblasti Prahy 3 
Odbor (garant, kontakty) 

Odbor technické správy, majetku a investic, OTSMI, 
Marholdová 222116386 

Předkladatel (zodpovědný 
radní, RMČ) 

MgA. Ivan Holeček (investice) 

Výchozí stav 

Vybrané základní školy, které nemají zajištěn bezbariérový přístup do budov. 
ZŠ Chmelnice 
ZŠ a MŠ nám. J. z Lobkovic – objekt Perunova 
ZŠ a MŠ Chelčického 

Cílový stav 
Zajisti ve 3 lokalitách – Jarov, Vinohrady a Žižkov vždy alespoň jednu budovu základní školy jako bezbariérovou. 
V roce 2017 dokončeno vybudování výtahu v ZŠ a MŠ Chelčického. 

Aktuální stav ZŠ Chelčického – vydáno stavební povolení, Perunova – dokončuje se projektová dokumentace. 

Přínosy a náklady po 
realizaci 

 

Přínos nefinanční Občanská vybavenost 

Vazba na cíle 
Strategického plánu 
rozvoje MČ P3 

Cíl 1: Rozvoj kvality obytných funkcí městské části a zlepšení podmínek pro bydlení 
PÚ10: Rozvoj sociálních služeb a prevence vzniku sociálních problémů 
A10-2: Podpora služeb lokálního charakteru 

Vazba na vize a cíle, 
případně opatření 
koncepce Smart City 

 Oblast Smart City: 6. Zdraví a sociální aspekty 

Odůvodnění 
projektového záměru 
(cíle a přínosy realizace, 
vymezení cílové skupiny) 

Zajištění přístupu do budov žáků v rámci inkluze s pohybovými vadami. 

Místo realizace 
ZŠ Chmelnice, K Lučinám 18/2500, Praha 3 
ZŠ a MŠ nám. J. z Lobkovic, objekt Perunova 975/6, Praha 3 

Doba realizace 
(orientační 
harmonogram) 

06-11/2018 
11/2017 dokončení výtahu v ZŠ Chelčického 

Příloha č.1 usnesení č.353 ze dne 19.12.2017 - Akční plán pro rok 2018 strategického plánu rozvoje městské části Praha 3



96 
 

Rozpočet AP-2018 Výdaje dosud 2018 2019 2020 Celkem 

   5 700 000    5 700 000 

 Příjmy dosud 2018 2019 2020 Celkem 

      

Aktivity plánované v roce 
2018 

Dokončení projektové dokumentace, realizace staveb 

Poznámky (další zdroje 
financování apod.) 
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Číslo záměru: 13 Název:  Výstavba nového občerstvení a veřejného WC na Parukářce  
Odbor (garant, kontakty) 

Odbor územního rozvoje, OÚR, Ing. arch. Zdeněk 
Fikar, 222 116 147, zdenekf@praha3.cz 

Předkladatel (zodpovědný 
radní, RMČ) 

MgA Ivan Holeček (investice) 

Výchozí stav 

Stávající občerstvení v parku je velmi oblíbené a WC v jeho blízkosti velmi potřebné. 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, protože studie neodpovídala 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. V srpnu 2014 schválila RMČ podobu studie od architektonické platformy re: 

Cílový stav 
Vybudování nové kvalitní bezbariérové servisní budovy občerstvení, včetně nových veřejných WC tak, aby budova nového 
občerstvení  organicky zapadla do zeleně parku. 

Aktuální stav 
V roce 2015 byla projednána DÚR (Ateliér ing. arch. Kuzemenský). V roce 2016 bylo zahájeno územní řízení a v roce 2017 se 
očekávalo vydání ÚR. Díky odvolání se však projekt zdržel. Projekt po získání ÚR bude předán OTSMI a budou se řešit další kroky 
(DSP, vydání SP, realizační dok.) 

Přínosy a náklady po 
realizaci 

Předpokládá se pronájem občerstvení soukromému provozovateli, který bude generovat příjem pro městskou část. 

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

Vazba na cíle 
Strategického plánu 
rozvoje MČ P3 

Cíl 1: Rozvoj kvality obytných funkcí městské části a zlepšení podmínek pro bydlení 
Cíl 3:Koncepční a trvale udržitelné řešení dopravy, životního prostředí a veřejného prostoru 
PÚ04: Rozvoj sportovních a volnočasových ploch 
PÚ07: Péče o veřejná prostranství, zeleň a údržbu komunikací 
A04-1:Rozvoj a zpřístupnění volnočasových a sportovních ploch 
A07-2:Ochrana, údržba a rozvoj veřejné zeleně 

Vazba na vize a cíle, 
případně opatření 
koncepce Smart City 

Oblast Smart City: 2. Prostor, plánování a odolnost města 
2.1 Praha 3 má nástroje pro vytváření bezpečného, atraktivního, kultivovaného, bezbariérového a zdravého veřejného prostoru, 
který nabízí příležitosti pro využití.  

Odůvodnění 
projektového záměru 
(cíle a přínosy realizace, 
vymezení cílové skupiny) 

Radnice musela začít řešit situaci odloženého demoličního výměru, který na provizorní budovu občerstvení vydal orgán státní 
správy – Odbor výstavby MČ Praha 3. 

Místo realizace Žižkov, Vrch sv. Kříže, park na Parukářce 

Příloha č.1 usnesení č.353 ze dne 19.12.2017 - Akční plán pro rok 2018 strategického plánu rozvoje městské části Praha 3



98 
 

Doba realizace 
(orientační 
harmonogram) 

1.1.2016 – 31.12.2016 územní řízení 
1.1.2017 – 31.12.2017 dokončení územního řízení, vydání ÚR - OÚR, následně předání OTSMI – DSP a získání SP, zhotovení 
realizační dokumentace a zadání stavby. 
2018 - realizace. 

Rozpočet AP-2018 Výdaje dosud 2018 2019 2020 Celkem 

 1 200 000 600 000   1 800 000 

 Příjmy dosud 2018 2019 2020 Celkem 

      

Aktivity plánované v roce 
2018 

Dokončení územního řízení, vydání ÚR - OÚR, následně předání OTSMI – DSP a získání SP, zhotovení realizační dokumentace a 
zadání stavby, kvůli odvolání musí být území řízení vedeno znovu. 

Poznámky (další zdroje 
financování apod.) 
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Číslo 
záměru: 19 Název: 

Bezpečné přechody pro chodce a zvýšení kvality veřejného prostoru v oblasti 
tramvajových zastávek na Olšanském náměstí 

Odbor (garant, kontakty) 
Odbor územního rozvoje, Ing. arch. Zdeněk Fikar, 
222 116 147, zdenekf@praha3.cz 

Předkladatel (zodpovědný 
radní, RMČ) 

Mgr. Lucie Vítkovská (doprava) 

Výchozí stav 

Usnesení RMČ P3 č. 512 ze dne 20.7.2016 Studie proveditelnosti – veřejný prostor v ulicích Ondříčkova a Táboritská. 
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. 

Cílový stav 

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. Záměr je koordinován s DP Tramvaje z hlediska jimi požadovaných úprav a s TSK HMP. 

Aktuální stav 

Na podkladě technicko-lokalizační studie pro zklidnění dopravy a zlepšení kvality veřejných prostranství v širším okolí Olšanského 
náměstí byla v létě 2016 objednána „Studie proveditelnosti Táboritská – Ondříčkova“, která je další podrobnější dokumentací před 
DÚR a která rovněž navrhne řešení prostoru před Kongresovým centrem Olšanka, včetně.  
Studie proveditelnosti byla dokončena 08/2017 a zaslána na TSK k pořízení návazné dokumentace DÚR. 

Přínosy a náklady po 
realizaci 

Realizace akce nepředpokládá zvýšení provozních nákladů na údržbu.  

Přínos nefinanční Kultivace veřejného prostoru a zvýšení bezpečnosti; zlepšení prvků veřejné infrastruktury (bezbariérovost, přístřešky). 

Vazba na cíle 
Strategického plánu 
rozvoje MČ P3 

Cíl 3:Koncepční a trvale udržitelné řešení dopravy, životního prostředí a veřejného prostoru 
PÚ03: Urbanistický rozvoj území městské části 
PÚ06: Koncepční a udržitelné řešení dopravy 
A03-1: Urbanistická koordinace přípravy rozvojových záměrů 
A06-3: Systémové řešení dopravy 

Vazba na vize a cíle, 
případně opatření 
koncepce Smart City 

Oblast Smart City: 2. Prostor, plánování a odolnost města  
2.1 Praha 3 má nástroje pro vytváření bezpečného, atraktivního, kultivovaného, bezbariérového a zdravého veřejného prostoru, 
který nabízí příležitosti pro využití.  
Oblast Smart City: 4. Mobilita ve městě 
4.5 Praha 3 nabízí bezpečné dopravní cesty pro všechny účastníky dopravy (pěší, cyklisté, automobily, MHD) 

Odůvodnění 
projektového záměru 

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.  
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(cíle a přínosy realizace, 
vymezení cílové skupiny) 

Místo realizace Okolí tramvajové zastávky Olšanské nám. před Kongresovým centrem Olšanka. 

Doba realizace 
(orientační 
harmonogram) 

2016 – objednání zhotovení studie proveditelnosti z prostředků MČ P3 (300 000 Kč) 
2017 – studie proveditelnosti bude dokončena, bude zahájeno zpracování DÚR.  
2018 - dokončení DÚR, vydání ÚR, zpracování DSP a realizační dokumentace  
2019 – realizace 

Rozpočet AP-2018 Výdaje dosud 2018 2019 2020 Celkem 

 926 000   10 000 000  10 926 000 

 Příjmy dosud 2018 2019 2020 Celkem 

      

Aktivity plánované v roce 
2018 

Koordinace se zpracovatelem DÚR. Koordinace s navazujícím úsekem Táboritská / Seifertova (studii připravuje IPR). 
Akce je koordinována s rekonstrukcí tramvajové trati a parteru ulic ze zdrojů DP Tramvaje a TSK. 

Poznámky (další zdroje 
financování apod.) 

Pozn. OO: zpracování DÚR, realizační dokumentaci i vlastní realizaci  převezme TSK. TSK bude financovat kompletní projektovou 
přípravu (pouze studie proveditelnosti byla hrazena ze zdrojů MČ). MČ Praha 3 bude pouze přispívat TSK na realizační náklady. 
Proto náklady nejsou v PIA. Celková částka realizace byla odhadnuta na 45 mil. Kč. Příspěvek MČ P3 bude činit cca 10 mil. Kč. 
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Číslo 
záměru: 20 Název:  Nová rekreační cesta pro pěší a cyklisty podél severní hrany Olšanských hřbitovů 

Odbor (garant, kontakty) 
Odbor územního rozvoje, Ing. arch. Zdeněk Fikar, 
222 116 147, zdenekf@praha3.cz 

Předkladatel (zodpovědný 
radní, RMČ) 

Ing. Vladislava Hujová (územní rozvoj) 

Ve spolupráci s 
(zodpovědný radní, RMČ) 

RNDr. Jan Materna (životní prostředí); MgA 
Ivan Holeček (investice) 

Výchozí stav 

RMČ usnesení č. 277 ze dne 13.05.2015 Doporučení výboru pro územní rozvoj ze dne 16. dubna 2015: „Výbor pro územní rozvoj 
ZMČ P3 bere na vědomí záměr pořízení variantní architektonické, technické, majetkové a dopravní studie pro založení nové 
rekreační promenády podél severní hrany Olšanských hřbitovů.“ 
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.  

Cílový stav 
Posílení obytné a rekreační kvality území a odblokování bariér prostupnosti území, včetně možnosti napojení cest přes Olšanské 
hřbitovy. 

Aktuální stav 
Aktivitu převzal Institut plánování a rozvoje - odborné pracoviště HMP – ve spolupráci se Správou pražských hřbitovů, nicméně 
požaduje finanční spoluúčast i další zapojení MČ P3. Řešené území se možná stane předmětem připravované architektonické 
soutěže. Kvůli personálním změnám na IPR se však celá akce neposunuje dále. 

Přínosy a náklady po 
realizaci 

Odstranění bariér v území a nové plochy pro aktivní rekreaci. Nová osa pro spolupráci občanů v hospodářském zázemí hřbitovů a 
volný pohyb tímto prostorem přes den.  Náklady na údržbu nové cesty by měla převzít Správa pražských hřbitovů.  

Přínos nefinanční 
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.) 

Vazba na cíle 
Strategického plánu 
rozvoje MČ P3 

Cíl 3:Koncepční a trvale udržitelné řešení dopravy, životního prostředí a veřejného prostoru 
PÚ03: Urbanistický rozvoj území městské části 
PÚ04: Rozvoj a zpřístupnění volnočasových a sportovních ploch 
A03-1: Urbanistická koordinace přípravy rozvojových záměrů 
A03-2: Vytvoření plošných rezerv pro veřejná prostranství, prostupy územím a veřejnou vybavenost 
A04-1: Rozvoj a zpřístupnění volnočasových a sportovních ploch 

Vazba na vize a cíle, 
případně opatření 
koncepce Smart City 

Oblast Smart City: 2. Prostor, plánování a odolnost města  
2.1 Praha 3 má nástroje pro vytváření bezpečného, atraktivního, kultivovaného, bezbariérového a zdravého veřejného prostoru, 
který nabízí příležitosti pro využití.  
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Oblast Smart City: 4. Mobilita ve městě 
4.5 Praha 3 nabízí bezpečné dopravní cesty pro všechny účastníky dopravy (pěší, cyklisté, automobily, MHD) 

Odůvodnění 
projektového záměru 
(cíle a přínosy realizace, 
vymezení cílové skupiny) 

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

Místo realizace Pozemky podél severního okraje Olšanských hřbitovů, cesta paralelní s Olšanskou ulicí. 

Doba realizace 
(orientační 
harmonogram) 

1.1.2016 – 31.12.2016 – MČ spolupracovala s IPR na zadání a vyhodnocení soutěže, předpokládané vypsání soutěže na červen 
2016 nebylo dodrženo vzhledem k personálním komplikacím na IPR.  
2017 - předpokládané vypsání soutěže na červen 2017 a dokončení soutěže  
2018 – zpracování dalších stupňů projektové dokumentace (bude financováno ze zdrojů TSK) 
2019 – předpoklad realizace (finanční spoluúčast MČ P3) 

Rozpočet AP-2018 Výdaje dosud 2018 2019 2020 Celkem 

 500 000 600 000 10 000 000  11 100 000 

 Příjmy dosud 2018 2019 2020 Celkem 

      

Aktivity plánované v roce 
2018 

Předpokládanou přípravu a vypsání architektonické soutěže na červen 2017 ani dokončení soutěže IPR nesplnil. 
Projektovou přípravu musí převzít MČ. 

Poznámky (další zdroje 
financování apod.) 

Předpokládá získání pozemku od Pražských služeb a.s. a propojení s pěšími partery areálu Central Group a Telefonica O2. Uvedené 
náklady jsou pouze odborným odhadem. Do nákladů na realizaci je uvedena pouze část nákladů, tj. spolufinancování MČ P3. 
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Číslo 
záměru: 21 Název:  Nástupy na Parukářku od severu 

Odbor (garant, kontakty) 
Odbor územního rozvoje, Ing. arch. Zdeněk Fikar, 
222 116 147, zdenekf@praha3.cz 

Předkladatel (zodpovědný 
radní, RMČ) 

Ing. Vladislava Hujová (územní rozvoj) 

Ve spolupráci s 
(zodpovědný radní, RMČ) 

RNDr. Jan Materna (životní prostředí); MgA 
Ivan Holeček (investice) 

Výchozí stav 
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. 

Cílový stav Cílem akce je zlepšit přístupové parametry Parukářky z oblasti Jeseniovy a odblokovat bariéru v území.  

Aktuální stav 

Námět byl zmíněn ve studii ateliéru MCA na téma propojení Vítkova s Parukářkou. V roce 2015 vznikla nabídka soukromého 
investora WH Estate na vybudování nového schodiště (s částečným denním veřejným provozem) z ulice Kaplířovy na pozemku i 
z financí tohoto investora.  Záměr bude prověřen v rámci DÚR tohoto investora.  Myšlenku nových vstupů do parku i výkupy 
pozemků doporučila v 08/2017 i studie kolektivu architekta Josefa Pleskota. 

Přínosy a náklady po 
realizaci 

Údržba přístupových cest bude zahrnuta do nákladů na správu parku Vrchu sv. Kříže. 

Přínos nefinanční 
Zkrácení pěších nástupů z oblasti ulice Jeseniova, Ostromečská, nám. Barikád a širšího okolí. Kultivace veřejného prostoru; přístup 
vrch sv. Kříže; umožnit propojení zelených ploch na Parukářce s parkem na Vítkově. 

Vazba na cíle 
Strategického plánu 
rozvoje MČ P3 

Cíl 3:Koncepční a trvale udržitelné řešení dopravy, životního prostředí a veřejného prostoru 
PÚ03: Urbanistický rozvoj území městské části 
PÚ04: Rozvoj a zpřístupnění volnočasových a sportovních ploch 
A03-1: Urbanistická koordinace přípravy rozvojových záměrů 
A03-2: Vytvoření plošných rezerv pro veřejná prostranství, prostupy územím a veřejnou vybavenost 
A04-1: Rozvoj a zpřístupnění volnočasových a sportovních ploch 

Vazba na vize a cíle, 
případně opatření 
koncepce Smart City 

Oblast Smart City: 2. Prostor, plánování a odolnost města  
2.1 Praha 3 má nástroje pro vytváření bezpečného, atraktivního, kultivovaného, bezbariérového a zdravého veřejného prostoru, 
který nabízí příležitosti pro využití.  
Oblast Smart City: 4. Mobilita ve městě 
4.5 Praha 3 nabízí bezpečné dopravní cesty pro všechny účastníky dopravy (pěší, cyklisté, automobily, MHD) 

Odůvodnění 
projektového záměru 

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. 
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(cíle a přínosy realizace, 
vymezení cílové skupiny) 

Místo realizace Přístupy k Vrchu sv. Kříže – Parukářce – od Jeseniovy ulice. 

Doba realizace 
(orientační 
harmonogram) 

Vydání ÚR, SP  pro projekt investora WH Estate se zpozdilo vlivem požadavků veřejnosti na vedení procesu hodnocení vlivů na 
životní prostředí, zadání ostatních studií pro jiné nástupy na Parukářku ze severu (náklady MČ P3) 
2018 - realizace pro projekt investora WH Estate (soukromý investor, bez nákladů MČ P3), projektová příprava a vydání ÚR/SP 
pro ostatní, či vybrané varianty nástupů. Možné odkupy soukromých pozemků (500 000 Kč) 
2019 – realizace ostatních, či vybraných nástupů (2 000 000 Kč) 

Rozpočet AP-2018 Výdaje dosud 2018 2019 2020 Celkem 

 600 000 500 000 2 000 000  3 100 000 

 Příjmy dosud 2018 2019 2020 Celkem 

      

Aktivity plánované v roce 
2018 

Dokončení DÚR investora WH Estate v roce 2016, vydání ÚR se předpokládalo v roce 2017. Vydání ÚR je ohroženo odvoláním 
některých účastníků a novým požadavkem OOP MHMP na vyhodnocení studie EIA.  
V roce 2018 budou zadány vlastní studie vstupů v návaznosti na ulice Tovačovského, Domažlická nebo Hájkova (. Tyto studie budou 
financovány z běžného rozpočtu MČ P3. je možné, že budou potřeba výdaje na odkup pozemků (cca 1. mil Kč) 

Poznámky (další zdroje 
financování apod.) 

Uváděné náklady jsou odborným odhadem, přesnější odhad bude proveden na základě zpracovaných studií. 
Současně s tímto projektem je v rámci projektu 64-Park Parukářka (OOŽP) řešena studie komplexních úprav Parku Parukářka  
(arch. Josef Pleskot), na jejímž základě dojde k upřesnění propojení schodiště s komunikacemi parku, včetně celkových nákladů 
MČ P3. Zadávané studie budou též provázané s projektem 64. 
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Číslo 
záměru: 22 Název:  Vybudování nového schodiště a rampy mezi ulicemi Lipanská a Seifertova 

Odbor (garant, kontakty) 
Odbor územního rozvoje, Ing. arch. Zdeněk Fikar, 
222 116 147, zdenekf@praha3.cz 

Předkladatel (zodpovědný 
radní, RMČ) 

Mgr. Lucie Vítkovská (doprava) 

Ve spolupráci s 
(zodpovědný radní, RMČ) 

Ing. Vladislava Hujová (územní rozvoj); Ivan 
Holeček (investice) 

Výchozí stav 
Rozpadající se betonové schodiště, špatný přístup do Lipanské ulice od zastávek tramvají a hlavní třídy – Seifertovy ulice. Sousedí 
s klínem prostoru u soukromého domu, kde na soukromé parcele vznikl v roce 2017 pomník básníka Jaroslava Seiferta. 

Cílový stav Bezbariérový přístup k budovám radnice, kultivovaný veřejný prostor příchodu k radnici od hlavní třídy a MHD. 

Aktuální stav 
Schodiště zatím dále chátrá. IPR zpracovával studii proveditelnosti Táboritské ulice vč. nového schodiště a rampy. Tato studie byla 
dokončena v půli 2017 a projednána s veřejností MČ P3. Z projednání vzešel požadavek na doplnění studie o druhou 
konzervativnější variantu. 

Přínosy a náklady po 
realizaci 

Zajištění bezbariérového vstupu do ulice Lipanské, v níž sídlí několik budov radnice MČ Praha 3. Náklady na údržbu prostoru se po 
realizaci nezvýší.  

Přínos nefinanční Kultivovaný veřejný přístup, zajištění bezbariérového vstupu do ulice Lipanské, v níž sídlí několik budov radnice MČ Praha 3. 

Vazba na cíle 
Strategického plánu 
rozvoje MČ P3 

Cíl 3:Koncepční a trvale udržitelné řešení dopravy, životního prostředí a veřejného prostoru 
PÚ03: Urbanistický rozvoj území městské části 
PÚ06: Koncepční a udržitelné řešení dopravy 
PÚ07: Péče o veřejná prostranství, zeleň a údržbu komunikací 
A03-1: Urbanistická koordinace přípravy rozvojových záměrů 
A06-1: Zvýšení přístupnosti MHD 
A07-1: Koncepční systém údržby komunikací a veřejného prostranství 

Vazba na vize a cíle, 
případně opatření 
koncepce Smart City 

Oblast Smart City: 2. Prostor, plánování a odolnost města  
2.1 Praha 3 má nástroje pro vytváření bezpečného, atraktivního, kultivovaného, bezbariérového a zdravého veřejného prostoru, 
který nabízí příležitosti pro využití.  
Oblast Smart City: 4. Mobilita ve městě 
4.5 Praha 3 nabízí bezpečné dopravní cesty pro všechny účastníky dopravy (pěší, cyklisté, automobily, MHD) 

Odůvodnění 
projektového záměru 
(cíle a přínosy realizace, 
vymezení cílové skupiny) 

Betonové schodiště ve špatném technickém stavu nesplňuje požadavky bezbariérového a kultivovaného přístupu k hlavním 
budovám ÚMČ Praha 3. Veřejnost se domáhá řešení tohoto prostoru. I samotná rekonstrukce je nutná.  
Dle koordinačních jednání se projektové přípravy sousedícího úseku Táboritské ulice ujal IPR (Kloudová). 

Místo realizace Křížení ulic Chelčického, Lipanská, Táboritská a Seifertova, (nástup do Lipanské ulice směrem k Havlíčkovu náměstí). 
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Doba realizace 
(orientační 
harmonogram) 

2017 -  realizace umístění pomníku 
2017 – studie proveditelnosti Táboritské ulice vč. nového schodiště a rampy (IPR) - dokončena 2017, zahájení prací na DÚR 
2018 – IPR Praha pořídí DSP, realizační dokumentaci 
2019 - realizace 

Rozpočet AP-2018 Výdaje dosud 2018 2019 2020 Celkem 

 0 0 8 000 000  8 000 000 

 Příjmy dosud 2018 2019 2020 Celkem 

      

Aktivity plánované v roce 
2018 

IPR Praha pořídí DSP 

Poznámky (další zdroje 
financování apod.) 

Pozn. OO: Není v Plánu investičních akcí. MČ Praha 3 přispěje na realizaci TSK. Pozemek křížení ulic je v majetku HMP a ve správě 
TSK (je třeba vyhovět jejich technickým požadavkům). Celkové náklady na projekt se odhadují na cca 30 mil. Kč. Spoluúčast MČ P3 
je odhadována na 8 mil. Kč. Akce je koordinována s rekonstrukcí tramvajové trati a parteru ulic ze zdrojů DP Tramvaje a TSK. 
Prověřit možnost kofinancování z externích zdrojů – např. zda by bylo možné využít Národní rozvojový program mobility pro 
všechny, SFDI apod.  
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číslo 
záměru: 23 Název:  Revitalizace nám. Jiřího z Lobkovic 
Odbor (garant, 
kontakty) 

Odbor územního rozvoje, Ing. arch. Zdeněk Fikar, 
222 116 147, zdenekf@praha3.cz 
Odbor ochrany životního prostředí, Ing. Jana 
Caldrová, janac@praha3.cz, tel.: 222 116 390 

Předkladatel (zodpovědný 
radní, RMČ) 

RNDr. Jan Materna (životní prostředí) 

Ve spolupráci s 
(zodpovědný radní, RMČ) 

Ing. Vladislava Hujová (územní rozvoj) 

Výchozí stav 
Na radnici MČ se obrátili občané bydlící  v okolí, s požadavkem řešení podmínek využívání parku. Spolu s tím je třeba řešit úpravu 
prostoru před základní školou. Radnice dále registruje celou řadu podnětů týkajících se pohybu psů v této oblasti.  
Usnesení RMČ P3 č.288 ze dne 15.5.2013 Záměr rekonstrukce náměstí Jiřího z Lobkovic 

Cílový stav 
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. 

Aktuální stav 
V roce 2014 byly zpracovány 3 studie řešení. Aktuálně se revidují a znovu vyhodnocují, vybírá se nejvhodnější řešení lokality. Po 
výběru budou teprve zadány jednotlivé stupně projektové dokumentace ke zpracování.  

Přínosy a náklady po 
realizaci 

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. 

Přínos nefinanční 
Náměstí v podobě, jakou si přejí obyvatelé žijící v okolí a v jeho nejbližším okolí. Zvláštní zřetel bude brán na potřeby a návrhy 
Základní školy na nám. J. z Lobkovic. 

Vazba na cíle 
Strategického plánu 
rozvoje MČ P3 

Cíl 1: Rozvoj kvality obytných funkcí městské části a zlepšení podmínek pro bydlení 
Cíl 3:Koncepční a trvale udržitelné řešení dopravy, životního prostředí a veřejného prostoru 
PÚ02: Zvýšení kvality bydlení a souvisejících služeb 
PÚ07: Péče o veřejná prostranství, zeleň a údržbu komunikací 
A02-1: Rozvoj obytných funkcí území Prahy 3  
A07-1: Koncepční systém údržby komunikací a veřejného prostranství 

Vazba na vize a cíle, 
případně opatření 
koncepce Smart City 

Oblast Smart City: 2. Prostor, plánování a odolnost města 
2.1 Praha 3 má nástroje pro vytváření bezpečného, atraktivního, kultivovaného, bezbariérového a zdravého veřejného prostoru, 
který nabízí příležitosti pro využití.  
2.2 Na základě vize a strategie je vytvořen a dodržován investiční plán (dlouhodobý a krátkodobý). 

Odůvodnění 
projektového záměru 
(cíle a přínosy realizace, 
vymezení cílové skupiny) 

Zlepšení stavu veřejného prostoru, lepší využití plochy před školou a její propojení s parkově pojatým prostorem náměstí. 
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Místo realizace Náměstí Jiřího z Lobkovic, Praha 3 

Doba realizace 
(orientační 
harmonogram) 

2014 – zhotovení 3 studií řešení revitalizace náměstí 
2017 – revize zpracovaných studií a výběr nejvhodnější varianty, na základě výběru - další stupně PD, zpracování DUR 
2018 – 2019 – předpoklad zadání a zpracování DSP a DVZ (pokud bude územním řízením vyžadováno) 
Náklady nejsou pro roky 2018/2019 uváděny, vzhledem k tomu, že harmonogram vývoje záměru není jednoznačně určen. Více 
bude jasné po územním řízení. 

Rozpočet AP-2018 Výdaje dosud 2018 2019 2020 Celkem 

 2 875 000    10 000 000 12 875 000 

 Příjmy dosud 2018 2019 2020 Celkem 

      

Aktivity plánované 
v roce 2018 

Revize zpracovaných studií z roku 2014 a výběr nejvhodnější varianty. Na základě zvolené varianty měla být akce předána odboru 
OOŽP a rozpracována projektová příprava ve formě DÚR.  

Poznámky (další zdroje 
financování apod.) 

Nutná součinnost OOŽP s OTSMI, OŠ, OD a  OÚR.  
Uvedené náklady v roce 2018 jsou pouze na projektovou přípravu (DÚR, v případně zahájení DSP, DVZ). Předpokládaná částka 
nemusí být využita celá, náklady na projektovou přípravu jsou závislé na komplikovanosti projektu a požadavcích z územního 
řízení. 
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Číslo 
záměru: 24 Název: Revitalizace Tachovského náměstí 
Odbor (garant, kontakty) 

Odbor územního rozvoje, Ing. arch. Zdeněk Fikar, 
222 116 147, zdenekf@praha3.cz 

Předkladatel (zodpovědný 
radní, RMČ) 

Ing. Vladislava Hujová (územní rozvoj) 

Výchozí stav 

Usnesení RMČ P3 č. 234 ze dne 20.9.2016 „Záměr rekonstrukce Tachovského náměstí“ 
RMČ P3 č. 103 ze dne 2.3.2015 Pořízení projektové dokumentace pro rekonstrukci Tachovského náměstí  
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. Po zrušení železniční trati se otevřely nové 
příležitosti ke kultivaci tohoto tradičního náměstí, které v minulosti pozbylo svých hodnot výstavbou tunelu pro pěší. V současnosti 
na náměstí není žádná odpočivná plocha a veřejností je nevyužívá, 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 byly osloveny architektonické ateliéry. Proběhlo představení dosavadních studií 
(studenti, arch. M. Vavřín, arch. J. Lasovský, arch. Opočenský-Valouch…) a anketa mezi obyvateli i představení studií v odborných 
výborech a komisích. Následně Rada MČ rozhodla o zadání zpracování DÚR architektonickému ateliéru o-va. 

Cílový stav 
Cílem akce je dílčí kultivace náměstí, zejména zlepšení prostupnosti směrem na cyklostezku na Vítkově, sadové úpravy a odstranění 
objektu bývalých WC / klempířství a zrušení podchodu pod bývalou železniční tratí. 

Aktuální stav 

Podle dokumentace k územnímu řízení architektonického ateliéru Opočenský Valouch bylo v roce 2017 získáno územní rozhodnutí. 
Příprava se mírně zpozdila kvůli vyjasňování vlastnictví podzemní stavby podchodu pod cyklostezkou. Nyní je neznámou v přípravě 
chystaný převod pozemku 4435/1 z Českých Drah na HMP. Doporučeno bylo zahájit pořízení stavebního povolení ještě před 
uskutečněním tohoto převodu. 

Přínosy a náklady po 
realizaci 

Nové úpravy budou generovat nové náklady na údržbu náměstí. 

Přínos nefinanční Spokojenost obyvatel – kultivace významného veřejného prostoru MČ Praha 3. 

Vazba na cíle 
Strategického plánu 
rozvoje MČ P3 

Cíl 1: Rozvoj kvality obytných funkcí městské části a zlepšení podmínek pro bydlení 
Cíl 3:Koncepční a trvale udržitelné řešení dopravy, životního prostředí a veřejného prostoru 
PÚ02: Zvýšení kvality bydlení a souvisejících služeb 
PÚ07: Péče o veřejná prostranství, zeleň a údržbu komunikací 
A02-1: Rozvoj obytných funkcí území Prahy 3, 
A07-1: Koncepční systém údržby komunikací a veřejného prostranství 

Vazba na vize a cíle, 
případně opatření 
koncepce Smart City 

Oblast Smart City: 2. Prostor, plánování a odolnost města  
2.1 Praha 3 má nástroje pro vytváření bezpečného, atraktivního, kultivovaného, bezbariérového a zdravého veřejného prostoru, 
který nabízí příležitosti pro využití.  
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Oblast Smart City: 4. Mobilita ve městě 
4.5 Praha 3 nabízí bezpečné dopravní cesty pro všechny účastníky dopravy (pěší, cyklisté, automobily, MHD) 

Odůvodnění 
projektového záměru 
(cíle a přínosy realizace, 
vymezení cílové skupiny) 

Kultivace veřejného prostoru; přístup na cyklostezku a vrch Vítkov; navození pocitu větší bezpečnosti. 
Cílová skupina: Obyvatelé okolí Tachovského nám., uživatelé cyklostezky a návštěvníci Vítkova. 

Místo realizace MČ Praha 3, Tachovské nám. 

Doba realizace 
(orientační 
harmonogram) 

2016 – zahájení prací na DÚR 
2017 – zpracování DÚR 
2018 - případné získání pozemků, zpracování DSP, realizační dokumentace 
2019 – možné zahájení realizace 

Rozpočet AP-2018 Výdaje dosud 2018 2019 2020 Celkem 

 1 886 900  700 000 7 000 000 6 700 000  16 286 900 

 Příjmy dosud 2018 2019 2020 Celkem 

      

Aktivity plánované v roce 
2018 

Dokončení DÚR v roce 2018. Případné získání pozemků v roce 2018 (ale variantou je i je i případný odkup pozemků až po 

realizaci projektu), zpracování DSP, realizační dokumentace. Nově řešena varianta se souhlasem zřízení stavby na 
pozemku ČD. 

Poznámky (další zdroje 
financování apod.) 

Realizaci bude nutno koordinovat s plánovanou rekonstrukcí Koněvovy ulice. 
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Číslo 
záměru: 25 Název:  

Spolupráce na přípravě urbanistické koncepce brownfieldu Nákladového nádraží 
Žižkov 

Odbor (garant, kontakty) 
Odbor územního rozvoje, Ing. arch. Zdeněk Fikar, 
222 116 147, zdenekf@praha3.cz 

Předkladatel (zodpovědný 
radní, RMČ) 

Ing. Vladislava Hujová (územní rozvoj) 

Výchozí stav 

Usnesení RMČ P3 č.536 ze dne 12.9.2012 k formulaci nových urbanistických zásad pro přestavbu území brownfieldu NNŽ. 
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. Současná situace zřejmě bude vyžadovat celkové přehodnocení této změny. 
Hlavní budova překladišť byla vyhlášena nemovitou kulturní památkou a při urbanistickém komponování tady udává základní 
podmínky. 

Cílový stav 

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.  
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Aktuální stav 

Městská část se účastnila dialogu s IPR a vlastníky pozemků s cílem vytvořit územní studii, která měla zajistit rovnoměrný rozvoj 
území s respektem k principům trvale udržitelného rozvoje. 
Městská část podala v lednu 2014 správní žalobu na územní rozhodnutí v severní části areálu. Správní soud v září 2015 námitky 
žaloby nepřijal. Dokončení podkladové studie pro změnu Z2600/00 ÚP od zpracovatele IPR je předmětem dalšího jednání MČ P3 
vzhledem k hlavnímu úkolu nalezení využití pro památkově chráněný objekt ve vlastnictví státu.  
Odevzdaná koncepční rozvaha (IPR 2015) nebyla v souladu s požadavky MČ Praha 3 (řešení s obloukem). 
Usnesení RMČ č. 58, ze dne 03.02.2016: Součinnost s Institutem plánování a rozvoje HMP na vypsání veřejné urbanistické soutěže 
pro řešení části ploch Nákladového nádraží Žižkov. 
Usnesení ZMČ č. 183, ze dne 16.02.2016: Součinnost s Institutem plánování a rozvoje HMP na přípravě, vypsání a průběhu veřejné 
urbanisticko-architektonické soutěže pro řešení Nákladového nádraží Žižkov 
Usnesení RMČ č. 705, ze dne 26.09.2016: Souhlas s uzavřením smlouvy o spolupráci městské části Praha 3 se společností Central 
Group, a.s. 
Dle dohody MČ P3 a společnosti Central Group a.s. bude věnován pozemek a MŠ na něm zrealizovaná do vlastnictví MČ Praha 3. 
Usnesením RHMP č. číslo 353 ze dne  21.2.2017 k rozvoji transformačního území Nákladového nádraží Žižkov byl dán úkol IPR 
Praha vypracovat podkladovou studii na území Nákladového nádraží Žižkov jako podkladu pro změnu územního plánu a sejmutí 
stavební uzávěry a předložit návrh zadání podkladové studie ve spolupráci s MČ Praha 3, Odborem územního rozvoje Magistrátu 
hl.m. Prahy (UZR MHMP) a vlastníky dotčených pozemků  

Přínosy a náklady po 
realizaci 

Přínosem bude vznik nového segmentu města s novými obyvateli, včetně z toho plynoucích ekonomických a sociálních aktivit. 

Přínos nefinanční 
Potenciální vznik lokálního městského centra s kulturními a obchodními aktivitami, včetně MŠ a centrálního náměstí s parkem, 
navazujícím na zeleň Židovských pecí a na zeleň Vinohradských hřbitovů. 

Vazba na cíle 
Strategického plánu 
rozvoje MČ P3 

Cíl 1: Rozvoj kvality obytných funkcí městské části a zlepšení podmínek pro bydlení 
Cíl 3:Koncepční a trvale udržitelné řešení dopravy, životního prostředí a veřejného prostoru 
PÚ02: Zvýšení kvality bydlení a souvisejících služeb 
PÚ-03: Urbanistický rozvoj území městské části 
A02-1: Rozvoj obytných funkcí území Prahy 3,  
A03-1: Urbanistická koordinace přípravy rozvojových záměrů,  

Vazba na vize a cíle, 
případně opatření 
koncepce Smart City 

Oblast Smart City: 2. Prostor, plánování a odolnost města  
2.1 Praha 3 má nástroje pro vytváření bezpečného, atraktivního, kultivovaného, bezbariérového a zdravého veřejného prostoru, 
který nabízí příležitosti pro využití.  

Odůvodnění 
projektového záměru 

Největší rozvojové území městské části, které navíc odstraňuje bariéru v území a propojuje čtvrti Žižkov, Jarov, Malešice a 
Vinohrady. 
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(cíle a přínosy realizace, 
vymezení cílové skupiny) 

Místo realizace Mezi ulicemi Jana Želivského, Malešická a U Nákladového nádraží. 

Doba realizace 
(orientační 
harmonogram) 

2016 – předpoklad uskutečnění urb.-architektonické soutěže na pozemek mimo vlastnictví společnosti Central Group a.s., ale 
kvůli personálním změnám na IPR akce neproběhla 
2017 - předpoklad uskutečnění urb.-architektonické soutěže na pozemek mimo vlastnictví společnosti Central Group a.s. 
2018 – pořízení územní studie na pozemky mimo vlastnictví společnosti Central Group a.s. 

Rozpočet AP-2018 Výdaje dosud 2018 2019 2020 Celkem 

                                                                              

 Příjmy dosud 2018 2019 2020 Celkem 

      

Aktivity plánované v roce 
2018 

Projektovou přípravu převzal MHMP s tím, že IPR Praha vypracuje podkladovou studii. 
Samospráva MČ P3 se z původně aktivní role v přípravě územní studie dostala do pozice jedné z připomínkujících stran. 

Poznámky (další zdroje 
financování apod.) 

Podle rešerše FA ČVUT městská část může vyzvat soukromé subjekty ke spolufinancování infrastruktury a veřejného vybavení 
a souvisejících prostor. 
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Číslo 
záměru: 26 Název:  Cyklogenerel pro území MČ Praha 3 
Odbor (garant, kontakty) 

Odbor územního rozvoje, Ing. arch. Zdeněk Fikar, 
222 116 147, zdenekf@praha3.cz 

Předkladatel (zodpovědný 
radní, RMČ) 

Mgr. Lucie Vítkovská (doprava) 

Výchozí stav 
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.   

Cílový stav 

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.  

Aktuální stav 

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 měla v roce 2015 projednat a stanovit 
další postup. 
VÚR 4/12, ze dne 3.5. 2012: Výbor se seznámil se třemi nabídkami a ukládá OÚR objednat dokumentaci „Úvodní fáze cyklogenerelu 
pro území MČ P3“ dle nabídky Ing. arch. Cacha. 
V4/13, ze dne 3.4. 2013:  Výbor projednal Cyklogenerel MČ P3 a doporučuje RMČ tento podklad schválit. 
RMČ P3 – zápis z 21. schůze, ze dne 2.10. 2013: Cyklogenerel, jako podkladový, koncepční a metodický materiál pro rozvoj cyklistiky 
na území MČ P3,        Hlasování: 3 pro, 0 proti, 5 zdržel, 1 nepřítomen    nebylo schváleno 
Do současné doby RMČ P3 cyklogenerel neodsouhlasila, nicméně pověřila Komisi dopravní posouzením návrhu. Ta po mnoha 
jednáních vydala doporučení, dle kterého „je třeba úvodní fázi generelu přepracovat“. Dosud ale nebyl vydán pokyn k novelizaci 
návrhu generelu. 

Přínosy a náklady po 
realizaci 

Při zlepšování infrastruktury pro cyklistickou dopravu je nezbytné postupovat systematicky tak, aby se vložené investice mohly 
uplatnit, nejlépe i v rámci celopražského systému. 

Přínos nefinanční 
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.  

Vazba na cíle 
Strategického plánu 
rozvoje MČ P3 

Cíl 3:Koncepční a trvale udržitelné řešení dopravy, životního prostředí a veřejného prostoru 
PÚ06: Koncepční a udržitelné řešení dopravy 
A06-2: Koncepční řešení cyklistické dopravy 
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Vazba na vize a cíle, 
případně opatření 
koncepce Smart City 

Oblast Smart City: 2. Prostor, plánování a odolnost města  
2.1 Praha 3 má nástroje pro vytváření bezpečného, atraktivního, kultivovaného, bezbariérového a zdravého veřejného prostoru, 
který nabízí příležitosti pro využití.  
Oblast Smart City: 4. Mobilita ve městě 
4.5 Praha 3 nabízí bezpečné dopravní cesty pro všechny účastníky dopravy (pěší, cyklisté, automobily, MHD) 

Odůvodnění 
projektového záměru 
(cíle a přínosy realizace, 
vymezení cílové skupiny) 

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. 
Cílovou skupinou jsou především cyklisté, ale podpora cyklistické dopravy znamená přínos i zlepšování životního prostředí a pro 
veřejný prostor MČ Praha 3. 

Místo realizace Celé území MČ Praha 3 v návaznosti na cyklogenerel celého HMP. 

Doba realizace 
(orientační 
harmonogram) 

1.1.2018 – 31.12.2018 – v případě pokynu k novelizaci návrhu cyklogenerelu, bude provedena. 
2019 – případné zahájení příprav jednotlivých realizací. 

Rozpočet AP-2018 Výdaje dosud 2018 2019 2020 Celkem 

 150 000    150 000 

 Příjmy dosud 2018 2019 2020 Celkem 

      

Aktivity plánované v roce 
2018 

Podle připomínek dopravní komise, výboru pro územní rozvoj a RMČ P3 má být cyklogenerel aktualizován a schválen. V roce 2018 
by potom mohly začít probíhat přípravy jednotlivých realizací. 
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Číslo 
záměru: 28 

Název:  Rekonstrukce žižkovských lázní, Husitská 7 

Odbor (garant, kontakty) 
Odbor územního rozvoje, Ing. arch. Zdeněk Fikar, 
222 116 147, zdenekf@praha3.cz 

Předkladatel (zodpovědný 
radní, RMČ) 

Bc. Alexander Bellu (majetek) 

Ve spolupráci s 
(zodpovědný radní, RMČ) 

Ivan Holeček (investice) 

Výchozí stav 

Usnesení RMČ P3 č. 751 ze dne 21.10.2015 Prověření využitelnosti objektu Husitská 7/400 formou HUB. 
Nevyužívaný objekt bývalých lázní je v majetku MČ Praha 3. Architektonickou studii zpracoval v březnu 2014 atelier Prostor 008 
s.r.o. pod vedením ing. arch. Martina Rösslera. Studie byla ve variantách a zaměřila se na kombinované využití objektu 
s restaurací, byty, divadlem, malým pivovarem, rehabilitačními ordinacemi, kancelářemi a občerstvením v nejvyšším podlaží, 
které sousedí s cyklostezkou. Samospráva MČ Praha 3 chce prověřit možnost rekonstrukce objektu pro jinou funkci, tedy 
provozování objektu jako „HUB“ – inkubátoru pro vznik a rozvoj malých kanceláří, spolků, firem, ateliérů či kreativních dílen. 

Cílový stav 
Rekonstruovaná budova s pronajímanými jednotkami, studie prověřily využití objektu jako kanceláře, konferenčními sály různých 
velikostí pro pořádání seminářů a workshopů. Alternativním cílem je rekonstrukce domu na byty, případně prodej nemovitosti. 

Aktuální stav 

MČ zadala zpracování nové studie u ing. arch. Petra Neřolda, která byla v roce 2016 dokončena. Studie řeší záměr jako HUB - 
inkubátoru pro vznik a rozvoj malých kanceláří, spolků, firem, ateliérů či kreativních dílen. Dle této studie jsou odhadnuté náklady 
na 70,7 mil. Kč vč. DPH.  
MČ Praha 3 aktuálně řeší smluvně právní vztah s HMP týkající si objektu. 

Přínosy a náklady po 
realizaci 

Pronajímané prostory v opraveném objektu, přínos finanční má upřesnit nově zadaná studie. Spolufinancování HUBu se 
předpokládá z veřejných financí a zapojení zdrojů MČ Praha 3. 

Přínos nefinanční 
Využívání rekonstruované budovy podporující rozvoj nových podnikání a spolupráci firem, oživující prostory v dolní části Žižkova, 
který dnes je pokládán za problematické místo.  

Vazba na cíle 
Strategického plánu 
rozvoje MČ P3 

Cíl 1: Rozvoj kvality obytných funkcí městské části a zlepšení podmínek pro bydlení 
PÚ01: Rozvoj ekonomických aktivit a pracovních příležitostí 
PÚ03: Urbanistický rozvoj území městské části 
A01-1:Podpora podnikatelských záměrů 
A03-1: Urbanistická koordinace přípravy rozvojových záměrů 

Vazba na vize a cíle, 
případně opatření 
koncepce Smart City 

Oblast Smart City: 2. Prostor, plánování a odolnost města  
2.1 Praha 3 má nástroje pro vytváření bezpečného, atraktivního, kultivovaného, bezbariérového a zdravého veřejného prostoru, 
který nabízí příležitosti pro využití.  

Odůvodnění projektového 
záměru (cíle a 

Nevyužívaný objekt nezbytně potřebuje rekonstrukci. Předcházet jí bude upřesnění konverze funkčního využití budovy bývalých 
lázní.  
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přínosy realizace, 
vymezení cílové skupiny) 

Místo realizace Praha 3, Husitská 7 

Doba realizace (orientační 
harmonogram) 

2016 - zpracování studie – zadal OÚR – dokončení březen 2016. Stanovení dalšího postupu 04/2016. 
2017 – zadání a zpracování DÚR, případně odprodej objektu – nerealizováno (uvažuje se o rekonstrukci na byty, 12/2017) 
2018 – pokud objekt nebude prodán, dokončení projektové přípravy, získání SP. Bude předáno OTSMI. 
2019 – zadávací dokumentace, výběr zhotovitele. 
Další projekční fáze ani odhadnuté realizační náklady nejsou zatím obsaženy ve finančních plánech. 

Rozpočet AP-2018 Výdaje dosud 2018 2019 2020 Celkem 

 2 419 600 1 500 000 1 000 000 71 000 000 75 919 600 

 Příjmy dosud 2018 2019 2020 Celkem 

      

Aktivity plánované v roce 
2018 

Po pořízení podrobného zaměření a pasportu objektu a dle pokynů orgánů MČ P3 může být zadána dokumentaci pro územní 
řízení ke zvolenému využití. V opačném případě může MČ P3 činit kroky k odprodeji objektu (zájemci jsou České dráhy a.s. a 
Muzeum armády a odboje ČR). 
MČ Praha 3 aktuálně řeší smluvně právní vztah s HMP týkající si objektu. 

Poznámky (další zdroje 
financování apod.) 

Rekonstrukce i provoz předpokládají spolufinancování HUBu z veřejných financí (dotací) a zapojení zdrojů MČ Praha 3. 
Celkové náklady na akci jsou dle poslední studie odhadnuty na cca 70,7 mil. Kč vč. DPH.  
Doposud byly náklady pouze za zpracované studie. Tyto náklady jsou uvedeny dle uhrazených faktur. Další uvedené náklady jsou 
na realizaci projektové přípravy a jsou pouze odhadem. 
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Číslo 
záměru: 67 Název: Obnova náměstí Jiřího z Poděbrad 
Odbor (garant, 
kontakty) 

Odbor územního rozvoje, Ing. arch. Zdeněk Fikar, 
222 116 147, zdenekf@praha3.cz 
Odbor ochrany životního prostředí, Ing. Jana 
Caldrová, 222 116 390, janac@praha3.cz 

Předkladatel (zodpovědný 
radní, RMČ) 

RNDr. Jan Materna (životní prostředí) 

Ve spolupráci s 
(zodpovědný radní, RMČ) 

Ing. Vladislava Hujová (územní rozvoj) 

Výchozí stav 

Záměr vychází z arch. soutěže z roku 2000, poté z pořízení dokumentací a stavebního povolení a zahájené výstavby v roce 2002. 
Akce byla oficiálně zastavena kvůli převedení financí na obce postižené povodněmi. Projekt podzemních garáží na náměstí byl ale 
poté navržen jako kompatibilní s projektem regenerace náměstí. Z programu rozvoje byl záměr vyjmut (zřejmě omylem) v roce 
2016, nicméně přípravné práce probíhají, protože záměr nebyl zrušen radou MČ P3. 
Aktualizace projektu DÚR byla znovu zadána v souladu s usnesením RMČ P3 č.26 ze dne 16.1.2013 Obnovení záměru revitalizace 
náměstí JZP a zadání posouzení využitelnosti původní projektové dokumentace a její aktualizace, 
RMČ č.631 ze dne 14.8.2014 Plán investičních akcí realizovaných ÚMČ P3 v období 2015-2025, 
RMČ P3 č.8 ze dne 15.1.2014 „Memorandum o vzájemné spolupráci a podpoře projektu Revitalizace náměstí Jiřího z Poděbrad“ 
mezi hlavním městem Praha a MČ Praha 3. 

Cílový stav 

Cílem rekonstrukce náměstí je podpoření nominace na památku UNESCO. To předpokládá provést úpravy částečně v podobě 
vítězného návrhu architektonické soutěže, částečně v podobě upravené tak, aby výsledek maximálně vyhovovaly obyvatelům jeho 
okolí jako nejprostornější náměstí MČ P3 ale také seniorům a dětem, navštěvujícím základní školu na náměstí Jiřího z Poděbrad. 
Důraz bude kladen zejména na bezpečnost pohybu a využitelnost prostoru k volnočasovým aktivitám různých věkových skupin. 

Aktuální stav 

Během roku 2016 byla dokončena DÚR a zahájené územní řízení bylo přerušeno kvůli požadavkům občanských sdružení na doplnění 
dokumentace. Po projednání se sdruženími, doplnění a znovuobnovení bylo v září vydáno územní rozhodnutí. Jeden ze spolků (Za 
starý Žižkov – paní Chrástová) ale s návrhem nesouhlasí a podal odvolání. Získání platného ÚR se zdařilo v 05/2017. 
Paní starostka s vedením HMP vyjednala příslib většinového podílu zafinancování (dle společného memoranda). 

Přínosy a náklady po 
realizaci 

Náklady na údržbu se budou odvíjet podle úprav, které se na náměstí uskuteční. Závlahy zeleně, provoz fontány a farmářského 
tržiště budou znamenat nárůst nákladů na údržbu, který bude zčásti nahrazen výnosy z pronajímání ploch pro kulturní akce a 
farmářské a sezónní trhy. 

Přínos nefinanční 
Od rekonstrukce se již mnoho let očekává řádové zlepšení kvality zeleně a užitnosti celého prostoru, který bude z poloviny 
skutečným náměstím (před chrámem) a z poloviny městským parkem. 

Vazba na cíle 
Strategického plánu 
rozvoje MČ P3 

Cíl 1: Rozvoj kvality obytných funkcí městské části a zlepšení podmínek pro bydlení 
Cíl 3:Koncepční a trvale udržitelné řešení dopravy, životního prostředí a veřejného prostoru 
PÚ02: Zvýšení kvality bydlení a souvisejících služeb 
PÚ07: Péče o veřejná prostranství, zeleň a údržbu komunikací 

Příloha č.1 usnesení č.353 ze dne 19.12.2017 - Akční plán pro rok 2018 strategického plánu rozvoje městské části Praha 3

mailto:zdenekf@praha3.cz


120 
 

A02-1: Rozvoj obytných funkcí území Prahy 3 
A07-1: Koncepční systém údržby komunikací a veřejného prostranství 

Vazba na vize a cíle, 
případně opatření 
koncepce Smart City 

Oblast Smart City: 2. Prostor, plánování a odolnost města 
2.1 Praha 3 má nástroje pro vytváření bezpečného, atraktivního, kultivovaného, bezbariérového a zdravého veřejného prostoru, 
který nabízí příležitosti pro využití.  
2.2 Na základě vize a strategie je vytvořen a dodržován investiční plán (dlouhodobý a krátkodobý). 

Odůvodnění 
projektového záměru 
(cíle a přínosy realizace, 
vymezení cílové skupiny) 

Zlepšení stavu veřejného prostoru, lepší využití plochy před školou a její propojení s parkově pojatým prostorem náměstí. Cílovou 
skupinou jsou občasně všichni občané městské části a denně obyvatelé žijící na náměstí J. z Poděbrad a jeho okolí a děti navštěvující 
místní základní školu. 

Místo realizace Náměstí Jiřího z Poděbrad, Praha 3 

Doba realizace 
(orientační 
harmonogram) 

2016 – studie a zhotovení DÚR 
2017 – vydání ÚR, pořízení DSP, realizační dokumentace, výběrového řízení na dodavatele (pořízení DSP zastaveno) 
2018 (2019) – nutné pořízení DSP 
Předpokladem pro uvedený harmonogram je finanční spoluúčasti HMP. 

Rozpočet AP-2018 Výdaje dosud 2018 2019 2020 Celkem 

 5 690 000 800 000 50 000 000 40 000 000 96 490 000 

 Příjmy dosud 2018 2019 2020 Celkem 

      

Aktivity plánované 
v roce 2018 

Získání ÚR ještě v gesci OÚR. Dále akce bude převzata OOŽP. Bude zadáno zpracování DSP a realizační dokumentace. 

Poznámky (další zdroje 
financování apod.) 

V PIA je v rozpočtu OOŽP pro nám. J. z Poděbrad plánováno 5 mil. Kč pro zhotovení dalších stupňů projektové dokumentace (DSP 
a DVZ) na rok 2017. Vzhledem k tomu, že jde o velkou akci, kde se předpokládají náklady cca 90 mil. Kč na realizaci, je  reálné, že 
částky na projektovou přípravu budou dosahovat 5 mil. Kč. Obvykle je uvažována částka do 7 % z celkových realizačních nákladů na 
projektovou přípravu.  
Záměr ale dle memoranda s HMP předpokládá spoluúčast nebo plné financování hlavním městem. K tomu je ale nezbytné 
pokračovat v aktivním jednání s orgány plánování investic HMP. Náklady budou upřesněny v rámci DSP a realizační dokumentací. 
Vzhledem k tomu, že není dořešen termín zahájení prací, nejsou zpracovány PD, je rozdělení nákladů do let 2018-2019 pouze 
orientační. 
Nutná součinnost OÚR z důvodu návaznosti informací z průběhu projektové přípravy. 
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Číslo záměru: 91 Název:  Výstavba nového infocentra v budově Koněvova 4  
Odbor (garant, kontakty) 

Odbor územního rozvoje, OÚR, Ing. arch. Zdeněk 
Fikar, 222 116 147, zdenekf@praha3.cz 

Předkladatel (zodpovědný 
radní, RMČ) 

Ing. Vladislava Hujová (územní rozvoj) 

Výchozí stav 
V roce 2017 se zrodil nápad na zřízení dalšího infocentra městské části ve spojení s expozičními prostorami jakéhosi zárodku 
žižkovského muzea. K dispozici se naskytly nebytové prostory v domě Koněvova 4, po odchodu České spořitelny z nájmu. 
Podle usnesení RMČ P3 č. 339 ze dne 12.6.2017 Záměr vybudování Informačního centra Praha 3- Žižkov, Koněvova 4/155, Praha 3 

Cílový stav 
Vizí je zprovoznění malého multifunkčního infocentra, který bude fungovat jako kontaktní místo s úřadem MČ P3, kavárna, výstavní 
a přednáškový prostor, který bude poskytován spolkům a umělcům 

Aktuální stav 
V létě 2017 byly pořízeny 2 studie s návrhy využití a designového ztvárnění přízemních a suterénních nebytových prostor objektu. 
Oba návrhy byly představeny v říjnu na veřejném jednání. 

Přínosy a náklady po 
realizaci 

Předpokládá se pronájem kavárny soukromému provozovateli, který bude generovat příjem pro městskou část. 
Kulturní a informační prostory budou vyžadovat nové náklady na vybavení, personál a provoz. 

Přínos nefinanční Posílení komunitního života na spodním Žižkově. 

Vazba na cíle 
Strategického plánu 
rozvoje MČ P3 

Cíl 1: Rozvoj kvality obytných funkcí městské části a zlepšení podmínek pro bydlení 
Cíl 3:Koncepční a trvale udržitelné řešení dopravy, životního prostředí a veřejného prostoru 
PÚ04: Rozvoj sportovních a volnočasových ploch 
PÚ07: Péče o veřejná prostranství, zeleň a údržbu komunikací 
A04-1:Rozvoj a zpřístupnění volnočasových a sportovních ploch 
PÚ02: Zvýšení kvality bydlení a souvisejících služeb 
A02-1: Rozvoj obytných funkcí území Prahy 3 
 

Vazba na vize a cíle, 
případně opatření 
koncepce Smart City 

Oblast Smart City: 2. Prostor, plánování a odolnost města 
2.1 Praha 3 má nástroje pro vytváření bezpečného, atraktivního, kultivovaného, bezbariérového a zdravého veřejného prostoru, 
který nabízí příležitosti pro využití.  

Odůvodnění 
projektového záměru 
(cíle a přínosy realizace, 
vymezení cílové skupiny) 

Volnočasové vyžití místních občanů a spolků. 
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Místo realizace Koněvova 4 

Doba realizace 
(orientační 
harmonogram) 

1.1.2018 – 31.12.2018 pořízení dokumentace SSP, získání stavebního povolení, prováděcí dokumentace, výběr dodavatele 
1.1.2019 – 30.9.2019 stavební realizace 
1.10.2019 – 31.12.2019 – realizace interiéru a zprovoznění. 

Rozpočet AP-2018 Výdaje dosud 2018 2019 2020 Celkem 

 240 000 500 000 10 000 000  10 740 000 

 Příjmy dosud 2018 2019 2020 Celkem 

      

Aktivity plánované v roce 
2018 

Pořízení dokumentace DSP, získání stavebního povolení, prováděcí dokumentace, výběr dodavatele 
 

Poznámky (další zdroje 
financování apod.) 
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Číslo 
záměru: 87 Název:  Muzeum MČ Prahy 3 a informační centrum Žižkov 

Odbor (garant, 
kontakty) 

Odbor vnějších vztahů a komunikace, Mgr. Tomáš 
Čekal, vedoucí odboru/ Ing. Eva Slezáková 

Předkladatel (zodpovědný 
radní, RMČ) 

Ing. Vladislava Hujová (vztah k veřejnosti) 

Výchozí stav Praha 3 provozuje informační centrum na Vinohradech. 

Cílový stav 

Praha 3 má na nám. Jiřího z Poděbrad funkční informační centrum a galerii Toyen na Vinohradech. 
 
Cílem je zprovoznění Informačního centra Žižkov, na adrese Koněvova 4/155, které bude navazovat na provoz 

Informačního centra Vinohrady, v Milešovské ulici. Nabídne poradenský servis, přítomnost ombudsmana, přednáškovou 

činnost či kavárnu. Součástí by měl být multifunkční sál – klubový prostor pro spolkovou, tvůrčí a vzdělávací činnost. 

Současně by zde mělo vzniknout také muzeum MČ Praha 3  s prostorem pro prezentaci historie městské části a 

především  historie Žižkova.  

 
 

Aktuální stav 
Příprava uceleného konceptu k marketingovým a PR aktivitám – přiblížení poskytovaných služeb občanům Prahy 3., Projektové 
studie, budování mobiliáře a archivu 

Přínosy a náklady po 
realizaci 

Přínosem bude lepší informovanost o dostupných službách pro občany Prahy 3 a také prezentace historie městské části in situ. 
 

Přínos nefinanční 
Chceme nabídnout možnost cílené propagace akcí, aktivit a služeb MČ Prahy 3, zvýšit informovanost občanů o dění a dostupnosti 
služeb poskytovaných MČ Praha 3. 

Vazba na cíle 
Strategického plánu 
rozvoje MČ P3 

Cíl 4: Praha 3 jako centrum vzdělanosti, aktivní veřejnosti a kultury 
PÚ11: Podpora občanských aktivit 
A09-1: Zkvalitnění informovanosti o návštěvnických možnostech 
A11-1: Aktivní spolupráce s občany a organizacemi 

Vazba na vize a cíle, 
případně opatření 
koncepce Smart City 

2.1 Praha 3 má nástroje pro vytváření bezpečného, atraktivního, kultivovaného, bezbariérového a zdravého veřejného prostoru, 
který nabízí příležitosti pro využití  
Oblast Smart City: 6. Zdraví a sociální aspekty 
6.1 Městská část podporuje živou kulturu a společenský život  
6.2 Městská část je otevřená a atraktivní pro všechny skupiny obyvatel.  
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Odůvodnění 
projektového záměru 
(cíle a přínosy realizace, 
vymezení cílové skupiny) 

Zvýšením informovanosti občanů dojde ke zkvalitnění komunikačního kanálu mezi radnicí a občany. Občané městské části budou 
lépe informováni o aktivitách a možnostech využití poskytovaných služeb. 

Místo realizace Celá Praha 3, RN, tisk, web, Informační centrum, radnice MČ Praha 3, ….. 

Doba realizace 
(orientační 
harmonogram) 

V průběhu roku 2017 a dále 

Rozpočet AP-2018 Výdaje dosud 2018 2019 2020 Celkem  

  1 500 000    1 500 000 

 Příjmy dosud 2018 2019 2020 Celkem  

       

Aktivity plánované 
v roce 2018 

Vytvoření ucelené koncepce a realizace konkrétních marketingových a PR aktivit. 

Poznámky (další zdroje 
financování apod.) 

Náklady na jednotlivé aktivity budou řešeny v průběhu roku.   
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Důvodová zpráva
Zpracoval: Jonáš Merta, vedoucí odboru organizačního

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 
pravidelně aktualizovaný dokument udávající konkrétní projektové záměry (dále jen „PZ"), potřebné pro 
naplňování platného strategického plánu. MČ Praha 3 připravuje akční plány v jednoletém cyklu v 
návaznosti na rozpočtový výhled a dvakrát do roka vyhodnocuje jejich plnění.  
  
Akční plán pro rok 2018 rovněž zohledňuje vazbu projektových záměrů nejen na strategický plán rozvoje 
(schválený usnesením ZMČ č. 478 ze dne 17.6.2014), ale i na koncepci Praha 3 na cestě ke Smart City 
(schválenou usnesením ZMČ č. 202 ze dne 21.6.2016).  
  
Konkrétní projektové záměry Akčního plánu pro rok 2018 byly projednány s příslušnými vedoucími 
odborů. Dokument byl následně projednán Řídící skupinou strategického plánu rozvoje. Připomínky 
řídící skupiny byly v dokumentu vypořádány.  
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