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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 2017 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 2016 v polovině roku 2016, 

 sběr projektových námětů ze strany úřadu MČ Praha 3, 

 sestavení návrhu Akčního plánu, 

 připomínkování návrhu Akčního plánu ŘS SPR MČ P3, 

 analýza hospodaření MČ a rozpočtový výhled Městské části Praha 3 na období 2016 
– 2020 schválen usnesením RMČ č. 127 dne 2. 3. 2015 a usnesením ZMČ P3 dne 17. 
3. 2015, 

 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 2017 – 2021, který byl schválen 

Usnesením č. 147 Zastupitelstva MČ Praha 3 dne 22.12.2015. 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 2017 - 2021 (v tis. Kč) 
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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 2017, 

 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 2017 byl předložen ŘS SPR MČ P3 k připomínkování. Dne 28.11.2016 

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 2017. 

Akční plán 2017 následně projednává Rada MČ, která jej doporučuje ke schválení 

Zastupitelstvu. Zastupitelstvo MČ akční plán schvaluje. 

Všechny záměry v akčním plánu 2017 jsou uvedeny do souladu s návrhem rozpočtu na rok 

2017 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 2016 a ty jsou aktualizovány pro rok 2017, některé PZ byly 

zařazeny do akční plán 2017 nově. Existují ale i takové PZ, které již do akčního plánu 2017 

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,  

 PZ byly vyřazeny z akčního plánu pro rok 2017 na základě skutečnosti, že v řešení 

projektu nebude možné v roce 2017 pokračovat a jeho celková realizace i v dalších 

letech je nejistá, 

 PZ byly vyřazeny z důvodu nahrazení záměru jiným způsobem pojetí problému/lokality. 

Tabulka 4: Zásobník projektových záměrů, které nebyly zařazeny do Akčního plánu pro rok 2017 

Odbor číslo Předkládá Název záměru stav 

OBNP 29 
Gregor 

(hospodaření s byty) 
Pravidla bytové politiky zrealizováno 

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 

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 

OK 39 Bellu (kultura) 
Kulturní centrum za Žižkovskou 

vozovnou 
zrealizováno 

OOŽP 5 

Materna PhD. 

(životní prostředí) 

Hujová (územní 

rozvoj) 

Obnova cestní sítě ve východní části 

parku Parukářka 

zrušeno - 

nahrazeno akcí 

64 

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 

Příloha č.1 usnesení č.249 ze dne 20.12.2016 - Akční plán pro rok 2017 strategického plánu rozvoje městské části Praha 3



12 
 

Odbor číslo Předkládá Název záměru stav 

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 

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

Jeronýmova 
zásobník 

OTSMI 12 
Hujová (územní 

rozvoj) 

Vybudování nástupů na Vítkov z 

Husitské a Koněvovy ulice 
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 

OVVK 53 
Hujová (vztah k 

veřejnosti) 
Rozšíření Informačního centra Prahy 3 zrealizováno 
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5. Akc ní  pla n na rok 2017 – seznam projektový ch za me ru  
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Akční plán na rok 2017  Odhadované náklady akce  

Odbor 

č
ís

lo
 

Předkládá Vazba na SPR Vazba na SC Název záměru dosud 2 017 2 018 2 019 Celkem 

OBNP 30 
Gregor (hospodaření 
s byty) 

A02-1, A10-1, 
A10-2 

SC: 1.2, 6 Obecní bytový fond - - - - - 

OBNP 31 
Vítkovská 
(hospodaření s 
nebyty) 

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

OD 33 Vítkovská (doprava) A06-3 SC: 4.5 
Analýza dopravně bezpečnostního stavu 
před vybranými ZŠ a MŠ 

400 000 461 000 200 000 200 000 1 261 000 

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

1 000 000 1 000 000 - - 2 000 000 

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

899 000 470 000 500 000 500 000 2 369 000 

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

2 000 000 300 000 - - 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 

OI 60 Papež (informatika) A12-1 
AC: 1.2, 1.3, 
6.2 

Portál elektronického úředníka - 500 000 3 000 000 - 3 500 000 

OI 61 Papež (informatika) A12-1 
AC: 1.2, 1.3, 
6.2 

Mobilní aplikace pro občany - 250 000 1 000 000 - 1 250 000 

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") 

300 000 2 000 000 - - 2 300 000 

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") 

20 000 800 000 - - 820 000 

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

261 360 200 000 - - 461 360 

OO 56 Materna (finance) A11-1, A12-1 SC: 1.3(a) Participativní rozpočet 2 000 000 2 000 000 - - 4 000 000 
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Akční plán na rok 2017  Odhadované náklady akce  

Odbor 

č
ís

lo
 

Předkládá Vazba na SPR Vazba na SC Název záměru dosud 2 017 2 018 2 019 Celkem 

OOŽP 2 

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

A02-1, A03-1, 
A07-1 

SC: 2.1, 2.2 Revitalizace Kostnického náměstí 1 131 000 15 000 000 16 000 000 - 32 131 000 

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 

- 500 000 - - 500 000 

OOŽP 8 

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

A02-1, A03-1, 
A07-1 

SC: 2.1, 2.2 Revitalizace Komenského náměstí 1 091 000 12 000 000 10 000 000 10 000 000 33 091 000 

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 

265 000 4 000 000 4 000 000 - 8 265 000 

OOŽP 23 

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

A02-1, A07-1 SC: 2.1, 2.2 Revitalizace nám. Jiřího z Lobkovic 375 000 2 500 000 - - 2 875 000 

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 184 000 2 000 000 - - 2 184 000 

OOŽP 64 

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

A02-1, A03-1, 
A07-1 

SC: 2.1, 2.2 Park Parukářka 1 200 000 4 500 000 - - 5 700 000 

OOŽP 65 

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

A02-1, A03-1, 
A07-1 

SC: 2.1, 2.2 Horní parter Žižkova náměstí - 3 500 000 - - 3 500 000 

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 - 2 000 000 - - 2 000 000 
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Akční plán na rok 2017  Odhadované náklady akce  

Odbor 

č
ís

lo
 

Předkládá Vazba na SPR Vazba na SC Název záměru dosud 2 017 2 018 2 019 Celkem 

OOŽP 67 

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

A02-1, A07-1 SC: 2.1, 2.2 Obnova náměstí Jiřího z Poděbrad 690 000 5 000 000 50 000 000 40 000 000 95 690 000 

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 1 500 000 - - 1 548 000 

OOŽP 69 

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

A02-1, A03-1, 
A07-1 

SC: 2.1, 2.2 Úprava multifunkčního hřiště Habrová 66 000 2 000 000 - - 2 066 000 

OOŽP 70 
Materna PhD. 
(životní prostředí) 

A02-1 SC: 2.1 Interaktivní informační tabule v parcích 95 000 3 000 000 - - 3 095 000 

OOŽP 77 

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

A02-1, A03-1, 
A07-1 

SC: 1.3 (a), 
2.1 

Čistá Trojka 2 185 140 4 537 500 - - 6 722 640 

OOŽP 78 
Hujová (územní 
rozvoj) 

A02-1, A02-2 SC: 2.1 Program Antigraffiti na území MČ Praha 3 - 7 000 000 7 000 000 7 000 000 21 000 000 

OŠ 73 Suková (školství) A05-1 
bez vazby na 
SC 

Vydání doporučujících kritérií etického 
kodexu pedagoga školy zřízené MČ Praha 3 

- - - - - 

OŠ 74 Suková (školství) A05-1, MAP SC: 1.3 Vytvoření metodických center - 60 000 - - 60 000 

OŠ 75 Suková (školství) A05-1, MAP SC: 1.3 
Webový portál www.skolypraha3.cz jako 
podpůrný nástroj MAP a Smart Cities 

20 000 50 000 50 000 20 000 140 000 

OŠ 76 Suková (školství) A05-1, MAP 
bez vazby na 
SC 

Vydání literárních pracovních listů pro 2. 
stupeň základních škol Prahy 3 

- 150 000 - - 150 000 

OTSMI 1 Holeček (investice) A02-1, A02-2 SC: 6 
Rekonstrukce budovy na malometrážní byty 
– Bořivojova 27 

28 000 000 61 700 000 - - 89 700 000 

OTSMI 4 Vítkovská (doprava) A08-1 SC: 4.5 
Chodníkový program – obnova povrchu 
chodníků 

20 000 000 10 000 000 5 000 000 5 000 000 40 000 000 

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

665 000 1 500 000 108 000 000 90 000 000 200 165 000 

Příloha č.1 usnesení č.249 ze dne 20.12.2016 - Akční plán pro rok 2017 strategického plánu rozvoje městské části Praha 3



 
 

17 
 

Akční plán na rok 2017  Odhadované náklady akce  

Odbor 

č
ís

lo
 

Předkládá Vazba na SPR Vazba na SC Název záměru dosud 2 017 2 018 2 019 Celkem 

OTSMI 7 Holeček (investice) A12-1 SC: 1.2, 3.1 
Rekonstrukce budovy pro potřeby úřadu MČ 
– Lipanská 7 

8 450 000 27 000 000 - - 35 450 000 

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

SC: 2.1, 3.1 
Stavební úpravy vnitrobloku Jeseniova, 
Roháčova 

- 1 000 000 140 000 000 - 141 000 000 

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

SC: 3.1 Opravy a zateplení fasád panelových domů 119 157 600 273 338 400 252 000 000 - 644 496 000 

OTSMI 14 Holeček (investice) A10-1, A10-2 
bez vazby na 
SC 

MŠ Buková 26 - zařízení jeselského typu - 1 000 000 37 000 000 - 38 000 000 

OTSMI 15 Holeček (investice) A02-1, A05-1 
bez vazby na 
SC 

ZŠ V Zahrádkách – rekonstrukce kuchyně a 
vestavba sauny 

3 000 000 38 000 000 - - 41 000 000 

OTSMI 16 Holeček (investice) A02-1, A02-2 SC: 6 Rekonstrukce bytového domu Štítného 40 - 1 000 000 25 000 000 - 26 000 000 

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

1 700 000 500 000 14 500 000 - 16 700 000 

OTSMI 79 Holeček (investice) A10-1 SC: 6.4 Dům sociálních služeb K Lučinám 2 000 000 1 000 000 1 000 000 1 000 000 5 000 000 

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) 

700 000 500 000 14 300 000 - 15 500 000 

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 

300 000 - - 10 000 000 10 300 000 

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 - 10 000 000 10 500 000 

OÚR 21 

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

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 

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 
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Akční plán na rok 2017  Odhadované náklady akce  

Odbor 

č
ís

lo
 

Předkládá Vazba na SPR Vazba na SC Název záměru dosud 2 017 2 018 2 019 Celkem 

OÚR 24 
Hujová (územní 
rozvoj) 

A02-1,  A07-1 SC: 2.1, 4.5 Revitalizace Tachovského nám. 586 900 1 300 000 14 413 100 - 16 300 000 

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 27 Vítkovská (doprava) A06-2 SC: 2.1, 4.5 Instalace cyklostojanů na území MČ Praha 3 - - - - - 

OÚR 28 
Bellu (majetek) 
Holeček (investice) 

A01-1, A03-1 SC: 2.1 
HUB - rekonstrukce žižkovských lázní, 
Husitská 7 

919 600 1 500 000 1 500 000 1 000 000 4 919 600 

OVVK 54 
Hujová (vztah k 
veřejnosti) 

A09-1, A011-1 
SC: 1.2, 1.3, 
2.1, 6.1, 6.2 

Propagace aktivit městské části Praha 3 - - - - - 

OŽ 62 (tajemník ÚMČ)  A01-1 SC: 1.2, 6.2 

Poradenské centrum odboru živnostenského 
(dříve "Poradenství pro začínající 
podnikatele v informačním centru 
Milešovská 1, Praha 3") 

- - - - - 

celkem 202 209 600 497 866 900 704 963 100 184 720 000 1 589 759 600 
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6. Kartý projektový ch za me ru  Akc ní ho pla nu pro rok 2017
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Číslo 
záměru: 30 Název:  Obecní bytový fond 
Odbor (garant, kontakty) 

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

Předkladatel (zodpovědný 
radní, RMČ) 

David Gregor (hospodaření s byty) 

Výchozí stav 

V současné době má MČ Praha 3 cca 2 800 bytů. 
Od roku 2008 probíhá privatizace bytového fondu formou prodeje po jednotlivých jednotkách. Od roku 2012 postupuje prodej 
v souladu s rámcovým harmonogramem přípravy jednotlivých bytových domů k prodeji v rámci privatizace bytového fondu 
Městské části Praha 3, schváleným usnesením RMČ č. 628 ze dne 31. 10. 2012. 
Vzhledem k plánované privatizaci všech domů je třeba do budoucna zachovat určitý počet bytů, které nebudou nikdy prodány a 
budou použity k řešení kritické situace převážně sociálně slabších obyvatel zdejší MČ. Do tohoto fondu by měly být zahrnuty i byty 
v dispozici a.s. Správa zbytkového majetku. 

Cílový stav 

Cílem projektu je pokračování v prodeji bytových jednotek tak, aby probíhal v souladu s novou právní úpravou občanského 
zákoníku a k němu navazujících právních předpisů.  
Zároveň s tím bude vytvořen fond cca 1 500 bytů, které nebudou nikdy privatizovány, resp. budou pronajímány podle jasně 
stanovených kritérií a to převážně sociálně či zdravotně znevýhodněným občanům Prahy 3 v souladu s právě projednávanými 
pravidly bytové politiky.  

Aktuální stav V polovině roku 2016 došlo ke schválení nových Pravidel bytové politiky. V roce 2016 byl vytvořen fond cca 500 bytů. 

Přínosy a náklady po 
realizaci 

Přínosem jsou příjmy plynoucí do rozpočtu z privatizace bytového fondu. 
Náklady v počáteční fázi projektu jsou spojeny pouze s  opravou vyčleněných bytů. 

Přínos nefinanční 
Vyřešení kritické situace sociálně slabých, či zdravotně znevýhodněných občanů; postupná rekonstrukce bytů do 
standardizovaného stavu; spokojenost občanů s možností zajištění vlastního bydlení; snížení migrace občanů městské části. 

Vazba na cíle 
Strategického plánu 
rozvoje MČ P3 

Cíl 1: Rozvoj kvality obytných funkcí městské části a zlepšení podmínek pro bydlení 
Cíl 2: Udržení kvalitního systému sociálních služeb a jejich aktivní rozvoj 
PÚ02: Zvýšení kvality bydlení a souvisejících služeb 
PÚ10: Rozvoj sociálních služeb a prevence vzniku sociálních problémů 
A02-1: Rozvoj obytných funkcí území Prahy 3 
A10-1: Podpora služeb a organizací v sociální oblasti 

A10-2: Podpora služeb lokálního charakteru 
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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 

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

Efektivnější správa obecního majetku a vytvoření bytového fondu, který nebude nikdy privatizován.  
Cílovou skupinou tohoto projektu jsou občané, kteří si nejsou schopni z důvodů převážně sociálních, resp. zdravotních zajistit 
bydlení vlastními silami.  
Prodej bytových jednotek oprávněným nájemcům přinese značný příliv finančních prostředků do rozpočtu městské části a 
současně zajistí i stabilitu a spokojenost občanů, kteří jsou dlouhodobými nájemci bytů v majetku městské části.  
Cílovou skupinou pro rok 2016 byly oprávnění nájemci cca 500 bytů. Pro rok 2017 by měl počet narůst cca o 100 bytů, celkem 
bude tedy využito cílovou skupinou cca 600 bytů. 

Místo realizace MČ Praha 3 

Doba realizace 
(orientační 
harmonogram) 

průběžně 

Rozpočet AP-2017 Výdaje dosud 2017 2018 2019 Celkem 

      

 Příjmy dosud 2017 2018 2019 Celkem 

 540 000 000 66 000 000 75 000 000   

Aktivity plánované v roce 
2017 

Plánovaný prodej bytů v panelových domech. Po rekonstrukci panelových domů budou osloveni oprávnění nájemci s nabídkou 
bytů ke koupi. 
V roce 2017 přibyde do obecního bytového fondu dalších cca 100 bytů. 

Poznámky (další zdroje 
financování apod.) 

Podle OE by v roce 2017 měly být příjmy ve výši 66 mil. Kč. V následujících letech jsou příjmy odhadovány na 75 mil.  Proces 
privatizace je v současnosti naplánován do roku 2018. Příjmy v roce 2019 mohou být proto pouze ty, které budou pocházet ze 
zdržení z roku 2018.  
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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-2017 Výdaje dosud 2017 2018 2019 Celkem 

      

 Příjmy dosud 2017 2018 2019 Celkem 

 107 000 000 50 000 000 60 000 000 65 0000 000  

Aktivity plánované v roce 
2017 

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. 

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: 33 Název:  Analýza dopravně bezpečnostního stavu před vybranými ZŠ a MŠ 
Odbor (garant, kontakty) 

Odbor dopravy, Ing. Martin Vančura, 222116403, 
martinv@praha3.cz 

Předkladatel (zodpovědný 
radní, RMČ) 

Mgr. Lucie Vítkovská (doprava) 

Výchozí stav 

MČ Praha 3 má zájem pracovat na zvýšení bezpečnosti chodců na jejím území. Tento závazek je dán i koaliční smlouvou. 
S ohledem na tento závazek a s ohledem na vyvíjející se požadavky na bezpečnost bylo zapotřebí zpracovat analýzu současného 
stavu. V září roku 2015 byla dokončena Analýza dopravně bezpečnostního stavu chodců na území MČ Praha 3, která reviduje stav 
komunikací z pohledu dopravně bezpečnostního. Analýza obsahuje hodnocení několika set míst v MČ Praze 3 z hlediska 
bezpečnosti chodců a stavu přechodů (jejich technický stav, soulad s legislativou a normami). 

Cílový stav 

Na základě provedené Analýzy dopravně bezpečnostního stavu chodců na území MČ Praha 3 dochází každoročně k vytipování 
konkrétních lokalit s konkrétními doporučenými opatřeními, které jsou do detailu rozvedeny zpracováním analýz dopravně 
bezpečnostního stavu s konkrétním projektovým řešením opírajícím se o zcela aktuální stav. 
Cílem je tedy existence studií a projektů pro úpravy konkrétních míst, z kterých bude čerpáno a budou použity v dalších letech jako 
podklady pro realizaci dopravně bezpečnostních úprav. 
Cílem je s ohledem na finanční náročnost a kapacitu TSK každoročně realizovat maximální množství nejrizikovějších míst. 

Aktuální stav Probíhá vytipování konkrétních lokalit. 

Přínosy a náklady po 
realizaci 

V provozní fázi nebudou žádné finanční přínosy ani náklady.  

Přínos nefinanční Na základě těchto analýz bude dále pokračováno v úpravách jednotlivých přechodů pro chodce. 

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) 

Existence studií a projektů pro úpravy konkrétních míst, z kterých bude čerpáno a budou použity v dalších letech jako podklady pro 
realizaci dopravně bezpečnostních úprav. 

Místo realizace MČ Praha 3 

Příloha č.1 usnesení č.249 ze dne 20.12.2016 - Akční plán pro rok 2017 strategického plánu rozvoje městské části Praha 3



 
 

26 
 

Doba realizace 
(orientační 
harmonogram) 

2016 – zrealizováno 1 dopravně bezpečnostních opatření, byly připravovány 3 další záměry pro realizaci (34, 71, 72) 
1.1.2017 – 30.6.2017 – záměry (34, 71, 72) budou dokončeny, budou připraveny opět 2-3 záměry, které budou zadány k realizaci TSK. 
Aktuálně je Komisí pro dopravu schváleno několik lokalit, z těch bude vybráno. 

Rozpočet AP-2017 Výdaje dosud 2017 2018 2019 Celkem 

  400 000   461 000   200 000   200 000   1 261 000  

 Příjmy dosud 2017 2018 2019 Celkem 

      

Aktivity plánované v roce 
2017 

Zpracování analýz konkrétních lokalit, které byly identifikovány jako problematické na základě zpracované Analýzy dopravně 
bezpečnostního stavu chodců na území MČ Praha 3. Analýzy konkrétních lokalit přinesou konkrétní návrh řešení, který se opírá 
a současný stav a legislativu. 

Poznámky (další zdroje 
financování apod.) 
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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 (aktuálně probíhá projektová příprava 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. 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. 8. 2017 - realizace 

Rozpočet AP-2017 Výdaje dosud 2017 2018 2019 Celkem Výdaje dosud 

 1 000 000 1 000 000    2 000 000 

 Příjmy dosud 2017 2018 2019 Celkem Příjmy dosud 
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Aktivity plánované v roce 
2017 

Získání stavebního povolení a 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 až 
2017. Důvodem byla nutnost zajištění projektů a potřebných povolení. 
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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 V 2016 byla vypracována studie proveditelnosti. 

Přínosy a náklady po 
realizaci 

V provozní fází se předpokládá nutná finanční spoluúčast MČ Praha 3 na provozu ve výši max. 500 000,- Kč/rok 

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 – 31.5.2017– jednání o způsobu provozování linky 
1.6.2017 – zprovoznění linky 

Rozpočet AP-2017 Výdaje dosud 2017 2018 2019 Celkem 

  899 000  470 000  500 000  500 000  2 369 000 

 Příjmy dosud 2017 2018 2019 Celkem 
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Aktivity plánované v roce 
2017 

Provoz linky. 

Poznámky (další zdroje 
financování apod.) 

Financování provozu bude probíhat společně s HMP (ROPID). 
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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 požadavků a došlo ke zvýšení bezpečnosti provozu na 
pozemních komunikacích. 

Aktuální stav TSK připravuje realizaci a je určeno výsledné řešení (aktuálně probíhá projektová příprava 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 – 30. 6. 2017 
Realizace 1. 7. 2017 – 31. 8. 2017 

Rozpočet AP-2017 Výdaje dosud 2017 2018 2019 Celkem 

 2 000 000 300 000   2 300 000 

 Příjmy dosud 2017 2018 2019 Celkem 
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Aktivity plánované v roce 
2017 

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 pravděpodobně  v 2017. Důvodem 
je zajištění projektů a potřebných povolení. 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 požadavků 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 (aktuálně probíhá projektová příprava 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 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 1. 7. 2016 – 30. 6. 2017 
Realizace 1. 7. 2017 – 31. 8. 2017 

Rozpočet AP-2017 Výdaje dosud 2017 2018 2019 Celkem 

 2 500 000    2 500 000 

 Příjmy dosud 2017 2018 2019 Celkem 
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Aktivity plánované v roce 
2017 

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 pravděpodobně  v 2017. 
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: 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: 

 Elektronická veřejná nástěnka 

 e-aukce 

 Vizualizace a poradenství úředních postupů ve vztahu občan – úřad 

 On-line formuláře integrované s IS úřadu 

 On-line objednávání času schůzky na úřad včetně integrace s vyvolávacími systémy 

 Notifikace přes SMS a email 

Aktuální stav 
Dosud nebylo zpracováno zadání. Aktuálně je objednána studie způsobu realizace. Po té bude známo, jaký bude další rozsah 
nákladů. 

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 obyvatelé MČ Praha3. 
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Místo realizace MČ Praha 3 

Doba realizace 
(orientační 
harmonogram) 

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

Rozpočet AP-2017 Výdaje dosud 2017 2018 2019 Celkem 

  500 000 3 000 000  3 500 000 

 Příjmy dosud 2017 2018 2019 Celkem 

      

Aktivity plánované v roce 
2017 

Zpracování studie způsobu realizace, příprava zadávací dokumentace. 

Poznámky (další zdroje 
financování apod.) 

Rozpočet na realizaci vyplyne ze závěrů zpracované studie proveditelnosti (zadání). Uvedené 3 mil. Kč na realizaci jsou pouze 
odborný odhad. 
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Číslo 
záměru: 61 Název:  Mobilní aplikace pro občany 
Odbor (garant, kontakty) 

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

Předkladatel (zodpovědný 
radní, RMČ) 

Michal Papež (informatika) 

Výchozí stav Městská část Praha 3 v současné době není poskytovatelem žádné mobilní aplikace. 

Cílový stav 

Mobilní aplikace pro občany městské části Praha 3 a administrační modul v produktivním provozu včetně všech nezbytných 
integrací s informačním systémem MČ. 
Předpokládané funkce mobilní aplikace: 
ZPRÁVY (dění na Praze 3;  zajímavosti o Praze 3; politické komentáře) 
PUSH NOTIFIKACE (Krizové notifikace;  upozornění na volby a referenda;  dotazníky a výzkumy; upozornění na nejvýznamnější 
kulturní akce) 
KULTURNÍ PROGRAM 
MAPA S FILTRY (památky, nemocnice, školy, školky, úřady, mapa placeného stání, volební okrsky, cyklostezky) 
HLÁŠENÍ ZÁVAD (formulář se zachycením fotografie postiženého místa, GPS souřadnice a popisem problému; přidělení jednacího 
čísla; informace o stavu řešení) 
DOTAZNÍKY A VÝZKUMY (dle bydliště a socio-demo údajů budou zpřístupněny dotazníky pro výzkum veřejného mínění) 
PŘIHLÁŠENÍ PŘES FACEBOOK / GOOGLE / OPENID / VLASTNÍ NOVÉ 
RYCHLÉ KONTAKTY (tlačítka volat; rychlý kontaktní formulář) 
UŽIVATELSKÁ SEKCE (úprava profilu; nastavení) 

Aktuální stav Aktuálně se zvažují varianty řešení a rozsah funkcí aplikace. 

Přínosy a náklady po 
realizaci 

Není plánován žádný finanční zisk, provozní náklady budou závislé na zvoleném způsobu řešení (vlastní aplikace/SLA služba). 

Přínos nefinanční 
Zlepšení komunikace mezi občany městské části a radnicí prostřednictvím moderní technologie. Zvýšení informovanosti a zájmu 
uživatelů aplikace o dění na území městské části. 

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 
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6.2 Městská část je otevřená a atraktivní pro všechny skupiny obyvatel.  
Odůvodnění 
projektového záměru 
(cíle a přínosy realizace, 
vymezení cílové skupiny) 

Zlepšení komunikace mezi radnicí MČ Praha 3 a občany. 
Cílovou skupinou jsou obyvatelé MČ Praha3. 

Místo realizace MČ Praha 3 

Doba realizace 
(orientační 
harmonogram) 

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

Rozpočet AP-2017 Výdaje dosud 2017 2018 2019 Celkem 

 0 250 000 1 000 000  1 250 000 

 Příjmy dosud 2017 2018 2019 Celkem 

      

Aktivity plánované v roce 
2017 

Bude zadáno zpracování studie proveditelnosti a bude předložen záměr realizace vedení MČ k projednání.  

Poznámky (další zdroje 
financování apod.) 

Rozpočet na realizaci vyplyne ze závěrů zpracované studie proveditelnosti (zadání). Uvedený 1 mil. Kč na realizaci je pouze odborný 
odhad. 
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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 a učinit nezbytné kroky k zadání přípravy soutěžních 
podmínek, jejichž příprava probíhá a do konce roku 2016 se uskuteční soutěž na konceptuální plastiku na Basilejském náměstí. 
Soutěž probíhá v souladu s chystanými změnami prostoru Basilejského náměstí, stejně tak jako následné umístění plastiky. 

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) 

2016 - soutěž na konceptuální plastiku na Basilejském náměstí 
2017 – umístění plastiky na Basilejském náměstí v souladu s chystanými změnami a  

Rozpočet AP-2017 Výdaje dosud 2017 2018 2019 Celkem 

 300 000 2 000 000   2 300 000 

 Příjmy dosud 2017 2018 2019 Celkem 

      

Aktivity plánované 
v roce 2017 

Realizace konceptuální plastiky na Basilejském náměstí bude provedena v roce 2017. Analogicky budou zahájeny práce pro rok 
2017 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 
v akcích na nám. J. z Poděbrad (Vietnam, Polsko, státy Jižní Ameriky a další.) 

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

Aktuální stav 

Rozjednaná je spolupráce v oblasti kultury s Vietnamem (jednání s velvyslanectvím). V lednu 2016 byla uzavřena smlouva o 
spolupráci v oblasti kultury s Lublaní – v rámci nominace kostela Nejsvětějšího Srdce Páně na památku UNESCO (Slovinsko). 
Rozšíření stávající spolupráce s Itálií (úprava smlouvy o spolupráci). Rozšířen byl počet velvyslanectví účastnících se na akcích 
přibližujících kulturu Asie (Vietnam, Čína, Japonsko) a Latinské Ameriky. 

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 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) 

2016 - 2017 
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Rozpočet AP-2017 Výdaje dosud 2017 2018 2019 Celkem 

 20 000 800 000   820 000 

 Příjmy dosud 2017 2018 2019 Celkem 

      

Aktivity plánované v roce 
2017 

Rozšíření partnerské smlouvy s Cillentem (Itálie), příprava a realizace projektu „Středomořská dieta“ (září 2017) 
Formalizování spolupráce s Vietnamem; společná kulturní akce pro veřejnost (květen 2017) 
Představení partnerského města Lublaň – podzim 2017 seznámení s kulturou a tradicemi Lublaně, Slovinska 
Opakované  akce tohoto typu v průběhu celého roku. 

Poznámky (další zdroje 
financování apod.) 

Částky jsou počítány z běžných výdajů OK. 
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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 planu. 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. 

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 
MČ Praha 3 řeší úkoly spojené s úpravou prostředí nominované památky, posiluje propagaci a pomáhá farnosti se zajištěním 
potřebných stavebních úprav a oprav, účastní se odborných konzultací se zástupci MK ČR, NPÚ a zpracovává aktualizace 
management plánu v souvislosti s požadavky dokončované nominační dokumentace UNESCO.  

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) 

2016 – 2017 

Rozpočet AP-2017 Výdaje dosud 2017 2018 2019 Celkem 

 261 360 200 000   461 360 

 Příjmy dosud 2017 2018 2019 Celkem 

      

Aktivity plánované v roce 
2017 

 Stavební úpravy, bezbariérový přístup 

 Pomoc farnosti při zpracování žádostí o finanční podporu z programů MK ČR 

 Spolupráce s MK ČR a NPÚ na dokončení nominační dokumentace 

Poznámky (další zdroje 
financování apod.) 

Částky jsou počítány z běžných výdajů OK. 

 

  

Příloha č.1 usnesení č.249 ze dne 20.12.2016 - Akční plán pro rok 2017 strategického plánu rozvoje městské části Praha 3



 

45 
 

Číslo 
záměru: 56 Název:  Participativní rozpočet 
Odbor (garant, kontakty) 

Odbor organizační, Ing. Mgr. Jonáš Merta 
jonasm@praha3.cz, tel.:  222 116 313 

Předkladatel (zodpovědný 
radní, RMČ) 

RNDr. Jan Materna (finance) 

Výchozí stav Do současné doby městská část Praha 3 nerealizovala žádný projekt tohoto typu.  

Cílový stav 

Městská část Praha 3 vymezí část peněz z ročního rozpočtu. Obyvatelé poté podávají návrhy, co by se za tyto finanční prostředky 
mělo na území městské části v následujícím roce vylepšit. Při tvorbě těchto návrhů se obyvatelé za asistence městské části setkávají 
na lokálních, či tematických veřejných diskusích a sousedských setkáních.  Na nich diskutují o tom, co chtějí ve své městské části 
změnit a jak. Společné návrhy pak předkládají radnici k posouzení z hlediska realizovatelnosti. Vyvrcholením procesu je veřejné 
hlasování o tom, které návrhy obyvatel má městská část realizovat. 

Aktuální stav 
Vítězné projekty vzešlé z participativního rozpočtu z roku 2016 jsou realizovány. Do návrhu rozpočtu na rok 2017 bude začleněna 
rezerva na participativní rozpočet v objemu 2 mil. Kč.  
Aktuálně se připravuje kompletní harmonogram a náplň akce na rok 2017. 

Přínosy a náklady po 
realizaci 

Není plánován žádný finanční zisk, provozní náklady budou závislé na stanoveném podílu rozpočtu, který bude pro tyto účely 
vyčleněn. 

Přínos nefinanční Zvýšení transparentnosti hospodaření MČ a zapojení občanů do tvorby rozpočtu městské části. 

Vazba na cíle 
Strategického plánu 
rozvoje MČ P3 

Cíl 4: Praha 3 jako centrum vzdělanosti, aktivní veřejnosti a kultury 
Cíl 5: Moderní, efektivní a přátelský úřad 
PÚ11: Podpora občanských aktivit 
PÚ12: Výkon veřejné správy a veřejných služeb 
A11-1: Aktivní spolupráce s občany a organizacemi 
A12-1: Efektivní veřejná správa 

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. 
1.3a podpora občanské participace 

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

Participativní rozpočtování představuje inovativní nástroj zlepšující komunikaci mezi radnicí a občany při rozhodování o rozdělení 
financí z rozpočtu městské části. Obecně je možné popsat participativní rozpočet jako část peněz rozpočtu, o jejímž využití 
spolurozhodují obyvatelé společně se svými volenými zastupiteli. 
Cíle projektu jsou: 

 Zvýšení kapacity pracovníků městského úřadu pracovat s veřejností. 

 Zvýšení znalosti obyvatel o tom, jaké jsou kompetence a možnosti MČ v oblasti investičních aktivit města. 

Příloha č.1 usnesení č.249 ze dne 20.12.2016 - Akční plán pro rok 2017 strategického plánu rozvoje městské části Praha 3

mailto:jonasm@praha3.cz


 

46 
 

 Zvýšení důvěry občanů v radnici. 

Místo realizace MČ Praha 3 

Doba realizace 
(orientační 
harmonogram) 

Příprava v prosinci 2016, aktivita v roce 2017 

Rozpočet AP-2017 Výdaje dosud 2017 2018 2019 Celkem 

 2 000 000 2 000 000   4 000 000 

 Příjmy dosud 2017 2018 2019 Celkem 

      

Aktivity plánované v roce 
2017 

V roce 2017 proběhnou tyto aktivity v rámci projektu: 

 Informování a motivace občanů 

 Podávání návrhů projektů občany 

 Verifikace návrhů občanů odborníky 

 Prezentace návrhů 

 Volba projektů navržených občany 

 Evaluace projektu 

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 
Zadáno zpracování DSP –DVZ. (Dokumentace pro stavební povolení – dokumentace pro výběr zhotovitele.) V roce 2016 bude 
dokončeno zpracování dokumentace od stupně pro stavební povolení až po DVZ. 

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.  
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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) 

Obnovou náměstí se zvýší ekologická a ekonomická hodnota, čistota, 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 stavby 
2018 – dokončení stavby 

Rozpočet AP-2017 Výdaje dosud 2017 2018 2019 Celkem 

 1 131 000 15 000 000 16 000 000  32 131 000 

 Příjmy dosud 2017 2018 2019 Celkem 

      

Aktivity plánované 
v roce 2017 

V roce 2017 bude vydáno SP a vybrán zhotovitel a stavba bude zahájena. 

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 Probíhá aktualizace dokumentace pro územní řízení tak, aby stavba nezasahovala na pozemky SVJ.  

Přínosy a náklady po 
realizaci 

Přínosem bude propojení cyklistické infrastruktury 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 
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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.  
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, zvýšení estetické a ekologické hodnoty daného místa. 

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) 

2016 - příprava projektové dokumentace DÚR, zadání zpracování DSP - DVZ  
2017 – dokončení projektové přípravy (stupeň DVZ a DPS), vydání stavebního povolení, realizace 

Rozpočet AP-2017 Výdaje dosud 2017 2018 2019 Celkem 

 0 500 000   500 000 

 Příjmy dosud 2017 2018 2019 Celkem 

      

Aktivity plánované v roce 
2017 

Dokončení kompletní projektové dokumentace, na jejímž základě budou upřesněny celkové náklady. 

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. ÚMČ nechal zpracovat 3 studie od 3 architektonických 
ateliérů, které v červnu 2013 představil veřejnosti. Občané mohli své názory vyjádřit v anketě a při veřejném projednání. Na základě 
připomínek veřejnosti a stanovisek příslušných výborů a komisí vybrala RMČ návrh rekonstrukce podle ateliéru MCA Atelier s.r.o. 

Cílový stav 

Cílem projektu je rekonstruovaný prostor, jemuž dominuje na jižní straně Hudební gymnázium HMP, na západě budova DPS, na 
severu uliční fronta s poštou a obchody. Východní stranu tvoří panelový dům, jehož rekonstrukci a následnou privatizaci začala MČ 
připravovat. Jedná se o úpravu náměstí s volným prostorem pro shromažďování a různé akce (včetně dřevěného podia) a nové 
sadové úpravy. 

Aktuální stav 
Zadáno zpracování dokumentace pro stavební povolení DSP – dokumentace pro výběr zhotovitele DVZ, 2017 – dokončení DVZ a 
DPS, zahájení obnovy náměstí 

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 

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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(cíle a přínosy realizace, 
vymezení cílové skupiny) 

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, 2019 – realizace 

Rozpočet AP-2017 Výdaje dosud 2017 2018 2019 Celkem 

 1 091 000 12 000 000  10 000 000   10 000 000   33 091 000  

 Příjmy dosud 2017 2018 2019 Celkem 

      

Aktivity plánované v roce 
2017 

Dokončení DSP-DVZ, žádost o stavební povolení, případně vypsání výběrového řízení a zahájení stavby. Předpoklad zahájení stavby 
je podzim 2017. 

Poznámky (další zdroje 
financování apod.) 

Projekt převzal od OÚR k realizaci OOŽP. Náklady v jednotlivých letech na realizaci jsou odhadem. Předpoklad celkových nákladů 
je cca 33 mil. Kč. 
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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 Zadáno zpracování nové DÚR na základě požadavků veřejnosti o zařazení dětského hřiště do projektu. 

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. 

Místo realizace Praha 3, nám. Barikád. 
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Doba realizace 
(orientační 
harmonogram) 

2016 - Zpracování DUR – nové zařazení dětského hřiště 
2017 - dopracování DUR, zahájení územního řízení, vydání ÚR. V případě potřeby bude zpracován druhý stupeň PD a požádáno o 
vydání SP (bude vyjasněno v rámci územního řízení na nově zpracovaný projekt). Zpracování DVZ, výběr zhotovitele a zahájení 
stavby.  
2018 - dokončení stavby. 

Rozpočet AP-2017 Výdaje dosud 2017 2018 2019 Celkem 

 265 000 4 000 000 4 000 000  8 265 000 

 Příjmy dosud 2017 2018 2019 Celkem 

      

Aktivity plánované v roce 
2017 

dopracování DUR, zahájení územního řízení, vydání ÚR. V případě potřeby bude zpracován druhý stupeň PD a požádáno o vydání 
SP (bude vyjasněno v rámci územního řízení na nově zpracovaný projekt). Zpracování DVZ, výběr zhotovitele a zahájení stavby. 

Poznámky (další zdroje 
financování apod.) 

Projednáno v komisi životního prostředí a ve výboru ÚR na jaře 2015. 
DUR přepracována a žádost o ÚR bude podána znovu z důvodu nového začlenění dětského hřiště do akce obnovy náměstí. 
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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 

Zlepšení stavu veřejného prostoru, lepší využití plochy před školou a její propojení s parkově pojatým prostorem náměstí. 
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(cíle a přínosy realizace, 
vymezení cílové skupiny) 

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-2017 Výdaje dosud 2017 2018 2019 Celkem 

 375 000  2 500 000    2 875 000 

 Příjmy dosud 2017 2018 2019 Celkem 

      

Aktivity plánované 
v roce 2017 

Revize zpracovaných studií z roku 2014 a výběr nejvhodnější varianty. Na základě zvolené varianty bude rozpracována projektová 
příprava ve formě DÚR. Z územního řízení pak vzejde informace, zda je pro tuto akci nutná vícestupňová projektová příprava, či 
stačí DUR.  

Poznámky (další zdroje 
financování apod.) 

Nutná součinnost i OÚR.  
Uvedené náklady v roce 2017 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: 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, dílčí obnova vegetačních prvků, na vhodných 
místech založení přírodě blízkých porostů  

Aktuální stav 
Zadáno zpracování dokumentace pro územní rozhodnutí v návaznosti na zpracovanou studii zvýšení potenciálu parku Židovské 
Pece. Ke zpracování DÚR je přizván i architekt z důvodu řešení cestní sítě v prostoru parku. DÚR zohledňuje jak studii, tak pohled 
architekta. Z územního řízení vyplyne, zda bude potřeba další stupeň PD a rozhodnuto o dalším postupu v rámci projektu. 

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 ve spolupráci s architektem 
2017 – dopracování DUR, zahájení územního řízení, z nějž vyplyne, zda bude potřeba další stupeň PD. Bude rozhodnuto o dalším 
postupu v rámci projektu.  
2018  - případné zpracování dalšího stupně dokumentace, výběr zhotovitele 
2019 – zahájení realizace 
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-2017 Výdaje dosud 2017 2018 2019 Celkem 

 184 000 2 000 000   2 184 000 

 Příjmy dosud 2017 2018 2019 Celkem 

      

Aktivity plánované v roce 
2017 

Dokončení zpracování DUR v návaznosti na zpracovanou studii a součinnost architekta. Zahájení územního řízení, z nějž vyplyne, 
zda bude potřeba další stupeň PD. Bude rozhodnuto o dalším postupu v rámci projektu.  

Poznámky (další zdroje 
financování apod.) 

Projednáno ve výboru ÚR na jaře 2016. Uvedené náklady v roce 2017 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: 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 
Studie se klade za cíl nastínit cestu, jak s lokalitou naložit tak, aby vznikl otevřený prostor pro relaxaci, odpočinek i aktivity 
veřejnosti a aby celý prostor zvýšil úroveň životního prostředí a kvalitu veřejného prostoru v MČ Praha 3.  Na základě dokončené 
studie budou prováděny dílčí úpravy parku Parukářka.  

Aktuální stav 
2016 – zpracování urbanistické studie, která řeší komplexní úpravy Parku Parukářka  (arch. Josef Pleskot). Studie bude obsahovat 
i odhad celkových nákladů MČ P3. Na základě urbanistické studie se bude postupně rozhodovat o jednotlivých dílčích úpravách 
parku. 

Přínosy a náklady po 
realizaci 

Plochy 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 zpracována 
dokumentace dílčích úprav vyplývajících z této studie. Cílem je zvýšení atraktivity veřejného prostoru a zlepšení životního 
prostředí v MČ Praha 3. Realizace dílčích projektů budou pak řešeny komplexně na základě provedené komplexní studie. 
Přínosem realizace bude nepopíratelně pro všechny obyvatele MČ Praha 3 i pro její návštěvníky. 

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-2017 Výdaje dosud 2017 2018 2019 Celkem 

 1 200 000 4 500 000   5 700 000 

 Příjmy dosud 2017 2018 2019 Celkem 

      

Aktivity plánované v roce 
2017 

01/2017 – dokončení urbanistické studie a předání MČ Praha 3.  Urbanistická studie bude představena veřejnosti na veřejném 
projednání. Z výsledků urbanistické studie budou vytipovány konkrétní dílčí projektové záměry, které budou dále rozpracovány 
v projektových dokumentacích. Předpokládá se zahájení zpracování projektových dokumentací, ale aktuálně není jasný rozsah 
zadání. Uvedená částka pro rok 2017 nebude vyčerpána, pokud rozsah prací nebude této částce odpovídat. 

Poznámky (další zdroje 
financování apod.) 
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Číslo záměru: 65 Název:  Horní parter Žižkova náměstí 

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 parku na Žižkově náměstí je v horním parteru dlážděná plocha poškozená kořeny v minulosti nevhodně vysazených topolů, je 
zde potřeba rekonstrukce celého parteru. 

Cílový stav Horní parter s obnoveným povrchem, novým mobiliářem a novou výsadbou alejových stromů. 

Aktuální stav 
Parter v havarijním stavu vyžadující obnovu (dlažba ve špatném stavu, topoly – druh nevhodný na dané místo).  
V současné době probíhá obnova hřišť ve střední části parku na Žižkově náměstí v rámci odděleného projektu, akce 65-Horní parter 
je další oddělená část, kterou je zapotřebí obnovit.  

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 prostředí významného parku v památkové zóně, obnovený horní parter parku včetně nového mobiliáře a výsadby 
stromů vhodných na dané místo. 

Místo realizace Praha 3, Žižkovo náměstí 
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Doba realizace 
(orientační 
harmonogram) 

2017 – zpracování projektové dokumentace, zahájení realizace  
2018 – dokončení realizace 

Rozpočet AP-2017 Výdaje dosud 2017 2018 2019 Celkem 

 0 3 500 000   3 500 000 

 Příjmy dosud 2017 2018 2019 Celkem 

      

Aktivity plánované v roce 
2017 

Vzhledem k havarijnímu stavu lokality se předpokládá zpracování projektové dokumentace, vyřízení náležitých povolení, výběr 
zhotovitele během roku 2017 a zahájení prací na prací podzim 2017. 

Poznámky (další zdroje 
financování apod.) 

Náklady na realizaci nejsou v návrhu rozpočtu na rok 2017, ale vzhledem k havarijnímu stavu lokality se dá předpokládat realizace 
ještě v roce 2017. 
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Číslo záměru: 66 Název:  Plocha veřejné zeleně 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 zanedbané a dožívající, neplní funkci kvalitního veřejného 
prostranství a vyžadující obnovu. Jde o pozemek mezi ulicí U Kněžské louky a areálem základní školy.  

Cílový stav Celková revitalizace plochy včetně dětského hřiště. 

Aktuální stav Zadání zpracování studie včetně průzkumu mínění obyvatel dané lokality z hlediska způsobu využívání předmětné plochy.  

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 
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Doba realizace 
(orientační 
harmonogram) 

2016 – zpracování územní studie včetně veřejného mínění 
2017 – na základě výsledků studie bude rozhodnuto o náročnosti zpracování dokumentace a jejích stupňů 
2018 – realizace – náklady nejsou známy, bude rozhodnuto po zpracovaných PD 

Rozpočet AP-2017 Výdaje dosud 2017 2018 2019 Celkem 

  2 000 000   2 000 000 

 Příjmy dosud 2017 2018 2019 Celkem 

      

Aktivity plánované v roce 
2017 

Na základě studie bude rozhodnuto o komplikovanosti následných projektových dokumentací a jejich stupně náročnosti. 
Zpracování dokumentace pro následnou obnovu dané plochy veřejné zeleně a vyřízení potřebných povolení k realizaci. 

Poznámky (další zdroje 
financování apod.) 

Uvedené náklady v roce 2017 jsou pouze na projektovou přípravu. Předpokládaná částka nemusí být využita celá, náklady na 
projektovou přípravu jsou závislé na komplikovanosti projektu, který bude objasněn dokončením studie. 
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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 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 ÚR se dá odhadnout nejdříve v roce 2017. 

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 
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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 SP, realizační dokumentace, výběrového řízení na dodavatele  
2018 (2019) – realizace akce 
Předpokladem pro uvedený harmonogram je finanční spoluúčasti HMP. 

Rozpočet AP-2017 Výdaje dosud 2017 2018 2019 Celkem 

 690 000 5 000 000 50 000 000 40 000 000 95 690 000 

 Příjmy dosud 2017 2018 2019 Celkem 

      

Aktivity plánované 
v roce 2017 

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 vést 
aktivní 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: 68 Název: Cyklostezka pod Vítkovem – umístění herních a fitness prvků 

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) 

2016 – zadání a zpracování studie 
2017 – projektová dokumentace a realizace 
případně dokončení 2018 

Rozpočet AP-2017 Výdaje dosud 2017 2018 2019 Celkem 
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 48 000 1 500 000   1 548 000 

 Příjmy dosud 2017 2018 2019 Celkem 

      

Aktivity plánované v roce 
2017 

Zpracování dokumentace a na jejím základě umístění herních a fitness prvků. 

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 Zadání zpracování projektové dokumentace 

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.  

Místo realizace Praha 3, veřejná zeleň sídliště Jarov v prostoru mezi ulicí Habrovou a železniční tratí 
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Doba realizace 
(orientační 
harmonogram) 

2017 - Zpracování a projednání projektové dokumentace, výběr zhotovitele, realizace 
2018 – případné dokončení realizace  

Rozpočet AP-2017 Výdaje dosud 2017 2018 2019 Celkem 

 66 000 2 000 000   2 066 000 

 Příjmy dosud 2017 2018 2019 Celkem 

      

Aktivity plánované v roce 
2017 

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 Probíhá zpracování DÚR. 

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) 

2016 – DÚR 
2017 další stupeň dokumentace - inženýring a vlastní realizace. 

Rozpočet AP-2017 Výdaje dosud 2017 2018 2019 Celkem 

 95 000 3 000 000   3 095 000 

 Příjmy dosud 2017 2018 2019 Celkem 
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Aktivity plánované 
v roce 2017 

Zpracovává se DÚR, následně dojde přímo k realizaci.  

Poznámky (další zdroje 
financování apod.) 
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Číslo 
záměru: 77 Název:  Čistá Trojka 
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 

Projekt Čistá trojka byla spuštěna v březnu 2016. Od tohoto měsíce běžel pilotní projekt, ve kterém obyvatelé Prahy 3 nahlásili, a 
dodavatelská firma vyřešila přibližně 1.400 podnětů. Přes 90% oznámení se podařilo vyřešit do 24 hodin od přijetí podnětu. 
Charakter podnětu je samozřejmě velmi různorodý a škála se pohybuje od jednotlivých zásahů, až po zásahy, které vytíží 
dvoučlennou posádku zásahového vozidla na většinu pracovního dne. Čistá Trojka zlikvidovala přes 200 černých skládek na území 
Prahy 3. 

Cílový stav Cílem je zvýšit pořádek a čistotu městské části Prahy 3 ve spolupráci s občany v reakci na jejich podněty. 

Aktuální stav Proběhl pilotní projekt a připravuje se výběrové řízení na další 4 roky. 

Přínosy a náklady po 
realizaci 

Smyslem projektu je zapojit občany do péče o prostředí Prahy 3. náklady jsou na zajištění společnosti, která operativně reaguje na 
podněty občanů a tím zajišťuje dodržení čistoty a pořádku na Praze 3. Cílovou skupinou jsou vlastníci nemovitostí a obyvatelé 
objektů. Přidruženou skupinou jsou zcela jistě i návštěvníci Prahy 3. Služba zvyšuje estetickou hodnotu městské části.  

Přínos nefinanční Zapojení občanů a zvýšení čistoty a pořádku 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 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: 1. Vládnutí, občanská společnost 
1.3 Občané a zástupci zainteresovaných stran se podílí na fungování městské části, 1.3a Podpora občanské participace 
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, 

Záměrem je zlepšení o čistotu a pořádku na území MČ Praha 3 s možností okamžitého vyřizování podnětů občanů. 

Příloha č.1 usnesení č.249 ze dne 20.12.2016 - Akční plán pro rok 2017 strategického plánu rozvoje městské části Praha 3

mailto:janac@praha3.cz


 

74 
 

vymezení cílové 
skupiny) 

Místo realizace Území MČ Praha 3 

Doba realizace 
(orientační 
harmonogram) 

03-10/2016 – proběhl Pilotní projekt  
Zahájení služby po ukončení výběrového řízení 01/2017, na dobu 4 let (2017-2021) 

Rozpočet AP-2017 Výdaje dosud 2017 2018 2019 Celkem 

 2 185 140 4 537 500   6 722 640 

 Příjmy dosud 2017 2018 2019 Celkem 

 0 0 0 0 0 

Aktivity plánované 
v roce 2017 

Zahájení služby po ukončení výběrového řízení na dodavatele služby 01/2017, na dobu 4 let (2017-2021) 

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 Záměr schválen RMČ usnesením č. 584 z 10. 8. 2016. 

Cílový stav 

Cílem „Antigraffiti“ programu bude ochránit fasády domů před nevzhlednými čmáranicemi a zamezit opakujícímu poškozování 
majetku. Budou podepsány smlouvy mezi MČ Praha 3 a vlastníky nemovitostí. Na základě podané informace o škodě bude fasáda 
nemovitosti vybraným dodavatelem služby odstraněna. Odstranění graffiti bude respektovat původní stav a vzhled fasády 
nemovitosti. 

Aktuální stav Probíhá zpracování zadání výběrového řízení na dodavatele služby. 

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 majetek spoluobčanů - vlastníků objektů, firem či organizací. 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 zcela jistě i návštěvníci Prahy 3. Služba 
zvyšuje estetickou hodnotu městské části. 

Místo realizace Celá Praha 3 (nemovitosti zapojené do projektu)  

Doba realizace 
(orientační 
harmonogram) 

Q1 2017 výběrové řízení.  
Q2-Q4 2017 realizováno průběžné čištění.  
Další vývoj projektu dle vyhodnocení úspěšnosti v roce 2017.  

Rozpočet AP-2017 Výdaje dosud 2017 2018 2019 Celkem 

  7 000 000 7 000 000 7 000 000 21 000 000 
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 Příjmy dosud 2017 2018 2019 Celkem 

      

Aktivity plánované 
v roce 2017 

Výběr dodavatele. Uzavření smlouvy s dodavatelem. Uzavření smluv s vlastníky nemovitostí. Realizace čištění.   

Poznámky (další zdroje 
financování apod.) 
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Číslo 
záměru: 73 Název:  Vydání doporučujících kritérií etického kodexu pedagoga školy zřízené MČ Praha 3 
Odbor (garant, kontakty) 

Odbor školství, Mgr. Jana Vargová, janav@praha3.cz, 
tel.: 222 116 357 

Předkladatel (zodpovědný 
radní, RMČ) 

Mgr. Jaroslava Suková (školství) 

Výchozí stav 
V demokratické společnosti mají etické kodexy silnou tradici. Nejde sice o zákonnou normu, přesto se jí různé profesní komunity 
řídí. Kodexem by si učitelská veřejnost ochránila čest své profese jako celku a zvýšila by se prestiž pedagogů v očích veřejnosti. 

Cílový stav Vydání doporučujících kritérií etického kodexu. 

Aktuální stav 
V současné době jen nízké procento škol Prahy 3 v rámci svých interních předpisů řeší etické a profesionální postoje svých 
pedagogů. 

Přínosy a náklady po 
realizaci 

Jednoznačným přínosem bude pomoc ředitelům na základě doporučených kritérií zpracovat etický kodex na podkladu vlastních 
podmínek. 

Přínos nefinanční Uvědomění si nutnosti profesionálního přístupu ve všech činnostech učitele. 

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 

Vazba na vize a cíle, 
případně opatření 
koncepce Smart City 

Bez vazby na SC 

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

Učitelé mateřských a základních škol musí z hlediska svého povolání zachovávat vždy korektní a profesionální přístup. Ne vždy se 
tak daří a mnohdy nastávají situace, kdy by jednoznačně stanovená pravidla mohla pomoci v řešení. 

Místo realizace Školy MČ Praha 3. 

Doba realizace 
(orientační 
harmonogram) 

Leden – únor 2017. 

Rozpočet AP-2017 Výdaje dosud 2017 2018 2019 Celkem 

  Bezrozpočtová akce     

 Příjmy dosud 2017 2018 2019 Celkem 
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Aktivity plánované v roce 
2017 

Vydání doporučujících kritérií a sumarizace vnitřních předpisů škol. 

Poznámky (další zdroje 
financování apod.) 
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Číslo 
záměru: 74 Název:  Vytvoření metodických center  
Odbor (garant, kontakty) 

Odbor školství, Mgr. Jana Vargová, janav@praha3.cz, 
tel.: 222 116 357 

Předkladatel (zodpovědný 
radní, RMČ) 

Mgr. Jaroslava Suková (školství) 

Výchozí stav 
Z dotazníkového šetření ředitelů mateřských a základních škol Prahy 3 vyplynul požadavek vytvořit metodické centra pro různé 
oblasti výuky. 

Cílový stav 

Cílem je vytvoření metodických center se stanovením garanta. Metodická centra a jejich struktura bude definována v MAP 
vzdělávání Praha 3 (projekt financovaný z OP VVV). 
Pracovní skupina MAP pro základní školy zpracuje přehled oborů vhodných pro zřízení metodického centra. Předpokládají se centra 
zaměřená na jednotlivé vzdělávací oblasti a průřezová témata. Plán činnosti včetně termínů bude organizovat pověřená základní 
škola, která vzejde z dotazníkového šetření. Vedením centra bude pověřen pedagogický pracovník školy. Program každého centra 
bude záviset na potřebách škol, ve kterých se daný předmět vyučuje. Pedagogové budou mít možnost výměny zkušeností, nabídku 
DVPP pro pedagogy a návrhy inovativních postupu ve výuce.   
Centrum dále využije možností stávajících škol tak, aby došlo k snížení rozpočtových nákladů. Metodická centra budou propojena 
v rámci MAP k činnosti znalostní databáze www.skolypraha3.cz. 

Aktuální stav Ředitelé škol Prahy 3 byli dotazníkem požádáni o stanovisko k vytvoření konkrétních metodických center.  

Přínosy a náklady po 
realizaci 

V jednotlivých centrech budou mít učitelé příležitost výměny zkušeností, doporučení pozitivních činností, spolupracovat na různých 
projektech. 

Přínos nefinanční Zdůraznění podpory a spolupráce se zřizovatelem a pomoc ředitelů a pedagogům při dalším sebevzdělávání. 

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 

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 
MAP OPVVV:  Místní akční plán 

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

Vytvoření metodických center vychází z požadavků ředitelů. Metodická centra budou centra vzdělanosti, výměny znalostí a 
zkušeností.  
Cílová skupina: pedagogové všech škol zřízených MČ Praha 3. 

Místo realizace Školy MČ Praha 3. 
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Doba realizace 
(orientační 
harmonogram) 

Podzim 2016 – dotazníkové šetření, stanovení oborů 
2017 – stanovení garantů, zpracování plánů, realizace v rámci škol 

Rozpočet AP-2017 Výdaje dosud 2017 2018 2019 Celkem 

  60 000   60 000 

 Příjmy dosud 2017 2018 2019 Celkem 

  0   0 

Aktivity plánované v roce 
2017 

Stanovení konkrétních metodických center, zpracování plánů a realizace.  

Poznámky (další zdroje 
financování apod.) 
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Číslo 
záměru: 75 Název:  Webový portál www.skolypraha3.cz jako podpůrný nástroj MAP a Smart Cities 
Odbor (garant, 
kontakty) 

Milan Hausner Ing. (oddělení školství, odbor školství)  
hausner.milan@praha3.cz 

Předkladatel (zodpovědný 
radní, RMČ) 

Mgr. Jaroslava Suková (školství) 

Výchozí stav 
Veškeré materiály, které byly publikovány školami, byly zveřejňovány se značným zpožděním na oficiálním webu www.praha3.cz. 
Sdílení příspěvků bylo omezené a málo dostupné 

Cílový stav 

Otevřená webová aplikace podporující vytvoření znalostní databáze metodických materiálů, případových studií, příkladů dobré 
praxe pro potřeby všech škol městské části Praha 3. Souběžně bude k dispozici intranetová struktura pro sdílení zásadních 
dokumentů a komunikaci. Jsou zřízeny komunikační skupiny pro školy a pro školní jídelny a jsou cílevědomě využívány. Webová 
aplikace je v testovacím režimu, průběžně se mění kategorie a nastavení.  V období do března 2017 budou rozšířena přístupová 
práva o členy MAP a dále bude vznikat znalostní databáze.  Plná funkčnost portálu se očekává na konci roku 2018. 

Aktuální stav 

Webová aplikace je funkční, umožňuje školám si obsah webu samostatně spravovat a dále poskytuje intranetový přístup do  úložiště 
včetně sdílení zásadních dokumentů. Je připravena struktura pro zahájení projektu MAP. 
Portál je ve zkušebním režimu, od prosince 2016 k dispozici na stránkách Prahy 3. Připomínky a náměty na zlepšení se budou 
postupně zpracovávat.   

Přínosy a náklady po 
realizaci 

Web je spravován přímo odborem školství, náklady jsou pouze v úrovni základní editace. Portál je uživatelsky přívětivý, otevřený a 
dostupný jak veřejnosti, tak pracovníkům škol, stejně tak jako zákonným zástupcům žáků. Pro vnitřní komunikaci slouží uzavřená 
část portálu.  

Přínos nefinanční 
Systémové využívání digitálních technologií v administrativě, rozvoj e-skills u zaměstnanců příspěvkových organizací, rozvoj 
moderních komunikačních platforem 

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 

Sdílený uživatelský prostor pro školské pracovníky, informační server pro veřejnost, přehledná aplikace vhodná nejen pro počítače, 
ale také pro zákonné zástupce žáků. Průpravný krok pro vytvoření softwarové podpory například pro zápisy do základních a 
středních škol prostřednictvím uceleného rozhraní.  
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(cíle a přínosy realizace, 
vymezení cílové skupiny) 

Místo realizace MČ Praha 3 

Doba realizace 
(orientační 
harmonogram) 

2016 – realizace portálu, testovací verze 
2017-2018 – testovací režim, změny dle potřeb uživatelů, rozšíření uživatelských práv o členy MAP a vznik znalostní databáze 
Portál bude vyvíjen po dobu projektu MAP (do konce roku 2018), následně pak prostor pro další sdílení.  

Rozpočet AP-2017 Výdaje dosud 2017 2018 2019 Celkem 

 20 000 Kč 50 000  (MAP) 50 000  (MAP) 20 000 140 000 

 Příjmy dosud 2017 2018 2019 Celkem 

      

Aktivity plánované 
v roce 2017 

Rozvoj funkcionalit portálu a plné využití této aplikace pro MAP.  Zvyšování povědomí o elektronické podpoře vzdělávání. 

Poznámky (další zdroje 
financování apod.) 

Poznámka OO: bude financováno jako aktivita součástí MAP 
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Číslo záměru: 76 Název:  Vydání literárních pracovních listů pro 2. stupeň základních škol Prahy 3 
Odbor (garant, kontakty) 

Odbor školství, Mgr. Jana Vargová, janav@praha3.cz 
tel.: 222 116 357 

Předkladatel (zodpovědný 
radní, RMČ) 

Mgr. Jaroslava Suková (školství) 

Výchozí stav 
Jedním z hlavních cílů základního vzdělávání je rozvíjení čtenářské gramotnosti a pozitivní postoje ke čtení. Radnice Prahy 3 usiluje 
o zlepšení současné stavu. 

Cílový stav 
Žáci 2. stupně základní škol obdrží pracovní listy s úryvky z deseti knih a úkoly a náměty na další práci s textem z různých oblastí 
literatury. 

Aktuální stav 
Rada MČ Prahy 3 usnesením č. 648/2016 souhlasila s projektovým záměrem pracovních listů s pracovním názvem: Čtení do lavic a 
laviček 

Přínosy a náklady po 
realizaci 

Přínosem bude jednak pomoc učitelům českého jazyka interaktivní formou motivovat děti ke čtení. Kromě nákladů na vydání 
publikace bude projekt představovat náklady na honoráře (odměny) přispěvovatelů, editora, korektora. 

Přínos nefinanční Přispění k rozvoji čtenářské gramotnosti a vzbuzení zájmu o literaturu různých žánrů 

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 

Bez vazby na SC 

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

Projektový záměr pracovních listů s literární tématikou je v souladu s cíli evropského operačního programu Výzkum, vývoj a 
vzdělávání, do kterého je MČ Praha 3 zapojena. 

Místo realizace Celé území MČ Praha 3. 

Doba realizace 
(orientační 
harmonogram) 

Přípravy byly zahájeny v září 2016 (zpracování projektového záměru, předložení RMČ, zpracování obsahu, zajištění personálního 
obsazení). Publikace by měla být dokončena a distribuována v srpnu 2017.  

Rozpočet AP-2017 Výdaje dosud 2017 2018 2019 Celkem 

  150 000   150 000 
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 Příjmy dosud 2017 2018 2019 Celkem 

      

Aktivity plánované v roce 
2017 

Zpracování textů, korektury, výběr fotografií – ilustrací, výběr tiskárny, tisk, distribuce. 

Poznámky (další zdroje 
financování apod.) 
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Číslo 
záměru: 01 Název: Rekonstrukce budovy na malometrážní byty - Bořivojova 27 
Odbor (garant, 
kontakty) 

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

Předkladatel (zodpovědný 
radní, RMČ) 

MgA Ivan Holeček (investice) 

Výchozí stav 
Činžovní dům v havarijním stavu 
Čtyřpodlažní řadový činžovní dům v blokové zástavbě s jedním podzemním podlažím a nižší dvorní nebytový objekt o dvou 
nadzemních podlažích je v současné době vyklizen a ve špatném technickém stavu. 

Cílový stav 

Bytový dům o 26 bytech 
Projekt se skládá z přestavby bytového domu a objektu ve dvorním traktu na malometrážní byty. Při přestavbě budou v maximální 
míře zachovány dobové architektonické prvky. Z domu zůstane obvodové zdivo, konstrukce schodiště a nosné zdi. Stropy a krovy 
budou nové, vzhledem ke špatnému stavu dřevěných trámů.  
Po přestavbě získá městská část Praha 3  690 m2 bytových ploch v uličním objektu a 580 m2 bytových ploch ve dvorním objektu. V 
celém objektu bude vybudováno 26 malometrážních bytů, včetně jednoho bezbariérového pro potřeby sociálního a startovacího 
bydlení. Byty 1+1 až 2+1 budou vybaveny sociálním zařízením, v každém objektu bude zbudována samostatná kotelna, v hlavním 
pak výtah se šesti stanicemi. 

Aktuální stav Stavba probíhá 

Přínosy a náklady po 
realizaci 

Malometrážní byty radnice bude využívat především pro potřeby sociálního, startovacího a ústupového bydlení. Očekávané příjmy 
z nájemného budou pokrývat provozní náklady a fond oprav. 

Přínos nefinanční Nabídka malometrážních bytů pro sociální, startovací a ústupové bydlení; Rekonstrukce domu ve vlastnictví obce 

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) 

Dům ve vlastnictví obce je v havarijním stavu a jeho rekonstrukce je nutná. Přestavba zajistí 26 malometrážních bytů, z toho jeden 
bezbariérový, vybavených sociálním zařízením a v hlavní budově přístupných výtahem.  
Cílovou skupinou jsou: Nájemníci z vhodných cílových skupin (mladé rodiny, klienti odboru sociální péče, senioři bydlící ve velkých 
bytech) 

Místo realizace Bořivojova 27, Praha 3 
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Doba realizace 
(orientační 
harmonogram) 

zahájení realizace 04. 2016 do 04. 2017 

Rozpočet AP-2017 Výdaje dosud                                       2017 2018 2019 Celkem 

  28 000 000   61 700 000     89 700 000  

 Příjmy dosud 2017 2018 2019 Celkem 

      

Aktivity plánované 
v roce 2017 

Dokončení stavby, kolaudace 

Poznámky (další zdroje 
financování apod.) 

Financováno pouze MČ Praha 3. Vybavení kuchyní – 1 000 000 Kč 
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Číslo 
záměru: 04 Název:  Chodníkový program – obnova povrchu chodníků 
Odbor (garant, kontakty) 

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

Předkladatel (zodpovědný 
radní, RMČ) 

Mgr. Lucie Vítkovská (doprava) 

Výchozí stav Chodníky ve špatném až havarijním stavu. 

Cílový stav Nově vydlážděné chodníky. 

Aktuální stav Probíhá výběrové řízení na dodavatele 

Přínosy a náklady po 
realizaci 

MČ přispívá TSK na základě uzavřené smlouvy – spolufinancuje chodníkové mozaiky v majetku HMP. 

Přínos nefinanční Zlepšení bezpečnosti chodců a kultivace veřejného prostoru. 

Vazba na cíle 
Strategického plánu 
rozvoje MČ P3 

Cíl 3:Koncepční a trvale udržitelné řešení dopravy, životního prostředí a veřejného prostoru 
PÚ08:Technická infrastruktura a šetrné nakládání s přírodními zdroji 
A08-1: Technická infrastruktura 

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) 

Kvalitní prostředí pro občany a návštěvníky Prahy 3, zlepšování kvality veřejného prostoru, podpora chodců. Cílovou skupinou 
jsou občané a návštěvníci MČ Praha 3.  

Místo realizace 
Černínova 1-3, Domažlická 6-10, 13-15, Ondříčkova 11-17, Strážní 2-4, Roháčova 62-66, Domažlická 16-20, Šrobárova, Pod Jarovem 
13-15, Mezi Domky 9-11, Na Rovnosti 9-11 

Doba realizace 
(orientační 
harmonogram) 

2015 - 2019 

Rozpočet AP-2017 Výdaje dosud 2017 2018 2019 Celkem 

 20 000 000 10 000 000 5 000 000 5 000 000 40 000 000 

 Příjmy dosud 2017 2018 2019 Celkem 

      

Příloha č.1 usnesení č.249 ze dne 20.12.2016 - Akční plán pro rok 2017 strategického plánu rozvoje městské části Praha 3



 

88 
 

Aktivity plánované v roce 
2017 

Oprava vybraných chodníků. 

Poznámky (další zdroje 
financování apod.) 

 

 

Příloha č.1 usnesení č.249 ze dne 20.12.2016 - Akční plán pro rok 2017 strategického plánu rozvoje městské části Praha 3



 

89 
 

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. 

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-2017 Výdaje dosud 2017 2018 2019 Celkem 

  665 000   1 500 000  108 000 000   90 000 000  200 165 000 
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 Příjmy dosud 2017 2018 2019 Celkem 

      

Aktivity plánované v roce 
2017 

Zahájení stavby, částečná realizace. 

Poznámky (další zdroje 
financování apod.) 

Pozn. OO: možné částečné spolufinancování z MHP. Výdaje v roce 2017 na projektovou dokumentaci. 
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Číslo 
záměru: 07 Název:  Rekonstrukce budovy pro potřeby úřadu MČ – Lipanská 7 
Odbor (garant, kontakty) 

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

Předkladatel (zodpovědný 
radní, RMČ) 

MgA. Ivan Holeček (investice) 

Výchozí stav 

Vystěhovaný bytový dům ve špatném technickém stavu. 
Objekt se nachází na nároží ulic Lipanská a Seifertova a jeho vznik je datován kolem roku 1910. Objekt má 6 nadzemních a jedno 
podzemní podlaží. Je zděný z cihel, má dva podélné zalomené trakty s vřetenovým kamenným schodištěm. V suterénu a přízemí 
jsou stropy vynášeny klenbou, v ostatních podlažích jsou stropy trámové. Objekt je zastřešen šikmou střechou s krytinou z dvojité 
keramické bobrovky. V objektu bylo 9 bytových jednotek přístupných z pavlače, která je zasklena nepůvodním fasádním systémem, 
jehož stav i funkce je nevyhovující. Nosná konstrukce pavlače je také nepůvodní a byla rekonstruována před cca 30 až 40 lety. V 
přízemí je jedna nebytová jednotka, která má samostatný vstup ze Seifertovy ulice. V současné době je objekt vyklizen a připraven 
k rekonstrukci. 

Cílový stav 

Administrativní budova pro potřeby úřadu MČ. 
Rekonstrukce a změna využití je jednou ze součástí záměru soustředit všechna pracoviště úřadu do propojeného traktu budov 
na Havlíčkově náměstí a v Lipanské ulici, a tím zjednodušit a zrychlit styk občanů s radnicí a úřadem MČ. 
Bude provedena celková rekonstrukce, jejíž rozsah je dán špatným technickým stavem objektu a změnou využití. Dojde k dvorní 
přístavbě výtahu, sociálních zařízení a teras pro propojení s vedlejší budovou úřadu. 
Po přestavbě bude objekt bezbariérový, v jednotlivých podlažích s kancelářemi, zasedacími a školicími místnostmi, archivem a 
půdní vestavbou. V budově  vznikne 73 m2 skladovacích ploch, 306 m2 kanceláří, 86 m2 zasedacích místností. Společné prostory, 
soc. zařízení, kuchyňky, kotelna, chodby, výtah atd bude mít cca 318 m2. Budou vyměněna okna a provedena nová konstrukce 
stropů, položeny nové rozvody sítí a umístěna nová kotelna. 
V nově rekonstruovaném objektu budou umístěny odbory – Kultury, Vnějších vtahů a komunikace, a personální odd. 

Aktuální stav Stavba zahájena. 

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 
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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 Lipanská 7, Praha 3 

Doba realizace 
(orientační 
harmonogram) 

07/2016 – 07/2017 

Rozpočet AP-2017 Výdaje dosud 2017 2018 2019 Celkem 

  8 450 000  27 000 000    35 450 000 

 Příjmy dosud 2017 2018 2019 Celkem 

      

Aktivity plánované v roce 
2017 

Realizace, včetně dokončení stavby. 

Poznámky (další zdroje 
financování apod.) 

20 000 000 - dokončení realizace, 7 000 000 - Stroje, přístroje a zařízení 
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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 dýchající atmosférou socialismu volá po 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. 1 varianta bude podrobněji rozpracována. 

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) 

2017 - Zpracování DUR, DSP – DVZ 
2018 – realizace, kolaudace 

Rozpočet AP-2017 Výdaje dosud 2017 2018 2019 Celkem 

 0 1 000 000 140 000 000  141 000 000 

 Příjmy dosud 2017 2018 2019 Celkem 

      

Aktivity plánované v roce 
2017 

Dokončení DSP-DVZ,  v roce 2017. Odhad celkových nákladů 141 mil. 

Poznámky (další zdroje 
financování apod.) 

Pozn. OO: Zvažuje se o možnost částečné realizace a prodání i s projektem. Případná realizace odhadem cca 140 000 000 Kč. 
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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, 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 pláště budov by po privatizaci byla kvůli velkému počtu vlastníků velmi obtížná. 

Cílový stav 
Cílem je dosáhnout výborných tepelně technických parametrů pláště budov (fasády, střecha) a výrazem i barevností fasád domy 
začlenit do charakteru žižkovské obytné zástavby. Z tohoto pohledu jsou nutné i úpravy parteru a vstupů do domů. 

Aktuální stav 
V objektech v ulici Jeseniova a Buková probíhá realizace, na objekty v ulicích Českobratrská, Sabinova a Rokycanova je podepsána 
SoD a probíhá příprava k zahájení prací začátkem roku 2017. Na objekt v ulici Roháčova probíhá výběrové řízení, v ulicích 
Ondříčkova a Táboritská probíhá inženýring pro stavební povolení. 

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 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 

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 
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Jeseniova, Ostromečská, Roháčova, Blahoslavova,  
Českobratrská, Sabinova, Rokycanova 
Táboritská 
Kubelíkova, Ondříčkova 

Doba realizace 
(orientační 
harmonogram) 

Blok - Jeseniova 15, 17, 19, 23, 25,                                                     -   09/2016 - 02/2017 
Blok - Jeseniova 27, 29, 31, 33, 35,                                                     -   09/2016 - 02/2017 
Blok - Jeseniova 37, 39, 41, Ostromečská 3, 5                                  -   09/2016 - 02/2017 
2 bloky - Buková 16, 18, 20, 22, 24,                                                    -   09/2016 - 01/2017 
Blok - Českobratrská 7, 9, 11, Sabinova 8, 10, Rokycanova 18       -  11/2016 - 05/2017 
Blok - Roháčova 34, 36, 38, 40, 42, 44                                               -  07/2017-01/2018 
Blok - Blahoslavova 2, 4, 6, 8, 10, Roháčova 30                                -  09/2017 - 03/2018   
Blok - Roháčova 46, 48 a Ostromečská 7, 9                                       -  10/2016 - 03/2018 
Blok - Ondříčkova 31, 33, 35, 37                                                          -  08 - 12/2017  
Blok - Táboritská 22, 24, 26                                                                  -  09/2017 - 03/2018  
Blok - Kubelíkova 60, 62, 64, 66                                                           - realizace v roce 2018, aktuálně se řeší soudní spor 

Rozpočet AP-2017 Výdaje dosud 2017 2018 2019 Celkem 

  119 157 600   273 338 400   252 000 000       644 496 000  

 Příjmy dosud 2017 2018 2019 Celkem 

      

Aktivity plánované v roce 
2017 

Blok - Jeseniova 15, 17, 19, 23, 25, (v návrhu rozpočtu 35,0 mil.) 
Blok - Jeseniova 27, 29, 31, 33, 35, (v návrhu rozpočtu 23,5 mil.) 
Blok - Jeseniova 37, 39, 41, Ostromečská 3, 5 (v návrhu rozpočtu 29,0 mil.) 
2 bloky - Buková 16, 18, 20, 22, 24, (v návrhu rozpočtu 3,5 mil.) 
Blok - Českobratrská 7, 9, 11, Sabinova 8, 10, Rokycanova 18 (85,6 mil. Kč) 
Blok - Roháčova 34, 36, 38, 40, 42, 44 (82,0 mil. Kč) 
Blok - Blahoslavova 2, 4, 6, 8, 10, Roháčova 30 (20,0 mil. Kč) 
Blok - Roháčova 46,48, a Ostromečská 7,9 (15,0 mil) 
Blok - Ondříčkova 31, 33, 35, 37 (59,0 mil. Kč) 
Blok - Táboritská 22, 24, 26 (45,0 mil. Kč) 

Poznámky (další zdroje 
financování apod.) 

Z důvodu průtahů s výběrovými řízeními bylo v rámci investic do rekonstrukce uvedených panelových domů v roce 2016 
investováno 99,0 mil. Kč (údaje jsou připsány u jednotlivých akcí).  
V roce 2017 je předpoklad investování do rekonstrukce uvedených domů 273,338 mil. Kč.  U domů 60,62,64,66  ulici Kubelíkova, 
jejichž rekonstrukce se plánuje na rok 2018 zhruba ve výši 92 mil. Kč, je veden soudní spor s majitelem sousedního objektu. MČ 
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Praha 3 se snaží situaci aktivně řešit. V tabulce nejsou dále uvedeny a zahrnuty opravy 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. 
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Číslo 
záměru: 14 Název: MŠ Buková 26 - zařízení jeselského typu 
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 

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, vyřizuje se 
inženýring. 

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-2017 Výdaje dosud 2017 2018 2019 Celkem 

  1 000 000 37 000 000  38 000 000 

 Příjmy dosud 2017 2018 2019 Celkem 
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Aktivity plánované v 
roce 2017 

Zhotovení PD, uzemní řízení, stavební povolení. 

Poznámky (další zdroje 
financování apod.) 
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Číslo 
záměru: 15 Název: ZŠ V Zahrádkách – rekonstrukce kuchyně a vestavba sauny 
Odbor (garant, 
kontakty) 

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

Předkladatel (zodpovědný 
radní, RMČ) 

MgA Ivan Holeček (investice) 

Výchozí stav Prostorově, hygienicky a vybavením nevyhovující školní kuchyně  

Cílový stav 

Školní kuchyně s jídelnou a v suterénu a vestavěná sauna pro potřeby ZŠ a MŠ. Nová kuchyně bude mít navýšenou kapacitu na 
vaření jídel. Kapacita výdeje jídel se musí zvýšit z důvodů dokončené stavby nové MŠ, kde byla zvýšena kapacita dětí, pro které 
kuchyně vaří. Sauna bude jako náhrada za sauna z MŠ Buková a novou saunu budou mít možnost využívat i děti z ostatních MŠ a ZŠ 
na Praze 3. 

Aktuální stav Stavba zahájena 

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 
Cíl 4: Praha 3 jako centrum vzdělanosti, aktivní veřejnosti a kultury 
PÚ02: Zvýšení kvality bydlení a souvisejících služeb 
PÚ05: Posílení pozice Prahy 3 jako centra vzdělanosti 
A02-1: Rozvoj obytných funkcí území Prahy 3 
A05-1: Podpora systému vzdělávání 

Vazba na vize a cíle, 
případně opatření 
koncepce Smart City 

Bez vazby na SC 

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

Kuchyň v základní škole je malá a nevyhovující z hlediska hygienických předpisů. Sauna bude zřízena jako náhrada za původní saunu 
v MŠ Buková, kam se již v nové stavbě z kapacitních důvodů nevejde. MŠ Buková byla zřizovací listinou předána do správy ZŠ a MŠ 
Jarov. 

Místo realizace ZŠ V Zahrádkách 48/1966, Praha 3 

Doba realizace 
(orientační 
harmonogram) 

2016 – projektová příprava a zahájení stavby 
2017 – dokončení stavby, kolaudace 
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Rozpočet AP-2017 Výdaje dosud 2017 2018 2019 Celkem 

 3 000 000 38 000 000   41 000 000 

 Příjmy dosud 2017 2018 2019 Celkem 

      

Aktivity plánované v 
roce 2017 

Dokončení stavby, kolaudace 

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 Probíhá územní řízení, řeší se inženýring.  

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 

Doba realizace 
(orientační 
harmonogram) 

2017 – projektová příprava, výběr zhotovitele 
2018 – realizace, kolaudace 

Rozpočet AP-2017 Výdaje dosud 2017 2018 2019 Celkem 

  0 1 000 000 25 000 000  26 000 000 

 Příjmy dosud 2017 2018 2019 Celkem 
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Aktivity plánované v 
roce 2017 

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

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, Jureček  

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. 

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, který je pronajat 
občanskému sdružení PRO AERO. 

Místo realizace Biskupcova 31 

Doba realizace 
(orientační 
harmonogram) 

2016-17 – projektová příprava, výběr zhotovitele 
2017 – získání SP, výběr zhotovitele 
2018 - realizace 

Rozpočet AP-2017 Výdaje dosud 2017 2018 2019 Celkem 

 1 700 000 500 000 14 500 000  16 700 000 

 Příjmy dosud 2017 2018 2019 Celkem 
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Aktivity plánované v 
roce 2017 

Vypracování projektu a získání stavebního povolení v roce 2017, vysoutěžení zhotovitele, zahájení stavby až v roce 2018. 

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 

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, zahájení projektové přípravy 
2018 – územní řízení, stavební povolení, výběr zhotovitele 
2019 – výběr zhotovitele, zahájení stavby (dokončení stavby se předpokládá v roce 2021)  

Rozpočet AP-2017 Výdaje dosud 2017 2018 2019 Celkem 

 2 000 000 1 000 000 1 000 000 1 000 000 5 000 000 

 Příjmy dosud 2017 2018 2019 Celkem 
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Aktivity plánované v roce 
2017 

Z dokončených architektonických studií bude vybrán nejvhodnější záměr. Bude zahájena projektová příprava. 

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: 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 

Na objekt občerstvení v parku na Parukářce byl vydán demoliční výměr, který musí radnice respektovat. Občerstvení v parku je 
velmi oblíbené a WC v jeho blízkosti velmi potřebné.  
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 
V parku Parukářka je vybudováno nové kvalitní bezbariérové veřejné WC a nerušící budova nového občerstvení, která organicky 
zapadne do prostoru parku. 

Aktuální stav 
V roce 2015 byla projednána DÚR (Ateliér ing. arch. Kuzemenský). V roce 2016 bylo zahájeno územní řízení, bude dokončeno v roce 
2017 vydáním ÚR. Projekt poté 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. 
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Místo realizace Žižkov, Vrch sv. Kříže, park na Parukářce 

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-2017 Výdaje dosud 2017 2018 2019 Celkem 

 700 000 500 000  14 300 000  15 500 000 

 Příjmy dosud 2017 2018 2019 Celkem 

      

Aktivity plánované v roce 
2017 

Dokončení územního řízení, vydání ÚR - OÚR, následně předání OTSMI – DSP a získání SP, zhotovení realizační dokumentace a 
zadání stavby 

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. 

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.  
Studie proveditelnosti se zpracovává v průběhu roku 2016. 

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-2017 Výdaje dosud 2017 2018 2019 Celkem 

 300 000   10 000 000 10 300 000 

 Příjmy dosud 2017 2018 2019 Celkem 

      

Aktivity plánované v roce 
2017 

Dokončení studie proveditelnosti 04/ 2017, bude zahájeno zpracování DÚR. 

Poznámky (další zdroje 
financování apod.) 

Pozn. OO: Akci by měl v realizační fázi převzít OTSMI. 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 stane předmětem připravované architektonické soutěže. 
Kvůli personálním změnám na IPR se 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-2017 Výdaje dosud 2017 2018 2019 Celkem 

 0 500 000  10 000 000 10 500 000 

 Příjmy dosud 2017 2018 2019 Celkem 

      

Aktivity plánované v roce 
2017 

Předpokládaná příprava a vypsání architektonické soutěže na červen 2017 a dokončení soutěže. 

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. 

 

Příloha č.1 usnesení č.249 ze dne 20.12.2016 - Akční plán pro rok 2017 strategického plánu rozvoje městské části Praha 3



 

115 
 

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.   

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. 

Příloha č.1 usnesení č.249 ze dne 20.12.2016 - Akční plán pro rok 2017 strategického plánu rozvoje městské části Praha 3



 

116 
 

(cíle a přínosy realizace, 
vymezení cílové skupiny) 

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

Doba realizace 
(orientační 
harmonogram) 

1.1.2017 - vydání ÚR, SP  pro projekt investora WH Estate, 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-2017 Výdaje dosud 2017 2018 2019 Celkem 

 0 600 000 500 000 2 000 000 3 100 000 

 Příjmy dosud 2017 2018 2019 Celkem 

      

Aktivity plánované v roce 
2017 

Dokončení DÚR investora WH Estate v roce 2016, vydání ÚR se předpokládá v roce 2017. vydání ÚR je ohroženo odvoláním 
některých účastníků.  
V roce 2017 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 jejíž 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 má vzniknout pomník básníka Jaroslava Seiferta. 

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

Aktuální stav 
Po dohodě s vlastníkem sousední parcely proběhlo položení základního kamene pro pomník nositele Nobelovy ceny básníka 
Jaroslava Seiferta Kompletní pomník byl dokončen v roce 2016. Schodiště zatím dále chátrá. IPR bude zpracovávat studii 
proveditelnosti Táboritské ulice vč. nového schodiště a rampy. Tato studie bude dokončena 2017. 

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) 

2016 -  realizace umístění pomníku 
2017 – studie proveditelnosti Táboritské ulice vč. nového schodiště a rampy (IPR) - dokončena 2017, zahájení prací na DÚR 
2018 – práce na DSP, realizační dokumentaci 
2019 - realizace 

Rozpočet AP-2017 Výdaje dosud 2017 2018 2019 Celkem 

 0 0 0 8 000 000 8 000 000 

 Příjmy dosud 2017 2018 2019 Celkem 

      

Aktivity plánované v roce 
2017 

2017 – dokončení studie proveditelnosti IPR (předstupeň DÚR), zahájení prací na DÚR (IPR) 

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. 
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: 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 
Je zadána dokumentace k územnímu řízení architektonickému ateliéru Opočenský Valouch. Jedná se o převodech majetku s hl. m. 
Prahou a s České dráhy, a.s. Tyto nabraly zpoždění kvůli vyjasňování vlastnictví podzemní stavby podchodu pod cyklostezkou. 

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 
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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.  
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, případné získání pozemků, zpracování DSP, realizační dokumentace 
2018 - realizace 

Rozpočet AP-2017 Výdaje dosud 2017 2018 2019 Celkem 

  586 900   1 300 000 14 413 100  0  16 300 000 

 Příjmy dosud 2017 2018 2019 Celkem 

      

Aktivity plánované v roce 
2017 

Dokončení DÚR v roce 2017. Případné získání pozemků v roce 2017 (ale variantou je i je i případný odkup pozemků až po 

realizaci projektu), zpracování DSP, realizační dokumentace. 
Poznámky (další zdroje 
financování apod.) 

Náklady v roce 2017 jsou 0,5 mil Kč na PD přípravu, 0,8 mil. Kč na předpokládaný odkup pozemků. Variantou je i případný odkup 
pozemků až po realizaci projektu. 
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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 účastní dialogu s IPR a vlastníky pozemků s cílem vytvořit územní studii, která zajistí 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 Praha 3 a společnosti Central Group a.s. bude věnován pozemek a MŠ na něm zrealizovaná do vlastnictví MČ Praha 
3. 

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 
(cíle a přínosy realizace, 
vymezení cílové skupiny) 

Největší rozvojové území městské části, které navíc odstraňuje bariéru v území a propojuje čtvrti Žižkov, Jarov, Malešice a 
Vinohrady. 

Místo realizace Mezi ulicemi Jana Želivského, Malešická a U Nákladového nádraží. 
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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-2017 Výdaje dosud 2017 2018 2019 Celkem 

                                                                              

 Příjmy dosud 2017 2018 2019 Celkem 

      

Aktivity plánované v roce 
2017 

2017 - předpoklad uskutečnění urb.-architektonické soutěže na pozemek mimo vlastnictví společnosti Central Group a.s. Změna 
územního plánu alespoň pro památkově chráněný objekt NNŽ. 

Poznámky (další zdroje 
financování apod.) 

Další postup závisí na průběhu projednání změny územního plánu Z2600/00 a návazně i procesů zpracování a přijetí nového 
územního plánu. 
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 

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 
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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) 

1.1.2017 – 31.12.2017 – v případě pokynu k novelizaci návrhu cyklogenerelu, bude provedena. 
2018 – případné zahájení příprav jednotlivých realizací. 

Rozpočet AP-2017 Výdaje dosud 2017 2018 2019 Celkem 

 0 150 000   150 000 

 Příjmy dosud 2017 2018 2019 Celkem 

      

Aktivity plánované v roce 
2017 

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. 

Poznámky (další zdroje 
financování apod.) 

Cyklogenerel byl zpracován již v roce 2013, ale doposud nebyl schválen RMČ Praha 3, ani jasně definováno, zda jak jej přepracovat. 
V roce 2015/2016 nedošlo k žádné revizi a výdaje tak byly nulové. 
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Číslo 
záměru: 27 

Název:  Instalace cyklostojanů na 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 Usnesení RMČ P3 č.610 ze dne 17.10.2012 k bezplatnému dodání a montáži cyklostojanů od TSK HMP 
Vybavenost infrastrukturou pro cyklisty je v celém hlavním městě nedostatečná. Jedním z předpokladů podpory cyklistické 
dopravy je možnost bezpečně zaparkovat jízdní kolo. MHMP nabídl městským částem zdarma dodání a montáž cyklostojanů, 
pokud vyberou místa a připraví dokumentaci pro jejich umístění. 

Cílový stav V ideálním případě jsou cyklostojany rozmístěny poblíž všech významných cyklistických tahů, u všech významných veřejných 
budov (budovy úřadu MČ, pošty, knihovny, školy apod.), a v místech rekreace a sportovních i kulturních zařízení. 

Aktuální stav MČ připravuje projektovou dokumentaci. V současné době je instalováno 96 cyklostojanů na 32 lokalitách. Celkem bylo 
vytipováno cca 100 lokalit. V roce 2012 bylo instalováno 19 cyklostojanů na 4 lokalitách. Ke konci 2013 bylo již realizováno 77 
stojanů na dalších 28 lokalitách. V roce 2014 byl návrh rozšířen o dalších 17 míst a předán TSK, která je kvůli nedostatku 
financování nerealizovala. V roce 2015 bylo přislíbeno financování jak stojanů z roku 2014 (44 stojanů), tak nových míst 
vytipovaných pro rok 2015 (49 stojanů). Do konce roku 2016, dle příslibu TSK, bude zrealizováno (tj. stojany z let 2014/2015). 
V roce 2016 byla podána žádost na HMP o umístění 26 dalších cyklostojanů. MČ předpokládá jejich umístění ze strany TSK v roce 
2017. 
Stojany se objednávají každoročně, dle zaslané nabídky (UMCP3 056392/2011, ze dne 12.9. 2011) 
MHMP, Komise RHMP pro cyklistickou dopravu, koordinátor rozvoje cyklodopravy Ing. Pavel Polák  

Přínosy a náklady po 
realizaci 

Náklady na pořízení cyklostojanů nese HMP, dodání a montáž zajišťuje TSK. 

Přínos nefinanční Rozmístění cyklostojanů zlepšuje podmínky pro větší využívání cyklistické dopravy na území naší MČ i možnosti rekreačního 
cyklosportu. Snižuje tak objem individuální automobilové dopravy a přispívá k zlepšení zdraví obyvatel.  

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 

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) 

Příloha č.1 usnesení č.249 ze dne 20.12.2016 - Akční plán pro rok 2017 strategického plánu rozvoje městské části Praha 3



 

128 
 

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 zlepšování podmínek pro cyklisty, tedy nejen 
výstavbu cyklostezek a vyznačování cyklistických tras, ale i vhodný mobiliář. 
Cílovou skupinou jsou cyklisté – jak obyvatelé, tak návštěvníci MČ P3. 

Místo realizace Na území MČ Praha 3 je vytipováno cca 100 lokalit. Všechny vybudované budou postupně prezentovány na cyklomapě MČ Praha 
3 (www.Praha3.cz) 

Doba realizace 
(orientační 
harmonogram) 

2016 – příslib TSK k realizaci stojanů z let 2014-2015, MČ podala žádost o umístění dalších 26 stojanů 
2017 – umístění 26 stojanů TSK 

Rozpočet AP-2017 Výdaje dosud 2017 2018 2019 Celkem 

      

 Příjmy dosud 2017 2018 2019 Celkem 

      

Aktivity plánované v roce 
2017 

Do konce roku 2016 budou umístěny cyklostojany plánované pro roky 2014/2015 (93 cyklostojanů). 
V roce 2017 budou umístěny cyklostojany z podané žádosti v roce 2016 (26 ks) 

Poznámky (další zdroje 
financování apod.) 
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Číslo 
záměru: 28 

Název:  HUB – 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, momentálně se prověřuje využití objektu jako kanceláře, konferenčními 
sály různých velikostí pro pořádání seminářů a workshopů.  

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 
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-2017 Výdaje dosud 2017 2018 2019 Celkem 

 919 600 1 500 000 1 500 000 1 000 000 4 919 600 

 Příjmy dosud 2017 2018 2019 Celkem 

      

Aktivity plánované v roce 
2017 

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). 

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. 
Pozn. OO: Projektový záměr není zatím v PIA, ani v návrhu rozpočtu. Realizační část převezme OTSMI. 
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Číslo 
záměru: 54 Název:  Koncepce Praha 3 – dobré místo pro život 

Odbor (garant, kontakty) 
Odbor vnějších vztahů a komunikace, Mgr. Tomáš 
Čekal, vedoucí odboru 

Předkladatel (zodpovědný 
radní, RMČ) 

Ing. Vladislava Hujová (vztah k veřejnosti) 

Výchozí stav Praha 3 se zabývá propagací aktivit MČ Praha 3, ale nemá ucelenou koncepci. 

Cílový stav 

Praha 3 má koncepci propagace aktivit MČ Praha 3, jejímž cílem je propagace a přiblížení poskytovaných služeb MČ Praha 3 
občanům Prahy 3 vhodnými marketingovými nástroji a PR aktivitami. Motto koncepce a její prezentace občanům zní: Praha 3 – 
dobré místo pro život.  
Popis koncepce  - MČ Praha 3 chce předložit občanům ucelenou koncepci, jejímž záměrem je zvýšení informovanosti o aktivitách 
a poskytovaných službách, které MČ Praha 3 nabízí. Jedním z nástrojů je i posílení informovanosti prostřednictvím sociálních sítí, 
podpora nejenom tradičních, ale i nově vznikajících kulturních a společenských akcí. Dlouhodobě se snažíme o představení naší 
městské části, jako dobrého místa pro život.  

Aktuální stav Příprava uceleného konceptu k marketingovým a PR aktivitám – přiblížení poskytovaných služeb občanům Prahy 3. 

Přínosy a náklady po 
realizaci 

Přínosem bude lepší informovanost o dostupných službách pro občany Prahy 3. 

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 

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: 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 
6.1 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-2017 Výdaje dosud 2017 2018 2019 Celkem Výdaje dosud 

       

 Příjmy dosud 2017 2018 2019 Celkem Příjmy dosud 

       

Aktivity plánované v roce 
2017 

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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Číslo záměru: 62 Název:  Poradenské centrum odboru živnostenského 
Odbor (garant, kontakty) 

Odbor živnostenský: Bc. Radek Šáfr, tel.: 222 
116 419, mail: radeks@praha3.cz 

Předkladatel (zodpovědný 
radní, RMČ) 

(tajemník ÚMČ) 

Výchozí stav 
V rámci výkonu přenesené působnosti na úseku podnikání je požadována a též poskytována poradenská činnost, a to zejména 
zájemcům o vstup do podnikání. Tato činnost je poskytována v průběhu úředních i neúředních hodin, přičemž zpomaluje proces 
zpracování výkonu agendy 

Cílový stav 
Vyčlenění pravidelného časového prostoru pro poskytování informací ve spolupráci s Informačním centrem ÚMČ Praha 3, 
Milešovská 1, Praha 3, za současného zabezpečení osob poskytujících informací z řad zaměstnanců živnostenského odboru. 

Aktuální stav Příprava a komunikace k zabezpečení prostor a termínů. 

Přínosy a náklady po 
realizaci 

1) Rozšíření služeb pro cílovou skupinu z řad zájemců o vstup do podnikání 
2) Zvýšení efektivity zpracovávání živnostenské agendy  

Přínos nefinanční Rozšíření služeb a aktivit směrem k veřejnosti 

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   

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

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

Cílem projektového záměru je vyčlenit pro poskytování informací časový prostor mimo úřední hodiny odboru živnostenského, a to 
ve spolupráci s Informačním centrem ÚMČ Praha 3, Milešovská 1, a tím více zpřístupnit možnost poskytnutí informace pro 
obyvatele Prahy 3 z oblasti Vinohrad, rozšířit možnost získání potřebné informace pro zájemce o vstup do podnikání a současně 
odlehčit a optimalizovat samotný proces zpracovávání živnostenské agendy. 

Místo realizace Informační centrum Milešovská 1, Praha 3 

Doba realizace 
(orientační 
harmonogram) 

Příprava  

 01-08.2016 (01-06.2016 zabezpečení prostor, termínů) 

 07-08-2016 (příprava personálního zabezpečení z řad zaměstnanců odboru živnostenského) 
Realizace 2017: dne 6.12.2016 bude spuštěn provoz centra. Následně bude provozován pravidelně každé úterý od 9:00 – 12:00. 

Rozpočet AP-2017 Výdaje dosud 2017 2018 2019 Celkem 

 0 0    
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 Příjmy dosud 2017 2018 2019 Celkem 

 0 0    

Aktivity plánované v roce 
2017 

Pro zájemce o vstup do podnikání ve spolupráci s Informačním centrem Milešovská 1, Praha 3 je spuštěno poradenství ode dne 
6.12.2016 a bude pokračovat dále po celý následující rok. Poradenské centrum bude provozováno pravidelně každé úterý od 9:00 
– 12:00.  

Poznámky (další zdroje 
financování apod.) 

Bez nákladů na rozpočet. 
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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 2017 nově 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 2017 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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