Zásobník Akčního plánu Strategického plánu rozvoje MČ Praha 3 (2021 - 2030)
PRIORITNÍ OBLAST

TROJKA STRATEGICKÁ,
ROZVOJOVÁ A
BEZPEČNÁ

STRATEGICKÝ CÍL

OPATŘENÍ

PROJEKT

SC1 Zajistit efektivní komunikaci,
otevřenost a transparentnost MČ a
ÚMČ

S1.O1 Zefektivníme komunikaci, informovanost
a propagaci

Zavedení komunikačního nástroje pro komunikaci v anglickém jazyce
Zavedení systému pravidelného sběru zpětné vazby od obyvatel MČ (dotazníky,
fokusní skupiny, pocitové mapy, atp.)

Trojan

Ptáček

Využít i stávající nástroje (Mobilní rozhlas; Čistá Trojka) ke sběru a
vyhodnocování dat a komunikaci důležitých věcí + ZV.

Trojan

Ptáček

Příprava a realizace Ideathlonů

Forma zapojení veřejnosti + crowdsourcing.

Trojan

Brychtová

Zavedení projektového řízení, vč. software pro projektové řízení

Zpracována analýza od operátora ICT

Merta

Musil

zasadit se o podobu nových ulic, které přispějí ke snižování negativních jevů z
IAD (Želivského)

Realizátorem - zadavatelem PD je MHMP, MČ se účastní
koordinačních jednání

Fikar

Rut

Iniciace, ve spolupráci s dotčenými subjekty, v budově NNŽ uměleckého /
výstavního prostoru celoměstského významu

Řešeno komisí RHMP

Fikar

Křeček

SC2 Zajistit efektivní řízení a rozvoj
MČ a ÚMČ

SC3 Zajistit, že se nová čtvrť v okolí
nákladového nádraží stane integrální
součástí Prahy 3

S1.O2 Zlepšíme otevřenost a transparentnost
S2.O2 Zefektivníme manažerské řízení, organizaci a
správu ÚMČ
S3.O1 Zasadíme se o zajištění veřejné infrastruktury a
návazné dopravní infrastruktury související s novou
výstavbou na NNŽ
S3.O2 Definujeme roli a využití budovy nákladového
nádraží v oblasti kultury a umění

S5.O1 Nastavíme systém správy majetku MČ

S5.O2 Formulujeme principy bytové politiky a
nebytové politiky MČ

Zapojení umělců (viz opatření týkající se spolupráce a komunikace se
stakeholdery v dané oblasti – prioritní oblast Trojka volnočasová)
Zpracování pasportizace majetku MČ (volba způsobu pasportizace a skupiny
nemovitostí, kterých by se to týkalo)

Koupě pozemků parc.č.167/1 a 167/2 vše k.ú. Žižkov na základě KS Dům Žižkov
a.s.

Poznámka k projektu

Pořízení pasportů

Jedná se o pozemek v Parku Radost, záměr získat ho kvůli přístupu k
Viktorce Žižkov, aby stadion splňoval podmínky FAČR

MŠ, Praha 3, Libická 4/2271 – rekonstrukce kotelny – projektová dokumentace a
realizace

TROJKA
ZODPOVĚDNÁ A
HOSPODÁRNÁ

TROJKA
DOSTUPNÁ, MOBILNÍ
A KLIDNÁ

SC7 Zvýšit bezpečnost v dopravě

S7.O2 Posílíme pocit bezpečnosti ve veřejném
prostoru – pro pohyb pěších a cyklistů a vytvoříme
bezpečný prostor pro děti

SC8 Zlepšit podmínky pro dopravu v
klidu

S8.O1 Zlepšíme technický stav garážových objektů v
majetku MČ
S10.O1 Iniciujeme a připravíme vhodná systémová
řešení pro adaptaci a mitigaci na změnu klimatu

S11.O2 Připravíme a zrealizujeme „chytrá řešení“
v oblasti odpadového hospodářství

SC12 Vybudovat prostupné
TROJKA UDRŽITELNÁ, a bezpečné území s důrazem na jeho
environmentální udržitelnost
ČISTÁ A PROSTUPNÁ

S12.O1 Zajistíme výstavbu a údržbu prostupného a
bezbariérového prostředí

SC13 Zajistit dostupnost kvalitního a
zdravého veřejného prostoru pro
obyvatele MČ

S13.O1 Budeme kultivovat veřejný prostor s důrazem
na jeho pobytovou kvalitu a zajištění jeho dostupnosti

TROJKA PEČUJÍCÍ,
VZDĚLANÁ A ZDRAVÁ

Materna

Materna

MŠ, Praha 3, Na Vrcholu 1a/1955

Komplexní rekonstrukce

Šrámek

Materna

Rekonstrukce Vinohradské polikliniky

Dokončit rekonstrukci polikliniky

Šrámek

Materna

Vybudování nové kvalitní bezbariérové servisní budovy občerstvení,
včetně nových veřejných WC tak, aby budova nového občerstvení
organicky zapadla do okolního parku. Předpokládá se pronájem
občerstvení soukromému provozovateli, který bude generovat příjem
pro městskou část

Šrámek

Materna

Waldorfská MŠ, Praha 3, Koněvova 240a/2497

Rek. soc. zařízení - projektová dokumentace a realizace

Šrámek

Materna

ZŠ a MŠ, Praha 3, nám. Jiřího z Lobkovic 22/121, budova Perunova
ZŠ a MŠ, Praha 3, nám. Jiřího z Lobkovic 22/121, budova Perunova

Rekonstrukce střechy včetně zateplení – realizace
Rekonstrukce kotelny – realizace

Šrámek
Šrámek

Materna
Materna

ZŠ Chmelnice, Praha 3, Lučinám 18/2500

Rek. soc. zařízení – realizace

Šrámek

Materna

ZŠ, Praha 3, Cimburkova 18/600

Výměna oken uliční fasády – realizace
Rekonstrukce střechy včetně zateplení a půdní vestavba – projektová
dokumentace a realizace

Šrámek

Materna

Šrámek

Materna

Výstavba nové plynové kotelny Lipanská 14

Projektová dokumentace

Zrzavý

Materna

Prosazení výstavby metra na Žižkov (trasa metra D nebo alternativní trasy na
území Prahy 3, např. Úvratě)

Dlouhodobá ambice

Fikar

Dobeš

Budování infrastruktury pro elektrobusy (nabíjecí stanice či troleje dynamického
Dlouhodobá ambice - projekt rekonstrukce parku Ohrada
napájení)

Pirkl

Rut

Realizace osvětových projektů, ve spolupráci se školami a NNO (např. BESIP)

Pirkl

Rut

Řešení parkovací plochy Nad Ohradou

Projektová dokumentace a realizace

Analýza současného stavu a možnosti environmentálních opatření (zelené
střechy, zelené fasády) na budovách v majetku MČ

Šrámek

Materna

Šrámek

Bartko

Caldrová

Ptáček

Výst. podzemních kontejnerů na území MČ Praha 3

Po provedení auditu technického stavu podzemních kontejnerů
proběhne jejich obnova.

Caldrová

Ptáček

Zavést kompostování k budovám MČ a jejich organizací (školská zařízení atd.)

MČ a její organizace by měli jít příkladem

Šrámek

Bartko

Schody Jeronýmova

Pěší propojení ze spodního Žižkova do zeleně Vítkova je již několik let
připraveno, včetně platného stavebního povolení a smlouvy se
zhotovitelem.

Fikar

Dobeš

Park Parukářka (nová komunikace pro pěší - severní cesta)

Zpracována urbanistická studie. Nutnost dořešit majetkoprávní
vztahy

Fikar

Bartko

Caldrová

Bartko

Caldrová

Bartko

Fikar

Dobeš

Žaloudek

Bartko

Obnova hřišť - Lupáčova

MČ má k dispozici starou studii

Dokončení pravidel umisťování reklam ve veřejném prostoru

SC14.O3 Zajistíme systematické informování o
poskytovaných sociálních a návazných službách

Vlasáková

Materna

Znovuobnovení trhů na Ohradě

S13.O2 Omezíme vizuální smog

Materna

Šrámek

SC10 Provést nutné kroky
k zajištění adaptace na dopady změnu
S10.O2 Realizujeme konkrétní projekty zaměřené na
klimatu
Obnova parků Pražačka
hlavní složky životního prostředí

SC11 Zefektivnit systém odpadového
hospodářství

Křeček

Šrámek

ZŠ, Praha 3, Cimburkova 18/600

S6.O1 Podpoříme rozvoj městské hromadné dopravy

Trojan
Šrámek

Výměna oken uliční fasády – realizace

S5.O3: Zajistíme modernizaci, údržbu a rozvoj majetku Výstavba nového občerstvení a veřejného WC na Parukářce
MČ

SC6 Zklidnit automobilovou dopravu

GESTOR

MŠ, Praha 3, Libická 4/2271

SC5 Zvýšit systémové, hospodárné a
udržitelné nakládání s majetkem MČ

S5.O4 Rozvíjíme principy energetického
managementu

GARANT

Komunikace s místními podnikateli za účelem kultivace prostředí (odstraňování
vizuálního smogu) - vytipování největších problémů na P3
Aktualizace online katalogu sociálních a návazných služeb (v kontextu nového
webu). Uživatelsky příjemnější filtrace, dynamičtější provedení.

V přípravě. Realizovány pilotní projekty.

Zavedení metody case managementu - efektivní nastavení spolupráce
a výměny relevantních informací mezi MČ a poskytovateli sociálních,
zdravotních či návazných služeb a jinými subjekty. V rámci metody
case managementu může být rozvíjena mezioborová spolupráce či
podpora neformálních pečujících.

Beran

Rut

Beran

Rut

Beran

Bartko

SC14 Podpořit sociální
a návazné služby a jejich financování

SC14.O5 Nastavíme systém předávání a sdílení
informací mezi pracovníky sociálních služeb,
zdravotnictví a školství v rámci mezioborové
spolupráce

SC16 Integrovat vybrané skupiny
obyvatel

S16.O1 Podpoříme integraci sociálně vyloučených
osob a osob ohrožených sociálním vyloučeným

Založení Re-use centra nebo SOS fondu věcí

SC17 Podpořit komunitní život a
rodinnou politiku

S17.O1 Zmapujeme potřeby rodin a budeme s nimi
spolupracovat

Podpora různých služeb péče o děti - MŠ, dětská skupina, dostatek kapacit pro
děti od 2 let věku

Němečková Brychtová

SC18 Podpořit vzdělávání zaměřené
na získávání potřebných kompetencí
pro život

S18.O4 Podpoříme komunitní vzdělávání,
decentralizaci škol

Podpora otevřenosti škol – škola je otevřená komunitě, propojuje se zde
formální a neformální vzdělávání (která spolupracují), prostory škol jsou
využívány komunitou (otevřená hřiště i po skončení vyučování, nabídka prostor
pro neformální vzdělávání poskytované neziskovým sektorem apod.)

Němečková Brychtová

SC22 Podpořit inkluzivní vzdělávání

S22.O2 Zajistíme rovné podmínky pro vzdělávání

Společně se školskými zařízeními otevření otázky změn školního vzdělávacího
programu

Němečková Brychtová

Zavedení platformy pro case management v rámci MČ P3

VZDĚLANÁ A ZDRAVÁ

S23.O2 Posílíme spolupráci a osvětu v oblasti
zdravého životního stylu

S24.O1 Rozvineme oblast koordinace, spolupráce,
podpory a komunikace v oblasti trávení volného času
SC24 Zvýšit možnosti trávení volného
času
S24.O2 Podpoříme možnosti trávení volného času
a zvýšíme nabídku a rozmanitost na Praze 3
TROJKA
VOLNOČASOVÁ

SC25 Rozvíjet volnočasovou
infrastrukturu

S25.O1 Rozvineme a využijeme potřebnou
infrastrukturu

Pořádání různých kampaní (osvětových, preventivních), kurzy první pomoci,
podpora akcí typu "Den zdraví."
Zajištění voucherů na volnočasové, sportovní, kulturní aktivity na Praze 3 jako
součást sociální podpory

Němečková Rut
spolupráce s místními subjekty – vouchery se slevou nebo zdarma

Nastavení systematického programu sociální podpory v oblasti volnočasových
aktivit pro všechna školská zařízení
Rekonstrukce / rozšíření stávajících naučných stezek + podpora obnovy naučné
stezky na Olšanských hřbitovech

nová naučná stezka (nebo rekonstrukce bývalé) je v plánu na
Olšanských hřbitovech

Nastavit systém voucherů pro návštěvu areálu Pražačka pro vybrané skupiny
obyvatel Prahy 3 (možno provázat se sociální podporou)

Podpořit aktivní trávení volného času pro občany Prahy 3 - možno
vázat na podporu pro sociálně slabší.

Úprava multifunkčního hřiště Habrová

Projektová dokumentace / prověření

Instalace sochy / busty Mileny Jesenské do parku Mileny Jesenské

SC26 Dostat kulturu a umění blíže
k lidem

S26.O1 Podpoříme a rozvineme kulturně-umělecké
akce a aktivity napříč MČ

Beran

Rut

Beran

Brychtová

Trojan

Křeček

Trojan

Rut

Caldrová

Ptáček

Trojan

Křeček

Zákup / odkoupení uměleckého díla na Kostnickém náměstí

Umělecké dílo socha Klenba od sochaře Zdenka Hůly je dočasně
umístěna na Kostnickém náměstí do konce roku 2022

Trojan

Křeček

Oslovení vybraných umělců k tvůrčímu ztvárnění streetartu

Ideální spojení s tematickou Prahy / Prahy 3 (spojení s místem,
událostí, významnou osobní apod.)

Trojan

Křeček

