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Programové prohlášení Rady městské části Praha 10
pro zbytek volebního období 2014 – 2018
My, členky a členové Rady MČ Praha 10, s vědomím odpovědnosti za správu a chod naší
městské části, chceme v maximální míře naplňovat volební programy, na jejichž základě jsme
byli do našich funkcí zvoleni. Rada MČ Praha 10 navazuje na výsledky práce samosprávy
z předchozího volebního období. Naším cílem je, aby Městská část Praha 10 byla dobrým
místem pro život.
Programové prohlášení Rady MČ Praha 10 na zbytek volebního období 2014–2018, složené
ze zástupců TOP 09, ČSSD, ODS, SZ, NPP10-HPLD vychází ze znalosti potřeb obyvatel městské
části, opírá se o činnost komisí rady a zahrnuje podstatné programové body všech subjektů
koalice.
PROGRAMOVÉ PRIORITY
Smluvní strany se dohodly v klíčových oblastech kompetencí příslušejících MČ Praha 10
na konkrétních věcných prioritách koaliční spolupráce.

• Veřejná elektronická výběrová řízení a aukce považujeme za nejefektivnější
a nejtransparentnější řešení prodeje majetku městské části, nákupu energií a dalších
komodit.
Průběžně plněno.
• Podpoříme informovanost občanů MČ Praha 10 formou elektronických a tištěných médií
a dalších komunikačních technologií.
Průběžně plněno.
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• Budeme pokračovat v programu Místní agenda 21 a přípravě strategického plánu
udržitelného rozvoje městské části.
Průběžně plněno.
• MČ Praha 10 se stala součástí Národní sítě zdravých měst a bude uplatňovat pravidla
dlouhodobě udržitelného rozvoje.
Průběžně plněno.
• Zajistíme, že se MČ Praha 10 nezadluží v tomto volebním období.
Splněno.
• Budeme efektivně hospodařit s finančními prostředky a majetkem MČ Praha 10.
Splněno.
• Jednorázové příjmy získané prodejem bytů a nebytových prostor z majetku MČ Praha 10
investujeme zpět do majetku MČ Praha 10.
Průběžně plněno.
• Formou

participativního

rozpočtu

budeme

i nadále aktivně

zapojovat občany

do rozhodování o využití určených finančních prostředků.
Splněno.
• V rámci dotačního řízení zajistíme navýšení objemu finančních prostředů ve všech oblastech
(kultura, sport, školství, životní prostředí, protidrogová prevence, sociální a zdravotní péče).
Splněno.
• Zachováme “Chodníkový program” – zkvalitňování povrchů chodníků pro lepší podmínky
chůze a vytváření bezbariérovosti.
Průběžně plněno.
• Vybudujeme mostek pro chodce a cyklisty přes Botič spojující ulice Ukrajinská a Přípotoční.
Splněno.
• Podpoříme zlepšení infrastruktury pro cyklisty, avšak cyklodoprava nesmí být na úkor
chodců.
Průběžně plněno.
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• Podpoříme lepší značení ulic a veřejných prostranství.
Splněno.
• Podporujeme záměr vybudování tramvajové trati v Počernické ulici.
Splněno.
• Ve spolupráci s HMP a sousedními městskými částmi, zejména s Prahou 4 a Prahou 15,
budeme koordinovat postup k zavádění parkovacích zón.
Průběžně plněno.
• Usilujeme o zlepšení dopravní obsluhy území MČ Praha 10 osobní železniční dopravou.
Průběžně plněno.
• Dopravní studií ověříme možné varianty provedení “Drážní promenády”.
Splněno.
• Požadujeme urychlenou dostavbu vnějšího silničního okruhu v jihovýchodní části města,
jmenovitě úseku 511.
Průběžně plněno.
• Ve spolupráci s HMP budeme usilovat o zahájení rekonstrukcí ulic Žitomírská a Jabloňová.
Ulice Žitomírská – splněno.
Ulice Jabloňová – průběžně plněno.
• Nadále budeme usilovat o zlepšení údržby zeleně a zachování zelených ploch na území MČ
Praha 10. Budeme usilovat o to, aby nedocházelo ke snižování podílu zeleně, případně jinak
zkvalitníme podmínky životního prostředí.
Průběžně plněno.
• Zrekonstruujeme další část Heroldových sadů.
Splněno.
• Budeme usilovat o další rozšíření tříděného sběru komunálních odpadů na území MČ Praha
10. Podpoříme vznik dalších separačních stanovišť a sběrové aktivity zaměřené
na odpovědné nakládání s bioodpadem, textilem, elektroodpadem a kovovými odpady.
Splněno.
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• Zaměříme se na další vybudování podzemních stání kontejnerů na tříděný odpad na území
MČ Praha 10 a zpevněných stání vybraných (standardních) stanovišť tříděného odpadu
s cílem postupného odstranění domovních popelnic a kontejnerů z veřejných prostranství.
Průběžně plněno.
• Budeme udržovat čisté a živé parky jako přívětivá místa pro trávení volného času.
Průběžně plněno.
• Úpravami veřejných prostor budeme i nadále zvyšovat komfort života v desáté městské
části a přispívat k přehlednosti, zklidnění a bezpečnosti ulic.
Průběžně plněno.
• I nadále budeme prosazovat koncepční a urbanisticky hodnotné využití území rozsáhlých
rozvojových a transformačních ploch (např.: oblast Bohdalec – Slatiny, Nové Strašnice,
Malešická průmyslová oblast).
Splněno.
• Budeme důsledně vyžadovat připomínkování návrhu nového územního plánu hl. m. Prahy –
Metropolitního plánu s cílem zachování současného rozsahu zeleně a zachování maximální
šetrnosti rozvoje desáté městské části k životnímu prostředí a především ke kvalitě života
jejích obyvatel.
Splněno.
• I nadále budeme komunikovat s občany v otázkách územního rozvoje a úprav veřejných
prostor MČ Praha 10 tak, aby byl v souladu se zájmy obyvatel.
Splněno.
• V rámci dalšího zkvalitnění rozhodování MČ Praha 10 o rozvoji veřejného prostranství
schválíme návrhovou část Generelu veřejných prostranství.
Splněno.
• I nadále budeme zajišťovat provoz Střediska územního rozvoje a rozšiřovat možnosti jeho
dalšího využití. Budeme rozvíjet webové stránky Veřejných prostor Prahy 10 s cílem
maximálního zjednodušení přístupu občanů k informacím týkajícím se územního rozvoje.
Průběžně plněno.
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• Budeme usilovat o revitalizaci prostranství u OC Cíl.
Průběžně plněno.
• Dokončíme zpracování kulturní koncepce MČ Praha 10. Její součástí budou opatření
pro dlouhodobý rozvoj kultury jako součásti všedního života obyvatel Prahy 10 a využití
kulturních památek a zařízení ve vlastnictví MČ Praha 10.
Průběžně plněno.
• Zajistíme pasportizaci architektonického dědictví MČ Praha 10 a budeme se podílet
na navrhování významných staveb za kulturní památky.
Průběžně plněno.
• Vlastníkům kulturních památek budeme poskytovat základní servis a součinnost.
Splněno.
• Budeme nadále podporovat účast MČ Praha 10 v popularizačních akcích typu Dny
evropského kulturního dědictví.
Průběžně plněno.
• Připravíme obnovu vily Karla Čapka.
Splněno.
• Zajistíme přípravu a realizaci efektivní rekonstrukce polikliniky Malešice s minimálním
dopadem na servis pacientům. Zdravotní služby budou zajištěny v náhradních prostorech
s co nejmenším dopadem na standard poskytování zdravotní péče pro pacienty i samotné
zdravotníky poskytující péči.
Průběžně plněno.
• Budeme zajišťovat prostřednictvím spolufinancování provoz LDN Vršovice a pokračovat
v její modernizaci.
Průběžně plněno.
• Finančně zajistíme poskytování lékařské služby první pomoci pro děti i dospělé pacienty
v Poliklinice Malešice nad rámec povinností MČ Praha 10.
Splněno.
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• MČ Praha 10 tradičně finančně podporuje stomatologickou péči pro děti. Zajištění zubní
péče pro děti je naší dlouhodobou prioritou.
Splněno.
• Zachováme kvalitní úroveň sociálních služeb, které se v Praze 10 osvědčily.
Splněno.
• Podpora integrace dětí i dospělých s různými sociálně zdravotními obtížemi je naší
standardní odpovědností. Budeme pokračovat v adresné podpoře rodin, které pečují o těžce
zdravotně postižené dítě.
Splněno.
• Podpoříme organizace a projekty, které se zaměří na realizaci služeb sociální prevence
a jiných poradenských služeb.
Splněno.
• Podpoříme vznik nízkoprahového zařízení pro děti a mládež ve Vršovicích a rozšíříme
stávající programy terénní sociální práce s dětmi a mládeží do dalších čtvrtí městské části.
Podpoříme vznik nízkoprahového zařízení pro děti a mládež ve Vršovicích - nesplněno.
…rozšíříme stávající programy terénní práce s dětmi a mládeží do dalších čtvrtí MČ… průběžně plněno.
• Budeme poskytovat finanční příspěvek na tísňovou péči pro seniory a osoby se zdravotním
postižením.
Splněno.
• Zahájíme rekonstrukci objektu U Vršovického nádraží 30/30 včetně jeho koncepčního využití
pro poskytovatele služeb ve veřejném zájmu.
Splněno.
• Budeme i nadále podporovat Centrum sociální a ošetřovatelské pomoci jako poskytovatele
kvalitních sociálních služeb.
Splněno.
• Zajistíme kontinuální pokračování procesu komunitního plánování sociálních a návazných
služeb na území MČ Praha 10.
Splněno.
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• Na základě odborné analýzy vypracujeme formy a možnosti podpory paliativní péče
pro občany MČ Praha 10.
Splněno.
• I nadále budeme pokračovat v transparentním přidělování volných bytů.
Splněno.
• I nadále budeme realizovat potřebné opravy a investice do bytového fondu MČ Praha 10.
Průběžně plněno.
• V rámci podpory podnikatelské činnosti na území MČ Praha 10 budou nadále vyhlašovány
veřejné nabídky na pronájem nebytových prostor.
Průběžně plněno.
• Po zbytek volebního období nepřistoupíme k valorizaci nájemného za nebytové prostory.
Splněno.
• Jedním z našich klíčových záměrů je vybudovat systém služeb ve veřejném zájmu v rámci
Bytového domu Malešice.
Splněno.
• Připravíme dlouhodobou koncepci školství MČ Praha 10. Podpoříme vznik nových míst
v jeslích a v mateřských školách. Budeme reagovat na aktuální potřebu zvýšení kapacity
v základních školách a školních družinách.
Splněno.
• Zajistíme pokračování bezplatné výuky angličtiny v mateřských školách a na prvním stupni
základních škol MČ Praha 10.
Splněno.
• Připravíme rekonstrukci MŠ Bajkalská a MŠ Nad Vodovodem.
MŠ Bajkalská – průběžně plněno.
MŠ Nad Vodovodem – splněno.
• Zajistíme realizaci komplexních programů primární prevence rizikového chování dětí
a mládeže na obou stupních základního školství včetně včasné intervence.
Průběžně plněno.
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• Podpoříme obnovu dětských a sportovních hřišť při školách, vytvoříme podmínky
pro nejrůznější pohybové aktivity s cílem podpořit fyzický rozvoj všech dětí a žáků.
Splněno.
• Budeme motivovat školy, děti i rodiče tak, aby byl podpořen rozvoj žáků v různých oblastech
školního i mimoškolního vzdělávání formou vzdělávacích programů a soutěží.
Průběžně plněno.
• Připravíme speciální dotační výzvy pro školy na základě zmapování jejich specifických
potřeb.
Splněno.
• Zajistíme přípravu rekonstrukce tzv. staré školy ve Strašnicích tak, aby sloužila pro provoz
mateřské a základní školy.
Splněno.
• Dokončíme zpracování koncepce sportovní politiky MČ Praha 10, která bude podkladem
k nastavení dlouhodobé perspektivy a priorit v této oblasti.
Splněno.
• Zajistíme spuštění sportovního webového portálu, jehož prostřednictvím zlepšíme
informovanost občanů o sportovním dění na území desáté městské části.
Splněno.
• Budeme podporovat vznik a pořádání sportovního a volnočasového veletrhu na území MČ
Praha 10 s cílem podpoření a otevření sportu všem věkovým kategoriím.
Splněno.
• Budeme podporovat pořádání příměstského tábora.
Splněno.
• Budeme podporovat a rozvíjet sportovní areál Gutovka tak, aby sloužil ke sportu, odpočinku
a relaxaci všech obyvatel desáté městské části.
Průběžně plněno.
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• Pro popularizaci sportu budeme podporovat vznik a organizaci nových sportovních projektů
včetně dlouhodobých školních sportovních soutěží a podpoříme spolupráci mezi
sportovními kluby a školami.
Průběžně plněno.
• Svými dostupnými možnostmi budeme podporovat vyšší počet městských strážníků
na území MČ Praha 10 a prosazovat jejich větší přítomnost v ulicích.
Průběžně plněno.
• Budeme podporovat implementaci světelných bezpečnostních prvků na frekventovaných
přechodech pro chodce.
Průběžně plněno.
• Budeme i nadále pokračovat v regulaci hazardu na území MČ Praha 10.
Průběžně plněno.
• V rámci prevence kriminality rozšíříme nabídku volnočasových aktivit a spolupráci
s neziskovými organizacemi.
Průběžně plněno.
• Podpoříme projekty prevence kriminality zejména pro seniory sloužící k ochraně
před zloději, podvodníky a neseriózním nabídkovým prodejem.
Průběžně plněno.
• V rámci programu antigraffiti se zaměříme na potlačení vandalismu a nelegálního
sprejerství.
Průběžně plněno.
• Ve spolupráci s PČR a MP zajistíme konání preventivních bezpečnostních akcí se zaměřením
zejména na sběrné dvory, zastavárny, ubytovny, nalévání alkoholu mladistvým.
Průběžně plněno.
• Ve spolupráci s HMP, PČR a MP rozšíříme stávající kamerový systém v rámci řešení
veřejného prostoru.
Průběžně plněno.
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• V rámci metodiky Ministerstva vnitra budeme spolupracovat na zabezpečení měkkých cílů
na území městské části Praha 10.
Průběžně plněno.



mimo výše uvedené dále zástupci Rady městské části Praha 10 realizovali:
-

účast na přípravě tramvajové smyčky Zahradní město; dtto Depo Hostivař společně
s výstavbou vícepatrového parkovacího domu;

-

podpora severovýchodního segmentu Městského okruhu kontra návrh ,,Duál“;

-

zachování a doplnění přístřešků ve stanici metra Skalka;

-

příprava obnovy Strašnického divadla;

-

příprava obnovy Bio Vzlet;

-

příprava obnovy budovy radnice ÚMČ Praha 10;

-

granty – Paliativní péče;

-

granty – kultura;

-

dary pro záchranné bezpečnostní složky, které usnadňují práci v přímém výkonu
služby.
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Příloha č. 2
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