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Programové prohlášení Rady MČ Prahy 14 
pro volební období 2010 - 2014 
 
Programové prohlášení na období 2010–2014 je dohodou koaličních partnerů TOP09, ČSSD, SZ. 
Vychází z volebních programů a snaţí se odpovídat na potřeby obyvatel Prahy 14. 
 

1 ÚZEMNÍ ROZVOJ A VÝSTAVBA 

1.1 Vytvořit celkovou koncepci rozvoje Prahy 14. Dbát na maximální šetrnost při rozvoji MČ 

Prahy 14 vzhledem k ţivotnímu prostředí a kvalitě ţivota obyvatel. Zavést do praxe zásady 

udrţitelného rozvoje.  

1.2 Soustředit se na zkvalitňování občanské vybavenosti a usilovat o její vhodné rozmístění. 

1.3 Důkladně posuzovat jednotlivé záměry na výstavbu s ohledem na reálné moţnosti území 

a potřeb obyvatel. Poţadovat dostatečnou občanskou vybavenost při posuzování větších 

stavebních projektů. 

1.4 Podporovat realizaci parku „U Čeňku“, který je projektem celoměstského významu 

s mnohostranným vyuţitím širokého spektra sportovních či jiných volnočasových aktivit 

v rámci relaxace a odpočinku. Spolupracovat s MHMP, s cílem co nejdříve zahájit 

realizaci projektu. 

1.5 Podpořit výstavbu nové, moderní pošty a rozšíření a modernizaci stávající pobočky na 

Rajské zahradě. 

1.6 Vypracovat koncepci dětských hřišť jako samozřejmé součásti MČ Praha 14 a soustředit 

pozornost nejen na jejich počet, ale také na kvalitu a umístění dle potřeb občanů.  

1.7 V souladu s celopraţskou koncepcí podporovat tvorbu cyklistické sítě. Prosazovat 

budování stezek pro in-line bruslaře a cyklisty na území MČ Praha14. 

 

2 DOPRAVA A INFRASTRUKTURA  

2.1 Při procesu povolování nových staveb důsledně posuzovat dopad na dopravní situaci v 

oblasti. Poţadovat kvalitní dopravní řešení spojené se zajištěním dostatečného počtu 

parkovacích a odstavných stání.  

2.2 Ve spolupráci se správci komunikací usilovat o zlepšení technického stavu silnic a 

chodníků. 

2.3 Zasadit se o omezení negativních vlivů dopravy na obyvatele Prahy 14. Usilovat o zlepšení 

protihlukových opatření v zatíţených lokalitách. 

2.4 Realizovat opatření, vedoucí k výraznému navýšení kapacit parkovacích stání. Vytvořit 

nové parkovací plochy.  

2.5 V jednání se společností ROPID prosazovat úpravy v dopravní obsluze (vedení 
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autobusových linek) a jízdních řádů na Praze 14, dle skutečných potřeb  občanů. Podpořit 

vznik přestupních bodů mezi jednotlivými druhy dopravy. 

2.6 Ve spolupráci s policií provádět účinnou optimalizaci dopravního značení. 

2.7  Iniciovat a podporovat opatření přispívajících k rozvoji pěší a cyklistické dopravy. 

 

3 ŢIVOTNÍ PROSTŘEDÍ  

3.1 Rozvíjet a řádně pečovat o veřejnou zeleň. Zajistit systematický a efektivní úklid silnic, 

chodníků a veřejných prostranství ve správě MČ Praha 14. K úklidu také vyuţít osoby 

vykonávající veřejně prospěšné práce, veřejnou sluţbu či osoby ve výkonu trestu.  

3.2 Realizovat kampaň směřující ke zvýšení informovanosti veřejnosti o povinnostech 

chovatelů zvířat. Ve spolupráci s Městskou policií hl. m. Prahy zvýšit dohled nad 

dodrţováním právních předpisů upravující pohyb psů na veřejných prostranstvích.  

3.3 Usilovat o optimalizaci sběru tříděného odpadu a zabezpečení provozu úřadu šetrného 

k ţivotnímu prostředí. 

 

4 KULTURA, SPORT A VOLNÝ ČAS  

4.1 Vypracovat koncepci pro kulturu, sport a volný čas zohledňující potřeby občanů.  

4.2 Vytvořit efektivní systém grantové politiky podporující kulturní činnosti městské části tak, 

aby byly naplněny potřeby občanů Prahy 14 a zároveň byl dle moţností poskytnut 

prostor pro činnost neziskových organizacím, občanským sdruţením, uměleckým 

spolkům a církvím 

4.3 Podporovat rozvoj volnočasových aktivit dětí a mládeţe všech věkových skupin. 

4.4 Pokračovat v prezentacích činnosti sportovních klubů prostřednictvím akcí a komunikačních 

kanálů MČ Prahy 14.  

 

5 BEZPEČNOST A VEŘEJNÝ POŘÁDEK  

5.1 Vytvořit účinný systém prevence rizikového chování a včasné intervence ke zvýšení 

bezpečnosti na území MČ. Sjednotit systém působnosti všech státních orgánů a 

neziskového sektoru v této oblasti.  

5.2 Podporovat rozšiřování městského kamerového systému a realizovat bezpečnostně 

preventivní akce v souladu s poznatky Policie ČR a Městské policie hl. m. Prahy. 

5.3 Ve spolupráci  s městskou policií zaměřit pozornost na zvýšení úrovně bezpečnosti dětí 

v okolí MŠ, ZŠ a SŠ. 
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6 VEŘEJNÁ SPRÁVA, KOMUNIKACE S VEŘEJNOSTÍ 

6.1 Připravit a schválit komplexní protikorupční strategii MČ Prahy 14. 

6.2 Klást důraz na maximální otevřenost a vstřícnost úřadu k občanům. 

6.3 Podpořit další rozvoj informačního systému úřadu a elektronického styku s občany. 

6.4 Optimalizovat podobu Listů Prahy 14 a webových stránek v jednotný vizuální styl 

(corporate identity) a doplnit je o moderní on-line typy sociálních sítí s cílem maximálně 

informovat a zjednodušit přístup občanů ke srozumitelným informacím o dění v naší 

městské části. 

 

7 BYTOVÁ POLITIKA 

7.1 Vytvořit dlouhodobou koncepci privatizace obecních bytů a nebytových prostor s jasně 

danými, transparentními pravidly. 

7.2 Připravit koncepci sociálního bydlení a bydlení pro zdravotně znevýhodněné občany.  

7.3 Docílit zvýšení kvality a rozvoje správy svěřeného bytového fondu. Finanční prostředky 

získané z nárůstu nájemného či privatizace pouţít zejména k modernizaci bytového 

fondu. 

7.4 Nadále pokračovat v účinné kontrole vyuţívání bytového fondu a v důsledném postupu 

proti neoprávněnému nakládání s obecními byty. Postupovat razantním způsobem proti 

neplatičům. 

 

8 ŠKOLSTVÍ A VZDĚLÁVÁNÍ  

8.1 Vytvářet podmínky pro zvyšování kvality výuky na základních školách a předškolního 

vzdělávání v mateřských školách, jejichţ zřizovatelem je MČ Praha 14.  

8.2 Investovat s vyuţitím dostupných dotačních programů do rekonstrukcí školských budov a 

sportovišť. Investovat do materiálně-technického vybavení a vytvářet tak kvalitní 

podmínky pro výchovu a vzdělávání dětí a mládeţe. 

8.3 Podporovat mimoškolní aktivity organizované školami s cílem smysluplného naplnění 

volného času dětí. Vyuţít prostory škol pro další mimoškolní aktivity (zejména hřiště, 

tělocvičny, dílny). 

8.4 Podporovat nadané děti z nízkopříjmových skupin. 

8.5 Podpořit programy protidrogové prevence na školách. 

8.6 Podporovat provoz a vznik nových předškolních zařízení.  
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9 SOCIÁLNÍ A ZDRAVOTNÍ SLUŢBY  

9.1 Rozvíjet sociální a další návazné sluţby a pokračovat v systematické podpoře 

poskytovatelů sítí sociálních sluţeb v návaznosti na cíle a priority Komunitního plánu 

sociálních sluţeb MČ Praha 14. 

9.2 Vytvářet podmínky pro zajišťování primární prevence sociálně patologických jevů 

v základních školách a dalších vzdělávacích zařízeních.  

9.3 Organizovat veřejnou sluţbu nezaměstnaných jako bezplatné pracovní síly při 

zlepšování ţivotního prostředí, udrţování čistoty ulic a jiných veřejných prostranství či 

pomoc v oblastech kulturního rozvoje a sociální péče.  

9.4 Spolupracovat s občanskými sdruţeními při rozvoji infrastruktury pro zdravotně 

znevýhodněné občany. 

9.5 Vytvořit podmínky a prostředí podporující integraci cizinců. 

9.6 Posílit sluţby domácí péče pro bezmocné spoluobčany. 

9.7 Podporovat zdravý ţivotní styl obyvatel MČ Prahy 14 prostřednictvím rozšířené nabídky 

volnočasových aktivit pořádaných či podporovaných MČ Prahy 14. 

 

10  EKONOMIKA A ROZPOČET  

10.1 Zajistit důslednou finanční kontrolu všech organizací zřizovaných městskou částí.  

10.2 Zvýšit objem čerpání finančních prostředků z dotačních programů ministerstev, rozpočtu 

hl. m. Prahy a z evropských fondů.  

10.3 Stanovit priority čerpání kapitálových výdajů a vytvořit dlouhodobě udrţitelnou 

rozpočtovou strategii.  

10.4 Hospodárně a účelně vynakládat veškeré finanční prostředky MČ . 


