


Setkání městských částí

CAMP 11. dubna 2019



Proč to děláme

Jak na to



Stanovit vizi, cíle a způsob zkvalitnění 
života občanů

Určit směr, kterým se MČ bude rozvíjet

Čerpat efektivně, hospodárně a účelně
finanční prostředky

Zkvalitňovat veřejnou správu

Zapojit občany a cílové skupiny do 
spolurozhodování 



 Ustanovíme Odbornou skupinu pro strategii

 Vyhodnotíme současný stav rozvoje MČ

 Zapojíme laickou i odbornou veřejnost a 
různé cílové skupiny

 Stanovíme postupy pro strategické plánování 
a řízení

Naplánuj
Proveď
Ověř
Jednej



Odborný orgán tvorby strategického plánu

Garanti oblastí

Odborná stanoviska 

Podklady pro analytickou část

Sestavování akčních plánů a zásobníku projektů

Jmenuje RMČ Praha 10



 Sběr podnětů

 Připomínkování analytické části

 Pracovní skupiny

 Projednání realizační části

 Projednání Akčního plánu 2020 - 2021





Využívání různých metod 
 Veřejná setkání ke sběru podnětů občanů v různých 

lokalitách Prahy 10
 Zapojení příspěvkových a neziskových organizací
 Zapojení podnikatelů a soukromých společností
 Zapojení mládeže a seniorů
 Ankety, dotazníkové šetření, řízené rozhovory
 On-line dotazníky
 Komise rady MČ, výbory zastupitelstva MČ

Webové aplikace
 Pocitové mapy 
 Mobilní rozhlas
 Facebook, sociální sítě
 WEB strategie pro desítku



Všechny podněty 

roztříděny

Předány na 

příslušný odbor k 

řešení

Předány do 

pracovních skupin 

pro strategii

Podklad pro 

návrhovou část

Zveřejnění 

podnětů a 

způsobu řešení



 Analýza současného stavu v předem 
definovaných oblastech, např. školství, 
doprava, životní prostředí…

 Návaznost na audity udržitelného rozvoje

 Průzkum spokojenosti obyvatel Prahy 10, 
spolků, podnikatelů a dalších cílových skupin

 SWOT analýzy

 VIZE MČ Praha 0



TÉMATA UDRŽITELNÉHO ROZVOJE

1. Správa věcí veřejných a územní rozvoj 
2. Životní prostředí 
3. Udržitelná spotřeba a výroba 
4. Doprava a mobilita 
5. Zdraví obyvatel 
6. Místní ekonomika a podnikání 
7. Vzdělávání a výchova 
8. Kultura a místní tradice 
9. Sociální prostředí 
10. Globální odpovědnost 

AUDITY udržitelného rozvoje



 Vytvoření pracovních skupin

 Strategické cíle oblastí

 Specifické cíle podoblastí

 Opatření (projekty)

 Určení gescí, zodpovědnosti, časové a   
finanční náročnosti

 Karty projektů

PROČ

CO
JAK

ZA KOLIK



 Způsob realizace SPUR
 Vytvoření Akčního plánu SPUR v návaznosti 

na rozpočet MČ Praha 10
 Určení kompetencí a garantů
 Návrh monitoringu
 Návrh aktualizace
 Návrh dlouhodobé spolupráce s veřejností
 Schválení v ZMČ Praha 10

Zpracováním SPUR proces strategického 
plánování nekončí, ale začíná



Realizační část (listopad 2019 – leden 2020)

Opatření a specifické cíle

Akční plány na 1-2 

roky
Karty projektů Indikátory Vyhodnocení

Návrhová část (září – listopad 2019)

VIZE Oblasti Strategické cíle Podoblasti

Analytická část (duben – srpen 2019)

Audit udržitelného 

rozvoje
Podněty občanů

Podněty cílových 

skupin
SWOT



Strategický plán
Dílčí koncepce
Programové 
prohlášení RMČ

Projekty odborů 
ÚMČ
Cíle odborů

Podněty občanů, 
komisí RMČ, 
výborů ZMČ

Akční plán MČ 
(1 – 2 roky)

Rozpočet 
MČ P 10
Externí 
zdroje





Kancelář starostky

Oddělení strategického rozvoje a participace

Iva Hájková

e-mail: iva.hajkova@praha10.cz

Tel. 703 866 791, 267 093 210

strategie@praha10.cz

www.praha10.cz/strategie  
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