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Velké změny v malých krocích



Vltavská, foto: IPR Praha

MĚSTO NA ŘECE



NEHEZKÁ VEŘEJNÁ PROSTRANSTVÍ? ZMĚNA JE 
MOŽNÁ, VŽDY SE DÁ UDĚLAT ALESPOŇ NĚCO…
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Řezáčovo náměstí

ŽIVÉ 
NÁMĚSTÍ JE 
BEZPEČNÉ 
NÁMĚSTÍ



Vltavská, foto: IPR Praha

Student projects, Atelier Plicka, Czech technical UNI

BROWNFIELD
INFRASTRUKTURA
PŘÍLEŽITOSTI



NOVÉ OBCHODNĚ – ADMINISTRATIVNÍ CENTRUM PŘED / PO Pictures: Lordship

VEŘEJNÝ PROSTOR JE NEJVĚTŠÍ HODNOTA. 



ŘEKA NENÍ 
PRIVÁTNÍ 
PROSTOR, I 
KDYŽ OKOLNÍ 
POZEMKY 
SOUKROMÉ 
JSOU.
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MĚSTSKÉ ZAHRADNIČENÍ
OTEVŘENÍ PROSTORU, KAM 
NIKDO NECHTĚL CHODIT. 



OD PŘÍVOZU K MOSTU.
NEJDŘÍVE LEVNÁ ZKOUŠKA, 
AŽ POTÉ VĚTŠÍ VEŘEJNÉ 
INVESTICE. 



Foto: Praha 7, Bod architekti

RECYKLUJEME. 
DŮSTOJNOST VEŘEJNÉ 
BUDOVY: NOVÁ RADNICE P7
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BYDLENÍ. OPRAVY A 
VYUŽITÍ MĚSTSKÝCH BYTŮ 
PRO LIDI V NOUZI.



Foto:Benedikt Markel

VODÁRENSKÁ VĚŽ 
LETNÁ: MÍSTO PRO 
DĚTI A SKVĚLÁ 
ARCHITEKTURA 
MÍSTO SOUKROMÝCH 
KANCELÁŘÍ



Libeňský bridge

Photos: Lukáš Beran

Lidovky

LÉPE 
OPRAVIT, 
NEŽ 
ZBOURAT.





Letenská pláň
PRÁZDNO MÁ SVOJI 
HODNOTU.  



MĚSTO PŘÁTELSKÉ K DĚTEM, VĚDĚT ZNAMENÁ 
POMÁHAT



KAM MŮŽEŠ JÍT SÁM?



TRANSPARENTNOST. INFORMACE.

Z radnice Prahy 7 jsme postupně vytvořili transparentní úřad, který zveřejňuje všechny smlouvy, proplacené faktury a další 

údaje o svém hospodaření, rozhodování a fungování. CityVizor nám nyní práci výrazně usnadní a občanům nabídne vše 

přehledně na jednom místě,“ uvedl místostarosta Prahy 7 Pavel Vyhnánek (PRAHA 7 SOBĚ).

CityVizor obsahuje veškerá data o financích městské části. Od přehledu příjmů, přes schválené výdaje, až po jejich 

průběžné plnění. To vše je členěno v přehledné grafice do tematických oblastí. Aplikace navíc dává občanům přehled 

o všech uzavřených smlouvách, každé proplacené faktuře i dokumentech z úřední desky. Přehled smluv a dokumentů 

z úřední desky je aktualizován automaticky na denní bázi, ostatní data obsažená v aplikaci jsou aktualizována jednou 

měsíčně.

Aplikaci CityVizor vyvinulo jako otevřenou platformu Ministerstvo financí ČR a provozuje ji spolek Otevřená města, jehož 

je Praha 7 součástí. Spolek si od svého vzniku v roce 2015 klade za cíl přicházet s nástroji a projekty, které obcím pomohou 

zlepšit či zjednodušit možnosti transparentního zveřejňování informací, vstřícného přístupu k občanům, zapojení veřejnosti 

do rozhodování či využívání moderních technologií ve veřejné správě. Aplikace CityVizor již obdržela několik ocenění za 

svůj přínos pro transparentnost a modernizaci veřejné správy.

„CityVizor je určen pro všechny obce, které to s transparentností a otevřeností myslí vážně, a je koncipován tak, aby se 

v něm vyznal i naprostý laik se zájmem o hospodaření své obce. Aplikace je poskytována zdarma a její zdrojový kód je 

k dispozici jako open source,“ doplnil Daniel Kolář ze spolku Otevřená města.

„Jsme první pražskou městskou částí a jednou z prvních obcí vůbec, která aplikaci nabízí občanům. Věřím, že lidem dobře 

poslouží pro snadnou orientaci ve způsobu nakládání

s veřejnými prostředky, a doufám, že ji brzy začnou využívat i ostatní městské části a obce,“ uzavřel Pavel Vyhnánek.



CITY VIZOR, ZPŮSOB JAK MÍT DETAILNÍ PŘEHLED 



GRANTYS – ELEKTRONICKÝ DOTAČNÍ PORTÁL –
MODERNIZACE A ELEKTRONIZACE ÚŘADU

•On-line databázový systém – dotační portál slouží k podání 
žádosti o dotaci elektronickou formou, včetně příloh. 
Elektronicky se předávají také ke schválení a hodnocení. 
Úspěšní žadatelé 
po realizaci svého projektu v dotačním portálu následně 
vypracovávají a podávají též závěrečnou zprávu.  

•Práce s dotačním portálem je uživatelsky přívětivá a intuitivní.

•Přehledný systém evidence žádostí a možnost další práce s 
nimi.

•Poskytovatel i žadatelé mají přehled o všech svých grantových 
žádostech.



Amsterodamské principy: „Začni malými kroky, 
nikoho nevyčleňuj, schovej zbraně, zaměř se na 
obsah, sdílej příběhy, kontroluj své emoce, buď 
zvídavý, buď aktivní.“


