
Fórum Zdravé Prahy 10 – občané Prahy 10 definovali největší 
problémy městské části! 
 

Ve čtvrtek 16.3.2017 proběhlo v KD Barikádníků první Fórum Zdravé Prahy 10, na 

němž obyvatelé Desítky měli možnost říci, jaké problémy ve veřejném životě vnímají 

a probrat je se zástupci úřadu. 

Diskutováno bylo u devíti diskusních stolů a u každého z nich přítomní nejdříve 

pojmenovali, co je trápí, či co postrádají. Po odprezentování všech vyřčených 

problémů po jednotlivých oblastech proběhlo hlasování k určení těch, které jsou 

podle účastníků nejpalčivější: 

Oblast Problém Počet hlasů 

Bezpečnost Nulová tolerance hazardu – zavést ji 23 

Problematika krádeží a narkomanů 

(okolí ul. Holandská) 

1 

Činnost 

úřadu/komunikace 

s úřadem/ 

rozpočet 

Chybí radniční noviny 21 

Více komunikovat na soc. sítích 

služby nabízené neziskovým 

sektorem a sociálním odborem 

3 

Zlepšit komunikaci radních s 

veřejností 

3 

Doprava Prodloužení autobusové linky č. 213 

– propojení Malešic a Vršovic 

4 



Rozšíření podjezdu ČD ve Švehlově 

ulici – snížení zácp 

0 

Kultura Chybí reprezentativní sál  13 

Chybí pořádání jednodenních 

zájezdů 

8 

Sociální oblast a 

zdraví 

Chybí koncepce rodinné politiky 2 

Chybí nízkoprahové centrum pro 

mládež 

6 

Sport a volný čas Zavést kurzy 1. pomoci 7 

Chybí volné sportovní plochy 3 

Školství Zavádět nové metody a formy výuky 4 

Přeplněnost v mateřských školkách 2 

Územní rozvoj Zadání architektonické studie na 

komplexní revitalizaci Starostrašnické 

5 

Vybudovat více bezpečných stezek 

pro pěší, cyklostezek a inlinestezek 

8 

Životní prostředí Zavést nádoby na bioodpad pro 

občany zdarma 

5 

Nedostatečná kapacita 

velkoobjemových kontejnerů 

(vyprázdnění 1xměsíčně nestačí 

2 



  

Z uvedené tabulky vyplývá, že nejvíce přítomné občany trápí (ne)zavedení nulové 

tolerance k hazardu, chybějící radniční noviny, reprezentativní sál, či bezpečné 

stezky pro pohyb pěších, cyklistů a bruslařů. 

Fórum bylo připravováno ve spolupráci s kanceláří Národní sítě Zdravých měst a 

problémy, které přítomní účastníci nadefinují, budou v dubnu ověřeny formou 

veřejné ankety, jejímž výsledkem bude tzv. „10 P“, tedy 10 největších problémů 

Prahy 10. Takto ověřené problémy budou základem pro zpracování Komunitního 

plánu Zdravé Prahy 10 a jejich řešení bude věnována náležitá pozornost. 

 

 

 

 

 

Zdroj: http://www.praha10.cz/akce-a-projekty/mistni-agenda-21/akce-a-projekty.aspx 

 


