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Koordinátor Hájková Iva

MČ Praha 8 má zpracovaný Strategický plán udržitelného rozvoje na období 2017 - 2026, ve kterém jsou
uvedeny cíle a opatření v oblasti dopravy. Obsahuje analytickou část, návrhovou, realizační a implementační část.

https://www.praha8.cz/Strategicke-dokumenty.html

Zároveň je pro oblast dopravy zpracován ve spolupráci s odbornou pracovní skupinou Seznam námětů v
tematické oblasti 2, t.j. Doprava, životní prostředí a technická infrastruktura. V pracovní skupině byli mimo jiné
zástupci ROPID, DP Praha, Technická správa komunikací Praha, cykloskupina Prahy 8 a další. Tato skupina
zpracovávala na jaře 2016 podklady pro návrhovou část strategického plánu a seznam námětů.

https://www.praha8.cz/Pracovni-skupiny-strategickeho-planu-zahajily-svoji-cinnost-1.html

MČ Praha 8 má zpracovaný Generel bezmotorové dopravy

https://www.praha8.cz/Genrel-bezmotorove-dopravy.html

V Programovém prohlášení Rady MČ Praha 8 pro obdoví 2014 - 2018 je budování infrastruktuty věnován bod
3

https://www.praha8.cz/Programove-prohlaseni-Rady-MC-Praha-8-pro-obdobi-2014-2018.html

Úřad MČ Praha 8 zřizuje v souladu s Organizačním řádem oddělení bezmotorové dopravy, v němž je zaměstnána
cyklokoordinátorka.

https://www.praha8.cz/Oddeleni-bezmotorove-dopravy-a-bezpecnosti-provozu

Budování tzv. "šetrné" infrastruktury je nutné ve spolupráci s vlatníky komunikací a chodníků, což je ve většině
Technická správa komunikací Praha. Ve spolupráci s Komisí Rady hl. m. Prahy pro cyklistickou dopravu, jejíž
členem je místostarosta MČ Praha 8, Petr Vilgus, jsou realizována opatření týkající se cyklodopravy (úpravy
dopravního značení podporující cyklodopravu, instalace cyklostojanů, budování cyklostezek a cyklopruhů)

http://www.praha.eu/jnp/cz/doprava/cyklisticka/komise_rhmp/index.html

Rada MČ Praha 8 zřídila poradní orgán Komisi pro dopravu, která doporučuje různé realizace převážně na základě
podnětů občanů.

https://www.praha8.cz/Komise-pro-dopravu.html

Městskou částí Praha 8 prochází několik páteřních tras cyklokoridorů (dle klasifikace Klubu českých turistů to
jsou trasy I. a II. třídy). Příkladem je trasa A2, která vede podél pravého břehu Vltavy z Vraného ve směru na
Zámky a spojuje tak jih hlavního města se severem. Na území hlavního města dosahuje tato cyklotrasa délky cca 20
km, celkově je pak dlouhá přibližně 30 km. Mezi další páteřní trasy se řadí:

A26 Libeň – Vysočany – Hloubětín – Černý Most – Horní Počernice – (Zeleneč)

A27 Most – Horní Počernice – (Zeleneč)

A28 Zámky – Bohnice – Kobylisy – sídl. Ďáblice – Střížkov

A41 - Karlín

A42 (Hodkovice) – Písnice – Libuš – Nové Dvory – Krč – Kačerov – Spořilov – Bohdalec – Vršovice –

Želivského – Ohrada – Palmovka – Bulovka – Kobylisy – Dolní Chabry

Na páteřní trasy navazují další koridory cyklistické dopravy (trasy III. třídy). Prahou 8 prochází trasy číslo:

A421 Kačerov – Michle – Vršovice – Vinohrady – Žižkov – Karlín – Holešovice

A252 Nové Město – Karlín – Libeň – Vysočany

A253 Sokolovská – Voctářova – U Českých loděnic

A254 Libeň – Vysočany – Hloubětín

A257 Žižkov – Palmovka

A261 Libeň – Bulovka

A265 Libeň – Prosek – Klíčov – Kbely – Vinoř – (Podolanka)

A270 Bulovka – Ládví

A271 Pelc Tyrolka – Bulovka

A272 Trója – Kobylisy

A273 Trója – Velká Skála

A274 Podhoří – Velká Skála

A280 Bohnice – Čimický háj – Ďáblický háj – Ďáblice – Čakovice

A281 Staré Bohnice – most PO přes Vltavu

A282 Zámky – Drahaňská rokle – Dolní Chabry – Ďáblice

A283 Ládví – Ďáblický háj – Čimice – Dolní Chabry – (Zdiby)

A284 Bohnice – Čimice

A286 Čimice – Dolní Chabry – Ďáblice

A288 Ďáblice - Zdiby

A289 sídliště Ďáblice – Ďáblice – Březiněves – (Bořanovice)

4.1.B Bezbariérovost komunikací 

4.1.C Vybavenost cyklistickými
komunikacemi

v roce 2016 je v MČ Praha 18,4
km značených cyklotras oproti
458,3 km cyklrtras Prahy, t.j. 4
%

km/100 km komunikací (délka
silnic a místních komunikací - vč.
cyklostezek a smíšených stezek -
na kterých je provoz cyklistů
povolen k celkové délce
komunikací). km/100 km
komunikací (délka bezpečných
komunikací v katastru obce
vhodných pro cyklisty).

MČ Praha 8 má zpracovaný
generel bezmotorové dopravy a v
rámci budování cyklistických
komunikací musí úzce
spolupracovat s vlastníky
komunikací a Magistrátem hl. m.
Prahy, který podporuje cyklotrasy
a cyklostezky v rámci strategie
vedení tras v rámci celé Prahy.

http://www.praha.eu/public/e8/9
9/5d/2137709_636493_Priloha_T
Z_Praha_zvysi_podporu_cyklisti
ky.pdf

MČ Praha 8 nevede celkovou
délku komunikací na svém území,
proto jsou údaje o cyklotrasách
vztaženy k počtu km celé Prahy.
Údaje o délce bezbariérových
komunikací MČ Praha 8 nevede.

http://katalog-
mc.iprpraha.cz/mc_detail.html?
mc=418#tema9 

Cyklotrasy celkem v Praze: 336
km

 Cyklostezky celkem v Praze: 179
km

 Z toho ve správě TSK :
 Cyklotrasy: 181 km

 Cyklostezky: 92 km
 Zdroj: TSK hl.m. Prahy

4 Doprava

4.1 Podpora veřejné dopravy a dalších druhů alternativní dopravy (pěší, cyklo)
/infrastruktura/

STRUČNÝ POPIS DOSAVADNÍHO VÝVOJE A AKTUÁLNÍHO STAVU
INDIKÁTORY Jakými  daty  jsou
tvrzení  podložena SEBEHODNOCENÍ MUNICIPALITY

Celkové hodnocení oblasti 4.1 Podpora veřejné dopravy a dalších druhů alternativní dopravy (pěší, cyklo) Sebehodnocení +1 ?

STRUČNÝ POPIS DOSAVADNÍHO VÝVOJE A AKTUÁLNÍHO STAVU
INDIKÁTORY Jakými  daty  jsou
tvrzení  podložena SEBEHODNOCENÍ MUNICIPALITY

4.1.1 Jakým způsobem probíhá budování infrastruktury pro podporu environmentálně šetrných druhů (vyhrazené jízdní pruhy, přednost MHD
na světelných křižovatkách, budování cyklostezek, chodníků, vyhrazených pruhů pro cyklisty, bezpečné trasy pro osoby se sníženou schopností
pohybu a orientace, + dopravní značení cyklotras)?

Sebehodnocení +1 ?
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Vyhrazené pruhy, přednost MHD – první podněty jdou od občanů a MČ a pokynem k realizaci obvykle bývá
rozhodnutí pracovní skupiny pro řešení aktuálních otázek plynulosti a bezpečnosti silničního provozu na území hl. m.
Prahy, která zadává konkrétní úkoly v těchto oblastech (i pro TSK, DP nebo policii ČR a MP).

 Budování cyklostezek, chodníků, vyhrazených pruhů pro cyklisty, dopravní značení cyklotras – podněty
podávají většinou zájmové skupiny a MČ  a zpracovatelem v první instanci je komise rady HMP pro cyklistickou
dopravu, která zadává konkrétní úkoly v této oblasti. Měla by spolupracovat s další instancí, kterou je  IPR. Ten by
měl vést tzv. generel cyklostezek a cyklotras (nyní se příliš neaktualizuje). TSK v současnosti nemá ve správě celou
síť cyklotras a cyklostezek, protože investorem jsou také MČ a MHP, které si tyto stavby ponechávají ve vlastnictví.
 Dopravní značení cyklotras vždy provádí investor (např. MHP,MČ,TSK) a tomu potom také majetkově patří. Ve
výjimečných případech TSK vlastní a spravuje pouze dopravní značení na cyklotrasách , ačkoli stavba po které vede
cyklotrasa není v majetkové správě TSK (např.Letenské sady). TSK vede svůj majetek v GIS aplikacích.

 Bezpečné trasy pro osoby se sníženou schopností pohybu a orientace – tuto problematiku v současnosti řeší
centrálně MHP, odbor dopravy. Spolupracuje s IPR, TSK a organizacemi representující  handicapované občany.
Projekty většinou spravuje Odbor dopravy MHP (RFD), TSK je dodavatelem dat o bezbariérovosti na jí spravovaném
nemovitém majetku.

 Zdroj: TSK hl.m. Prahy        
                         

Příloha: 1_14-seznam_nametu_-_tematicka_oblast_2.pdf

Aktivity jsou většinou jako integrální součást jiné investice (rekonstrukce ulice, rekonstrukce vlakového nádraží, …)
Různé investice ale mají různé investory, takže se celkový počet realizovaných laviček, stojanů apod. neeviduje. Pro
veřejná prostranství existuje Manuál veřejných prostranství schválený Radou HMP
http://www.praha.eu/public/aa/45/5f/1862143_497181_Foto_vybrana_temata_manualu.pdf , kterým se musí
městští investoři řídit  Přístupnost pro hendikepované je zakotvena ve vyhl. 398/2009 Sb., tudíž jí stavební úřad při
každé rekonstrukci musí vyžadovat a tak i činí. Mimo rekonstrukce samozřejmě vznikají další projekty (například
výtahy do stanic metra, bezbariérové úpravy přechodů apod.).

V současné době je na ZŠ Burešova realizován program Bezpečná cesta do školy a v řešení je vybudování dvou
klecových úložišť pro kola u 1. i 2. stupně. Program je realizován ve spolupráci se spolkem Pražské matky.

http://www.prazskematky.cz/projekty/bezpecne-cesty-do-skoly/databaze-realizovanych-projektu/zs-buresova/

https://www.praha8.cz/Podporujeme-bezpecne-cesty-do-skoly.html

MČ Praha 8 podporuje umístění nových cyklostojanů i na základě požadavků občanů.

https://www.praha8.cz/Obcane-mohou-vyuzivat-nove-cyklostojany-na-Praze-8-2.html

Generel bezmotorové dopravy se od str. 86 věnuje oblasti parkovacích míst pro cyklisty.

https://www.praha8.cz/file/tHr/Generel-bezmotorove-dopravy-Praha-8.pdf

MČ Praha 8 má nově zpracovanou mapu bezbariérovosti Odborem sociálních věcí.

https://www.praha8.cz/Nove-mapy-bezbarierovosti-a-nabizenych-socialnich-sluzeb.html 

Na portálu TSK Praha josu informace pro cyklisty

http://www.tsk-praha.cz/wps/portal/root/pro-cyklisty   

Cyklisté mohou využít mapu http://mapa.prahounakole.cz/#a  možnost diskuze a vkládání podnětů
https://www.cyklistesobe.cz/

MČ Praha 8 vytvořila v tomto roce novou webovou stránku pro cyklisty http://www.8prokola.cz/

 

4.1.D Vybavenost veřejných budov
parkovací infrastrukturou pro
cyklisty.

Cyklostojany instaluje Technická
správa komunikací Praha a
následně je předává MČ do
správy. Snaha MČ Praha 8 je mít
u všech veřejných budov
cyklostojany. V současné době je
cca u 20 % veřejných budov stání
pro kola.

MČ Praha 8 má snahu podporovat
cyklistickou dopravu. pro rok 2017
je v rozpočtu MČ vyčleněna částka
500 000 Kč na nové cyklostojany.

Bylo by vhodné, aby MČ Praha 8
 v budoucnu vedla vlastní pasport
mobiliáře.

Dostupnost zastávek MHD je v MČ Praha 8 nadpůměrná. 

V souboru "výkony bus_tram" jsou uvedeny linky zasahující do obsluhy Prahy 8 a s rozdělením na typy vozidel. V
případě tramvajové dopravy lze tak identifikovat i plánovaná nízkopodlažní vozidla pod typy 14T, 15T a KT8N, v
případě autobusové dopravy pod zkratkami MdN, SdN, KbN. V názvech souborů je uvedeno datum platnosti (ve 2
částech – změny po prázdninách 2016 a aktuální změny od května), sestavy jsou rozděleny na 4 provozní dny: Po
(pondělí - čtvrtek), Pá (pátek), So (sobota), Ne (neděle). Linky neprovozované DPP jsou uvedeny pod hlavičkou
ROPID.

http://www.dpp.cz/bezbarierove-cestovani/

http://www.dpp.cz/projekt-vytahy-ve-stanici-forenc-b-bezbarierove-zpristupneni/

Typy nízkopodlažních vozů v Praze http://www.dpp.cz/typy-nizkopodlaznich-vozu/  

Příloha: vykony-bus_tram_1.xlsx

4.1.A Nízkopodlažní vozidla ve
veřejné dopravě

Z důvodu zabezpečování MHD hl.
m. Prahou, může MČ Praha 8
pouze iniciovat výměnu linek za
bezbariérové. Na základě
dopravních průzkumů DP Praha
jsou nízkopodlažní linky dávány
do provozu.

Metro v MČ Praha 8 má
bezbariérové přístupy, tramvaje a
autobusy jsou nízkopodlažní na
základě potřeby vyplývající z
dopravních průzkumů.

Pěší zóny

MČ Praha 8 revitalizuje oblast pěších cest v parcích a veřejných prostranstvích. V roce 2017 je v rozpočtu MČ Praha
8 vyčleněno na projektovou dokumentaci a na realizaci těchto úprav čístka 30 288 000 Kč. Pěší zóny budou
vybudovány v okolí Kulturního domu Ládví, Obchodního centra Krakov a centrálního náměstí v Čimicích.

https://www.praha8.cz/MC-Praha-8-predstavila-revitalizace-centralnich-namesti-Sidliste-Bohnice-a-nbs-Sidliste-
Dablice.html

https://www.praha8.cz/Doslo-k-vyznamnemu-posunu-v-priprave-revitalizace-centralniho-prostranstvi-Sidliste-
Bohnice.html

https://www.praha8.cz/Dotaznikove-setreni-Revitalizace-centralni-verejne-plochy-v-Cimicich.html

Parkování

Na podzim roku 2016 byly zavedeny ve vybraných částech MČ Praha 8 zóny placeného stání. V celé Praze je
problém s parkováním, protože do Prahy dojíždí i hodně mimopražských občanů, firem, zásobování... Na webu MČ
Praha 8 jsou informace o možnostech parkování:

https://www.praha8.cz/Parkovani.html 

P+R

V MČ Praha 8 je tento typ parkoviště na Ládví (Kobylisy) s 78 místy. V MČ není prostor pro vybudování P+R, ani není
snaha jeho zřízení. Logičtější je jeho vybudování hl. m. Prahou ve spolupráci se Středočeským krajem na severu MČ
Praha 8. V blízkosti je P+R v Letňanech (MČ Praha 18) s 633 místy. systém P+R je zahrnut do Pražské integrované
dopravy.

http://www.dpp.cz/parkoviste-p-r

http://www.tsk-praha.cz/wps/portal/root/aktualni-doprava/parkoviste/ 

B+R

v Praze je tento typ pouze na Skalce a Zličíně. V MČ Praha 8 není.

http://www.praha.eu/jnp/cz/doprava/cyklisticka/cyklisticka_doprava/index.html

MČ Praha 8 se snaží ve spolupráci
s hl. m. Praha o co nejlepší řešení
v oblasti parkování a záchytných
parkovišť. Jejich budování určuje
strategie hl. m. Prahy.

http://www.poladprahu.cz/cs/u
vod

http://www.praha.eu/jnp/cz/dopr
ava/automobilova/parkoviste_a_g
araze/index.html

4.1.2 Jsou realizovány aktivity k podpoře doprovodné infrastruktury (stojany na kola, uzamykatelné klece, mobiliář pro pěší, přístupnost
veřejných prostorů, přístupnost pro hendikepované, atd.)?

Sebehodnocení +1 ?

4.1.3 Jak je podporováno zvyšování komfortu MHD (nízkopodlažní vozidla, informační tabule, asistence při dopravě, informace pro nevidomé,
dostupnost zastávek) a podpora multimodality v dopravě? (vytvoření/zachování vazeb mezi jednotlivými druhy dopravy - terminály, přestupní
uzly, B+R, ..) Zejména s ohledem na dopravu do škol a do zaměstnání?

Sebehodnocení +1 ?

4.1.4 Jak je řešena doprava v klidu (pěší zóny, parkování, P&R, K&R, B&R)?

Sebehodnocení 0 ?
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http://www.praha.eu/jnp/cz/doprava/cyklisticka/Koncepce/index.html

MČ Praha 8 sama neprovozuje žádné linky BUS a TRAM. Všechny linky zabezepčuje Dopravní podnik Praha, některé
autobusové linky ROPID (Regionální organizátor Pražské integrované dopravy). Tyto organizace provádějí pravidelné
průzkumy z důvody redukce linek nebo naopak jejich rozšíření.

V příloze je Analytická část Strategického plánu udržitelného rozvoje MČ Praha 8 na období 2017 - 2026, ve které je
městské hromadné dopravě věnována část od str. 91.

V roce 2015 byl realizován sociologický průzkum mezi občany z důvodu zjisštění spokojenosti s některými oblastmi
každodenního života. Oblast MHD byla mezi 1100 respondenty hodnocena ve výši 80,9 % z celkových 100 %.

https://www.praha8.cz/file/qyv/Sociologicky-pruzkum-mezi-obcany-MC-Praha-8-2015.pdf

http://www.praha.eu/jnp/cz/doprava/mhd/

BUS 

Nejvíce jsou vytížené linky, které přepravují občany z oblasti sídlišť k zastávkám metra nebo od něj. Z důvodu husté
sítě MHD v MČ Praha 8 občané využívají tento způsob přepravy va veliké míře. Zároveň k metru linky C Ládví přijíždí
autobusové linky ze Středočeského kraje.

MČ Praha 8 má od DPP a ROPID k dispozici detailní dopravní průzkumy, které je možno poskytnout.

V mapě níže jsou husté sítě autobusových linek, ktreé obsluhují i MČ Praha 8 (zdroj: DP Praha 2016)

Metro

Souhrnná data průzkumů na jednotlivých stanicích mětra v MČ Praha 8 nelze bohužl přiložit, protože je možno
přikládat pouze jednu přílohu. Z tohoto důvodu uvádíme pouze některá čísla.

Na lince B jsou v území Prahy 8 umístěné 4 zastávky: Florenc, Křižíkova, Invalidovna a Palmovka

V rámci dopravního průzkumu bylo např. na stanici metra trasy C Florenc během jedné hodiny zaznamenáno 77
7444 výstupů a nástupů.

Stanice metra trasy C Ládví - 40 330 výstupů a nástupů během jedné hodiny.

Stanice metra trasy C Kobylisy - 77 155 výstupů a nástupů během jedné hodiny

Nástup Výstup

Stanice období  bez
přestupu

Ládví 05:00-00:00 19087 40330

Kobylisy 05:00-00:00 39518 78459

Východ 05:00-00:00 27395 57669

Západ 05:00-00:00 12123 20790

Florenc - C 05:00-00:00 37960 78052

Těšnov 05:00-00:00 20501 42979

Florenc 05:00-00:00 17459 35073

Florenc - B 05:00-00:00 12041 23849

Křižíkova 05:00-00:00 10746 19344

Invalidovna 05:00-00:00 5375 8966

Palmovka 05:00-00:00 28481 50859

Západ 05:00-00:00 16596 31132

Východ 05:00-00:00 11885 19727

153208 146651

4.2.A Přeprava cestujících MHD 

počet cest na jednu osobu
nelze stanovit, protože MČ
Praha 8 projíždí značný počet
cestujících ne jen z MČ.

Počet cest na osobu

4.2.B Dostupnost spojení veřejnou
dopravou

2 linky Metra, 10 linek
tramvají, hustá síť autobusů

Počet spojů (bus, vlak, MHD,…)

4.2.D Mobilita a místní přeprava
cestujících

V MČ Praha 8 je hustá síť linek
autobusů, tramvají a metra. Z
toho důvodu je občany značně
využívaná.

4.2 Snižování nutnosti používat IAD a podpora alternativních druhů dopravy
/řízení poptávky po dopravě/

STRUČNÝ POPIS DOSAVADNÍHO VÝVOJE A AKTUÁLNÍHO STAVU
INDIKÁTORY Jakými  daty  jsou
tvrzení  podložena SEBEHODNOCENÍ MUNICIPALITY

Celkové hodnocení oblasti 4.2 Snižování nutnosti používat IAD a podpora alternativních druhů dopravy Sebehodnocení +1 ?

STRUČNÝ POPIS DOSAVADNÍHO VÝVOJE A AKTUÁLNÍHO STAVU
INDIKÁTORY Jakými  daty  jsou
tvrzení  podložena SEBEHODNOCENÍ MUNICIPALITY

4.2.1 Jak je realizována podpora zvýšení výkonů MHD (počet přepravených, počet přepravených / obyvatele)?

Stanice metra Praha 8

CELKEM stanice metra Praha 8

Sebehodnocení +2 ?

http://www.praha.eu/jnp/cz/doprava/cyklisticka/Koncepce/index.html
https://www.praha8.cz/file/qyv/Sociologicky-pruzkum-mezi-obcany-MC-Praha-8-2015.pdf
http://www.praha.eu/jnp/cz/doprava/mhd/


Tramvaj

Některé linky jsou vedeny souběžně s autobusovými linkami a tramvajemi. Přesto je vytíženost značná.

Průzkum proveden 9. 11. 2016 během celého dne ve středu

Linka    Počet osob        
            Výstup    Nástup    Obrat

 1              3213     3250    6463
 3             23010    23322    46332

 6               5911      5582    11493
 8             11591    12227    23818
 10          16540    16527    33067

 14            2663    2534    5197
 16            3481    4015    7496
 17            7245    7006    14251
 24          19630    20577    40207
 25            4241    4209    8450

 celkem    97525    99249    196774

Příloha: analyticka-cast.pdf

MČ Praha 8 má od podzimu 2016 zaveden systém parkovacích zón. Na ÚMČ Praha 8 vzniklo Oddělení zón placeného
stání https://www.praha8.cz/Oddeleni-zon-placeneho-stani

Zóna placeného stání (ZPS) v MČ Praha 8 je rozdělena do menších parkovacích oblastí (tzv. rezidentní oblasti), což
jsou nejmenší jednotky zón placeného stání. Žadatel může žádat o parkovací oprávnění (POP) jak pro jednu
rezidentní oblast, ve které je místně příslušný, tak pro celou ZPS v MČ Praha 8. Ceníky POP, mapa cenových pásem
a podmínky pro získání POP jsou k dispozici na stránce 

https://www.praha8.cz/Parkovani.html

4.2.E Zavedený systém regulace
parkování a dopravy

MČ Praha 8 nemůže vydávat
vyhlášky, ty vydává hl. m.
Praha.

bez jednotky

Od 1. října 2016 byly zprovozněny
zóny parkovacího stání v MČ
Praha 8 ve třech oblastech (Karlín,
Libeň, Kobylisy a Ládví). V
letošním roce (II.pol.) budou zóny
parkovacího stání rozšířeny.

MČ Praha 8 má zpracovaný Strategický plán udržitelného rozvoje na období 2017 - 2026, ve kterém jsou
uvedeny cíle a opatření v oblasti dopravy. Obsahuje analytickou část, návrhovou, realizační a implementační část.

https://www.praha8.cz/Strategicke-dokumenty.html

Zároveň je pro oblast dopravy zpracován ve spolupráci s odbornou pracovní skupinou Seznam námětů v
tematické oblasti 2, t.j. Doprava, životní prostředí a technická infrastruktura. V pracovní skupině byli mimo jiné
zástupci ROPID, DP Praha, Technická správa komunikací Praha, cykloskupina Prahy 8 a další. Tato skupina
zpracovávala na jaře 2016 podklady pro návrhovou část strategického plánu a seznam námětů.

https://www.praha8.cz/Pracovni-skupiny-strategickeho-planu-zahajily-svoji-cinnost-1.html

MČ Praha 8 má zpracovaný Generel bezmotorové dopravy

https://www.praha8.cz/Genrel-bezmotorove-dopravy.html

V Programovém prohlášení Rady MČ Praha 8 pro obdoví 2014 - 2018 je budování infrastruktuty věnován bod
3

https://www.praha8.cz/Programove-prohlaseni-Rady-MC-Praha-8-pro-obdobi-2014-2018.html

Úřad MČ Praha 8 zřizuje v souladu s Organizačním řádem oddělení bezmotorové dopravy, v němž je zaměstnána
cyklokoordinátorka.

https://www.praha8.cz/Oddeleni-bezmotorove-dopravy-a-bezpecnosti-provozu

Budování tzv. "šetrné" infrastruktury je nutné ve spolupráci s vlatníky komunikací a chodníků, což je ve většině
Technická správa komunikací Praha. Ve spolupráci s Komisí Rady hl. m. Prahy pro cyklistickou dopravu, jejíž
členem je místostarosta MČ Praha 8, Petr Vilgus, jsou realizována opatření týkající se cyklodopravy (úpravy
dopravního značení podporující cyklodopravu, instalace cyklostojanů, budování cyklostezek a cyklopruhů)

http://www.praha.eu/jnp/cz/doprava/cyklisticka/komise_rhmp/index.html

Rada MČ Praha 8 zřídila poradní orgán Komisi pro dopravu, která doporučuje různé realizace převážně na základě
podnětů občanů.

https://www.praha8.cz/Komise-pro-dopravu.html

Praha má koncepci uveřejněnou na webu Polaď Prahu, na které jsou různé koncepce, mapy, situace,
průzkumy http://www.poladprahu.cz/cs/uvod  

https://www.tsk-praha.cz/wps/portal/root/dopravni-inzenyrstvi/zasady-dopravni-politiky

Je možno stáhnout si brožury z webu http://www.dpp.cz/dokumenty-formulare/ , kde jsou uvedeny např.
informace jak cestovat s kočárkem. 

4.2.C Plán dopravy/udržitelné
mobility (či obdobného
strategického dokumentu)

MČ Praha 8 má k dispozici
strategické dokumenty, proto má
představu o cílech v oblasti
dopravy a udržitelné mobility.

Městskou hromadnou dopravu neprovozuje MČ Praha 8. Dopravní podnik Praha realizoval opravu tramvajových tratí
na Sokolovské v Karlíně se zatravněním kolejí z důvodu tichého provozu a ekologicky šetrného pro okolí.

http://www.dpp.cz/projekt-rekonstrukce-tramvajove-trati-sokolovska/

Elektrobus v Praze http://www.dpp.cz/elektrobus-jezdi-po-praze-temer-pul-roku-zvlada-i-mrazive-teploty/

Cyklubus v Praze http://www.dpp.cz/na-trase-na-suchdol-bude-spusten-zkusebni-provoz-cyklobusu/

http://www.dpp.cz/prepravu-jizdnich-kol-v-autobusech-otestuje-linka-cislo-147/

4.3.A Podíl výkonů vozidel EEV na
celkovém objemu objednávaných
výkonů v rámci MHD

MHD v MČ Praha 8 zajišťuje a
provozu Dopravní podnik
Praha.

% (podíl výkonů vozidel EEV z
celkových vzkm objednávaných
obcí u dopravců)

MČ Praha 8 neprovozuje Městskou
hromadnou dopravu.

Úřad MČ Praha 8 a a organizace zřízené MČ Praha nedisponují environmentálně šetrnými vozy. Pokud bude v
budoucnu potřeba obměnit vozový park, je uvažováno o elektromobilu. Zatím z důvodu finanční náročnosti a
dostatečné kapacity součaných aut toto nebude v dohledné době řešeno.

MČ Praha 8 ani její zřízené organizace neprovozují MHD, proto v jejich majetku nejsou environmentálně šetrné vozy.

Podle sdělení Dopravního podniku Praha  je stanovení podílu provozu EEV vozidel na linkách obsluhujících Prahu 8 je
obtížně určitelné dle plánu vypravení vozidel, které se mění.

4.3.B Podíl výkonů vozidel EEV na
celkovém objemu dopravního
výkonu vozidel v majetku města a
jím zřízených organizací.

mezi 20 % - 30 % v rámci MHD

MČ Praha 8 nemá
environmentálně šeterné vozy, ani
její zřízené organizace

4.2.2 Jak jsou využívány ekonomické nástroje (mýtné, parkovné, zpoplatněné vjezdy)?

Sebehodnocení +1 ?

4.2.3 Jaké jsou využívány přístupy k integrovanému plánování dopravy a mobility?

Sebehodnocení +1 ?

4.3 Nízkoemisní vozidla

STRUČNÝ POPIS DOSAVADNÍHO VÝVOJE A AKTUÁLNÍHO STAVU
INDIKÁTORY Jakými  daty  jsou
tvrzení  podložena SEBEHODNOCENÍ MUNICIPALITY

Celkové hodnocení oblasti 4.3 Nízkoemisní vozidla Sebehodnocení 0 ?

STRUČNÝ POPIS DOSAVADNÍHO VÝVOJE A AKTUÁLNÍHO STAVU
INDIKÁTORY Jakými  daty  jsou
tvrzení  podložena SEBEHODNOCENÍ MUNICIPALITY

4.3.1 Jakou úlohu hrají environmentálně šetrné vozy v místní MHD?

Sebehodnocení 0 ?

4.3.2 Jaký je podíl takových vozů v majetku města nebo organizacích jím zřízených?

Sebehodnocení -1 ?

https://www.dataplan.info/img_upload/a1032b64eccc80a628847d44281e3e2b/analyticka-cast.pdf
https://www.praha8.cz/Oddeleni-zon-placeneho-stani
https://www.praha8.cz/Parkovani.html
https://www.praha8.cz/Strategicke-dokumenty.html
https://www.praha8.cz/Pracovni-skupiny-strategickeho-planu-zahajily-svoji-cinnost-1.html
https://www.praha8.cz/Genrel-bezmotorove-dopravy.html
https://www.praha8.cz/Programove-prohlaseni-Rady-MC-Praha-8-pro-obdobi-2014-2018.html
https://www.praha8.cz/Oddeleni-bezmotorove-dopravy-a-bezpecnosti-provozu
http://www.praha.eu/jnp/cz/doprava/cyklisticka/komise_rhmp/index.html
https://www.praha8.cz/Komise-pro-dopravu.html
http://www.poladprahu.cz/cs/uvod
http://www.dpp.cz/dokumenty-formulare/
http://www.dpp.cz/projekt-rekonstrukce-tramvajove-trati-sokolovska/
http://www.dpp.cz/elektrobus-jezdi-po-praze-temer-pul-roku-zvlada-i-mrazive-teploty/
http://www.dpp.cz/na-trase-na-suchdol-bude-spusten-zkusebni-provoz-cyklobusu/
http://www.dpp.cz/prepravu-jizdnich-kol-v-autobusech-otestuje-linka-cislo-147/


Uvádíme tedy alespoň rozložení evidenčního stavu vozidel v garáži Klíčov, která se největší měrou podílí na obsluze
území Prahy 8:

 MdN Sd Kb KbN Celkem %

Euro II 0 11 13 0 58 21,7%

Euro III 0 25 8 21 83 31,1%

Euro IV 0 0 0 0 0 0,0%

Euro V / EEV 12 0 0 84 115 43,1%

Euro VI 0 0 0 0 11 4,1%

 
12 36 21 105 267

 

 

% (podíl výkonů vozidel EEV z
celkových vzkm ujetých všemi
vozidly)

Mapa stanovišť CNG zobrazuje 12 míst v Praze, v MČ Praha 8 není žádné.

http://www.cngplus.cz/cerpaci-a-plnici-stanice.html?
obec=Praha&kraj=&provozovatel=&hodnoceni=&price_from=&price_to=&search=&location_hash=

Magistrát hl. m. Prahy spolupracuje s městskými částmi ohledně umístění dobíjecích stanic pro vozidla poháněná na
alternativní zdroj energii. MČ Praha 8 navrhovala nějaké lokality. V současné době je toto pouze ve vztahu
vyjednávání s MHMP.

v Praze není hustá síť stanovišť
CNG, V MČ Praha 8 není žádné.

Hl. m. Praha má prostřednictvím organizace Technické správy komunikací Praha koncepci rozvoje

https://www.tsk-praha.cz/wps/portal/root/dopravni-inzenyrstvi/zasady-dopravni-politiky 

MČ Praha 8 v současné době nezohledňuje využívání environmentálně šetrných vozidel při výběrových řízeních na
zajištění služeb pro městkou část Praha 8. 

Realizuje se široké spektrum zklidňujících opatření, prakticky vše, co naleznete v TP a ČSN (např. TP103, TP218,
TP132, TP145, …) vždy v závislosti na místních poměrech a projednávání. Prakticky vše je v návodné otázce
uvedeno se realizuje. Silniční infrastruktura má mnoho vlastníků a správců (od ŘSD po soukromé subjekty).

4.4.B Nehodovost v silniční
dopravě

Nehodovost v Praze je v
posledních letech okolo 20 000
nehod ročně.

http://www.praha.eu/jnp/cz/dopr
ava/besip/nehodovost_v_praze/in
dex.html

BESIP má zpracovanou Národní strategie bezpečnosti silničního provozu 2011-2020

http://www.ibesip.cz/cz/strategie/narodni-strategie-bezpecnosti-silnicniho-provozu/nsbsp-2011-2020

MČ Praha 8 realizuje program Bezpečná cesta do školy na ZŠ Burešova. Program je realizován ve spolupráci se
spolkem Pražské matky.

http://www.prazskematky.cz/projekty/bezpecne-cesty-do-skoly/databaze-realizovanych-projektu/zs-buresova/

https://www.praha8.cz/Podporujeme-bezpecne-cesty-do-skoly.html

Základní a mateřské školy spolupracují s Městkou policií Praha na preventivních programech. MČ pořádá akce k
podpoře bezpečné dopravy:

Na kole i pěšky - pokaždé bezpečně https://www.praha8.cz/Na-kole-i-pesky-pokazde-bezpecne-19-09-
2016.html

Se spolkem NaKole je v tomto roce spolupořadatel Pražského cyklozvonění

http://www.cyklozvoneni.cz/

Každým rokem se místní spolky a občané účastní akce Zažít město jinak 

https://www.praha8.cz/Evropsky-tyden-mobility.html

https://www.praha8.cz/Zazit-mesto-jinak-2016-3.html

MČ Praha 8 zřizuje dopravní hřiště Glowackého, na kterém probíhá výuka dopravní výchovy Městskou policií
Praha v rámci povinných školní osnov pro 4. a 5. třídy ZŠ. V Praze je celkem 11 dopravních hřišť. V odpoledních
hodinách je dopravní hřiště Glowackého otevřeno pro veřejnost.

https://www.praha8.cz/Dopravni-a-skolni-hriste-1

Úzká spolupráce je s organizací BESIP, jejíž pražská pobočka sídlí v MČ Praha 8 

http://www.ibesip.cz/cz/dopravni-vychova/detska-dopravni-hriste

4.4.A Žáci I. stupně ZŠ zapojení do
preventivních programů
bezpečnosti dopravy.

5 049 žáků 1. stupně a 258 z
MŠ

% (podíl žáků I. stupně ZŠ, kteří
se v hodnoceném roce zúčastnili
preventivní akce)

MČ Praha 8 zřizuje 15 základních
škol s 7 520 žáky a 24
mateřských škol s 3 078 dětmi.

MČ Praha 8 podporuje prevenci na
základních školách, zřizuje
dopravní hřiště, na kterém
probíhá výuka a je využíváno
veřejností. Organizace BESIP sídlí
na Praze 8, proto se s ním úzce
spolupracuje i při poskytování
reflexních a propagačních
předmětů.

4.3.3 Jaká je situace ohledně infrastruktury čerpacích stanic pro alternativní pohony (elektřina CNG apod.)?

Sebehodnocení -1 ?

4.3.4 Dochází ke zohlednění využívání environmentálně šetrných vozidel při výběrových řízeních na zajištění služeb pro město?

Sebehodnocení -1 ?

4.4 Bezpečnost silničního provozu

STRUČNÝ POPIS DOSAVADNÍHO VÝVOJE A AKTUÁLNÍHO STAVU
INDIKÁTORY Jakými  daty  jsou
tvrzení  podložena SEBEHODNOCENÍ MUNICIPALITY

Celkové hodnocení oblasti 4.4 Bezpečnost silničního provozu Sebehodnocení 0 ?

STRUČNÝ POPIS DOSAVADNÍHO VÝVOJE A AKTUÁLNÍHO STAVU
INDIKÁTORY Jakými  daty  jsou
tvrzení  podložena SEBEHODNOCENÍ MUNICIPALITY

4.4.1 Jaká jsou realizována zklidňující opatření na infrastruktuře (osvětlené a bezpečné přechody pro chodce, ostrůvky, zúžení komunikace)?

Sebehodnocení 0 ?

4.4.2 Jak je zajišťována prevence (besedy s Městskou policií, dopravní policií, dopravní hřiště, bezpečné cesty do škol, mimořádná školení
řidičů – mimo profesní zkoušky)?

Sebehodnocení +1 ?

http://www.cngplus.cz/cerpaci-a-plnici-stanice.html?obec=Praha&kraj=&provozovatel=&hodnoceni=&price_from=&price_to=&search=&location_hash=
http://www.praha.eu/jnp/cz/doprava/besip/nehodovost_v_praze/index.html
http://www.ibesip.cz/cz/strategie/narodni-strategie-bezpecnosti-silnicniho-provozu/nsbsp-2011-2020
http://www.prazskematky.cz/projekty/bezpecne-cesty-do-skoly/databaze-realizovanych-projektu/zs-buresova/
https://www.praha8.cz/Podporujeme-bezpecne-cesty-do-skoly.html
https://www.praha8.cz/Na-kole-i-pesky-pokazde-bezpecne-19-09-2016.html
http://www.cyklozvoneni.cz/
https://www.praha8.cz/Evropsky-tyden-mobility.html
https://www.praha8.cz/Zazit-mesto-jinak-2016-3.html
https://www.praha8.cz/Dopravni-a-skolni-hriste-1
http://www.ibesip.cz/cz/dopravni-vychova/detska-dopravni-hriste


 

Problémová místa jsou identifikována v Generelu bezmotorové dopravy MČ Praha8

https://www.praha8.cz/file/tHr/Generel-bezmotorove-dopravy-Praha-8.pdf

Zároveň problémová místa zpracovává hl. m. Praha http://www.poladprahu.cz/cs/problemove-mapy  

MČ Praha 8 vyčlenila v rozpočtu  pro rok 2017 finance ve výši 5 mil. Kč na projekty a realizace v rámci projektu
Doprava v klidu a 7 mil. Kč pro Chodníkový program TSK Praha 

4.4.C Odstranění krizových
nehodových míst

Správce komunikaví je Technická
správa komunikací Praha, která
dle možností reaguje na
odstranění krizovýcha
nebezpečných míst.

Tvoří se Plán udržitelné mobility Prahy a okolí, aktuálně se finalizuje SEA oznámení dle zákona. Dosud platné Zásady
dopravní politiku SEA vyhodnocení neobsahují, neboť byli schváleny v roce 1996 ještě před existencí zákona
100/2001 Sb. VPP. „Infrastrukturní“ koncepce dopravy je uvedena v ÚPD, která je posuzována standardně dle
zákona (jak je uvedeno v z. 183/2006 Sb. VPP). Plán VHD tvoří ROPID, neposuzuje se dle zákona.

http://www.poladprahu.cz/cs/plan-udrzitelne-mobility-prahy-a-okoli

Generel bezmotorové dopravy MČ Praha 8 nemusel projít procesem SEA.

4.5.A Hodnocení Strategického
plánu dopravy/udržitelné mobility
podle vlivu na ŽP a zdraví

MČ Praha 8 vychází z Plánu
udržitelné mobilty Prahy a okolí a
z Generelu bezmotorové dopravy
MČ Praha 8.

Plán je zpracován, MČ Praha 8 by
měla vytvořit krátkodobý akční
plán, aby byla realizace navázána
na finančnímožnosti MČ Praha 8 a
bylo jasné, co bude v jakém roce
realizováno.

Městská část vyhodnocení zatížení ŽP dopravou neprovádí. Odbor životního prostředí nemá v plánu realizovat toto
hodnocení. Technická správa komunikací hl. m. Prahy monitoruje průjezdnost aut ve vybraném území.

 Intenzity dopravy lze zobrazit zde http://www.tunelblanka.info/intenzity-dopravy-v-dubnu-2017/ , nebo v
ročenkách TSK http://www.tsk-praha.cz/wps/portal/root/dopravni-inzenyrstvi/rocenky. Vysledky jsou sbírány plošně
pro celé území Prahy, resp. pro vybrané konkrétní úseky (na území Prahy 8 např. ulice V Holešovičkách).

Zatížení města dopravou je
monitorováno a vyhodnocováno.
Vliv na kvalitu životního prostředí
je vysoký, proto je nutno
vybudovat a dobudovat jak
vnitřní, tak vnější okruh Prahy a
některé nejvíce dopravně zatížené
komunikace zahloubit do tunelů.
jedná se o velké investičně
náročné stavby, které může MČ
Praha 8 pouze intervenovat.

https://www.praha8.cz/Praha-8-
pozaduje-urychlene-zahloubeni-
ulice-V-Holesovickach.html

MČ Praha 8 nemá zpracovaný akční plán, který by vycházel z dostupných strategických dokumentů, proto nelze
uvést časový harmonogram. Zároveň je veliké množství opatření možné realizovat pouze ze strany hl. m. Prahy a
jím zřízených organizací (TSK Praha, DP Praha).

4.5.B Opatření ke snížení zátěže z
dopravy ve vazbě na strategické
dokumenty obce.

4.4.3 Existuje pasport problémových míst na dopravní infrastruktuře?

Sebehodnocení 0 ?

4.5 Snižování vlivu dopravy na životní prostředí a zdraví obyvatel

STRUČNÝ POPIS DOSAVADNÍHO VÝVOJE A AKTUÁLNÍHO STAVU
INDIKÁTORY Jakými  daty  jsou
tvrzení  podložena SEBEHODNOCENÍ MUNICIPALITY

Celkové hodnocení oblasti 4.5 Snižování vlivu dopravy na životní prostředí a zdraví obyvatel Sebehodnocení 0 ?

STRUČNÝ POPIS DOSAVADNÍHO VÝVOJE A AKTUÁLNÍHO STAVU
INDIKÁTORY Jakými  daty  jsou
tvrzení  podložena SEBEHODNOCENÍ MUNICIPALITY

4.5.1 Existuje plán dopravy a byl podroben vyhodnocení vlivů na životní prostředí?

Sebehodnocení 0 ?

4.5.2 Vyhodnocuje město zatížení životního prostředí dopravou?

Sebehodnocení 0 ?

4.5.3 Jaká je časová představa o řešení dopravních problémů např. v revizi akčního plánu nebo strategie?

Sebehodnocení -1 ?

https://www.praha8.cz/file/tHr/Generel-bezmotorove-dopravy-Praha-8.pdf
http://www.poladprahu.cz/cs/problemove-mapy
http://www.poladprahu.cz/cs/plan-udrzitelne-mobility-prahy-a-okoli
http://www.tunelblanka.info/intenzity-dopravy-v-dubnu-2017/
https://www.praha8.cz/Praha-8-pozaduje-urychlene-zahloubeni-ulice-V-Holesovickach.html


Praha 8: Audit udržitelného rozvoje 2017 [archiv]

Stav Auditu k tématu 2017  Sebehodnocení zkontrolováno expertem - OK

Oponent Raabová Tereza

Konzultant --nepřiřazen--

Koordinátor Hájková Iva

MČ Praha 8 nemá zpracovaný samostatný strategický dokument pro
oblast kultury. Strategický plán udržitelného rozvoje MČ Praha
8 na období 2017 - 2026 se věnuje kultuře v Oblasti C

 ŠKOLSTVÍ, KULTURA, VOLNOČASOVÉ AKTIVITY, TURISTICKÝ RUCH.
V této oblasti se zmiňuje i potřeba zpracování Koncepce v oblasti
kultury.

https://www.praha8.cz/file/tTv/Strategicky-plan-MC-P8-2017-2026-
2-Praha8-cast-navrhova.pdf

https://www.praha8.cz/Strategicke-dokumenty.html

Praha má zpracovanou Koncepci kulturní politiky hl. m. Prahy z
roku 2010

http://kultura.praha.eu/public/21/96/bf/1198318_175607_KONCEP
CE_KP_HMP.pdf

Příloha: seznam-nametu-tematicka-oblast-3.pdf

8.1.A Písemný strategický
dokument pro oblast kultury a
zařazení kultury do celkového
strategického plánu města.

Oblast kultury je zařazena do
strategického plán MČ Praha 8
v oblasti C

bez jednotky - verbální vyjádření

Strategický dokument pro oblast
kultury bude teprve zpracován.
Cíle a oblasti s návrhem projektů
jsou uvedeny ve Strategickém
plánu udržitelného rozvoje MČ
Praha 8 na období 2017 - 2026

Občané MČ Praha 8 mají v každé části nějaké kulturní zařízení
nabízející kulturní služby. Divadla, alternativní umění, koncerty,
výstavy atd. Dostupnost je velice dobrá i z důvodu husté sítě
městské hromadné dopravy. Díky profesionálnímu přístupu radní MČ
Praha 8 pro kulturu, předsedy Komise pro kulturu a volný čas, se
nabídka kulturních aktivit na území Prahy 8 zvýšila. Vznikly nové
akce, které pořádá MČ Praha 8, např. Libeňská pouť, Karlínský
masopust, stávající akce např. Starobohnické posvícení se rozšiřují. 

Karlín:

https://www.praha8.cz/Divadlo-Kamen.html

https://www.praha8.cz/Divadlo-pod-Palmovkou-2.html

http://www.forumkarlin.cz/cs/

http://www.literanavratil.cz/galery_l.php

https://www.praha8.cz/Kino-Atlas.html

https://www.praha8.cz/Muzeum-hlavniho-mesta-Prahy.html

http://pomezi.com/

Libeň:

8.1.B Vybavenost města kulturními
službami a jejich dostupnost
různým cílovým skupinám

V MČ Praha 8 je 23
různorodých kulturních
institucí, z nichž 7 zřizuje MČ
Praha 8. Všechna jsou výborně
dostupná městskou hromadnou
dopravou.

bez jednotky - verbální vyjádření

v MČ Praha 8 je dobrá dostupnost
kulturních institucí a jejich
pestrost

8 Kultura a volný čas

8.1 Vztah města ke kultuře

STRUČNÝ POPIS DOSAVADNÍHO VÝVOJE A AKTUÁLNÍHO STAVU
INDIKÁTORY Jakými  daty  jsou
tvrzení  podložena SEBEHODNOCENÍ MUNICIPALITY

Celkové hodnocení oblasti 8.1 Vztah města ke kultuře Sebehodnocení +1 ?

STRUČNÝ POPIS DOSAVADNÍHO VÝVOJE A AKTUÁLNÍHO STAVU
INDIKÁTORY Jakými  daty  jsou
tvrzení  podložena SEBEHODNOCENÍ MUNICIPALITY

8.1.1 Má město pro oblast kultury písemný strategický dokument (kulturní politika, Koncepce/strategie
podpory kultury)? Vznikl strategický dokument se zapojením veřejnosti?

Sebehodnocení 0 ?

8.1.2 Jaká je dostupnost a vybavenost města kulturními službami?

Sebehodnocení +2 ?

https://www.praha8.cz/file/tTv/Strategicky-plan-MC-P8-2017-2026-2-Praha8-cast-navrhova.pdf
https://www.praha8.cz/Strategicke-dokumenty.html
http://kultura.praha.eu/public/21/96/bf/1198318_175607_KONCEPCE_KP_HMP.pdf
https://www.dataplan.info/img_upload/a1032b64eccc80a628847d44281e3e2b/seznam-nametu-tematicka-oblast-3.pdf
https://www.praha8.cz/Divadlo-Kamen.html
https://www.praha8.cz/Divadlo-pod-Palmovkou-2.html
http://www.forumkarlin.cz/cs/
http://www.literanavratil.cz/galery_l.php
https://www.praha8.cz/Kino-Atlas.html
https://www.praha8.cz/Muzeum-hlavniho-mesta-Prahy.html
http://pomezi.com/


https://www.praha8.cz/Divadlo-pod-Palmovkou-2.html

https://www.kosmostellart.space/k-o-s-m-o-s-cz

Kobylisy:

https://www.praha8.cz/Divadlo-Kamen.html - zřizované MČ Praha 8

https://www.praha8.cz/Komunitni-centrum-Hrubeho-1.html

http://www.kdladvi.cz/  - zřizovaný MČ Praha 8

http://www.tichakavarna.cz/

Bohnice:

https://www.praha8.cz/Bohnice-ziji-Bohnicke-komunitni-
centrum.html

http://www.bohnice.cz/aktivity/

https://www.praha8.cz/Klub-V-Kolona.html

https://www.praha8.cz/Kulturni-dum-Krakov.html - zřizovaný MČ
Praha 8

Čimice:

v současné době MČ Praha 8 zřizuje v této lokalitě nové rodinné
centrum

Trója:

http://www.botanicka.cz/hlavni-stranka.html?page_id=95

Dětské kluby:

http://www.osmickaprorodinu.cz/  - zřizované MČ Praha 8

Pražská OSMA: virtuální klub pro seniory

Pražská osma S60+ je nový virtuální klub, který si klade za cíl
oslovit co nejširší obec seniorů MČ Praha 8 a zapojit je do
kulturních, zájmových a sportovních aktivit. 

https://www.praha8.cz/Prazska-OSMA-novy-virtualni-klub-pro-
seniory-Prahy-8.html 

 

Seznam všech kulturních institucí v MČ Praha
8 https://www.praha8.cz/Kulturni-instituce-na-Praze-8.html 

Popis stavu kultury a volnočasových aktivit je uveden v Analytické
části Strategického plánu udržitelného rozvoje MČ Praha 8 na období
2017 - 2026 na str. 117 - 121

https://www.praha8.cz/file/ygv/Analyticka-cast-strategickeho-
planu-Prahy-8.pdf 

Rozpočet MČ Praha 8 stanovuje v kapitole 06 výši výdajů pro
oblast kultury a cestovního ruchu pro rok 2017 výši 19 736 000 Kč.

Pro rok 2017 je počítáno s výdaji o 1,08% vyššími než v roce 2016. 

Dotace na oblast kultury, sportu, volného času a památkové péče
jsou pro rok 2017 ve výši 1,4 mil. Kč. 

https://www.praha8.cz/Rozpocet-mestske-casti-Praha-8-pro-rok-
2017.html

Příloha: rozpocet-2017-priloha-c-3-usneseni.xlsx

8.1.C Výdaje na kulturu 

Rozpočet MČ Praha 8 pro rok
2017 ve výši 1 976 197 000 Kč,
výdaje na Kulturu jsou ve výši
necelých 20 mil. Kč

V rozpočtu je věnována
uspokojivá výše na rozvoj této
oblasti.

Zřizované příspěvkové organizace MČ Praha 8: Kulturní dům Krakov,
Kulturní dům Ládví a Divadlo Karla Hackera nemají vlastní
strategické dokumenty.

8.1.D Existence vlastních
strategických dokumentů v
městských (obecních) kulturních
organizací

NE  bez jednotky - verbální
vyjádření

8.1.3 Jaká je výše a struktura výdajů na kulturu?

Sebehodnocení +1 ?

8.1.4 Mají městské kulturní organizace vlastní strategické dokumenty?

Sebehodnocení -2 ?

8.1.5 Jaká je spokojenost občanů s kulturními zařízeními a nabídkou kulturních aktivit ve městě?

https://www.praha8.cz/Divadlo-pod-Palmovkou-2.html
https://www.kosmostellart.space/k-o-s-m-o-s-cz
https://www.praha8.cz/Divadlo-Kamen.html
https://www.praha8.cz/Komunitni-centrum-Hrubeho-1.html
http://www.kdladvi.cz/
http://www.tichakavarna.cz/
https://www.praha8.cz/Bohnice-ziji-Bohnicke-komunitni-centrum.html
http://www.bohnice.cz/aktivity/
https://www.praha8.cz/Klub-V-Kolona.html
https://www.praha8.cz/Kulturni-dum-Krakov.html
http://www.botanicka.cz/hlavni-stranka.html?page_id=95
http://www.osmickaprorodinu.cz/
https://www.praha8.cz/Prazska-OSMA-novy-virtualni-klub-pro-seniory-Prahy-8.html
https://www.praha8.cz/Kulturni-instituce-na-Praze-8.html
https://www.praha8.cz/file/ygv/Analyticka-cast-strategickeho-planu-Prahy-8.pdf
https://www.praha8.cz/Rozpocet-mestske-casti-Praha-8-pro-rok-2017.html
https://www.dataplan.info/img_upload/a1032b64eccc80a628847d44281e3e2b/rozpocet-2017-priloha-c-3-usneseni.xlsx


Během května 2017 probíhá šetření mezi 500 respondenty v MČ
Praha 8 ke zjištění Spokojenosti s místním společenstvím - indikátor
A1 a A3 sady ECI (Evropské standardizované indikátory). Výsledky
budou známy na přelomu června a července. 

V roce 2015 bylo provedeno sociologické šetření mezi  1104
respondenty jako podklad pro tvorbu strategického plánu
udržitelného rozvoje MČ Praha 8. Možnosti kulturního vyžití bylo
hodnoceno stupněm 60,1 na škále od 0 do 100. Nejhůře hodnocena
oblast Čimic, nejlépe oblast Karlína.

Odbor kultury, sportu, mládeže a památkové péče má na každé své
akci stánek, kde je možné si o akcích pohovořit a sdělit svůj názor
na akce či podat připomínky. V rámci Komise pro kulturu a volný čas
jsou projednávány podněty a podávána doporučení RMČ Praha 8.

https://www.praha8.cz/file/qyv/Sociologicky-pruzkum-mezi-obcany-
MC-Praha-8-2015.pdf 

https://www.praha8.cz/Komise-pro-kulturu-a-volny-cas.html

Příloha: sociologicky-pruzkum-mezi-obcany-mc-praha-8-2015.pdf

8.1.E Spokojenost s nabízenými
kulturními aktivitami a projekty

60,1 %  bez jednotky, počet
nebo %

Dle šetření se na akce, které se
opakují, dostavuje průměrně o 15
- 30% více návštěvníků.

Občané by uvítali větší pestrost
programů v obou Kulturních
domech, které zřizuje MČ Praha 8.
V roce 2017 - 2018 bude probíhat
revitalizace jejich okolí pro
vytvoření příjemnějšího prostředí. 

Kulaté stoly byly pořádány v roce 2015 pro sběr podnětů pro
tvorbu Strategického plánu udržitelného rozvoje MČ Praha 8 na
období 2017 - 2026 v sedmi lokalitách MČ Praha 8. Komentáře
příslušných odborů ÚMČ Praha 8 k podnětům
občanů:https://www.praha8.cz/file/32u/finalni-podnety.pdf

V roce 2016 prvně pořádáno Veřejné fórum, na kterém občané
mohli podávat podněty v oblasti kultury a diskutovat s
příslušným radním a zástupcem Odboru kultury. Mezi
nejdůležitější podněty se z oblasti kultury dostal podnět:
"Vybudovat více kulturních zařízení v Libni, Ládví, podpořit místní
kulturní aktivity".

Následně se občané mohli k výstupům z Veřejného fóra vyjádřit v
anketě. V rámci 584 platných hlasů skončil tento podnět na 8.
místě (celkem 14 nejdůležitějších podnětů).

https://www.praha8.cz/file/pyv/Jaka-temata-ma-Praha-8-co-
nejrychleji-resit-2016.pdf

Sociologický průzkum mezi 500 respondenty nad výstupy z
Veřejného fóra 2016 ukázal, že občané podnět "Vybudovat více
kulturních zařízení v Libni, Ládví, podpořit místní kulturní
aktivity" zařadili mezi 4. - 7. místo, tudíž s velikou důležitostí.

https://www.praha8.cz/file/oyv/Desatero-problemu-Prahy-8-
pruzkum-2016.pdf

Komentář k nejdůležitějším podnětům občanů z Veřejného fóra
2016: 

https://www.praha8.cz/files/usneseni/XKyZxdftZAnCsSGIfwA6rg==
/1_15%20-%20Nejvetsi_problemy_VF_komentare.pdf 

Veřejné fórum 2017 se uskutečnilo 10. dubna, proto v současné
době probíhá anketa a sociologický průzkum nad největším
podněty občanů. Největší podněty z oblasti Kultury a volného
času: 

Vytvořit místo pro setkávání a prezentování prací dětí a mládeže,
výstavní a kulturní prostor mladých (umělecký inkubátor).

Podpora aktivit pro seniory ve spolupráci se vzdělávacími centry
(např. DDM) vč. financování.

https://www.praha8.cz/file/2Jx/zapis-VF-2017.pdf

V úvodní prezentaci Veřejného fóra 2017 byli občané informováni,
jak je jejich podnět z oblasti kultury v orce 2016 řešen (6. bod):

https://www.praha8.cz/file/sQx/Verejne-forum-2017.pdf

Občané mají možnost zapojit se do zkvalitňování života v MČ Praha
8 pomocí různých veřejných projednání, anket, průzkumů,
Zastupitelstva mladých atd.

https://www.praha8.cz/ma21

https://www.praha8.cz/Zapojte-se.html

V MČ Praha 8 funguje od září 2016 Zastupitelstvo mladých. V
tomto roce se konalo první Fórum mladých, na kterém zazněly
také potřeby v oblasti kultury a volného času

https://www.praha8.cz/Forum-mladych

8.1.F Účast občanů na tvorbě
kulturní politiky

Občané mají možnost zapojit
se formou Veřejného fóra, Fóra
mladých veřejných projednání,
anket, průzkumů.

bez jednotky - verbální vyjádření

Sebehodnocení 0 ?

8.1.6 Jaké jsou možnosti občanů uplatňovat své podněty a účastnit se projednávání záměrů města v
oblasti kultury na jedné straně a jaký je zájem veřejné správy odpovídat na kulturní potřeby občanů
(zvyšování kvality politické kultury) na straně druhé?

Sebehodnocení +1 ?
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https://www.praha8.cz/file/IZx/prehled-10P-dle-poctu-hlasu.pdf

https://www.praha8.cz/Aktuality-Zastupitelstva-mladych.html

V současné době probíhá ve školách anketa k výstupům z Fóra
mladých. Výsledky z Veřejného fóra a Fóra mladých budou v období
letních měsíců předány k řešení na příslušné odbory a informace
předána k projednání v RMČ a ZMČ Praha 8. 

RMČ Praha 8 zřizuje Komisi pro kulturu a volný čas, která řeší
také podněty občanů:

https://www.praha8.cz/Komise-pro-kulturu-a-volny-cas.html

Občané mohou využít na webu MČ Praha 8 formu dotazu Zeptejte
se:

https://www.praha8.cz/Zeptejte-se

 

 

Domy dětí a mládeže v Bohnicích a Karlíně, Salesiánské
středisko dětí a mládeže v Bohnicích nabízejí pestré kroužky
podporující kulturní a kreativní odvětví

http://www.ddmpraha8.cz/

http://www.ddmpraha.cz/karlinske-spektrum

http://www.strediskokobylisy.cz/

MČ Praha 8 pořádá pestré akce pro veřejnost jak v oblasti kultury,
sportu, osvěty, tak v oblasti výstavnictví s podporou zapojování do
akcí mladé a seniorské generace. 

https://www.praha8.cz/kalendar

Pozvánky na akce jsou uveřejňovány na webu a FB MČ Praha 8 a
v měsíčníku Osmička, který je distribuován v počtu 64 200
výtisků zdarma do domovních poštovních stránek. Videoreportáže a
fotky z akcí jsou uveřejňovány na FB MČ Praha 8

https://www.praha8.cz/Mesicnik-Osmicka.html

https://www.facebook.com/pg/mcpraha8/videos/?ref=page_internal

https://www.facebook.com/pg/mcpraha8/photos/?
ref=page_internal

MČ Praha 8 se zapojuje do různých celopražských aktivit, např.
Plaveckoběžecký závod pro žády ZŠ, Pražské cyklozvonění, Barvám
neutečeš, Nessi běh, United Islands, Kinobus atp. Dále akce pro
seniory v rámci Kulové Osmy či Pražské osmy
(www.prazskaosma.cz). Tyto projekty pořádají akce především pro
seniory. Pro rodinou politiku byla zřízena Osmička pro rodinu, která
provozuje různé aktivity a dětské kluby (Mapy, Krabík, Ďáblík) atp.

 

 

8.1.G Podpora kulturních a
kreativních odvětví (ze strany
města)

MČ Praha 8 pořádá měsíčně
nekolik různorodých akcí v
jednotlivých lokalitách MČ Praha
8. Další zajímavé akce pořádají
místní organizace a spolky.

RMČ Praha 8 schválila Seznam námětů (zásobník projektů) pro
období 2017 - 2026. Oblast kulturního dědictví je uvedena na str.
7 - 10.

https://www.praha8.cz/files/usneseni/nV5mvhzTsSmHnSshP4qWvw
==/1_15%20-%20Seznam_nametu_-_tematicka_oblast_3.pdf 

8.2.A Koncepce/strategie podpory
historického kulturního dědictví,
včetně tradic

Koncepce není ještě vytvořena,
přesto je podpora kulturního
dědictví na úrovni jak v péči o něj,
tak v rámci pořádání různých

8.1.7 Existuje ve městě podpora tzv. kulturních a kreativních průmyslů?

Sebehodnocení +2 ?

8.2 Vztah k historickému dědictví
kvalita péče o movité i nemovité dědictví, hmotné i nehmotné dědictví na území města

STRUČNÝ POPIS DOSAVADNÍHO VÝVOJE A AKTUÁLNÍHO STAVU
INDIKÁTORY Jakými  daty  jsou
tvrzení  podložena SEBEHODNOCENÍ MUNICIPALITY

Celkové hodnocení oblasti 8.2 Vztah k historickému dědictví Sebehodnocení +1 ?

STRUČNÝ POPIS DOSAVADNÍHO VÝVOJE A AKTUÁLNÍHO STAVU
INDIKÁTORY Jakými  daty  jsou
tvrzení  podložena SEBEHODNOCENÍ MUNICIPALITY

8.2.1 Má město koncepci podpory historického kulturního dědictví, včetně tradic; zveřejněná pravidla/
strategii přístupu ke kulturním památkám a jejich vlastníkům, památkové zóně; ad?

Sebehodnocení +1 ?
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Zpracování koncepce rozvoje kultury MČ Praha 8 vč. analýzy je
součástí tohoto seznamu.

MČ má mnoho kulturních památek, o které se stará i pomocí
financí z evropských fondů

https://www.praha8.cz/Kulturni-pamatky-rozcestnik.html

Národní kulturní památky: Kobyliská střelnice, Invalidovna,
Ďáblický hřbitov

Přírodní památky

https://www.praha8.cz/Prirodni-pamatky.html

Kaple

https://www.praha8.cz/Kaple.html

Pamětní desky

https://www.praha8.cz/Pametni-desky

Plastiky a sochy

https://www.praha8.cz/Plastiky-a-sochy

ÚMČ Praha 8 zřizuje Odbor kultury, sportu, mládeže a
památkové péče

MČ Praha 8 vychází z Programového prohlášení Rady MČ Praha
8 pro období 2014 - 2018 a z Koncepce kulturní politiky hl. m.
Prahy

https://www.praha8.cz/Programove-prohlaseni-Rady-MC-Praha-8-
pro-obdobi-2014-2018.html

http://kultura.praha.eu/public/21/96/bf/1198318_175607_KONCEP
CE_KP_HMP.pdf  

Komise pro kulturu a volný čas předkládá RMČ Praha 8 svá
doporučení, např. opravy a rekonstrukce památek, plastik atp..

Příloha: seznam_nametu_-_tematicka_oblast_3.pdf

Koncepce není ještě vytvořena,
přesto je podpora kulturního
dědictví na úrovni jak v péči o
něj, tak v rámci pořádání
různých veřejných kulturních i
pietních akcí.

bez jednotky - verbální vyjádření

veřejných kulturních i pietních
akcí.

MČ Praha 8 má zavedený otevřený grantový
systém https://www.praha8.cz/Granty-a-dotace.html .

V roce 2016 bylo podpořeno částkou 2 mil. Kč celkem 55 projektů v
oblasti KULTURA A VOLNOČASOVÉ NESPORTOVNÍ AKTIVITY DĚTÍ A
MLÁDEŽE. 

Dotace je určena výhradně pro žadatele, kteří realizují své aktivity
na území MČ Praha 8, a to v následujících činnostech v oblasti
kultury:

Pravidelná zájmová kulturní činnost amatérských uskupení

Podpora kulturních akcí v městské části (významné koncerty či
představení, divadelní představení, folklorní festivaly, výchovné
koncerty, festivaly a přehlídky, akce k významným výročím,
výstavy, přednášky) V oblasti volnočasových nesportovních
aktivit dětí a mládeže:

Zájmová pravidelná celoroční činnost dětí a mládeže (určená co
nejširšímu spektru dětí a mládeže) s výjimkou činnosti v oblasti
sportu

Podpora jednorázových či nepravidelných akcí v oblasti
volnočasových aktivit dětí a mládeže s výjimkou akcí sportovních

Prázdninová činnost s dětmi a mládeží

Grantový systém hl. m.
Prahy http://kultura.praha.eu/jnp/cz/granty/index.html

 

Příloha: podminky-grant-dotace-kultura-a-volnocasove-
nesportovni-aktivity-deti-a-mladeze-2017.pdf

8.2.B Otevřený grantový/dotační
systém, který zahrnuje projekty z
oblasti historického kulturního
dědictví

ANO  bez jednotky - verbální
vyjádření

Grantový systém MČ Praha 8 i hl.
m. Prahy umožňuje organizacím
podporovat jejich aktivity.

Hl. m. Praha v roce 2010 zpracovalo Koncepci kulturní politiky
hl. m. Prahy.

8.2.C Další nástroje podpory
majitelů nemovitého i movitého
kulturního dědictví a tradic

8.2.2 Má město otevřený grantový systém, který zahrnuje projekty z oblasti historického kulturního
dědictví?

Sebehodnocení +1 ?

8.2.3 Má město další nástroje podpory majitelů nemovitého i movitého kulturního dědictví; podpory
tradic apod.? Čerpá město �nanční prostředky z programů MK ČR a dalších zdrojů určených na
památkovou péči?

Sebehodnocení 0 ?
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http://kultura.praha.eu/public/21/96/bf/1198318_175607_KONCE
PCE_KP_HMP.pdf

Politické orgány systému kulturní politiky města

Zastupitelstvo hlavního města Prahy

Rada hlavního města Prahy

Výbor pro kulturu a volný čas Zastupitelstva hl. m. Prahy

Výbor ochrany památek a cestovního ruchu Zastupitelstva hl. m.
Prahy

Expertní poradní orgány v oblasti kultury

Komise Rady hlavního města Prahy pro udělování grantů v oblasti
kultury a umění

Poradní sbor primátora hl. m. Prahy pro oblast kultury

Finanční nástroje kulturní politiky

Financování institucí zřizovaných hlavním městem Prahou

Projektové financování

Granty

Partnerství

Cena hlavního města Prahy a Kulturní počin roku

Dary

Investice

Účelové prostředky poskytnuté městským částem

MČ Praha 8 má ve svém rozpočtu pro rok 2017 částku 70 tis. Kč
na Restaurování soch andělů v kapli Libeňského zámku.

Dotace Ministerstva obrany ČR na revitalizaci Kobyliské střelnice
v rámci Programu na zabezpečení péče o válečné hroby ve výši 1
200 000 Kč v roce 2014.

Příloha: rozpocet-2017-priloha-c-4-usneseni.xlsx

Na území MČ Praha 8 je mnoho památek (Libeňský zámek, Palác
Svět, NKP Invalidovna, NKP Ďáblický hřbitov, NKP Kobylisská
střelnice, Grabova vila, Libeňská synagoga, Libeňská sokolovna,
Libeňské podzámčí (Löwitův mlýn a pivovar), Zámeček Rokoska,
Zámek Bulovka, Libeňský plynojen, Karlínská kasárna, Negrelliho
viadukt, Betonový mostek přes Rokytku, Libeňský plynojen,
Libeňská vodárna v Ládví, Statek Vraných, Kostel sv. Vojtěch, kostel
Cyrila a Metoděje, kostel sv. Petra a Pavla, Kaplička sv. Jana
Pepomuckého a mnoho dalších

https://www.mistopisy.cz/pruvodce/obec/4831/praha-8/pamatky-
turistika/

Pokud nejsou památky využívány k jiným účelům, jsou veřejně
přístupné nebo se zpřístupňují alespoň mimořádně několikrát do
roka

https://www.praha8.cz/Kulturni-pamatky-rozcestnik.html

Dále jsou zde přírodní památky (PP Bílá Skála,  PP Bohnické údolí,
PP Čimické údolí, PP, Drahaň, PP, Okrouhlík, PP. Prosecké skály, PP
Salabka, PP Trojská, PP Zámky, PP Ládví)

https://www.praha8.cz/Prirodni-pamatky.html

O tyto památky se stará Odbor životního prostředí ÚMČ Praha 8 a
monitoruje je Komise pro životní prostředí, která navrhuje kroky k
jejich udržení

https://www.praha8.cz/Komise-pro-zivotni-prostredi.html

MČ vydává o kulturních památkách informační letáky, o revitalizaci
parku na Karlínském náměstí byla vydána publikace. Ty jsou možné
odebrat v informační kanceláři na ÚMČ Praha 8, U Meteoru 6 neo na
Libeňském zámečku, kde se konají různé společenské a kulturní
akce.

https://www.praha8.cz/Karlinske-namesti-se-probudilo-k-
zivotu.html

MČ Praha 8 má na svém územi různé naučné stezky (Ekologická
naučná stezka Košinka a Dendrologická naučná stezka, Naučná

8.2.D Zpřístupňování místního
kulturní dědictví veřejnosti

O místní kulturní dědictví je
pečováno a podporováno jejich
zpřístupnění veřejnosti. Detailní
informace jsou uveřejněny na
webu MČ Praha 8, o památkách
jsou vydávány informační
brožury.

bez jednotky - verbální vyjádření

8.2.4 Je místní kulturní dědictví zpřístupňováno veřejnosti? Dochází k novému způsobu využití objektů
soukromých majitelů (nové funkce budov); kulturní dědictví je digitalizováno, jsou vydávány publikace,
DVD, pořádány nové akce apod.?

Sebehodnocení +1 ?
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stezka Pražské botanické zahrady v Troji, Naučná stezka
Thomayerovy sady)

https://www.praha8.cz/Skolni-naucna-stezka-v-nbsp-
Thomayerovych-sadech-prosla-rekonstrukci.html

https://www.praha8.cz/Verejna-sbirka-na-vystavbu-naucne-stezky-
v-Cimickem-haji.html

http://www.botanicka.cz/hlavni-stranka.html?page_id=95

Na Fecebooku MČ Praha 8 jsou uveřejňovány videa z kulturních a
osvětových akcích

https://www.facebook.com/pg/mcpraha8/videos/?ref=page_internal

 

Výdaje zahrnují příspěvky na provoz příspěvkových organizací
 Prahy 8, kulturní zařízení zřízená MČ Praha  8 za účelem
poskytování kulturních, společenských služeb a informačních služeb,
dále pak na výdaje na realizaci kulturních a společenských akcí,
vydávání měsíčníku Osmička  a obnovu hodnot místního kulturního
povědomí.

Jsou vypsány granty na dlouhodobě organizovanou sportovní
výchovu mládeže, na podporu aktivit v oblasti sportu pro dospělé a
dorost a v oblasti kultury a volnočasových nesportovních aktivit dětí
a mládeže.

Dotace na oblast kultury, sportu, volného času a památkové péče
jsou pro rok 2017 ve výši 1,4 mil. Kč.

https://www.praha8.cz/Granty-a-dotace.html 

https://www.praha8.cz/Rozpocet-mestske-casti-Praha-8-pro-rok-
2017.html

8.3.A Neinvestiční grantové a
dotační (soutěžní) výdaje na
kulturní projekty

1,4 mil. Kč  Kč (Finanční částka)

Grantový systém MČ Praha 8 pro oblast kultury je plně funkční
od roku 2015, má jasně stanovená pravidla a způsob vyúčtování,
které kontroluje Útvar interního auditu a kontroly městské části
Praha 8

https://www.praha8.cz/Utvar-interniho-auditu-a-kontroly-mestske-
casti-Praha-8.html

https://www.praha8.cz/Granty-a-dotace.html 

Grantová komise posuzuje žádosti a podává své stanovisko Radě MČ
Praha 8, která rozděluje přidělené finanční prostředky.

V Oblasti kutury se jedná o granty:

Sportovní výchova mládeže

Tělovýchovná činnost dospělých

Volnočasové granty

Do komise jsou jmenováni zástupci odborné veřejnosti a zastupitelé
MČ Praha 8. Členové jsou vybíráni tak, aby byli schopni odborně a
místně posoudit vypovídající hodnotu jednotlivých žádostí  a
následně zodpovědně podpořit projekty, které budou občanům
Prahy 8 přínosné. Členové komise jsou nezávislí a nemají žádné
vazby na organizace, jejichž projekty jsou projednávány.

Zájemci mohou využít  Grantový systém hl. m. Prahy

http://www.praha.eu/jnp/cz/o_meste/finance/dotace_a_granty/inde
x.html

8.3.B Otevřený grantový/dotační
systém pro projekty z oblasti
kulturních a uměleckých aktivit

MČ má otevřené a fungující
grantové systémy, členové
výběrových komisí RMČ jsou
složeny z odborníků a
zastupitelů.

bez jednotky - verbální vyjádření

8.3 Kulturní a umělecké aktivity (akce), které reagují na potřeby a iniciativy občanů

STRUČNÝ POPIS DOSAVADNÍHO VÝVOJE A AKTUÁLNÍHO STAVU
INDIKÁTORY Jakými  daty  jsou
tvrzení  podložena SEBEHODNOCENÍ MUNICIPALITY

Celkové hodnocení oblasti 8.3 Kulturní a umělecké aktivity (akce), které reagují na potřeby a iniciativy
občanů

Sebehodnocení +1 ?

STRUČNÝ POPIS DOSAVADNÍHO VÝVOJE A AKTUÁLNÍHO STAVU
INDIKÁTORY Jakými  daty  jsou
tvrzení  podložena SEBEHODNOCENÍ MUNICIPALITY

8.3.1 Jaké jsou neinvestiční grantové (soutěžní) a dotační výdaje na kulturní projekty?

Sebehodnocení +1 ?

8.3.2 Má město otevřený grantový systém pro kulturní projekty? Do jaké míry je grantový systém pro
kulturní projekty otevřený a transparentní?

Sebehodnocení +2 ?

https://www.praha8.cz/Skolni-naucna-stezka-v-nbsp-Thomayerovych-sadech-prosla-rekonstrukci.html
https://www.praha8.cz/Verejna-sbirka-na-vystavbu-naucne-stezky-v-Cimickem-haji.html
http://www.botanicka.cz/hlavni-stranka.html?page_id=95
https://www.facebook.com/pg/mcpraha8/videos/?ref=page_internal
https://www.praha8.cz/Granty-a-dotace.html
https://www.praha8.cz/Rozpocet-mestske-casti-Praha-8-pro-rok-2017.html
https://www.praha8.cz/Utvar-interniho-auditu-a-kontroly-mestske-casti-Praha-8.html
https://www.praha8.cz/Granty-a-dotace.html
http://www.praha.eu/jnp/cz/o_meste/finance/dotace_a_granty/index.html


Granty vyhlašované MČ Praha 8 jsou  určeny výhradně pro žadatele,
kteří realizují své aktivity na území MČ Praha 8 a to v následujících
činnostech v oblasti kultury:

 - Pravidelná zájmová kulturní činnost amatérských uskupení
 - Podpora kulturních akcí v městské části (významné koncerty či

představení, divadelní představení, folklorní festivaly, výchovné
koncerty, festivaly a přehlídky, akce k významným výročím, výstavy,
přednášky)

 V oblasti volnočasových nesportovních aktivit dětí a
mládeže:

 - Zájmová pravidelná celoroční činnost dětí a mládeže (určená co
nejširšímu spektru dětí a mládeže) s výjimkou činnosti v oblasti
sportu

 - Podpora jednorázových či nepravidelných akcí v oblasti
volnočasových aktivit dětí a mládeže s výjimkou akcí sportovních

 - Prázdninová činnost s dětmi a mládeží 

 

Příloha: podminky-grant-dotace-kultura-a-volnocasove-
nesportovni-aktivity-deti-a-mladeze-2017-1-.pdf

8.3.C Různorodost podporovaných
projektů v rámci grantového
systému

Grantový systém podporuje
široké spektrum projektů.

bez jednotky

Vznikají prostřednictvím Odboru kultury, sportu a památkové péče a
dalších zřizovaných organizací, např. Libeňská pouť, Starobohnické
posvícení, Libeňský zámek v časech Marie Terezie, Připomínka
vojenské operace Anthropoid, různá open air divadelní představení
na půdě Libeňského zámku, připravují se workshopy, sympozia  a
mnoho dalších akcí, vše na www.praha8.cz.

Zároveň MČ Praha 8 podporuje vznikající aktivity alternativních
spolků. V červnu bude zpřístupněn dvůr Karlínských kasáren pro
provozování komunitního centra, oživování Negrelliho viaduktu akcí
Léto pod viaduktem, využití prázdné budovy v majetku Magistrátu
hl. města Prahy v ul. Za Poříčskou branou v Karlíně, kde spolek
Pomezí realiuje imerzivní divadlo a spolek Z pokoje do pokoje další
činnosti. Podporováno je i nové sídlo Slovanské epopeje na Těšnově.

http://www.zpokojedopokoje.cz/

http://pomezi.com/

https://www.praha8.cz/Leto-pod-viaduktem-Karlin-2016.html

https://zpravy.aktualne.cz/domaci/objekt-kasaren-v-karline-obsadi-
umelci-ministerstvo-ho-
prona/r~289ee8be1d4a11e7a4f4002590604f2e/?
redirected=1494959706

http://praha.idnes.cz/vystavni-sin-pro-slovanskou-epopej-
dba-/praha-zpravy.aspx?c=A170102_172935_praha-zpravy_rsr

8.3.D Umělecké a kulturní akce
iniciované městem

MČ Praha 8 podporuje
různorodé umělecké a kulturní
akce a aktivní přístup různých
spolků k jejich provozování

bez jednotky - verbální vyjádření

MČ Praha 8 využívá pro preznetaci svých aktivit tak aktivit ostatních
organizací tyto kanály:

Web MČ Praha 8 https://www.praha8.cz
 Facebook MČ Praha 8 https://www.facebook.com/mcpraha8

 Kalendář akcí on-line https://www.praha8.cz/kalendar
 Časopis Osmička https://www.praha8.cz/Mesicnik-Osmicka.html

 Výlepové plakátovací plochy po MČ Praha 8
 Vývěsky Prahy 8 (celkem 22)

 Lavičky s možností polepení reklamy

Pozvánky jsou umísťovány do třech knihoven v MČ, využívány jsou i
dva Domy dětí a mládeže hl. m. Prahy a vstupní prostora ÚMČ Praha
8.

Dále je možno využít portálů hl.m. Prahy http://www.prague.eu/cs

Občané se mohou zaregistrovat pro odběr novinek, kde jsou
uveřejňovány pozvánky na kulturní akce nejen pořádaných MČ
Praha 8: https://www.praha8.cz/Odber-novinek

Již třetím rokem MČ Praha 8 vyhrála soutěž Zlatý erb, krajské kolo o
nejlepší a nejpřehlednější webové stránky

8.3.E Prezentace, propagace a
publicita nabídky kulturních akcí

Propagace je na dobré úrovni,
snaha je o co největší
propagaci všech kulturních akcí
v MČ.

bez jednotky - verbální vyjádření

8.3.3 Podporuje město různorodé projekty (z hlediska obsahového i formálního zaměření)?

Sebehodnocení +1 ?

8.3.4 Vznikají z iniciativy města umělecké a kulturní akce s cílem doplnit různorodost kulturní nabídky,
využít místního potenciálu, obnovit či zviditelnit tradice, osobnosti, historické události; posilovat kulturní
povědomí občanů o místní kulturní identitě?

Sebehodnocení +1 ?

8.3.5 Má město systém prezentace, propagace a publicity nabídky kulturních akcí jak pro vlastní akce a
organizace, tak pro akce soukromoprávních subjektů?

Sebehodnocení +1 ?
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https://zpravy.aktualne.cz/domaci/objekt-kasaren-v-karline-obsadi-umelci-ministerstvo-ho-prona/r~289ee8be1d4a11e7a4f4002590604f2e/?redirected=1494959706
http://praha.idnes.cz/vystavni-sin-pro-slovanskou-epopej-dba-/praha-zpravy.aspx?c=A170102_172935_praha-zpravy_rsr
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https://www.praha8.cz/Nejlepsi-webove-stranky-ma-potreti-v-rade-
Praha-8.html

Informace o možnostech získání podpory jsou k dispozici na
www.praha8.cz a na úřední desce MČ Praha 8

8.3.F Informovanost o jiných
zdrojích na podporu kultury

Informace jsou uveřejňovány
na webu MČ a úřední desce.

bez jednotky - verbální vyjádření

Aktivity místních umělců jsou spíše lokálnějšího charakteru 8.3.G Mobilita místních umělců,
uměleckých skupin a kulturních
produktů

Atraktivita a vzhled MČ Prahy 8  jsou řešeny v Programovém
prohlášení Rady MČ Praha 8 pro období 2014-2018

https://www.praha8.cz/Programove-prohlaseni-Rady-MC-Praha-8-
pro-obdobi-2014-2018.html

V roce 2016 byly prvně vyhlášeny mikrogranty pro zvelebování
veřejného prostoru a vnitrobloků, v roce 2017 pro zvelebování
veřejného prostoru.

https://www.praha8.cz/Granty-a-dotace.html

MČ Praha 8 má zpracovaný Strategický plán udržitelného rozvoje MČ
Praha 8 na období 2017 - 2026

https://www.praha8.cz/Strategicke-dokumenty.html 

Realizací programu Zdravé město a místní Agenda 21 je vytvářen
Komunitní plán zdraví a kvality života. Na webu MČ Praha 8 jsou
informace k procesu MA21 a možném zapojení.

https://www.dataplan.info/cz/praha-8/ocima-lidi

https://www.praha8.cz/ma21

https://www.praha8.cz/Zapojte-se.html
  

 

8.4.A Písemné strategické
dokumenty zabývající se
atraktivitou a vzhledem města

MČ Praha 8 má strategické
dokumenty, které mají za cíl
zkvalitňování atraktivity a
vzhledu MČ Praha 8. Občané
mají možnost podílet se na
participaci.

bez jednotky - verbální vyjádření

Starosta MČ a ostatní radní diskutují s veřejností při různých
formálních a neformálních příležitostech  a předávají své
připomínky. RMČ Prahy 8 jmenovala své poradní orgány - komise
RMČ, které podávají podněty pro participaci občanů

https://www.praha8.cz/Komise-Rady-mestske-casti-Praha-8.html

8.4.B Participace občanů na
záměrech města týkající se vzhledu
města.

8.3.6 Podporuje či umožňuje obec poskytování informací o jiných zdrojích na podporu kultury? (např.
krajské, státní, nadační grantové programy, fondy EU, setkání s místními podnikateli apod.)?

Sebehodnocení 0 ?

8.3.7 Jaká je mobilita místních umělců, uměleckých skupin a kulturních produktů?. Účastní se např.
kulturní organizace nadregionálních a zahraničních projektů a akcí?

Sebehodnocení 0 ?

8.4 Atraktivita a vzhled města

STRUČNÝ POPIS DOSAVADNÍHO VÝVOJE A AKTUÁLNÍHO STAVU
INDIKÁTORY Jakými  daty  jsou
tvrzení  podložena SEBEHODNOCENÍ MUNICIPALITY

Celkové hodnocení oblasti 8.4 Atraktivita a vzhled města Sebehodnocení +1 ?

STRUČNÝ POPIS DOSAVADNÍHO VÝVOJE A AKTUÁLNÍHO STAVU
INDIKÁTORY Jakými  daty  jsou
tvrzení  podložena SEBEHODNOCENÍ MUNICIPALITY

8.4.1 Má město pro oblast atraktivity a vzhledu města konkrétní nástroje a strategické dokumenty?

Sebehodnocení +1 ?

8.4.2 Jaké jsou možnosti občanů uplatňovat své podněty a účastnit se projednávání záměrů města v
oblasti vzhledu města, projednávání investičních záměrů města (zvyšování kvality politické kultury)?

Sebehodnocení +2 ?

https://www.praha8.cz/Nejlepsi-webove-stranky-ma-potreti-v-rade-Praha-8.html
https://www.praha8.cz/Programove-prohlaseni-Rady-MC-Praha-8-pro-obdobi-2014-2018.html
https://www.praha8.cz/Granty-a-dotace.html
https://www.praha8.cz/Strategicke-dokumenty.html
https://www.dataplan.info/cz/praha-8/ocima-lidi
https://www.praha8.cz/ma21
https://www.praha8.cz/Zapojte-se.html
https://www.praha8.cz/Komise-Rady-mestske-casti-Praha-8.html


V roce 2017 mají občané možnost zapojit se do participativního
rozpočtu pomocí projektu Moje Osmička

https://www.praha8.cz/Rozdelujeme-10-milionu-realizujeme-vase-
navrhy-v-ramci-projektu-Moje-Osmicka-1.html

https://mojeosmicka.zapojtese.eu/

Občané se podílejí na participativních setkáních týkající se převážně
různých zpracování studií, revitalizací veřejných prostranství a
investičních záměrů

https://www.praha8.cz/Aktuality-mistni-Agendy-21.html

Od září 2015 je ustanoveno neformální uskupení mladých lidí,
Zastupitelstvo mladých, ti se podílejí také na participaci a na
zvyšování kvality života v MČ Praha 8

https://www.praha8.cz/Aktuality-Zastupitelstva-mladych.html

Občané mohou podávat dotazy přes odkaz Zeptejte
se https://www.praha8.cz/Zeptejte-se , přes
Facebook https://www.facebook.com/mcpraha8 nebo emailovou
korespondencí s konkrétními úředníky.

Participaci pořádají i místní aktivní spolky, např. Karlín sobě, 8jinak!
a mnoho dalších. V MČ Praha 8 je mnoho facebookových skupin,
pomocí níž se občané dozvídají o možných participacích, např.

https://www.facebook.com/karlinsobe/?fref=ts

https://www.facebook.com/8jinak/?fref=ts

https://www.facebook.com/Karlin200/?fref=ts

https://www.facebook.com/libenskymost/

 

V MČ Praha 8 je převážná
většina pozemků v majetku hl.
m. Prahy. Územní plán také
pořizuje hl. m. Prahy. Z tohoto
důvodu je obtížné projednávat
všechny investiční záměry
města nebo developerů. MČ
Praha 8 zapojuje občany do
participace nad investičními
záměry MČ Praha 8.

bez jednotky - verbální vyjádření

Postupně dochází k rekonstrukci parků, odpočinkových míst,
revitalizaci veřejných prostor, vzniku sousedských center atp. Tato
místa slouží jako veřejné prostory k setkávání a vycházejí z potřeb
obyvatel dané lokality. Je připravována revitalizace např. prostoru u
Obchodního centra Krakov, u Kulturního domu Ládví, parku
Dlážděnka, území okolo metra Florenc, oblast Palmovky. V současné
době probíhá oprava Thomayerových sadů.

https://www.praha8.cz/Palmovka-2030.html

https://www.praha8.cz/Velka-rekonstrukce-Thomayerovych-sadu-
startuje-1.html

https://www.praha8.cz/Jak-bude-vypadat-okoli-Krakova-1.html

https://www.praha8.cz/Revitalizace-verejneho-prostoru-v-okoli-
Ladvi.html

https://www.praha8.cz/Za-Poricskou-branou.html

https://www.praha8.cz/Vystava-Revitalizace-parku-Dlazdenka.html

https://www.praha8.cz/Dotaznikove-setreni-Revitalizace-vyznamne-
prirodni-lokality-Prosecke-skaly.html

https://www.praha8.cz/MC-Praha-8-predstavila-revitalizace-
centralnich-namesti-Sidliste-Bohnice-a-nbs-Sidliste-Dablice.html

https://www.praha8.cz/Revitalizace-Karlinskeho-namesti-z-fondu-
EU.html

https://www.praha8.cz/Druha-faze-revitalizace-Kobyliske-strelnice-
1.html

8.4.C Veřejná místa pro spontánní
setkávání

Na území MČ Praha 8 jsou
vytvářena místa pro spontální
setkávání občanů
(revitalizované plochy, hřiště).

Jednotka podle sledované veličiny
(např. počet) nebo bez jednotky

MČ Praha 8 nemá pozemky ve vlastnictví nebo svěřené do správy
pro brownfields. Kultura je využívána v případě opuštěných budov,
např. národní památky Invalidovna (vlastník Ministerstvo kultury),
Karlínská kasárna (vlastník Ministerstvo spravedlnosti), Dům č.p. 7
Za Poříčskou branou (vlastník Magistrát hl. m. Praha). V těchto
objektech je pomocí kulturních aktivit zajímavě využíván a
představován prostor.

http://www.ceskatelevize.cz/ct24/regiony/2107367-karlin-neni-
berlin-bude-lepsi-opustena-kasarna-se-zmeni-v-park-i-palac-

8.4.D Kultura jako faktor rozvoje
území

Naštěstí existují spolky, které
vyhledávají opuštěné a
chátrající objekty. ty se pak
snaží využít a oživit svými
kulturními aktivitami. Toto je
velmi podporováno MČ Praha 8.

8.4.3 Jak probíhá údržba, obnova a doplňování městského mobiliáře – lavičky, sochy, kašny, koše, info
plochy, stojany na kola, orientační tabule, info tabule o pamětihodnostech, pamětní desky, pomníky?
Existují ve městě další počiny, které zvyšují atraktivitu a vzhled města a estetickou kvalitu veřejného
prostoru?

 
Sebehodnocení +1 ?

8.4.4 Využívá město kulturu při revitalizaci brown�elds a dalších rozvojových projektech?

Sebehodnocení 0 ?
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kultury#articlewithopenedgallery

https://www.facebook.com/prazdnedomy/photos/a.1530945707176
499.1073741828.1529283124009424/1883262568611476/?
type=3&theater

https://www.facebook.com/events/120377595186183/

bez jednotky - verbální vyjádření

http://www.ceskatelevize.cz/ct24/regiony/2107367-karlin-neni-berlin-bude-lepsi-opustena-kasarna-se-zmeni-v-park-i-palac-kultury#articlewithopenedgallery
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Praha 8: Audit udržitelného rozvoje 2017 [archiv]

Stav Auditu k tématu 2017  Sebehodnocení zkontrolováno expertem - OK

Oponent Wija Petr

Konzultant --nepřiřazen--

Koordinátor Hájková Iva

MČ Praha 8 ve svém rozpočtu nevytváří samostatné finanční rezervy
pro případ potřeby obětem neštěstí a nenadálých mimořádných
událostí. Během roku 2016 došlo na území MČ Prahy 8 k několika
mimořádným událostem spojených s živelnou pohromou / povodně
a požáry /. V těchto případech Odbor sociálních věcí úzce
spolupracuje s kontaktním pracovištěm v Praze 8 - Úřad práce ČR -
krajské pobočky pro hl. m. Prahu www.uradprace.cz a individuálně
doporučuje pomoc pro postižené domácnosti v rámci dávek hmotné
nouze - mimořádné okamžité pomoci. Dále zprostředková pomoc
prostřednictvím Obvodního ústavu sociálně - zdravotnických služeb
http://www.ouss8.cz/  a nestátních organizací působících na
území Prahy 8 zj. - http://www.farnostbohnice.cz/  a
http://praha.charita.cz/  ... V roce 2016 ve 2 případech zvlášť
mimořádného postižení MČ vyhlásila materiální a finanční sbíru a
Radou MČ Praha 8 byl uvolněn dar ve výši 20 000,- Kč.

9.1.A Připravenost obce pro případ
potřeby náhlé �nanční pomoci
obětem neštěstí

20000 Kč v roce 2016  Kč
(Finanční částka)

https://www.praha8.cz/files/...
 http://www.mesicnikosmicka.cz

/...

MČ Praha 8 nemá vytvořené
samostatné finanční rezervy pro
případ mimořádného neštěstí, je
schopna zajistit pomoc
prostřednictvím Obvodního ústavu
sociálních služeb (příspěvková
organizace MČ Praha 8) v rámci
pečovatelské služby a využitím
spolupráce s nestátními
organizacemi přímo na území MČ
Prahy

 

MČ Praha 8 má v rámci spravovaného bytového fondu rezervy pro
zajištění občanů v obtížné životní situaci / osamělé matky s dětmi a
programy bydlení pro seniory / dle Zásad o pronajímání bytů v
domech ve správě MČ Prahy 8 dne dne 17.6.2015 IV. Odd., bod c k
řešení bytových potřeb sociálně slabých žadatelů. Pořadník eviduje
Odbor sociálních věcí a o přidělení rozhoduje Komise Rady MČ pro
sociální věci a národnostní menšiny. V rámci řešení přírodních
katastrof / povodně, požáry / MČ disponuje malometrážními
krizovými byty. Potřeby ostatních skupin občanů v obtížné bytové
situaci řeší odbor vyhledáním azylového bydlení v azylových
domech, ubytovnách se schváleným provozním řádem,
noclehárnách, ubytováním v krizových centrech a pobytech / v
případě domácího násilí / nestátních organizací na území hl. m.
Prahy.
Příloha: 1_11-priloha_zasady_pridelovani_bytu.docx

9.1.B Schopnost zajistit bydlení
potřebným občanům

https://www.praha8.cz/file/PQw/K
SVNM-14-12-2017-zapis.pdf

MČ Praha 8 má k dispozici 5
malometrážních bytů pro krizové
účely a situace, v roce 2016 byly
byty poskytnuty 3 osobám,
kapacita krizových bytů převyšuje
potřebu. MČ Praha 8 dále
disponuje 29 azylovými byty v 5
objektech, převážně se jedná o
byty malometrážní., uspokojeni
jsou všichni žadatelé v pořadníku,
který vede odbor sociálních věcí.

 

Posoudit, zda došlo na území MČ Prahy 8 ke snížení počtu sociálně
potřebných domácností je relevantní vzhledem k nepřesné
terminologii. Sociálně potřební občané byli definováni před rokem
2006 v zákoně č. 482/1961 Sb. a v z. č.463/1991 Sb. Pokud je
sociální potřebnost vázána k dávkám hmotné nouze, tyto dávky již

9.1.C Počet sociálně potřebných
domácností v obci Počet dávek hmotné nouze na

území MČ v Praze 8 v letech 2015
a 2016 se pohybuje v rozmezí

9 Sociální prostředí

9.1 Vytvoření a zavádění programů prevence a zmírňování chudoby

STRUČNÝ POPIS DOSAVADNÍHO VÝVOJE A AKTUÁLNÍHO STAVU
INDIKÁTORY Jakými  daty  jsou
tvrzení  podložena SEBEHODNOCENÍ MUNICIPALITY

Celkové hodnocení oblasti 9.1 Vytvoření a zavádění programů prevence a zmírňování chudoby Sebehodnocení +1 ?

STRUČNÝ POPIS DOSAVADNÍHO VÝVOJE A AKTUÁLNÍHO STAVU
INDIKÁTORY Jakými  daty  jsou
tvrzení  podložena SEBEHODNOCENÍ MUNICIPALITY

9.1.1 Vytváří obec ve svém rozpočtu dostatečné �nanční rezervy pro případ potřeby náhlé �nanční
pomoci obětem neštěstí ap.?

Sebehodnocení +1 ?

9.1.2 Má obec v rámci jí spravovaného bytového fondu rezervy pro potřebu zajistit alespoň na
přechodnou dobu bydlení rozvedeným partnerům, zejména s nezletilými dětmi, obětem domácího
násilí, přírodních nebo průmyslových katastrof apod.? V případě, že ne, zajišťuje tuto činnost v obci jiný
subjekt (občanské sdružení, NNO, církev apod.)?

Sebehodnocení +1 ?

9.1.3 Došlo k vývoji/změně v počtu sociálně potřebných domácností v obci?

Sebehodnocení +1 ?

http://www.ouss8.cz/
http://www.farnostbohnice.cz/
http://praha.charita.cz/
https://www.praha8.cz/files/usneseni/0BjBviApcYpif1VbYk0bkA==/usn84584688_100916.pdf
http://www.mesicnikosmicka.cz/osmicka/2016/201607#page:4
https://www.dataplan.info/img_upload/a1032b64eccc80a628847d44281e3e2b/1_11-priloha_zasady_pridelovani_bytu.docx
https://www.praha8.cz/file/PQw/KSVNM-14-12-2017-zapis.pdf


od roku 2012 nevyplácí obce a v rámci Sociální reformy 2012 přešla
výplata na příslušné Úřady práce. Dle zprávy Úřadu práce nedošlo k
nárůstu dávek hmotné nouze a tendence je spíše klesající
www.uradprace.cz Naopak ke zvýšené potřebě občanů dochází v
oblasti sociální práce na obci, kde je zaznamenán nárůst potřeby
klientů, nacházejících se v různých obtížných životních situacích. V
rámci řešení sociálních zakázek formou intervenci / opakovaných i
jednorázových /dochází k tendenci nárůstu. Tento trend vypovídá o
potřebě sociální práce a důvěře občanů Prahy 8.
Příloha: stav-v-oblasti-socialni-prace.docx

1613 a 1435, přičemž má snižující
se tendenci. Naopak ve
sledovaném období 2015 - 2016
narůstá počet nových klientů v
rámci sociální práce na obcích a
zvyšuje se počet jednorázových a
opakovaných intervencí v rámci
různých cílových skupin
obyvatelstva.

 

MČ Praha 8 nedisponuje samostatnými byty pro " neplatiče ". Těmto
osobám Odbor sociálních věcí poskytuje poradenství a
prostřednictvím neziskových organizací zajišťuje azylové pobyty
krátkodobějšího charakteru za symbolické poplatky a ve spolupráci s
Úřadem práce vyhledává ubytovny se schváleným provozním
řádem. Účelem je předcházet potencionálnímu bezdomovectví.

http://www.csspraha.cz/24816-azylovy-dum-s-osetrovatelskou-
sluzbou

 http://www.csspraha.cz/24815-nocleharna-pro-osoby-bez-pristresi-
lod-hermes

 http://socialnipracovnici.cz/sekce-socialnich-
kuratoru/aktuality/zimni-nocleharna-stredisko-pomoci-vackov

 http://socialnipracovnici.cz/sekce-socialnich-
kuratoru/aktuality/zimni-nocleharna-centrum-socialnich-sluzeb-
praha

9.1.D Byty pro osoby, které se
ocitly v obtížné sociální nebo
životní situaci spojené s bydlením

MČ Praha 8 nemá byty pro "
neplatiče ". Zájemcům o bydlení
je schopna bydlení zajistit za
podmínek spolupráce se sociálním
odborem a Úřadem práce.

 

Trend v počtu předlužených osob na území MČ Prahy 8 je poplatný
celkovému trendu v ČR, kdy se uvádí, že dluhy se stále častěji
stávají součástí běžného života domácností  a dle mezinárodního
průzkumu ING v roce 2016 je  49 %  českých domácností zatíženo
nějakým dluhem. Problematika předlužení se řeší v rámci
poradenské činnosti Úřadu MČ a rozšiřuje se i spolupráce s
nestátními a dalšími organizacemi, které působí v oblasti dluhového
poradenství.

http://www.rubikoncentrum.cz/index.php
 https://www.financnitisen.cz/

 http://www.os-lighthouse.cz/o-nas/
 http://ekcr.cz/1/poradny/29-bezplatne-pravni-poradny?w=

 http://www.cak.cz/
 http://www.remedium.cz/obcanska_poradna.php

 http://www.soscentrum.cz/nase-sluzby/Denni-krizova-
sluzba/bezplatna-pravni-poradna/

9.1.E Míra předluženosti obyvatel 

https://www.praha8.cz/Prednasky
-o-financni-gramotnosti-a-kniha-
zdarma.html

https://www.praha8.cz/Prednaska
-o-financni-gramotnosti.html

https://www.praha8.cz/Mala-
skola-ekonomie-nejen-pro-
seniory.html

MČ Praha 8 spolupracuje s mnoha
organizacemi působícími v
dluhové oblasti a vzdělává své
občany ve finanční gramotnosti.

 

MČ Praha 8 na svém území podporuje vznik dětských klubů,
rodinných center, kroužků. Matky po návratu z mateřské a
rodičovské dovolené jsou považovány za osoby, které jsou na trhu
práce ohrožené a znevýhodněné. Odbor sociálních věcí v souvislosti
s aktivní politikou zaměstnanosti využívá nabídky nestátních
organizací v podpoře těchto skupin osob formou projektů
začleňování.

http://www.aperio.cz/poradna/dotazy?
q=mate%C5%99sk%C3%A1+a+rodi%C4%8Dovsk%C3%A1+dovol
en%C3%A1

 http://gle.cz/po-detech-do-prace/
 http://www.rodicedoprace.cz/

 http://www.prazskematky.cz/

9.2.A Podpora rodičů na rodičovské
dovolené při návratu do
zaměstnání

4 kluby, 2 Domy dětí a mládeže
Počet nebo %

http://www.osmickaprorodinu.c
z/...

 https://www.praha8.cz/Mimi-den-
18-cervna-2015.html

 

Rodičům po návratu z rodičovské
dovolené MČ Praha 8 nabízí
prezentace center pro práci s
dětmi, klubů, job klubů, jeslí, k
seznámení s možnostmi uplatnění
volnočasových aktivit a zájmové
činnosti dětí, ale i podporu
překonání izolace rodičů po
návratu z mateřské dovolené.

9.1.4 Disponuje obec byty pro osoby, které se ocitly v obtížné sociální nebo životní situaci spojené s
bydlením?

Sebehodnocení 0 ?

9.1.5 Jak se vyvíjí trend v počtu předlužených osob (tj. osob, které mají mnoho půjček a nezvládají
splácení) ? Existuje podpora obce nebo jiného subjektu v poradenství k problematice předluženosti?

Sebehodnocení +1 ?

9.2 Zajištění rovného přístupu k veřejným službám a snižování sociálních nerovností

STRUČNÝ POPIS DOSAVADNÍHO VÝVOJE A AKTUÁLNÍHO STAVU
INDIKÁTORY Jakými  daty  jsou
tvrzení  podložena SEBEHODNOCENÍ MUNICIPALITY

Celkové hodnocení oblasti 9.2 Zajištění rovného přístupu k veřejným službám a snižování sociálních
nerovností

Sebehodnocení +1 ?

STRUČNÝ POPIS DOSAVADNÍHO VÝVOJE A AKTUÁLNÍHO STAVU
INDIKÁTORY Jakými  daty  jsou
tvrzení  podložena SEBEHODNOCENÍ MUNICIPALITY

9.2.1 Podporuje obec vznik a fungování mateřských center, která umožňují matkám snazší návrat do
zaměstnání nebo zvyšování jejich kvali�kace v období čerpání rodičovské dovolené?

Sebehodnocení +1 ?

https://www.dataplan.info/img_upload/a1032b64eccc80a628847d44281e3e2b/stav-v-oblasti-socialni-prace.docx
http://www.csspraha.cz/24816-azylovy-dum-s-osetrovatelskou-sluzbou
http://www.csspraha.cz/24815-nocleharna-pro-osoby-bez-pristresi-lod-hermes
http://socialnipracovnici.cz/sekce-socialnich-kuratoru/aktuality/zimni-nocleharna-stredisko-pomoci-vackov
http://socialnipracovnici.cz/sekce-socialnich-kuratoru/aktuality/zimni-nocleharna-centrum-socialnich-sluzeb-praha
http://www.rubikoncentrum.cz/index.php
https://www.financnitisen.cz/
https://www.financnitisen.cz/
http://ekcr.cz/1/poradny/29-bezplatne-pravni-poradny?w=
http://www.cak.cz/
http://www.remedium.cz/obcanska_poradna.php
http://www.soscentrum.cz/nase-sluzby/Denni-krizova-sluzba/bezplatna-pravni-poradna/
https://www.praha8.cz/Prednasky-o-financni-gramotnosti-a-kniha-zdarma.html
https://www.praha8.cz/Prednaska-o-financni-gramotnosti.html
https://www.praha8.cz/Mala-skola-ekonomie-nejen-pro-seniory.html
http://www.aperio.cz/poradna/dotazy?q=mate%C5%99sk%C3%A1+a+rodi%C4%8Dovsk%C3%A1+dovolen%C3%A1
http://gle.cz/po-detech-do-prace/
http://www.rodicedoprace.cz/
http://www.prazskematky.cz/
http://www.osmickaprorodinu.cz/#utm_source=firmy.cz&utm_medium=ppd&utm_campaign=firmy.cz-13021101
https://www.praha8.cz/Mimi-den-18-cervna-2015.html


MČ Praha 8 zřizuje příspěvkovou organizaci Osmička pro rodinu,
která provozuje tři dětské kluby a jeden klub nízkoprahový. Tyto
kluby jsou umístěny v jednotlivých částech MČ - Karlín, Libeň,
Kobylisy a Bohnice, aby byly rodinám s dětmi dostupné. V roce 2016
bylo podpořeno dotací MPSV vznik nového Rodinného centra v
Čimicích, protože MČ Praha 8 zvítězila v soutěži Obec přátelská
rodině ve své kategorii. Toto centrum se nezaměřuje jen na rodiče
na mateřské dovolené, ale na celé rodiny. Ve všech klubech a
centrech jsou pořádány různé aktivity jak osvětové, vzdělávací, tak
sportovně kulturní. Zároveň v MČ působí dva Domy dětí a mládeže
zřizované Magistrátem hl. m. Prahy, které realizují také programy
pro rodiče na mateřské dovolené s podporou návratu do
zaměstnání. MČ Praha 8 zřizuje jedno jeselské zařízení, aby
byl umožněn rodičům návrat do zaměstnání.

http://www.skolka-jesle.cz/157--
skolicka_certuv_vrsek

 https://www.praha8.cz/Detske-
kluby.html

 https://www.praha8.cz/Domy-
deti-a-mladeze.html

 https://www.praha8.cz/Jesle-
Mirovicka-prosly-rekonstrukci-
1.html

MČ Praha 8 věnuje zvláštní pozornost začleňování dětí v MŠ a ZŠ se
speciálními vzdělávacími potřebami s využitím pedagogických
asistentů v  rámci rovného přístupu ke vzdělávání. Na 6 vybraných
školách zřizovaných MČ Praha 8 jsou realizovány projekty, které
jsou hrazeny z prostředků ESF.Všechny MŠ a ZŠ zachovávají rovný
přístup ke všem dětem pro kvalitní a inkluzivní vzdělávání.

MČ Praha 8 zřizuje 24 mateřských škol, 14 základních škol.

Počet asistentů pedagoga z přehledu požadavků škol na jejich
zajištění od 1. 1. 2017-31. 8. 2017 je v MŠ 16 a v ZŠ 73.

Operační program potravinové a materiální pomoci nejchudším
osobám – obědy jsou zajištěny ve dvou MŠ pro 11 dětí a v pěti ZŠ
pro 104 žáků.

9.2.B Rovný přístup obyvatel ke
vzdělávání

188  Počet nebo %

https://www.praha8.cz/Praha-8-
podporuje-inkluzi-deti-se-
specialnimi-vzdelavacimi-
potrebami-do-bezneho-
vzdelavaciho-procesu-2.html

 https://www.praha8.cz/Praha-8-
podpori-zaclenovani-zaku-se-
specialnimi-vzdelavacimi-
potrebami-2.html

 https://www.praha8.cz/Projekt-
EU-Znevyhodnenym-detem-se-
venujeme-uz-pul-roku.html

MČ Praha 8 využívá dotačních
programů MPSV v rámci
Operačního programu potravinové
a materiální pomoci, hrazení
obědů pro 115 žáků. V 6 ZŠ
otevřeno 7 přípravných tříd pro
žáky, kteří nejsou zralí pro vstup
do 1. ročníku ZŠ s odkladem
školní docházky.V MŠ a ZŠ v Praze
8 působí 73 asistentů pedagogů.

Na území MČ Prahy 8 se přístupnost veřejných prostor stává běžnou
potřebou nejen pro osoby s tělesným postižením a omezenou
hybností, ale i pro ostatní skupiny občanů jako jsou rodiče s malými
dětmi a kočárky a také početná skupina seniorů. Otázka přístupnosti
byla předmětem mapování bezbariérovosti v letech 2015 a 2016 v
rámci dotačního řízení MHMP a spoluúčasti ÚMČ v Praze 8. Projekt
mapování prováděla Pražská organizace vozíčkářů , z.s.,
http://www.pov.cz/ , http://www.presbariery.cz/cz/ . Na základě
výstupů z mapování byla zpracována mapa bezbariérovosti jako
veřejně přístupná informace pro občany Prahy 8.

9.2.C Bezbariérová mobilita 

6 veřejných budov  Počet nebo
%

http://praha8.vyzkumysoukup.
cz/

https://www.praha8.cz/Nove-
mapy-bezbarierovosti-a-
nabizenych-socialnich-sluzeb.html

MČ Praha 8 se zapojila do
mapování přístupnosti vybraných
objektů na území MČ Praha 8 dle
platné metodiky kategorizace
přístupnosti objektů.
bezbariérovosti. V rámci dotačního
řízení v roce 2015 získala částku
50 000,- Kč se spoluúčastí 15%
na projektu. Bylo zmapováno
celkem 16 objektů v roce 2015 a
16 objektů v roce 2016.

MČ Praha 8 je zřizovatelem Organizace zdravotnických a sociálně
zdravotnických služeb, v rámci které jsou zajišťovány činnosti
směřované ve vztahu k seniorům a zdravotně znevýhodněným
občanům na úsecích Obvodního ústavu sociálně - zdravotnických
služeb. Zahrnují  denní jesle, domy sociálních služeb, pečovatelskou
službu v zařízeních a v domácnostech klientů,  domácí
ošetřovatelskou péči, Centrum aktivizačních programů, Denní
stacionář, Odlehčovací služby v Domě sociálních služeb, Půjčovnu
kompenzačních pomůcek, Kluby seniorů, Domácí zdravotní péči,
Gerontologické centrum včetně Gerontologické poradny. Další
příspěvkovou organizací je Osmička pro rodinu, která provozuje 4
kluby - Mapa, Dětský klub  Krabík, Dětský klub Karlík, Dětský klub
Ďáblík. Posláním je zajišťovat volnočasové aktivity pro děti a
mládež, včetně poskytování nejrůznějších služeb pro rodiny včetně
prevence sociálního vyloučení. Tyto služby jsou MČ Praha 8 finančně
podporovány, za spoluúčasti dotací MPSV, MHMP, uživatelů služeb.
Významnou roli hrají i granty a dotace v sociální oblasti, kultuře a

9.2.D Péče o zranitelné skupiny
obyvatel

https://www.praha8.cz/appo/usn/
676?
usn=k8bbL3pbxpl4U3BilOPihgcbE
3Yw==

https://www.praha8.cz/Probehl-
druhy-rocnik-Olympiady-tretiho-
veku-2.html

https://www.praha8.cz/Seniorska
-akademie.html

MČ Praha 8 vydává Katalog
poskytovatelů sociálních
služeb&nbsp; a zpřístupnila na
webových stránkách mapu
nabízených&nbsp; sociálních
služeb v Praze 8. Na poskytnutí
dotací v oblasti sociálních služeb
na rok 2016 bylo z rozpočtu MČ v
Praze 8 uvolněno celkem 2 000
000,- Kč a v rámci Pravidel
dotačního řízení MČ v Praze 8 bylo
poskytnutí dotací v sociální oblasti
schváleno Usnesením Rady MČ.
Informace občanům jsou
prostřednictvím letáků a dalších

9.2.2 Monitoruje obec rovný přístup obyvatel ke vzdělávání minimálně ve školách a školských zařízeních
zřizovaných obcí?

Sebehodnocení +1 ?

9.2.3 Došlo ke zvýšení počtu bezbariérových budov – zejména budov úřadů, škol, obchodů a zařízení
poskytujících služby a veřejných prostranství (chodníky v místech přechodů, bezbariérová úprava parků
apod.) v obci? Pokud ne, jaký je postup v případě žádosti/stížnosti občana či sdružení na odstranění
bariér ve veřejných budovách v obci?

Sebehodnocení +1 ?

9.2.4 Zajišťuje obec nebo jiný subjekt podporu obyvatelům s důrazem na speci�cké skupiny (senioři,
menšiny, sociálně znevýhodnění, lidé s nízkým stupněm vzdělání apod.) v obtížných životních situacích
(např. linka pomoci, právní poradna apod.)? Pokud ano, jakým způsobem jsou o této podpoře
obyvatelé informováni?

Sebehodnocení +1 ?

http://www.skolka-jesle.cz/157--skolicka_certuv_vrsek
https://www.praha8.cz/Detske-kluby.html
https://www.praha8.cz/Domy-deti-a-mladeze.html
https://www.praha8.cz/Jesle-Mirovicka-prosly-rekonstrukci-1.html
https://www.praha8.cz/Praha-8-podporuje-inkluzi-deti-se-specialnimi-vzdelavacimi-potrebami-do-bezneho-vzdelavaciho-procesu-2.html
https://www.praha8.cz/Praha-8-podpori-zaclenovani-zaku-se-specialnimi-vzdelavacimi-potrebami-2.html
https://www.praha8.cz/Projekt-EU-Znevyhodnenym-detem-se-venujeme-uz-pul-roku.html
http://www.pov.cz/
http://www.presbariery.cz/cz/
http://praha8.vyzkumysoukup.cz/pristupnost/
https://www.praha8.cz/Nove-mapy-bezbarierovosti-a-nabizenych-socialnich-sluzeb.html
https://www.praha8.cz/appo/usn/676?usn=k8bbL3pbxpl4U3BilOPihgcbE3Yw==
https://www.praha8.cz/Probehl-druhy-rocnik-Olympiady-tretiho-veku-2.html
https://www.praha8.cz/Seniorska-akademie.html


volnočasových aktivitách. V rámci jednotlivých znevýhodněných a
ohrožených skupin občanů je odborem sociálních věcí prováděna
intenzivní sociální práce, včetně terénní sociální práce, poskytováno
základní a odborné sociální poradenství. V návaznosti je pak
zprostředkována odborná pomoc ve spolupracujících nestátních
organizacích.

http://www.ouss8.cz/
 http://cidpraha8.cz/

 http://mujweb.cz/pecicka-cid/
 http://www.nadeje.cz/

 http://www.greendoors.cz/cs/homepage/
 http://www.romodromcz.cz/new/index.php

 http://praha.charita.cz/sluzby/svterezie/
 http://www.csspraha.cz/24827-resocializacni-a-reintegracni-

programy

V roce 2015 vydala MČ Praha 8 katalog poskytovatelů sociálních
služeb.

Příloha: katalog-poskytovatelu-socialnich-sluzeb-a-volnocasovych-
organizaci-2015.pdf

https://www.praha8.cz/Jarni-
kurzy-bezpecneho-chovani-pro-
deti-a-dospele-1.html

https://www.praha8.cz/Bezplatny
-pravni-poradensky-servis-1.html

https://www.praha8.cz/Probehl-
Den-zdravi-zamereny-na-
prevenci-proti-koureni.html

https://www.praha8.cz/Katalog-
poskytovatelu-socialnich-sluzeb-a-
volnocasovych-organizaci

tiskovin, informačních ploch,
aplikací a webu MČ Praha 8,
facebooku, rozhlasu a televize,
tisku, měsíčníků Osmička, osobní
informací úředníků MČ Praha 8.

 

MČ Praha 8 zřizuje jesle, jehož provozovatelem je Obvodní ústav
sociálně - zdravotnických služeb. Kapacita je 77 míst, rozdělených
do 5 oddělení pro děti od 1-3 roky zaměstnaným rodičům. Další
nabídka v rámci sladění práce s rodinným životem je v rámci jeslí
realizována v nepravidelné docházce - hlídací služby pro děti od 1-4
let věku. Výše úhrady se řídí rozhodnutím Rady MČ Praha 8 a k
přijetí upřednostňuje děti z obvodu Prahy 8. www.ouss8.cz . MČ
Praha 8 je zřizovatelem příspěvkové organizace Osmička pro rodinu
pro zajišťování volnočasových a vzdělávacích aktivit pro děti a
mládež. Na území MČ působí Centrum integrací dětí a mládeže,
jehož činnnost je zaměřena na rodiny, levné hlídání dětí,
organizování prázdninových táborů, ozdravných pobytů pro děti s
rodiči.

MČ Praha 8 zřizuje 24 mateřských škol, dalších 17 je zřizováno
soukromými subjekty. Dále zřizuje 17 základních škol, dalších 10 je
zřizováno jinými subjekty.

V MČ jsou 4 školská poradenská pracoviště, z nichž 2 jsou speciálně
poradenská centra. V Kobylisích působí Salesiánské středisko, které
nabízí jak volnočasové a vzdělávací aktivity, tak i nízkoprahové
zařízení.

Zárověň je v MČ dostatek organizací nabízející volnočasové aktivity.

Více v uvedených odkazech.

9.2.E Podpora rodin při
harmonizaci rodinného a
pracovního života

http://www.osmickaprorodinu.c
z/...

http://mujweb.cz/pecicka-cid/?
redirected=1492882499

https://www.praha8.cz/Ostatni-
skoly-a-skolska-zarizeni

http://www.strediskokobylisy.c
z/

https://www.praha8.cz/Volnocaso
ve-instituce-na-Praze-8.html

Kapacita 77 míst pro děti v jeslích,
hlídání dětí v jeslích i v Centru
integrace dětí a mládeže, jehož
součástí jsou kluby Pecička a
Pecka, Osmička pro rodinu - kluby
Mapa, Krabík, Ďáblík, Karrlík. V
MČ je dostatek kvalitních
mateřských i základních škol s
různými zaměřeními a organizací
nabízející volnočasové i vzdělávací
aktivity.

 

Na území MČ v Praze 8 jsou považovány za sociálně vyloučené
lokality  oblasti v okolí Bulovka / vlastní nemocnice a okolí /, což je
připisováno přítomnosti Centra metadonové substituce/, v této
lokalitě nelze jednoznačně stanovit počty sociálně vyloučených osob,
řádově se jedná o desítky osob, spadajících převážně do kategorie "
osoby v pohybu ". Další lokalitou je oblast v okolí azylových bytů,
kterých má MČ celkem 29. V rámci sociální práce s osobami sociálně
vyloučenými je prováděn monitoring osob bez přístřeší a monitoring
lokalit, kde se zdržují formou depistážních činností, které provádějí
sociální kurátoři Odboru sociálních věcí. Depistáže jsou prováděny
průběžně, dlouhodobě a cíleně. Mají prioritně za cíl navázání
kontaktu s konkrétními osobami v jejich přirozeném prostředí, s
nabídkou nebo zprostředkováním pomoci. V těchto činnostech je
využívána spolupráce s Armádou spásy, Arcidiecézní charitou,
Nadějí, Misionářkami lásky, Centrem integrace cizinců , Spolkem Co
uvízli a také Městskou policií a Policií ČR. Dobrým příkladem
spolupráce je spoluúčast MČ Prahy 8 ve výši 230 000,- Kč ve formě
Neinvestiční účelové dotace na podporu aktivit v oblasti řešení
bezdomovectví.

9.3.A Sociální bariéry 
V roce 2016 bylo na území MČ
Prahy 8 provedeno celkem 22
depistáží a místních šetření ve
vytipovaných problematických
lokalitách Prahy 8. Bylo celkem
kontaktováno 94 osob, z toho 76
mužů a 18 žen. Tyto údaje
reprezentují počty kontaktů
sociálních kurátorů, nevyjadřují
celkový počet osob, ohrožených
sociálním vyloučením. Těmto
osobám byl v rámci preventivní
činnosti poskytnut základní
nástroj sociální práce - základní
sociální poradenství, kterého
využilo všech 94 osob. O
opakované poradenství a následné
odborné poradenství požádalo
celkem 16 osob.

9.2.5 Podporuje obec nebo jiný subjekt v obci rodiny v možnosti sladit svou práci s rodinným životem
(např. dostatek jeslí, mateřských škol, kvalitních ZŠ, zájmové činnosti dětí)?

Sebehodnocení +1 ?

9.3 Zajištění kvalitního a sociálně-integrovaného bydlení a životních podmínek

STRUČNÝ POPIS DOSAVADNÍHO VÝVOJE A AKTUÁLNÍHO STAVU
INDIKÁTORY Jakými  daty  jsou
tvrzení  podložena SEBEHODNOCENÍ MUNICIPALITY

Celkové hodnocení oblasti 9.3 Zajištění kvalitního a sociálně-integrovaného bydlení a životních podmínek Sebehodnocení +1 ?

STRUČNÝ POPIS DOSAVADNÍHO VÝVOJE A AKTUÁLNÍHO STAVU
INDIKÁTORY Jakými  daty  jsou
tvrzení  podložena SEBEHODNOCENÍ MUNICIPALITY

9.3.1 Existují v obci sociální bariéry a sociálně vyloučené osoby a lokality?

Sebehodnocení +1 ?

http://www.ouss8.cz/
http://cidpraha8.cz/
http://mujweb.cz/pecicka-cid/
http://www.nadeje.cz/
http://www.greendoors.cz/cs/homepage/
http://www.romodromcz.cz/new/index.php
http://praha.charita.cz/sluzby/svterezie/
http://www.csspraha.cz/24827-resocializacni-a-reintegracni-programy
https://www.dataplan.info/img_upload/a1032b64eccc80a628847d44281e3e2b/katalog-poskytovatelu-socialnich-sluzeb-a-volnocasovych-organizaci-2015.pdf
https://www.praha8.cz/Jarni-kurzy-bezpecneho-chovani-pro-deti-a-dospele-1.html
https://www.praha8.cz/Bezplatny-pravni-poradensky-servis-1.html
https://www.praha8.cz/Probehl-Den-zdravi-zamereny-na-prevenci-proti-koureni.html
https://www.praha8.cz/Katalog-poskytovatelu-socialnich-sluzeb-a-volnocasovych-organizaci
http://www.osmickaprorodinu.cz/#utm_source=firmy.cz&utm_medium=ppd&utm_campaign=firmy.cz-13021101
http://mujweb.cz/pecicka-cid/?redirected=1492882499
https://www.praha8.cz/Ostatni-skoly-a-skolska-zarizeni
http://www.strediskokobylisy.cz/
https://www.praha8.cz/Volnocasove-instituce-na-Praze-8.html


http://armadaspasy.cz/
 http://praha.charita.cz/
 http://www.nadeje.cz/

 http://www.portalpraha.cz/misionarky-lasky/
 http://www.cicpraha.org/

 https://www.praha8.cz/Prevence-rizikoveho-chovani

Příloha: osovy-bez-pristresi_1.docx

Spokojenost obyvatel se sociálním prostředím se dá posuzovat z 
jednání s občany při jejich kontaktech sociálního odboru a to
osobních i písemných. Připomínky občanů jsou i častým tématem 
diskuzí na facebooku a jejich příspěvků do měsíčníku Osmička.
Převažují připomínky pozitivní včetně poděkování za pomoc úřadu,
ale i občanům Prahy 8.

V roce 2015 byl proveden sociologický průzkum pro potřeby tvorby
Strategiského plánu udržitelného rozvoje MČ Praha 8 pro období
2017 - 2026. Z něho vyplynula spokojenst občanů se životem v MČ
ve výši 77,8 % ze 100 %.

Indikátor ECI - A1 Spokojenost s místním společenstvím bude
realizován v průběhu května a června 2017 s výsledky v červenci
2017.

https://www.praha8.cz/Ankety-a-pruzkumy.html

9.3.B Spokojenost občanů s
místem, ve kterém žijí

77,8  % obyvatel

http://www.mesicnikosmicka.cz
/...

http://www.mesicnikosmicka.cz
/...

http://www.mesicnikosmicka.cz
/...

http://www.mesicnikosmicka.cz
/...

Spokojenost občanů směřuje k
volnočasovým aktivitám - jak
rodinám s dětmi, tak seniorům,
dále k aktivitám pomoci
positženým lidem a zdravotně
postiženým občanům. Negativní
připomínky jsou k drogové
problematice a bezdomovectví.

 

MČ Praha 8 začala v roce 2015 realizovat program Zdravá městská
část a místní Agenda 21. V roce 2015 uspořádala 10 veřejných
projednání s celkovou účastní 387 občanů, v roce 2016 5 setkání s
celkovou účastí 306 občanů a v roce 2017 do současné doby 6
veřejných setkání s účastí 256 občanů. Občané mají zájem o své
okolí bydliště a hodně se angažují prostřednictvím založených
spolků proti mnohdy masivní výstavbě budov, které se stavějí na
pozemcích ne ve vlastnictví městské části.

Městská část realizuje různé ankety, sociologické průzkumy a
výstavy, pomocí kterých je také možno vyjádřit své podněty.

https://www.praha8.cz/Ankety-a-pruzkumy.html

https://www.praha8.cz/ma21

https://www.praha8.cz/Verejna-fora

9.3.C Účast občanů na veřejném
dění

v roce 2016 - 5 veřejných
setkání, 306 občanů

Počet účastníků (veřejných
setkáních/slyšeních vedoucích k
rozhodovacím procesům v obci)

MČ Praha 8 má vytvořenu mapu bezbariérovosti, která usnadňuje
orientaci v přístupnosti úřadů na území MČ. V rámci komuninální
politiky přispívá k dobré komunikaci Zastupitelstvo mladých, jedná
se o neformální skupinu mladých lidí bydlících v Praze 8, která se
podílí na realizaci různých osvětových akcí a na komunikaci mezi
mládeží a vedením městské části včetně podávání podnětů na
zlepšení života v MČ Praze 8. K dobré komunikaci mezi různými
skupinami obyvatelstva přispívá zapojování veřejnosti do
projednávání různého typu v rámci místní Agendy 21. Formou
veřejného fóra, veřejného projednávání, kulatého stolu jsou
projednávány informace a podněty občanů k záměrům rozvoje MČ
Praha 8.

https://www.praha8.cz/ma21

MČ umožňuje propagaci národnostních kultur na kulturních akcích
pořádaných MČ. S romskou komunitou pracuje např, nezisková
organizace Romodrom
http://www.romodromcz.cz/new/index.php

9.3.D Komunikace mezi
speci�ckými skupinami obyvatel

https://www.praha8.cz/Seniorska
-akademie.html

http://praha8.vyzkumysoukup.
cz/...

https://www.praha8.cz/Mala-
skola-ekonomie-nejen-pro-
seniory.html

Jako prostředek pro zvyšování
sociální soudržnosti v obci pro
odstraňování bariér mezi různými
skupinami obyvatelstva slouží i
mezigenerační setkávání v rámci
aktivizačních programů seniorů,
kulturní a volnočasové aktivity
o.s. Romodrom, jarmarky
chráněných dílen a mnoho dalších
aktivit zaměřených na specifické
skupiny.

 

Problematika sociálně patologických jevů zůstává v popředí
pozornosti občanů Prahy 8. V posledních 2 letech nedošlo k nárůstu
podnětů občanů na tyto jevy, nejvíce podnětů směřuje k řešení
bezdomovectví, které občané spojují i s otázkou bezpečnosti. V
rámci Veřejného fóra místní Agendy 21 v roce 2016 problematika

9.3.E Stížnosti obyvatel na sociálně
nevhodné jevy

10  Počet (nebo %) stížností

Stížnosti občanů se nejvíce
dotýkají problematiky
bezdomovectví, pohybu osob

9.3.2 Jaká je spokojenost obyvatel obce s místem, ve kterém žijí? – sousedské vztahy, kulturní vyžití,
kvalita okolního prostředí (čistota, zeleň, gra�ti apod.).

Sebehodnocení +1 ?

9.3.3 Mají obyvatelé obce zájem podílet se na veřejném dění obce?

Sebehodnocení 0 ?

9.3.4 Přispívá komunitní politika obce k odstraňování bariér a k dobré komunikaci mezi speci�ckými
skupinami obyvatel, mezi různými věkovými, národnostními, náboženskými i sociálními kategoriemi lidí
v obci?

Sebehodnocení +1 ?

9.3.5 Došlo v obci ke změně v počtu stížností obyvatel na sociálně patologické jevy (bezdomovectví,
výtržnosti, gra�ti, drogy, gambling / herny, prostituce apod.)?

Sebehodnocení 0 ?

http://armadaspasy.cz/
http://praha.charita.cz/
http://www.nadeje.cz/
http://www.portalpraha.cz/misionarky-lasky/
http://www.cicpraha.org/
https://www.praha8.cz/Prevence-rizikoveho-chovani
https://www.dataplan.info/img_upload/a1032b64eccc80a628847d44281e3e2b/osovy-bez-pristresi_1.docx
https://www.praha8.cz/Ankety-a-pruzkumy.html
http://www.mesicnikosmicka.cz/osmicka/2016/201601#page:10
http://www.mesicnikosmicka.cz/osmicka/2016/201602#page:10
http://www.mesicnikosmicka.cz/osmicka/2016/201603#page:10
http://www.mesicnikosmicka.cz/osmicka/2016/201606#page:10
https://www.praha8.cz/Ankety-a-pruzkumy.html
https://www.praha8.cz/ma21
https://www.praha8.cz/Verejna-fora
https://www.praha8.cz/ma21
http://www.romodromcz.cz/new/index.php
https://www.praha8.cz/Seniorska-akademie.html
http://praha8.vyzkumysoukup.cz/pristupnost/
https://www.praha8.cz/Mala-skola-ekonomie-nejen-pro-seniory.html


bezdomovectví a drogově závislých obsadila 1.místo. V roce 2017
na Veřejném fóru již tato problematika nebyla pro občany tak
důležitá. Přesto si občané stěžují na tyto osoby převážně v okolí
stanic metra.

https://www.praha8.cz/files/usneseni/XKyZxdftZAnCsSGIfwA6rg==
/1_15%20-%20Nejvetsi_problemy_VF_komentare.pdf

Problematiku drogově závislých
osob řeší komise pro prevenci
sociálně patologických jevů RMČ
Praha 8.

https://www.praha8.cz/file/Z8r/K
PSPJ-13-05-2015-zapis.pdf

https://www.praha8.cz/Komise-
pro-prevenci-socialne-
patologickych-jevu.html

drogově závislých - u těchto osob
v návaznosti na další trestnou
činnost.

 

MČ Praha 8 si váží práce dobrovolníků, lidí, kteří bez nároku na
finanční odměnu poskytují svůj čas, vědomosti a dovednosti ve
prospěch ostatních a dobrovolně pomáhají poskytovat širokou škálu
služeb. Dobrovolnictví má vzestupnou tendenci i v Praze 8, do této
aktivity se zapojuje stále více firem, neziskových organizací  a také i
zástupci ÚMČ v Praze 8. Rada MČ přijala Usnesením Rady  návrh
Memoranda o spolupráci při realizaci pilotního projektu ČR
"Dobrovolnictví ve veřejné správě" mezi Městskou částí Praha 8 a
Fondem dalšího vzdělávání. V rámci této spolupráce bude zapojeno
nejméně 10 pracovníků ÚMČ Praha 8 do dobrovolnických aktivit ve
výši 40 hodin v období dvou let 2017 - 2018. Výsledkem tohoto
pilotního projektu bude úprava legislativy v oblasti dobrovolnictví ve
veřejné správy.

https://www.praha8.cz/Dobrovolnictvi-ve-verejne-sprave.html
 https://www.praha8.cz/files/usneseni/YvPqSPoAD5M8vdsI4vzhKw=

=/usn95376313_115459.pdf

http://cidpraha8.cz/
 

http://www.csspraha.cz/  
 

https://www.aids-pomoc.cz/

Dobrovolnictví je hodně využíváno v rámci úklidových aktivit, např.
Ukliďme Česko https://www.praha8.cz/Uklidme-Cesko-MA21.html.

 V roce 2015 se MČ Praha 8 jako první veřejná správa zapojila do
tzv. firemního dobrovolniství v rámci programu "Give & Gain Day
2015" https://www.praha8.cz/Give-Gain-Day-2015.html

9.3.F Dobrovolnictví 
200  Počet odpracovaných hodin

https://www.praha8.cz/Starsi-
obcane-Prahy-8-budou-moci-
usetrit-za-kadernicke-sluzby-
1.html

http://cidpraha8.cz/nabidka/dobro
vol...

http://www.motylek.org/cz/komu
nitni-centrum-
motylek/dobrovolnici

http://ekumakad.cz/cz/zapojte-
se/dobrovolnici

http://www.hiv-prevence.cz/stan-
se-dobrovolnikem.html

Dobrovolnictví v Praze 8 probíhá
kromě manuálních prací nebo
práce přímo s klienty také formou
expertních znalostí ve formě
konsultací na několika místech
např. Centrum integrace dětí a
mládeže, PL Bohnice, domovech
pro seniory v Ďáblicích a
Kobylisích, Dům Světla Karlín, CAP
Praha 8, Komunita Rohan,apod. V
MČ jsou desítky neziskových
organizací, které realizují
osvětové, kulturní, sportovní i
diskuzní akce formou
dobrovolnictví.

 

Policie v rámci majetkové trestné činnosti sleduje krádeže
motorových vozidel, věcí z motorových vozidel, kapesní krádeže,
vloupání do bytů, rodinných domů a sklepů. Dýle násilnou trestnou
činnost - loupeže, trestní činy páchané na seniorech a extremismus.

Ve srovnání počtu jednotlivých kategorií došlo v roce 2016 oproti
roku 2015 k poklesu o 20 - 30 %.

Policie poskytla data, ale nepřeje si je zveřejňovat. Data jsou
poskytovány starostovi MČ a předsedovi Komise pro bezpečnost.

https://www.praha8.cz/Komise-pro-bezpecnost.html

https://www.praha8.cz/Bezpecnost-a-verejny-poradek.html

https://www.praha8.cz/Mestska-a-statni-policie.html

9.4.A Kriminalita 

počet trestných činů klesá
Počet trestných činů

MČ Praha 8 má zpracovaný Krizový plán městské části Praha 8,
jehož součástí jsou rozpracované typové plány a dále plány
spravované dle zvláštních právních předpisů.

Mapy krizového řízení https://www.praha8.cz/Mapovy-portal-MC-
Praha-8-mapy-krizoveho-rizeni.html

 Orgány v MČ Praha 8 https://www.praha8.cz/Krizove-rizeni.html

9.4.B Krizové řízení obce 

ANO  bez jednotky

Krizový plán není veřejně

Na ÚMČ Paha 8 působí oddělení
krizového řízení, které tuto oblast
zabezpečuje. Je zpracovaný
Krizový plán a občané mají na
webu MČ Praha 8 souhrnné

9.3.6 Existují v obci dobrovolnická centra nebo jiná forma dobrovolnické činnosti?

Sebehodnocení +1 ?

9.4 Zlepšení jistoty, bezpečnosti a prevence kriminality v obci

STRUČNÝ POPIS DOSAVADNÍHO VÝVOJE A AKTUÁLNÍHO STAVU
INDIKÁTORY Jakými  daty  jsou
tvrzení  podložena SEBEHODNOCENÍ MUNICIPALITY

Celkové hodnocení oblasti 9.4 Zlepšení jistoty, bezpečnosti a prevence kriminality v obci Sebehodnocení +1 ?

STRUČNÝ POPIS DOSAVADNÍHO VÝVOJE A AKTUÁLNÍHO STAVU
INDIKÁTORY Jakými  daty  jsou
tvrzení  podložena SEBEHODNOCENÍ MUNICIPALITY

9.4.1 Došlo k poklesu trestných činů na správním území obce (podle kategorií – vraždy, krádeže, násilné
trestné činy)?

Sebehodnocení +1 ?

9.4.2 Dovede obec rychle a účinně řešit situaci po přírodních katastrofách nebo průmyslových haváriích?

Sebehodnocení +1 ?

https://www.praha8.cz/files/usneseni/XKyZxdftZAnCsSGIfwA6rg==/1_15%20-%20Nejvetsi_problemy_VF_komentare.pdf
https://www.praha8.cz/file/Z8r/KPSPJ-13-05-2015-zapis.pdf
https://www.praha8.cz/Komise-pro-prevenci-socialne-patologickych-jevu.html
https://www.praha8.cz/Dobrovolnictvi-ve-verejne-sprave.html
https://www.praha8.cz/files/usneseni/YvPqSPoAD5M8vdsI4vzhKw==/usn95376313_115459.pdf
http://cidpraha8.cz/
http://www.csspraha.cz/
https://www.praha8.cz/Uklidme-Cesko-MA21.html
https://www.praha8.cz/Give-Gain-Day-2015.html
https://www.praha8.cz/Starsi-obcane-Prahy-8-budou-moci-usetrit-za-kadernicke-sluzby-1.html
http://cidpraha8.cz/nabidka/dobrovolnici/
http://www.motylek.org/cz/komunitni-centrum-motylek/dobrovolnici
http://ekumakad.cz/cz/zapojte-se/dobrovolnici
http://www.hiv-prevence.cz/stan-se-dobrovolnikem.html
https://www.praha8.cz/Komise-pro-bezpecnost.html
https://www.praha8.cz/Bezpecnost-a-verejny-poradek.html
https://www.praha8.cz/Mestska-a-statni-policie.html
https://www.praha8.cz/Mapovy-portal-MC-Praha-8-mapy-krizoveho-rizeni.html
https://www.praha8.cz/Krizove-rizeni.html


Lokalita Počet nebezpečných míst

Kobylisy 9

Libeň 5

Bohnice 5

Ďáblice 5

Karlín 3

Čimice 1

Postup pro občany, co dělat v mimořádných situacích
https://www.praha8.cz/Co-delat-v-mimoradnych-situacich.html

 Informace pro občany https://www.praha8.cz/Informace-pro-
obcany.html

přístupný z důvodu různých
údajů, např. jmen, telefonů, které
není potřeba zveřejňovat. Plán je
průběžně aktualizovaný a jednou
za 4 roky je provedena analýza. V
současné době je zrovna
prováděna velká analýza a tím
aktualizace tohoto plánu.

informace, jak v různých situacích
postupovat.

 

Míru obav obyvatel obce z kriminality se MČ Praha 8 snaží řešit
několika způsoby /např. mediální informovaností, mapováním
problémových lokalit/ale i samotnou participací občanů. Mediální
informovaností občanů Prahy 8 se ÚMČ v Praze 8 snaží předcházet
obavám z majetkových a násilných  trestných činů. Na principu
participace a subsidiarity jsou pak postavena i veřejná fóra občanů
MA21, kde mají možnost vyjádřit se k problematickým lokalitám v
Městské části Prahy 8 a k problematice bezpečnosti. V letošním roce
byla otázka bezpečnosti v návaznosti na potřebu více policie v
ulicích Prahy 8 na 1. místě hodnocení občanů oblasti sociální a
bezpečnosti www.praha8.cz. Vysoká míra obav obyvatel je v případě
výskytu osob bez přístřeší, zejména u typů zjevného
bezdomovectví, tento přístup obyvatel souvisí s celkovým trendem
ve společnosti, kdy je bezdomovectví vnímáno i jako ohrožení.
Sociální pracovníci odboru sociálních věcí se setkávají i s obavami
seniorů v případě depistážních činností.

https://www.praha8.cz/Aktuality-z-oblast-bezpecnosti

9.4.C Vnímání kriminality občany 

93 % spokojenost  % obyvatel

Výsledky pocitové mapy

https://www.praha8.cz/Jak-se-
zije-v-Praze-8.html

Analýza pocitu bezpečí 2015

http://www.praha.eu/public/...

Na 7 setkáních v 7 lokalitách na
podzim 2015 v rámci projektu
Měníme Prahu 8 měli občané
možnost vyjádřit své podněty na
pocitové mapě. Výsledkem bylo
seřazení lokalit podle počtu míst
ohrožených kriminalitou - za
nejvíce ohroženou byla
považována oblast Kobylis. V roce
&nbsp;2015 byla MHMP
zveřejněna Odborem prevence
kriminality Analýza počtu bezpečí,
ze které vyplynula skutečnost, že
93% občanů Prahy 8 vnímá místo
svého bydliště jako bezpečné a
Praha 8 se v rámci hl. m. Prahy
umístila na 5. místě. V oblasti
kriminality se občané Prahy 8
nejvíce obávali loupeží/ 56%/,
vražd / 50%/, kapesních krádeží/
48%/, ublížení na zdraví / 47%/,
vloupání do bytů / 46%/, vloupání
do vozidel / 45%/.

 

Domácí násilí se vztahuje k různým skupinám obyvatel, dospělým
osobám, ale i k nezletilým dětem a zvlášť nebezpečné je násilí
páchané na seniorech. MČ Praha 8 se snaží eliminovat negativní
dopady domácího násilí a to jednak přímou prací sociálních
pracovníků Odboru sociálních věcí / oddělení sociálně právní ochrany
dětí a mládeže, oddělení sociální intervence a prevence, oddělení
sociální péče /, spoluprací s Policií ČR, školami a  lékaři. Využívá
 služeb nestátních organizací, které se ve své činnosti specializují na
řešení krizové intervence v případě napadení oběti pachatelem, ale i
 na vytváření plánů ochrany a prevence. Na území MČ Prahy 8 sídlí i
významná nestátní organizace Linka bezpečí, akreditovaná v
celosvětové asociaci dětských linek důvěry www.linkabezpeci.cz
Sociální pracovníci spolupracují s řadou nestátních organizací na
celém území hl. m. Prahy , např.

http://www.csspraha.cz/24828-intervencni-centrum-pomoc-
obetem-domaciho-nasili

 http://www.kolpingpraha.cz/krizova-pomoc/kp-poskytovane-
sluzby/

 http://www.acorus.cz/
 http://www.zachranny-kruh.cz/pro-verejnost/pomoc-v-krizi/ostatni-

pomoci/sebevrazdy/ceska-republika/krizove-centrum-riaps.html
 https://www.bkb.cz/

 http://www.bohnice.cz/
 http://www.strada.cz/cz
 http://www.rosa.cz/

 http://www.profem.cz/

9.4.D Domácí násilí 
23  Počet podchycených případů

domácího násilí v obci.

https://www.praha8.cz/AntiFetFes
t-2017.html

Sociální odbor ÚMČ v Praze 8 v
roce 2016 řešil celkem 19 případů
domácího násilí na dětech a 4
případy násilí na dospělých
osobách. U dospělých osob byla
poskytnuta 1 jednorázová
intervence a 25 intervencí
opakovaných. Oproti roku 2015
počet intervencí stoupl / bylo
poskytnuto celkem 16 intervencí
/. Počátkem roku 2017 na území
MČ Prahy 8 proběhl 10. ročník
Antifetfest 2017, soutěžní festival
amaterských filmů pro školy s
tematikou krizového chování,
včetně domácího násilí.

 

9.4.3 Jaká je míra obav obyvatel obce z kriminality (členění po činech – krádež, ublížení na zdraví, vražda
atd.?

Sebehodnocení +1 ?

9.4.4 Jak je v obci řešena problematika domácího násilí?

Sebehodnocení +1 ?

9.4.5 Jaký je počet akcí a účastníků, kteří byli účastni preventivní akce proti kriminalitě?

https://www.praha8.cz/Co-delat-v-mimoradnych-situacich.html
https://www.praha8.cz/Informace-pro-obcany.html
https://www.praha8.cz/Aktuality-z-oblast-bezpecnosti
https://www.praha8.cz/Jak-se-zije-v-Praze-8.html
http://www.praha.eu/public/4a/56/b8/2113898_630232_Ipsos_pro_MHMP_Analyza_pocitu_bezpeci_zaverecna_zprava_upravene_zapati.pdf
http://www.csspraha.cz/24828-intervencni-centrum-pomoc-obetem-domaciho-nasili
http://www.kolpingpraha.cz/krizova-pomoc/kp-poskytovane-sluzby/
http://www.acorus.cz/
http://www.zachranny-kruh.cz/pro-verejnost/pomoc-v-krizi/ostatni-pomoci/sebevrazdy/ceska-republika/krizove-centrum-riaps.html
https://www.bkb.cz/
http://www.bohnice.cz/
http://www.strada.cz/cz
http://www.rosa.cz/
http://www.profem.cz/
https://www.praha8.cz/AntiFetFest-2017.html


MČ Praha 8 nevede samostatnou evidenci o počtu akcí a účastníků
proti kriminalitě. Tyto akce jsou pořádány napříč celou populací a
zahrnují primární prevenci již v ZŠ, kurzy a akce MČ pro mladou
generaci a dospělou populaci a jsou zaměřeny i na zvlášť ohroženou
cílovou skupinu seniorů. Mezi tyto aktivity patří mimo jiné Jarní
kurzy bezpečného chování pro děti a dospělé, Takticko strategický
kurz pro seniory - Nejste bezmocní, První ročník prezentace armády
a bezpečnostních složek pro děti z MŠ a ZŠ, Bezpečné cesty do
školy, No Biohazard, terénní nízkoprahový program. MČ Praha 8
vytvořila nový vzdělávací komiks "Komisař Simon zasahuje", určený
pro žáky 2. strupně ZŠ, který bude populární výukovou formou
informovat o bezpečnostních rizicích v současné společnosti. Komiks
bude bezplatně distribuován do ZŠ v Praze 8. V rámci činnosti
Komise pro bezpečnost RMČ Prahy 8 jsou na webových stránkách
zveřejněna pravidla bezpečného chování v oblastech násilné a
majetkové trestné činnosti a v časopise Osmička jednotlivá
upozornění na zvýšení výskyt na zvýšený výskyt trestné činnosti a
lokalizace problémových oblastí.

www.praha8.cz

9.4.E Prevence kriminality 

měsíčník MČ Praha 8 - Osmička
str. 11

http://www.mesicnikosmicka.cz
/os...

Osmička str. 11

http://www.mesicnikosmicka.cz
/os...

Osmička str. 11

http://www.mesicnikosmicka.cz
/os...

Osmička str. 10

http://www.mesicnikosmicka.cz
/os...

Osmička str. 13

http://www.mesicnikosmicka.cz
/os...

Osmička str. 11

https://www.praha8.cz/file/3Qx/M
esicnik-Osmicka-kveten-2017.pdf

Bezpečné cesty do školy v ZŠ
Burešova

https://www.praha8.cz/Podporuje
me-bezpecne-cesty-do-skoly.html

Školení strážníků

https://www.praha8.cz/Straznici-
se-dozvedeli-jak-jednat-s-lidmi-
pod-vlivem-drog.html

MČ Praha 8 v rámci rozpočtu
vyčleňuje na certifikované
programy primární prevence pro
ZŠ částku 1 145 000,-Kč. Ve
spolupráci s ČS AIDS pomoc,z.s.
vyčlenila částku 6 000,- Kč na
besedy pro 3 ZŠ. Pro ZŠ a SŠ MČ
Praha 8 hradí na kalendářní rok
předplatné časopisu Prevence v
částce 11 900,- Kč. Ve spolupráci
s Progressive o.p.s MČ vyčlenila
částku 12 000,- Kč na vzdělávací
profesní kurz pro 8 strážníků
Městské policie Praha.

Sebehodnocení +1 ?

http://www.praha8.cz/
http://www.mesicnikosmicka.cz/osmicka/2016/201607#page:10
http://www.mesicnikosmicka.cz/osmicka/2016/201608#page:10
http://www.mesicnikosmicka.cz/osmicka/2016/201609#page:10
http://www.mesicnikosmicka.cz/osmicka/2016/201611#page:10
http://www.mesicnikosmicka.cz/osmicka/2016/201612#page:12
https://www.praha8.cz/file/3Qx/Mesicnik-Osmicka-kveten-2017.pdf
https://www.praha8.cz/Podporujeme-bezpecne-cesty-do-skoly.html
https://www.praha8.cz/Straznici-se-dozvedeli-jak-jednat-s-lidmi-pod-vlivem-drog.html

