PROGRAMOVÉ PROHLÁŠENÍ RADY MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 17
PRO VOLEBNÍ OBDOBÍ 2018-2022
Členové Rady městské části Praha 17 zpracovali své vize a plány ve vedení radnice a nyní vám
předkládají Programové prohlášení. Tento dokument si klade za cíl zejména představit základní
směry rozvoje, kterými by se Řepy měly v období let 2018–2022 ubírat.
Programové prohlášení uvádí hlavní zásady a principy rozvoje naší městské části a vychází z
koaliční smlouvy tří politických partnerů stojících ve vedení – tedy ODS, KDU-ČSL a TOP 09.
Základním strategickým cílem Rady městské části Praha 17 bude pokračovat v odpovědné
správě městské části Praha 17 tak, jak určuje Programové prohlášení Rady městské části Praha
17 pro volební období 2018–2022, které shrnuje tento dokument, rozdělený do kapitol:

BEZPEČNOST
Bezpečnost a ochrana občana a jeho majetku bude i nadále patřit mezi prioritní oblasti zájmu
Rady městské části. Důraz bude kladen nejen na efektivní pomoc při řešení problémových
situací, ale zejména na prevenci.
1) Bezpečnost a prevence kriminality
Budeme i nadále na svých poradách pravidelně projednávat aktuální stav bezpečnostní
problematiky na našem území, a to nejen se zástupci Městské policie, ale i s Policií České
republiky.
Budeme pokračovat v programu prevence kriminality. Plánujeme výrazně snížit drobnou
kriminalitu či přestupkové chování na našem území tím, že se budeme snažit navýšit počty
pracovníků Městské policie v terénu. Chceme i nadále aktivně spolupracovat se Sborem
dobrovolných hasičů v Řepích.
2) Prevence rizikového chování
Oblast prevence rizikového chování především u dětí a mládeže v městské části Praha 17
zahrnuje aktivity v oblastech prevence užívání návykových látek, kriminality a vandalismu,
násilí a šikany (včetně kyberšikany), rasismu, xenofobie, extremismu, nelátkové závislosti a
patologického hráčství (gambling).
Cílem v této oblasti je předcházet problémům a následkům spojených s rizikovým chováním,
případně zamezit jejich rozšíření a minimalizovat jejich dopad na jedince i občanskou
společnost.
Cíle a priority:
- Podpořit ambulantní poradenské a terapeutické služby pro závislé osoby a jejich rodiny, kteří
jsou ohroženi důsledky užívání návykových látek nebo se nacházejí v jiných obtížných
situacích;
- podpořit a rozšířit preventivní programy na všech základních školách ve spolupráci s Policií
České republiky;
- podpořit činnost Nízkoprahového zařízení pro děti a mládež Klub 17;
- spolupracovat s Magistrátem hlavního města Prahy ve všech formách protidrogové prevence
a prevence kriminality.

1

BYDLENÍ, MAJETEK A VEŘEJNÝ PROSTOR
Správa majetku městské části má být pečlivá a přehledná s jasně stanovenými pravidly a s cílem
udržet či zvýšit jeho kvalitu. Komunikace s občany a vyřizování jejich žádostí je potřeba
zjednodušit a oprostit od zbytečné administrativní zátěže. Veřejný prostor má být různorodý,
složený z ulic, náměstí, plácků, parků, zahrad apod. Důležité je vytvoření hlavního centra i
lokálních plácků v místech přirozené koncentrace lidí. Při práci s veřejným prostorem je
nezbytné uvažovat v širších souvislostech a vhodnými způsoby zapojovat veřejnost.
1) Bydlení
- Udržíme kvalitu a péči o stávající bytový fond, který má městská část ve správě;
- budeme pokračovat v postupné rekonstrukci bytů s cílem zvýšit občanům standard bydlení
a zhodnotit městský majetek;
- připravíme online formuláře a žádosti a zlepšíme nastavení vnitřních procesů úřadu s cílem
snížit a zjednodušit občanům i úředníkům současnou administrativní zátěž;
- zahájíme výstavbu domu s pečovatelskou službou a byty dostupného bydlení s vhodnými
doplňkovými službami (komunitní centrum, rehabilitace apod.);
- budeme pomáhat řešit bytovou situaci sociálně potřebných občanů žijících v naší městské
části, kteří se ocitnou v obtížné sociálně-bytové situaci a nejsou schopni si pomoci vlastními
silami;
- podpoříme mladé lidi žijící v naší městské části prostřednictvím startovacích bytů.
2) Majetek
- Zaměříme se na revizi a aktualizaci pravidel, smluv, žádostí a výše nájemného u bytů,
nebytových prostor, pozemků a dalšího majetku ve správě městské části;
- budeme nadále usilovat o svěření majetku hlavního města Prahy do správy městské části a
postupné narovnání majetkoprávních vztahů se státem i soukromými vlastníky.
3) Veřejný prostor
- Podpoříme projekt komunitní zahrady s cílem vytvořit příjemné místo pro trávení volného
času s rodinou, přáteli a sousedy, zkvalitnit veřejný prostor, umožnit občanům pěstovat
vlastní ovoce a zeleninu včetně úsporného nakládání s bioodpadem prostřednictvím
kompostování a podpořit enviromentální vzdělávání dětí i dospělých;
- ve spolupráci s hlavním městem Prahou vytvoříme územní studii na centrální část Řep
v lokalitě Slánská a Makovského;
-

zaměříme se na revitalizaci veřejných prostranství s důrazem na nakládání a využívání
dešťové vody;

- zpracujeme Generel veřejných prostranství v naší městské části s důrazem na vymezení
jednotlivých veřejných prostranství, stanovení jejich typologie, kvality, správy a údržby
včetně materiálového řešení a městského mobiliáře;
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- do diskuse o podobě veřejného prostoru budeme zapojovat veřejnost např. pomocí
workshopů, přednášek, anket, kulatých stolů, vycházek apod;
- při úpravách veřejného prostoru budeme zohledňovat prvky sociální kontroly a podporovat
street art, který přispívá k oživení prostoru i prevenci kriminality.

DOPRAVA
V oblasti dopravy budeme řešit jak problematiku parkovacích míst na území městské části,
bezpečnosti na komunikacích, tak kvalitu komunikací a jejich dopravní zátěž.
-

Budeme pokračovat v budování nových parkovacích míst v návaznosti na urbanistickou
koncepci a zpracované studie např. v ulici Drahoňovského a Skuteckého. Bez
promyšleného celopražského parkovacího systému město auta pouze zbytečně přesouvá
z jedné městské části do druhé;

-

v městské části nebudeme zavádět modré zóny, řešení vidíme v celoměstském systému
parkovacích zón, který mimo historické centrum umožní jednoduché parkování pro
všechny Pražany kdekoli po městě. Obyvatelé města budou mít parkování levnější než
dnes;

-

nadále budeme podporovat zvýšení parkovacích kapacit v bezprostřední blízkosti metra
Zličín.

SOCIÁLNÍ POLITIKA
Sociální politika je jednou z priorit a bude realizována tak, aby odpovídala skutečným
potřebám občanů, dokázala pružně reagovat na demografický vývoj obyvatelstva městské části
Praha 17 a současně zajistila, že finanční prostředky pro tuto oblast budou využívány efektivně.
Sociální politika musí být uplatňována adresně, s důrazem na posílení individuální
odpovědnosti za řešení konkrétních sociálních problémů.
Sociální politika zahrnuje nejen registrované sociální služby, ale i různé doprovodné služby,
poradenství, aktivizační, kulturní a sportovní programy pro konkrétní cílové skupiny obyvatel.
Cílem v této oblasti působnosti městské části je zajištění dostupnosti sociálních služeb občanům
prostřednictvím příspěvkové organizace Centrum sociálně zdravotních služeb a také ve
spolupráci s Magistrátem hlavního města Prahy a neziskovými organizacemi.
Priority vycházejí ze Strategického plánu Městské části Praha 17:
- Zajistit poskytování pečovatelských a ošetřovatelských služeb v domácnostech seniorů,
zdravotně postižených občanů s důrazem na možnost co nejdelšího setrvání v pro ně
přirozeném a známém prostředí, soustředit se na zvyšování kvality;
- podpořit osoby pečující o osobu blízkou prostřednictvím programu osvětových přednášek a
podpůrných setkávání;
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- zlepšit informovanost seniorů, zdravotně postižených a jejich rodin o možnostech řešení
jejich konkrétní situace;
- podporovat systém tísňového volání pro potřebné občany;
- vytvořit koncepci rodinné politiky;
- formou dotací podporovat neziskové organizace poskytující vhodné sociální a navazující
služby, které městská část nemůže zajistit sama;
- řešit problémy spojené s bezdomovectvím ve spolupráci s Magistrátem hlavního města
Prahy a ostatními městskými částmi hlavního města Prahy, ve spolupráci s neziskovými
organizacemi podpořit terénní sociální práci.
Volnočasové aktivity pro seniory a zdravotně postižené
- Nadále podporovat pohybové, rehabilitační a rekondiční cvičení pro seniory na hřištích i
v Sokolovně Řepy včetně plavání, rovněž tak podpořit konání sportovních her pro seniory;
- pořádat výlety, vzdělávací a společensko-kulturní akce pro seniory;
- podporovat počítačovou gramotnost seniorů a akce zlepšující informovanost seniorů o
bezpečnostních rizicích;
- podporovat fungování klubů seniorů.

ZDRAVOTNICTVÍ
V oblasti zdravotnictví jsou kompetence Městské části Praha 17 pouze omezené, přesto Rada
městské části bude přispívat k tomu, aby byla našim občanům poskytována zdravotní péče v
potřebném rozsahu, kvalitě a dostupnosti.
Cíle a priority:
- Pokračovat ve smluvním zajištění lůžek následné péče s finančním příspěvkem v Domově
svatého Karla Boromejského;
- aktivně vystupovat při zajišťování nedostatkových kapacit zdravotní péče;
- zajistit preventivní vyšetření zraku pro školní děti.

ŠKOLSTVÍ
V naší městské části jsou zastoupeny téměř všechny stupně škol. Městská část Praha 17 má na
svém území síť mateřských a základních škol, jejichž kapacita odpovídá počtu obyvatel i hustotě
osídlení. Je zřizovatelem MŠ Laudova se speciálními třídami, která má celkem čtyři pracoviště,
MŠ Socháňova se třemi pracovišti a MŠ Bendova se dvěma pracovišti. Pouze MŠ Pastelka
má pracoviště jediné.
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Základní škola genpor. Fr. Peřiny se stará o žáky ve dvou pracovištích, a to v Socháňově a
Laudově ulici. Základní škola Jana Wericha vznikla sloučením dvou škol v jednom velkém
areálu. Základní uměleckou školu jsme zřídili jako jedna z mála městských částí a je umístěna
v kompletně zrekonstruované budově na Blatinách.
Střední a vysoké školy jsou soukromá zařízení, které si pro svou činnost pronajímají dosud
volné prostory.
- V oblasti materiální dokončíme rekonstrukce osvětlení a topení v mateřských školách a
rekonstrukce školních jídelen základních škol. Budeme podporovat postupnou revitalizaci
zahrad mateřských a základních škol a zabezpečení objektů škol.
- V oblasti zkvalitňování vzdělávání budeme podporovat:
1. Rozvoj kvalitního jazykového vzdělávání pomocí programu My ve světě – svět u nás ve
spolupráci s Letištěm Praha a.s. prostřednictvím Prague Airport Region;
2. rozvoj sportovního vyžití dětí a mládeže s využitím Sportovního centra Řepy;
3. využívání externích zdrojů financování školami se zaměřením na modernizaci odborných
pracoven;
4. motivaci pedagogů k práci v městské části.
KULTURA, SPORT A VOLNÝ ČAS
Budeme i nadále podporovat obohacení života v městské části prostřednictvím kulturních a
společenských aktivit a usilovat o co nejvyšší využití potenciálu kulturních institucí zřizovaných
městskou částí. Prosazovat zodpovědný přístup k významným historickým památkám městské
části Praha 17 a zajišťovat poskytování informací o kulturních a sportovních aktivitách
prostřednictvím médií a webových stránek.
- Zpracujeme a budeme realizovat Strategii kultury městské části Praha 17 v rámci koordinace
s kulturní politikou hlavního města Prahy, zejména s důrazem na rozvoj místních komunit a
lokálních kulturních aktivit, podporu současného umění a využití veřejného prostoru;
- předpokladem relevantní koncepce kulturních a volnočasových aktivit v naší městské části
je úzká spolupráce s cílovou skupinou – obyvateli Prahy 17, zejména formou průzkumu a
dalšími nástroji socio-demografického strukturování;
- plánujeme další rozvoj vlastních kulturních zařízení, jako je Kulturní centrum Průhon s
přidruženými alokovanými dětskými pracovišti a Galerií Průhon, dále Kulturní dům Bílá
Hora, Sokolovna Řepy a Knihovna Řepy;
- tradiční městské akce Babí léto, Pálení čarodějnic, Společenský večer nebo Martinský
průvod doplňuje nově podpora sousedských aktivit v rámci projektu Zažít město jinak a
plánujeme vyjít vstříc dalším komunitním aktivitám (komunitní zahrady, komunitní centra);
- výzvou pro naši městskou část bude práce s veřejným prostorem, kde máme zatím v oblasti
kultury menší dluh z minulosti, který hodláme v tomto volebním období nejen splatit, ale
formou například sochařských sympozií přitáhnout pozornost k této části Prahy;
- v roce 2020 má naše městská část ambice stát se ambasadorem výročí 400 let od bitvy na
Bílé hoře, události natolik významné, že slouží jako historický mezník období
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předbělohorské a pobělohorské. Městská část Praha 17 se na něm bude významně podílet
akcemi s celopražským přesahem;
- v roce 2019 plánujeme sérii besed a výstav k významnému výročí sametové revoluce.
Sport
- V oblasti sportu budeme i nadále pomáhat sportovním subjektům formou stávajících
dotačních programů. Podporovat tradiční soutěže pro různé věkové kategorie, především
s důrazem na aktivity dětí a mládeže;
- podpoříme sportovní vyžití všech věkových kategorií obyvatel Prahy 17 na našich
venkovních sportovištích, které budeme průběžně kontrolovat, udržovat funkční a
rozšiřovat o nové cvičební prvky.
- Sportovní centrum Řepy budeme provozovat s důrazem na co největší rozsah sportovního
vyžití, nabízených služeb pro občany a efektivitu provozu.

ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ
Významnou prioritou Rady městské části je široký rozsah v oblasti životního prostředí, kterému
se budeme plnohodnotně věnovat bez rozdílu s důslednějším zřetelem na revitalizaci, úklid a
údržbu trávníků a veřejné zeleně.
- Nová výsadba zeleně není jen vysadit strom nebo záhon narcisů, důležité je také umět se
dobře starat a dostatečná zálivka je naprosto zásadní, proto jsme se nebáli investovat do
samozavlažovacích vaků a jejich počet budeme nadále navyšovat;
- vytvořili jsme digitální pasportizaci zeleně s otevřenými daty pro veřejnost a nadále
chceme prosazovat nasazení nových technologických řešení, které objektivně přispívají ke
zlepšení životního prostředí;
- Stejně jako stromy, i lidé potřebují dostatek vody, a proto instalujeme na frekventovaných
místech pítka, vždy není nutné kupovat vodu v plastových lahvích;
- stále více oblíbený Aktivní lesopark vybavíme toaletami s umývárnou, aby ho bylo možné
využívat co nejdéle;
- stejně jako v územním plánování, parkování či strategickém plánu obce je naprosto klíčové
zapojení občanů do rozhodování. Občané mají mít právo ovlivňovat podobu svého okolí a
prosazovat kvalitní životní prostředí;
- nadále budeme prosazovat střídmou výstavbu a nedovolíme žádnou výstavbu, která by
představovala zbytečnou zátěž pro životní prostředí;
- budeme po Magistrátu hlavního města Prahy požadovat jasný plán rekonstrukcí chodníků a
vozovek v jejich správě.
- Budeme se zabývat problematikou zadržování a využívání dešťové vody.
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OTEVŘENÝ ÚŘAD
Otevřený úřad a jeho profesionalizace, rozvoj informačních a komunikačních technologií
s cílem lepší informovanosti a dostupnosti služeb pro občany, např. přehledné a intuitivní
webové stránky, online formuláře a žádosti, přenosy z jednání zastupitelstva, digitalizace
úřadu. Postupné zapojování občanů do rozhodování, např. pomocí workshopů, přednášek,
anket, pracovních skupin, kulatých stolů apod.

ČERPÁNÍ DOTACÍ
Městská část je příjemcem řady dotací. Za pomoci zřízeného „Oddělení podpory projektů“
budeme:
a) Nadále zajišťovat plnění dotačních podmínek v tzv. období udržitelnosti projektů
(udržitelnost trvá několik let po dokončení realizace projektu);
b) usilovat o získávání nových dotací / financí z externích zdrojů na plánované projekty.
- vyhledávat možnosti získávat dotace z Evropských fondů – z operačních programů na
období 2014–2020: Praha pól růstu (OPPPR), Životního prostředí (OPŽP), Zaměstnanost
(OPZ);
- monitorovat a připravovat se na možnosti čerpání dotací z Evropských fondů v plánovaném
novém programovém období 2021–2027. Chtěli bychom čerpat ihned od počátku spuštění
tohoto programu;
- chceme čerpat dotace i z národních zdrojů (dotační možnosti vyhlašované Magistrátem
hlavního města Prahy a ministerstvy), popř. dotace poskytované podnikatelskými subjekty;
- žádat a využívat dotace chceme na smysluplné projekty ze všech zásadních oblastí, tj. na
školství, kulturu a sport, sociální oblast, vzdělávání, dopravu, životní prostředí, popř. i na
nastupující SMART technologie.
Pozn.: Čerpání dotací závisí na průběžně vyhlašovaných výzvách a jejich konkrétních
podmínkách.

ÚZEMNÍ ROZVOJ
Naše městská část se nachází v příjemné poloze mezi městem a krajinou se snadnou dostupností
do centra i do přírody. Zároveň se v naší městské části prolínají různé druhy zástavby, od
historického jádra starých Řep, přes zahradní město v severovýchodní části a s dominantním
podílem sídlištní zástavby na celém území. Je potřeba posilovat charakter a silné stránky každé
lokality tak, aby naše městská část byla i nadále různorodým a atraktivním místem pro život.
-

Celková koncepce rozvoje Řep musí být v souladu se schváleným Strategickým plánem
rozvoje městské části Praha 17 – Řepy, s respektem k místním hodnotám;

-

plánovaný rozvoj velkých transformačních rozvojových území okolních městských
částí, které jsou v bezprostřední blízkosti Řep musí být řešen včetně odpovídající
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veřejné, občanské vybavenosti a dopravní infrastruktury, aby nedošlo k negativnímu
ovlivnění života našich občanů;
-

trvání na připomínkách Prahy 17 k metropolitnímu plánu a odmítnutí změn současného
územního plánu, které by byly s nimi v rozporu;

-

Břevnovská radiála pouze v tunelové variantě bez úrovňové křižovatky na Slánské, jiné
varianty nedovolíme a budeme je nadále odmítat;

-

důležitá rozvojová témata budou předmětem veřejných setkáních s obyvateli.

Rada MČ Praha 17
Mgr. Jitka Synková (starostka)
Martin Marek (místostarosta)
Jaroslav Bíro (místostarosta)
Ing. arch. Michal Štěpař (místostarosta)
Mgr. Václav Soukup
Ing. Jaroslava Šimonová
Bc. Václav Dbalý

8

