Uhříněveský
zpravodaj
strategický plán
| 2020

Časopis městské části Praha 22 | Uhříněves | Pitkovice | Hájek u Uhříněvsi

50. ročník | zdarma

CO JE STRATEGICKÝ A AKČNÍ PLÁN?
Strategický plán (dále SP) je dokument, který pojmenovává
problémy města a říká, jakým směrem by se město mělo rozvíjet. Je důležitý pro rozhodování o tom, do čeho by město mělo investovat a na jaké
oblasti se soustředit. Na něj navazují tzv. akční plány na nejbližší dva
roky – jakýsi „jízdní plán“ již konkrétních projektů a aktivit.
Tvorba Strategického plánu rozvoje je rozdělena do dvou částí.
1. Analytické fáze
2. Návrhové a implementační fáze

Vážení čtenáři,
držíte v rukou speciální vydání Uhříněveského zpravodaje, které
jsme se rozhodli kompletně věnovat tzv. Strategickému plánu rozvoje
naší městské části pro následujících 10 let. Jedná se o důležitý dokument, podle kterého by se měly rozvíjet jednotlivé klíčové oblasti
v Praze 22 jako např. územní plán, životní prostředí, školství, sociální
a zdravotní služby nebo podpora sportovních a spolkových aktivit.
Možností, jak tvořit podobný dokument, je několik. My jsme
se rozhodli do tvorby strategického plánu rozvoje Prahy 22 zapojit
i vás, občany městské části. Pokud se rozhodnete využít naší nabídky,
můžete se zapojit do přípravy a připomínkování tohoto dokumentu.
Naší motivací pro zapojení široké veřejnosti do tvorby plánu
bylo zvýšení informovanosti občanů o rozvoji Prahy 22 v desetiletém horizontu. Pokud svůj byt či dům nevnímáte v kontextu
Prahy 22 pouze jako místo pro přespání, jistě vás bude zajímat,
jak se jednotlivé oblasti budou dále rozvíjet, jaké nové projekty
(a nejen ty stavební) lze v příštích deseti letech očekávat či jak
se budou vyvíjet potřeby obyvatel v závislosti na demografické
křivce. Politické reprezentaci pak bude strategický plán rozvoje
sloužit nejen jako „zásobník projektů“, ale také jako vodítko, kam
směrovat rozvoj Prahy 22.
Speciální vydání tvoří především dotazník pro občany Prahy 22,
jehož výstupy budou součástí podkladů pro vstupní analýzu.
Rádi bychom vás požádali o jeho vyplnění, a to buď elektronickou formou z pohodlí vašeho domova, nebo je možné přiložený
dotazník vyplnit ručně a odnést ho na některé ze sběrných míst.
Předem vám děkujeme za spolupráci a těšíme se na vaše zapojení do přípravy tohoto důležitého dokumentu.
Za Radu městské části Praha 22
 Vojtěch Zelenka, starosta

V analytické fázi se provádí socioekonomická analýza sledovaného
území na základě veřejně dostupných datových zdrojů a dalších podkladů. Slouží pro popsání současného stavu rozvoje MČ v jednotlivých
oblastech. Na základě analýzy jsou vytyčeny prioritní osy, kterým se MČ
bude prioritně věnovat v období let 2020–2030. K jednotlivým osám
budou sestaveny odborné pracovní skupiny složené z aktivních zastupitelů města, vybraných odborníků z komisí města, z vybraných zástupců
příslušných odborů úřadu MČ Praha 22 a případně také ze zástupců
největších zaměstnavatelů, zástupců místních organizací či místních
odborníků z řad veřejnosti. Dále je v této fázi připraveno dotazníkové
šetření a po jeho vyhodnocení je sestavena tzv. SWOT analýza pro každou strategickou oblast. Hotové SWOT analýzy vzešlé z jednání pracovních skupin pak budou představeny společně s celou analytickou částí
na prvním veřejném projednání, na kterém bude mít veřejnost možnost
významně zasáhnout do jejich podoby.
V návrhové a implementační části je vydefinována v návaznosti na SWOT
analýzu pro každou prioritní osu vize budoucího stavu v roce 2030. Ty
budou na dalších jednáních pracovních skupin rozpracovány do úrovně
strategických cílů a k nim příslušných opatření, jejichž realizace povede
v období let 2020 až 2030 k naplnění stanovených cílů. Finalizovaný
dokument bude opět představen veřejnosti, která ho může připomínkovat. O jednotlivých termínech, které souvisí s přípravou strategického
plánu rozvoje MČ Praha 22, vás budeme informovat v dalších vydáních
zpravodaje formou pozvánek. 

Vyplněné dotazníky můžete odevzdat
do 31. ledna 2020 na těchto místech:
• Supermarkety Norma, Penny, Billa v Uhříněvsi
• ZŠ Obora (modrá budova), ZŠ Jandusů (družina)
• MŠ Za Nadýmačem, Sluneční, Pitkovice
• Divadlo U22, objekt V Bytovkách 803 (MŠ, DDM, SHM)
• stojany Uhříněveského zpravodaje na vlakovém nádraží,
Just Coffee, trafika na nám. Protifašistických bojovníků
• Hospůdka Jezera, Restaurace V Hájku
Dotazník lze vyplnit také elektronicky
na adrese: http://bit.do/p22_dotaznik. Odkaz najdete i na webu a facebooku městské části nebo
využijte odkazu v QR kódu. Výhodou online formy
dotazníku je vyhrazení prostoru pro váš komentář
ke každé z otázek a možnost odeslání vašich
podnětů a odpovědí snadno jedním kliknutím.

dotazník
Do které skupiny patříte?







Jaký je Váš věk?

zaměstnanec/zaměstnankyně
student/ka
podnikatel/ka
důchodce/důchodkyně
nezaměstnaný/nezaměstnaná
na mateřské/rodičovské dovolené







méně než 18 let
19 až 29 let
30 až 39 let
40 až 59 let
60 a více let

Jiná: ________________________________________________

Ve které části města bydlíte
(bez ohledu na to, jestli jde
o trvalý pobyt)?

Jaké je Vaše nejvyšší dosažené vzdělání?







bez vzdělání
základní
střední odborné bez maturity
střední s maturitou
vyšší odborné
vysokoškolské

 Uhříněves
 Pitkovice
 Hájek

Oznámkujte spokojenost s informačními zdroji MČ

(jako ve škole: 1 – výborná kvalita, jsem spokojen/a, 5 – nedostatečná kvalita, jsem zcela nespokojen/a).
webové stránky městské části
Uhříněveský zpravodaj
Facebook
úřední deska městské části
jiné

1

2

3

4

5































nevyužívám




		

Oznámkujte spokojenost s radnicí MČ Praha 22

(jako ve škole: 1 – výborná kvalita, jsem spokojen/a, 5 – nedostatečná kvalita, jsem zcela nespokojen/a).
úřední hodiny
informování o dění v městské části
úroveň služeb městské části
přístup úředníků
prostředí městské části
informační systém v budovách městské části
činnost městské policie

1

2

3

4

5









































nedovedu posoudit
		







Jak hodnotíte péči MČ o vybrané budovy, prostranství, komunikace a městský mobiliář?

(jako ve škole: 1 – výborná kvalita, jsem spokojen/a, 5 – nedostatečná kvalita, jsem zcela nespokojen/a).
budovy města
školská zařízení (ZŠ, MŠ, SVČ)
komunikace pro pěší
komunikace pro cyklisty
místní komunikace
veřejné osvětlení
veřejná prostranství
městský mobiliář
dětská hřiště
sportoviště
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nedovedu posoudit



































































dotazník
Jste spokojen/a s kvalitou života v MČ
v posledních deseti letech?






Jste spokojen/a s hustotou a návazností
sítě cyklostezek v MČ?

rozhodně ano
spíše ano
spíše ne
rozhodně ne
nedovedu posoudit







Jste spokojen/a s kvalitou silnic v MČ?






Jste spokojen/a s železničními
a autobusovými spoji z a do MČ?

rozhodně ano
spíše ano
spíše ne
rozhodně ne
nedovedu posoudit







Jste spokojen/a s kvalitou chodníků v MČ?












rozhodně ano
spíše ano
spíše ne
rozhodně ne
nedovedu posoudit

Jste spokojen/a s úrovní bezpečnosti v MČ?

rozhodně ano
spíše ano
spíše ne
rozhodně ne
nedovedu posoudit







Jste spokojen/a s dostupností a kapacitou
parkovacích ploch v MČ?






rozhodně ano
spíše ano
spíše ne
rozhodně ne
nedovedu posoudit

Jste spokojen/a s čistotou veřejných
prostranství a technickými službami v MČ?

rozhodně ano
spíše ano
spíše ne
rozhodně ne
nedovedu posoudit

Jste spokojen/a s intenzitou automobilové
dopravy v MČ?






rozhodně ano
spíše ano
spíše ne
rozhodně ne
nedovedu posoudit

rozhodně ano
spíše ano
spíše ne
rozhodně ne
nedovedu posoudit

Jste spokojen/a s úrovní školských
zařízení v MČ?

rozhodně ano
spíše ano
spíše ne
rozhodně ne
nedovedu posoudit







rozhodně ano
spíše ano
spíše ne
rozhodně ne
nedovedu posoudit

Jak hodnotíte úroveň péče o životní prostředí v MČ?

(jako ve škole: 1 – výborná kvalita, jsem spokojen/a, 5 – nedostatečná kvalita, jsem zcela nespokojen/a).
ovzduší včetně imisí dopravy a průmyslu
hlukové znečištění
zeleň
kvalita vody ve vodních nádržích a vodotečích
ochrana zdrojů pitné vody
systém odpadních vod
systém sběru a nakládání s odpady
množství a druhy nádob na separovaný odpad
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4
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nedovedu posoudit
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dotazník

Jste spokojen/a s dostupností a kvalitou
lékařské péče a lékáren v MČ?






Zkušenosti odjinud...

rozhodně ano
spíše ano
spíše ne
rozhodně ne
nedovedu posoudit

Jste spokojen/a s dostupností a kvalitou
sociálních služeb v MČ?






rozhodně ano
spíše ano
spíše ne
rozhodně ne
nedovedu posoudit

Jste spokojen/a s nabídkou kulturních
a společenských aktivit v MČ?






rozhodně ano
spíše ano
spíše ne
rozhodně ne
nevím, není to pro mě důležité

Jste spokojen/a s nabídkou sportovních
aktivit v MČ?






rozhodně ano
spíše ano
spíše ne
rozhodně ne
nevím, není to pro mě důležité

Podporu jakých oblastí považujete
za nejdůležitější pro budoucnost MČ?
Vyberte max. tři odpovědi.













bydlení
školství, vzdělávání
volnočasové aktivity
sport
kultura
technické služby (úklid, odpady)
dopravní infrastruktura
zdravotní služby
sociální služby (např. domov pro seniory)
cestovní ruch
životní prostředí
bezpečnost ve městě

Jiné: ________________________________________________
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„Příprava strategického plánu byla pro veřejnost vůbec
jedna z prvních možností, jak se přímo vyjádřit k rozvoji města
a jeho směřování. Tak to zřejmě vnímali i obyvatelé města a jejich
účast na akcích byla poměrně velká. Motivací mohla být snaha
využít příležitost a sdělit své podněty a postoje, a tak ovlivnit
vývoj města. Zároveň tam možná byla i zvědavost, jak akce budou
probíhat, chuť setkat se a zájem slyšet názory dalších účastníků.“
 Mgr. Ondřej Lochman, Ph.D.,
starosta Mnichova Hradiště
Celý rozhovor o přípravě strategického plánu se starostou
Mnichova Hradiště najdete v únorovém Uhříněveském zpravodaji.

Výzva:
Hledáme zájemce z řad občanů Prahy 22, kteří by se rádi
stali členy některé z pracovních skupin, které budou definovat vize
pro jednotlivé prioritní osy. Pokud máte zájem se podílet na tvorbě
strategického plánu v rámci pracovních skupin, pošlete prosím krátký motivační e-mail, ve kterém popíšete svůj vztah k dané oblasti,
na adresu veronika.linkova@praha22.cz a předmět e-mailu označte
heslem „ČLEN PRACOVNÍ SKUPINY“. Tyto pracovní skupiny se sejdou
v rámci tvorby strategie minimálně 2–3x na 3 až 4 hodiny.
Prioritní osy s jednotlivými oblastmi jsou rozděleny takto:
Městská infrastruktura
• Technická vybavenost
• Veřejná vybavenost
• Doprava
• Životní prostředí
• Územní plánování a urbanismus
• Veřejný prostor
Vzdělání a volný čas
• Školství a vzdělávání
• Kultura
• Spolky a komunitní život v obci
• Sport
• Cestovní ruch
Služby v obci
• Zdravotnictví
• Sociální oblast
• Bytová politika
• Bezpečnost
• Podpora podnikání

