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       Dlouhodobý plán rozvoje MČ Praha – Dolní Chabry    

Zpracování dlouhodobého plánu rozvoje MČ Praha – Dolní Chabry  
Termín přípravy plánu: 1. 12. 2020 – 31. 10. 2021 
 
Cíle projektu zpracování dlouhodobého plánu rozvoje  
 
- získání podkladů pro koordinovaný a cílený rozvoj  
- podpora pro zavedení projektového a strategického řízení MČ 
- zpracování strategického dokumentu dle doporučené metodiky, 

mapujících aktuální stav MČ a budoucí potenciál  
- zlepšení řízení veřejné správy v dlouhodobé perspektivě 
- plánování rozvoje s respektem principů udržitelného rozvoje  

v rámci MČ 
- zohlednění existence významných rozvojových ploch, jejich 

zakomponování do plánování rozvoje MČ s cílem zabezpečit 
plynulý a koordinovaný rozvoj MČ. 
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Zpracování dlouhodobého plánu rozvoje v MČ Praha – Dolní Chabry  
 
Obsah dokumentu: 
-    detailní zmapování současného stavu a využitelného 
potenciálu 
- vytyčení cílů, priorit a konkrétních opatření pro rozvoj  

v budoucnosti 
- využití výstupů plánu pro strategické plánování kapacit a 

dostupnost  veřejných služeb v městské části 
- získání podkladů pro zpracování dalších rozvojových materiálů  
- plán doposud v MČ chyběl a bude nově podkladem pro 

zavedení principů strategického řízení 
- zvýší míru efektivity procesů veřejné správy 
- podpora zapojení občanů do dění v MČ 
- podpora dialogu a spolupráce mezi obyvateli a vedením MČ. 
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Zpracování dlouhodobého plánu rozvoje v MČ Praha – Dolní Chabry 
 
Zpracování strategického rozvojového dokumentu dle doporučené 
metodiky a zavedených principů: 
 
Podpora strategického řízení rozvoje obcí 2014 - 2015 MMR,  
Metodika strategického řízení rozvoje obce (MMR, 2015) 
Metodika kontroly a hodnocení realizace programu rozvoje obce (MMR, 
2015) 
Strategické plánování a řízení pro města, obce a regiony, M. Půček,  
D. Koppitz, NSZM ČR, 2012. 
 
Zajistit kvalitní a důsledný sběr dat pro kvalifikovanou analýzu stávajícího 
stavu a definovat následná opatření pro rozvoj MČ. 
 
Definovat reálné možnosti rozvoje a formulovat je do konkrétních opatření 
a projektů. 
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Strategické plánování 

 
• moderní metoda řízení  

• založeno na uznávaném principu tzv. udržitelného rozvoje, 

který uspokojuje potřeby přítomnosti, aniž by oslaboval možnosti 

budoucích generací 

• cílem je vyvážený rozvoj v ekonomické, sociální  

a environmentální oblasti 

• zapojení všech zainteresovaných aktérů. 
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Co je strategický plán? 

•  dlouhodobý a komplexní rozvojový dokument 

• optimalizuje lidské a finanční zdroje 

• vede ke konsensu uvnitř městské části 

• není městské části „vnucen“ zvenčí (ani jejím nejužším 

vedením), ale je výsledkem práce širokého okruhu jeho 

představitelů, zastupitelů a občanů 

 

• definuje dlouhodobé cíle na základě budoucí podoby MČ. 
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SPR bude sloužit jako podklad pro:  

• zavedení principů strategického a projektového řízení v MČ 

•  zpracování projektových záměrů realizovaných v MČ 

• sestavování rozpočtu MČ 

• práce na změnách v územně plánovacích dokumentech  

• rozpracování dokumentů k jednotlivý oblastem života MČ 

• sestavování projektů k žádostem o finanční zdroje z EU, národní 

zdroje. 

 

Hlavní cíl dokumentu - získání kvalitního strategického dokumentu 

pro rozvoj MČ a podklad pro aplikaci principů strategického řízení 

MČ, a to zpracováním strategického dokumentu dle doporučené 

metodiky a zavedených principů. 
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Definice strategického plánování:  

• Strategické plánování  je systematické řízení organizace 

zaměřené na dlouhodobé naplňování jejího hlavního účelu a poslání.  

 

Strategické plánování: 

•  řeší problémy dlouhodobě a komplexně 

• usiluje o dosažení konsensu v hlavních otázkách rozvoje 

• umožňuje optimálně využívat lidské, finanční a další zdroje 

• zohledňuje budoucí vývoj vnějšího prostředí 
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Zvolená metodika strategického plánu 

• metoda analýz, průzkumů a strukturovaných diskusí 

• formulace závěrů. 

 

Uvedený postup je v různých obměnách dlouhodobě zaveden pro 

programování regionálního rozvoje v zemích EU a od roku 1998 v ČR  

a doporučován MMR ČR.  
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Strategické plánování 
Každý strategický plán rozvoje by měl obsahovat následující části: 

• Příprava, technické a organizační zajištění, vytvoření řídící skupiny  

a pracovních skupin 

•  Analytická část  

• Návrhová část 

• Implementační část 

Analytická část 

• Analýza prostředí – vyhodnocení současného stavu jako východiska pro další 

postup 

• SWOT analýzy 

Návrhová část 

•  Návrh rozvojové vize, strategických cílů a klíčových oblastí – návrhová část 

• Návrh realizace cílů a opatření, sestavení zásobníku projektů 

• Veřejné projednání 

• Dopracování dokumentu 
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Příprava a organizační zajištění 

Gestor projektu: JUDr. Milan Golas, místostarosta MČ Praha - Dolní Chabry 

Koordinátor pro tvorbu strategie: Mgr. Vladimíra Kalivodová, společnost Finanční 
poradenství,s.r.o.  

Řídící skupina: 

Mgr. Kateřina Šilhová Šafránková, starostka MČ Praha - Dolní Chabry 
JUDr. Milan Golas, místostarosta MČ Praha - Dolní Chabry 
JUDr. Petr Malý, člen zastupitelstva MČ Praha - Dolní Chabry  
 
Pracovní skupiny: 
Pracovní skupiny byly jmenovány Radou městské části Praha – Dolní Chabry 
usnesením č. 542/20/RMČ ze dne 15. 10. 2020. S pracovními skupinami byla 
uspořádána setkání nad jednotlivými oblastmi posuzovanými v rámci přípravy 
strategického dokumentu. Byly od nich získávány potřebné informace a budou 
diskutovány připravované závěry pro strategický plán.  
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Příprava a organizační zajištění 
Pracovní skupina - Urbanismus, doprava, bezpečnost 

Ing. Arch. Lukáš Vacek, Ing. Arch. Jana Urbanová, JUDr. Milan Golas, 
Ing. Arch. Jiřina Formánková Kachtíková, Ing. Petr Kasa, JUDr. Petr Malý, Jan 
Vokurka  

Pracovní skupina – Školství 

RNDr. Jakub Haláček, Mgr. Zdenka Chaloupecká, JUDr. Milan Golas,  
Mgr. Radka Mlynárová, MUDr. Michal Šotola 

Pracovní skupina - Životní prostředí 

Daniela Pisingerová, Ing. Jakub Valchař, Ing. Josef Doležal, Hana Francová,  
Jan Vokurka 

Pracovní skupina - Sociální a zdravotní služby 

Ing. Miloslav Pexa, MUDr. Jan Bartoška, Mgr. Hana Marie Kunešová,  
Ing. Alena Hájíčková, MUDr. Petr Závitkovský 

Pracovní skupina - Kultura, sport a spolková činnost 

Mgr. Kateřina Šilhová Šafránková, Stanislav Vyšín, Ing. Josef Doležal,  
Martin Knížek, Vojtěch Pavlík 

Pracovní skupina - Veřejná správa 

Mgr. Kateřina Šilhová Šafránková, JUDr. Milan Golas, Mgr. Lenka Drdová 
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Příprava a organizační zajištění 

 
Zpracovatel strategického plánu  
Společnost Finanční poradenství,s.r.o. - tým konzultantů 
 
Pro zpracování strategického plánu byli vybráni tito odborní pracovníci: 
 
Odborný garant, koordinátor zpracování dokumentu Mgr. Vladimíra Kalivodová, 
ředitelka a jednatelka společnosti.  
Vedení práce na dokumentu, koncepce, zpracování zásadních částí - analytická  
a návrhová část, nastavení procesů v rámci úřadu pro využití strategických 
dokumentů. 
 
Odborný  konzultant – analytik – Ing. Ingrid Růžičková, jednatelka společnosti - 
zpracování analýz a definice opatření, rozvojové projekty, spolupráce na dílčích 
oddílech analytické a návrhové části plánu, popis jednotlivých rozvojových projektů. 
 
Odborný konzultant - Mgr. Alžběta Jilečková - získávání dat, grafy, výstupy, 
zajištění zahrnutí výstupů z ostatních rozvojových dokumentů do strategického 
plánu. 
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Analytická část – Profil MČ 
 

Analytická část byla zpracována na základě: 

 

•  sebraných dat a informací z dostupných dokumentů MČ 

•  získaných informací z důležitých institucí působících v městské části 

•  vlastním šetřením zpracovatele dokumentu (data, informace, řízené rozhovory    

   místní zainteresovaní aktéři) 

•  dotazníkové šetření – obyvatelé městské části. 

 

Každá kapitola bude obsahovat analýzu stávajícího stavu, posouzení získaných 
informací a dat v prostoru a čase.  
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Analytická část – Profil MČ 
 

Obsah analytické části Strategického plánu 

 
Historický vývoj Městské části Praha – Dolní Chabry 

 

1. Základní údaje – předmět zjišťování - regionální vztahy, poloha a postavení 
MČ  v rámci hlavního města, intenzita a směry dojížďky a vyjížďky za prací, vnější 
rozvojové vztahy (vazba na okolní MČ a sídla apod.).  

  

2.  Obyvatelstvo – předmět zjišťování - vývoj počtu obyvatel, pohyb obyvatelstva 
(přirozený přírůstek, přírůstek stěhováním), složení obyvatel podle věku, vzdělání, 
příp. národnostní  složení.  

  

3.  Ekonomika, podnikání a trh práce – předmět zjišťování - výkonnost a skladba 
místní ekonomiky (většinu závěrů bude nutné odvodit od dat za Prahu nebo na 
základě nepřímých údajů), ekonomická struktura podle struktury zaměstnanosti, 
podnikatelské prostředí a pozice vybraných ekonomických odvětví, trh práce, vývoj  
a struktura nezaměstnanosti.  
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Analytická část – Profil MČ 
 

Obsah analytické části Strategického plánu 

 
4. Sociální infrastruktura, občanská vybavenost a služby – předmět zjišťování - 
školská zařízení a vzdělávání, zdravotnictví, sociální služby, kultura, volný čas  
a sport, občanský život, bezpečnost.  
 
5. Doprava a dopravní infrastruktura – předmět zjišťování - silniční infrastruktura   
a doprava, veřejná doprava, další dopravní infrastruktura (pro pěší, cyklistická).  
  
6. Technická infrastruktura a bydlení – předmět zjišťování - kapacita a kvalita 
inženýrských sítí/technické infrastruktury, energetika, bytový fond.  
  
7. Životní prostředí a územní rozvoj – předmět zjišťování - zejména stav 
jednotlivých složek životního prostředí (ovzduší, hluk, voda, půda, odpadové 
hospodářství atd.) a vyhodnocení  příčin tohoto stavu, příroda a krajina, územní  
a urbanistický rozvoj (fyzické prostředí a veřejná prostranství, využití ploch).  
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Analytická část – Profil MČ 
Analýza projektové, finanční a institucionální kapacity MČ   
Analýza je základním vstupním podkladem pro další části strategického plánu, a 
proto jí byla věnována značná pozornost a byla zpracovaná, co možná 
nejdetailněji.  
Přínosy analýzy:   
Seznámení se s okolnostmi důležitými pro tvorbu strategie – mapování 
současného prostoru -  reálného prostředí, personálních kapacit, zkušeností, 
finančních zdrojů atd.). 
Příprava podkladů potřebných pro zpracování návrhové části (plánované 
projektové záměry, finanční a personální zdroje).  
Zpracování přehledu plánovaných projektových záměrů (u každého projektu 
bude uvedena informace o jeho obsahu a zaměření, finančním objemu a doby 
realizace – reálné nebo plánované). 
Analýza institucionální kapacity vyhodnotí kapacitu ÚMČ, zkušenosti pracovníků  
s přípravou, realizací a následnou udržitelností realizovaných projektů. 
Analýza aktuálních dotačních možností pro městskou část, zejména pak 
potenciál ESIF v připravovaném programovém období 2021 - 2027.   
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Analytická část – Tvorba strategie 

SWOT analýza městské části 

Cílem SWOT analýzy je pojmenování problémů a získání hlavních 
analytických poznatků o MČ. První částí bylo určení hlavních témat. Na  
základě získaných informací z předchozí práce na analytické části byly  
určené rozvojové oblasti, které jsou pro budoucnost městské části zásadní.  
 
Pro jednotlivé rozvojové oblasti byly zpracovány jejich SWOT analýzy. 
 
Výstupy - identifikace hlavních rozvojových faktorů působících na rozvoj MČ 
v určených rozvojových oblastech.  
 
SWOT analýza je klasická metoda, která je používaná při zpracování  
strategických dokumentů. Získané informace k jednotlivým rozvojových  
oblastem byly rozděleny metodou SWOT do  4 kategorií:  

 



Analytická část – Tvorba strategie 
 

SWOT analýza městské části 
Silné stránky (S = strengths) 
Slabé stránky (W = weaknesses) 
/vnitřní faktory, přítomnost, výchozí stav/  
 
Příležitosti (O = opportunities),  
Hrozby (T = threats) 
/vnější faktory, budoucnost, potřeba intervencí/ 
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  Pozitiva Negativa 

vnitřní faktory, přítomnost, výchozí 
stav 

silné stránky (S) slabé stránky (W)  

vnější faktory, budoucnost, potřeba 
intervencí 

příležitosti (O) hrozby (T)  



Návrhová část – Tvorba strategie 
 
Návrhová část představuje klíčový výstup strategického plánu  
z hlediska charakteru a zaměření budoucího rozvoje městské části. 
 
Návrhová část - hierarchické uspořádání od obecného ke konkrétnímu a také  
postup zpracování od problémů přes cíle, návrh opatření ke splnění těchto  
cílů a ukazatelů pro ověření plnění cílů.  
 
Během postupu zpracování vychází návrhová část z popisu současného  
stavu území (vyjádřeného analýzou – zpracovaná analytická část) a  
žádoucího stavu území (vyjádřeného definovanou rozvojovou vizí). 

  
Rozdíl mezi současným stavem a budoucím žádoucím stavem vyjadřuje  
identifikace rozvojových problémů a stanovení cílů, které jsou následně  
rozpracovány v podobě rozvojových priorit, opatření a projektů na zcela  
konkrétní úrovni, a to formou akčního plánu.  
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Návrhová část – Tvorba strategie 
 
Návrhová část bude mít několik dílčích výstupů:   
 
Formulace rozvojové vize  
Strategická vize popisuje stav území, jehož by mělo být v budoucnosti  
dosaženo (stanovený horizont 10 let, tzn. cca do roku 2030), což z vize dělá  
jeden z hlavních výstupů zpracované návrhové části strategického plánu. 

  
Vize představuje formulaci žádoucího budoucího stavu. Je to definování  
budoucího cíle, kterého by bylo dobré dosáhnout.  

 
Rozvojová vize městské části bude definována v jedné větě. 
Pro ujasnění a s ohledem na udržitelný rozvoj Městské části Praha –  
Dolní Chabry bude vize rozpracována do jednotlivých rozvojových oblastí, které 
jsou pro rozvoj městské části stanoveny jako klíčové.  
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Návrhová část – Tvorba strategie 
 
Identifikace rozvojových problémů (analýza problémů a potřeb)  
Problémy (tematické oblasti) lze v logice strategického plánu definovat jako  
rozdíly mezi budoucím žádoucím stavem (vizí) a současným stavem 
(analytická část). 
   
Z určených tematických oblastí budou formulovány priority (prioritní oblasti) 
a opatření (konkrétní projektové záměry). 
  
Definování tematických oblastí rozvoje MČ: 
- jasný předěl ve strategickém plánu 
- určení oblastí, které jsou problémové 
- určení oblastí, které budou muset být při určování dalšího rozvoje plánovitě  

a strategicky řešeny.   
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Návrhová část – Tvorba strategie 
 
Formulace cílů 
  
Správně definované rozvojové cíle pojmenují jednotlivé tematické oblasti, 
což usnadní určení priorit a jednotlivých opatření.   
 
Pro potřeby strategického plánu budou navrženy cíle ve dvou úrovních:  
 
Priority (přibližně odpovídající úrovni hlavních problémů, měřené indikátory dopadu)  
 
Specifické cíle (přibližně odpovídající úrovni dílčích problémů, měřené indikátory 
výsledku)   
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Návrhová část – Tvorba strategie 
 
Návrh prioritních oblastí a opatření  
Definování jednotlivých tematických oblastí (např. Doprava, Školství,  
Bezpečnost, Zdravotnictví, Sociální služby, Životní prostředí, Územní rozvoj, 
Volnočasové aktivity, apod.) bude uspořádáno opět ve více úrovních: 
  
Tematické oblasti/rozvojové osy/směry (jsou vázané na hlavní problémové  
oblasti, resp. naplňující priority). 
Rozvojová opatření (jsou vázané na dílčí problémy, resp. naplňující specifické  
cíle). 
Tematické oblasti, pro rozvoj MČ zásadní a neopominutelné.  
 
Ke každé oblasti bude náležet potřebný počet opatření, která jsou vlastně  
konkrétními projektovými záměry.  
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Návrhová část – Tvorba strategie 
 
Jednotlivá opatření budou uspořádána v předefinované tabulce, která bude  
obsahovat potřebné následující informace:   
  
Název opatření  
Vazba na opatření (tj. specifický cíl)  
 
Aktivity naplňující opatření (s případným členěním aktivit dle zodpovědnosti  
a možné kompetenci MČ nebo jiných aktérů /HMP, sousední městské části,  
instituce s vlivem na MČ/)  
Popis aktivity  
Odpovědný subjekt, zainteresované subjekty 
Termín realizace 
Odhad nákladů - finanční náročnost opatření  
Připravenost aktivity  
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Implementace 
 
Zpracování implementační části 
Implementační část  
- návod, jak se strategickým plánem bude nakládáno po jeho dokončení  

a schválení.  
- podrobný popis činností a aktivit pro další práci se strategickým plánem 
- podrobný popis činností a aktivit pro zavádění metod strategického řízení  
- využití plánu z hlediska dlouhodobého pohledu 
- způsob nastavení procesů a odpovědností za jednotlivé dílčí části plánu  

a jednotlivá opatření (konkrétní projekty). 
 
Dále bude vytvořený tzv. akční plán, což je pohled krátkodobý a reagující na  
aktuální situaci v municipalitě a bude také definován způsob, jak s akčním  
plánem pracovat.   
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Implementace - Zpracování akčního plánu  
 
Zpracování implementační části 
Principy zavedení strategického řízení rozvoje v MČ Praha – Dolní Chabry  
 

Principy strategického řízení zahrnují: 
- základní odpovědnosti a postupy nutné pro realizaci jednotlivých projektové 

záměrů.  
- realizací projektových záměrů budou postupně naplňovány cíle, rozvojová vize, a 

potvrdí se dlouhodobá využitelnost strategického plánu rozvoje.  
 
Pro zavedení principů strategického řízení nebudou vznikat nové struktury, ale využije 
se stávající organizační uspořádání odpovědností a procesů fungujících na úřadě MČ.  
Hlavní role bude určena garantovi strategického plánu (člen vedení MČ),  
který bude zodpovídat za zavádění  strategického řízení na pozicích volených 
orgánů. Je nutné, aby to byla osoba, která je zapojena do výkonné činnosti  
na ÚMČ tzn. pracovník ÚMČ.    
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Implementace - Zpracování akčního plánu  
 
Prezentace ZMČ a informace zastupitelům   
V průběhu zpracování strategického plánu je předpoklad, že budou výstupy  
prezentovány na  ZMČ, a to: 
- po ukončení práce na analytické části plánu  
- po ukončení práce na celém plánu.  

 
Pracovní verze dílčích částí plánu bude poskytnuta členům řídícího výboru 
k připomínkování a připomínky budou zapracovány.  
Zastupitelé budou seznámeni se zpracovaným dokumentem a po jeho dokončení ho 
odsouhlasí.   
Veřejná projednání  
Pro seznámení širší veřejnosti s výstupy strategického plánu proběhnou  
veřejná projednání. Jde o významné zapojení veřejnosti do procesu  
zpracování strategického plánu (zapojení do rozhodovacího procesu  
plánování budoucího rozvoje městské části, zvýšení zájmu o věci veřejné  
apod.). 
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Dotazníkové šetření – výstupy  
 
 

       Dlouhodobý plán rozvoje MČ Praha – Dolní Chabry  

281 dotazníků vyplněno z přímého odkazu a 35 v písemné podobě 
(následně vloženy zadavatelem). Celkem zadáno 316 dotazníků. 
  



Dotazníkové šetření – výstupy  
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Dotazníkové šetření – výstupy  
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Počet odpovědí Počet odpovědí v % (317=100%) 

  

1 2 3 4 5 

Nevím, 

nezají

mám 

se 

1 2 3 4 5 

Nevím, 

nezají

mám 

se 

Stav silnic, chodníků, komunikací 17 105 104 58 16 0 5,36 33,12 32,81 18,30 5,05 0,00 

Stav veřejných budov 62 110 32 6 3 25 19,56 34,70 10,09 1,89 0,95 7,89 

Stav historických památek 45 104 54 10 3 22 14,20 32,81 17,03 3,15 0,95 6,94 

Stav městské zeleně a a veřejných prostranství 38 84 77 23 15 2 11,99 26,50 24,29 7,26 4,73 0,63 

Veřejné osvětlení 93 79 40 10 5 11 29,34 24,92 12,62 3,15 1,58 3,47 

Vybavení mobiliářem  21 80 73 45 14 5 6,62 25,24 23,03 14,20 4,42 1,58 

Dostupnost bydlení 27 36 39 34 30 70 8,52 11,36 12,30 10,73 9,46 22,08 

Pražská městská hromadná doprava 71 89 46 19 8 5 22,40 28,08 14,51 5,99 2,52 1,58 

Spojení veřejnou dopravou mimo Prahu 35 53 27 13 7 101 11,04 16,72 8,52 4,10 2,21 31,86 

Čistota ovzduší 50 96 57 13 13 7 15,77 30,28 17,98 4,10 4,10 2,21 

Hluk 38 83 66 28 20 2 11,99 26,18 20,82 8,83 6,31 0,63 

Třídění a odvoz odpadů 59 89 53 24 9 3 18,61 28,08 16,72 7,57 2,84 0,95 

Bezpečnost v MČ 92 100 28 6 5 6 29,02 31,55 8,83 1,89 1,58 1,89 

Práce městské policie 43 51 31 18 14 78 13,56 16,09 9,78 5,68 4,42 24,61 

Práce policie ČR 40 58 28 9 5 93 12,62 18,30 8,83 2,84 1,58 29,34 

Dostupnost a kvalita služeb pošty 45 71 67 33 18 3 14,20 22,40 21,14 10,41 5,68 0,95 

Dostupnost bankovních služeb, bankomatů 5 13 27 66 105 21 1,58 4,10 8,52 20,82 33,12 6,62 

Zásobování a úroveň obchodů s potravinami 66 78 58 22 8 3 20,82 24,61 18,30 6,94 2,52 0,95 

Zásobování a úroveň obchodů s ostatním 

zbožím 
19 29 54 63 43 28 5,99 9,15 17,03 19,87 13,56 8,83 

Doplněná tabulka s procenty 

 



Dotazníkové šetření – výstupy  
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Doplněná tabulka s procenty 

 
Množství a úroveň restaurací 60 87 42 26 7 14 18,93 27,44 13,25 8,20 2,21 4,42 

Dostupnost a úroveň stánkového prodeje 11 37 49 29 26 83 3,47 11,67 15,46 9,15 8,20 26,18 

Dostupnost a úroveň farmářských trhů 14 45 52 31 34 59 4,42 14,20 16,40 9,78 10,73 18,61 

Možnost najít zaměstnání 5 12 18 14 20 165 1,58 3,79 5,68 4,42 6,31 52,05 

Podmínky pro podnikání 5 18 22 8 8 171 1,58 5,68 6,94 2,52 2,52 53,94 

Předškolní zařízení (jesle, školka) 41 51 18 20 5 99 12,93 16,09 5,68 6,31 1,58 31,23 

Základní školství 39 63 28 13 4 87 12,30 19,87 8,83 4,10 1,26 27,44 

Střední školství 0 9 14 12 36 161 0,00 2,84 4,42 3,79 11,36 50,79 

Mimoškolní vzdělávání (kroužky, kurzy) 9 25 46 24 13 115 2,84 7,89 14,51 7,57 4,10 36,28 

Zdravotní péče - praktičtí lékaři 13 39 53 28 15 87 4,10 12,30 16,72 8,83 4,73 27,44 

Zdravotní péče - lékaři specialisté 11 32 44 27 25 92 3,47 10,09 13,88 8,52 7,89 29,02 

Zubní lékaři 15 22 32 28 33 103 4,73 6,94 10,09 8,83 10,41 32,49 

Záchranná lékařská služba a pohotovost 27 32 22 14 20 116 8,52 10,09 6,94 4,42 6,31 36,59 

Lékárny 60 79 41 24 10 22 18,93 24,92 12,93 7,57 3,15 6,94 

Sociální služby – pečovatelství 5 16 16 10 9 177 1,58 5,05 5,05 3,15 2,84 55,84 

Dostupnost domova pro seniory, LDN, DPS 2 5 13 19 33 162 0,63 1,58 4,10 5,99 10,41 51,10 

Organizované příležitosti pro sport a rekreaci  27 53 63 21 8 63 8,52 16,72 19,87 6,62 2,52 19,87 

Podmínky pro cyklisty 34 59 58 33 13 38 10,73 18,61 18,30 10,41 4,10 11,99 

Ostatní příležitosti pro sport a rekreaci v 

přírodě 
40 82 57 24 12 21 12,62 25,87 17,98 7,57 3,79 6,62 

Kulturní vyžití 27 59 72 29 11 37 8,52 18,61 22,71 9,15 3,47 11,67 

Místní knihovna 91 46 12 5 3 79 28,71 14,51 3,79 1,58 0,95 24,92 

Aktivity pro rodiny s dětmi 28 44 49 13 11 89 8,83 13,88 15,46 4,10 3,47 28,08 

Aktivity pro seniory 18 24 20 9 3 160 5,68 7,57 6,31 2,84 0,95 50,47 

Tradiční akce v MČ (Den dětí, masopust ap.) 82 67 18 4 4 59 25,87 21,14 5,68 1,26 1,26 18,61 



Nejlépe hodnocené 
  
Veřejné osvětlení 29,34% 
Bezpečnost v městské části 29,02% 
Knihovna 28,71% 
Tradiční akce 25,87% 
Pražská městská hromadná doprava 22,40% 
Zásobování a úroveň obchodů s potravinami 20,82% 
  

Dotazníkové šetření – výstupy  
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Doplněná tabulka s procenty 

 



 
Nejhůře hodnocené 
 
Dostupnost bankovních služeb, bankomatů 33,12% 
Zásobování a úroveň obchodů s ostatním zbožím 13,56% 
Střední školství 11,36% 
Dostupnost a úroveň farmářských trhů 10,73% 
Zubní lékaři 10,41% 
Dostupnost domova pro seniory, LDN, DPS  10,41% 
Dostupnost bydlení 9,46% 

Dotazníkové šetření – výstupy  
 
 

       Dlouhodobý plán rozvoje MČ Praha – Dolní Chabry  

Doplněná tabulka s procenty 
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Doplněná tabulka s procenty 

 



 
Hodnocení činnosti Úřadu městské části 
Volené orgány  
Celkem 288 odpovědí. 
Hodnocení známkou 1-2    54% 
Hodnocení známkou 3-4    31% 
Hodnocení známkou 5         4% 
Nezajímám se                     11% 
  
Zaměstnanci úřadu 
Celkem 236 odpovědí. 
Hodnocení známkou 1-2   67% 
Hodnocení známkou 3-4   13% 
Hodnocení známkou 5        2% 
Nezajímám se                   18% 
  

Dotazníkové šetření – výstupy  
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Doplněná tabulka s procenty 
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Doplněná tabulka s procenty 
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Doplněná tabulka s procenty 

 

Životní prostředí, veřejná zeleň, čistota 116 

Dopravní infrastruktura 103 

Bezpečnost 86 

Dostupnost a kvalita škol 75 

Možnosti trávení volného času 63 

Dostupnost a kvalita lékařská péče 63 

Dostupnost a kvalita sociálních služeb 44 

Možnost získat kvalitní bydlení 24 



Dotazníkové šetření – výstupy  
 
Poslední otázka –  
Navrhněte konkrétní iniciativy, které by podle vás byly pro naši 

MČ nejpřínosnější? 
Byly sebrány nejrůznější odpovědi, v nich se nejvíce opakovaly tyto 

problémy:  
Doprava – Silniční okruh kolem Prahy, Tramvajová trať, bezpečnost v 

souvislosti s dopravou.  
Životní prostředí – úklid MČ, odpady, zeleň, koordinace zastavěnosti 

území 
Volnočasové aktivity – nápady na rozšíření 
Služby – chybějící služby v MČ - bankomat, bankovní služby, domov 

pro seniory. 
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Doplněná tabulka s procenty 

 



Kontakty 
 
 

 

Mgr. Vladimíra Kalivodová 

 

 

Finanční poradenství,s.r.o.  

Tel. 777  753 101 

Email: kalivodova@evropskefondy.eu 

 

 

 

 

                                                                        Děkuji za pozornost. 
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