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Vazba na opatření A1.1 Efektivní řízení MČ a jí zřízených organizací 

Aktivita 
Zavádění efektivního řízení, komunikace a elektronizace činností Úřadu 

městské části Praha - Dolní Chabry 

Popis aktivity 

Úřad městské části usiluje o aplikaci způsobů efektivního řízení, operativnější 

komunikace a elektronizace činnosti ÚMČ, která je realizována dle pokynů 

a doporučení daných MHMP tak, aby zavedené postupy byly kompatibilní 

s postupy MHMP. 

Provést zásadní digitalizaci a elektronizaci činnosti úřadu (evidence 

dokumentů, zajišťování procesů, dokumentarizace a archivace činností 

i dokumentů, směrnice a metodiky). Zavést možnost placení kreditní kartou 

v podkladně ÚMČ a další.  

Odpovědný subjekt MHMP, městská část Praha - Dolní Chabry    

Termín realizace  Průběžně 

Odhad nákladů Nerelevantní 

Připravenost aktivity  Zavádění na základě postupů a doporučení MHMP 
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Vazba na opatření A1.1 Efektivní řízení MČ a jí zřízených organizací 

Aktivita 

Zavádění vhodných forem komunikace s veřejností   

Rozvoj využívání komunikačních kanálů pro lepší spolupráci v rámci veřejné 

správy 

Popis aktivity 

Úřad městské části aplikuje různé způsoby komunikace s veřejností: 

Mobilní Rozhlas – snaha o maximální využívání všech možností aplikace co 

největším počtem obyvatel MČ s cílem zvýšit úroveň bezpečí v MČ, operativní 

řešení problémů, předávání zpráv z úřadu a informací o Dolních Chabrech. 

Webové stránky jsou pravidelně upravovány dle aktuálních potřeb. V roce 2021 byly 

webové stránky MČ aktualizované v souvislosti s vyhláškou 515/2020 Sb. - povinně 

zveřejňované informace.  

Webové stránky je třeba vytvořit kompletně nové, stávající již neodpovídají 

aktuálním standardům a potřebám rychle se rozvíjející MČ. Vytvořit nový modul 

kvalitních a přehledných webových stránek s optimalizací poskytovaných informací, 

vč. mobilní verze a nového jednotného grafického řešení a nových aplikací a funkcí.   

Na webu MČ funguje úřední deska. Venkovní EÚD není v MČ instalována. Do 

budoucna by bylo vhodné v MČ instalovat venkovní elektronickou úřední desku.  

Facebook - rozšířené využívání sociálních sítí pro poskytování informací 

a komunikaci s veřejností. 

Zlepšení prezentace zajímavostí na území MČ na webových stránkách. 

Odpovědný subjekt Městská část Praha - Dolní Chabry 

Termín realizace  

Tvorba nových webových stránek - 2022 – 2023 

Mobilní rozhlas – rozšiřování využívání a následně průběžná aktualizace  

Ostatní nástroje komunikace – průběžně 

Instalace elektronické úřední desky – 2022-2024 

Odhad nákladů Nerelevantní 

Připravenost aktivity  Realizace, záměr 
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Vazba na opatření 
A1.1 Efektivní řízení MČ a jí zřízených organizací 

Aktivita Monitorování postupu a plnění dlouhodobého plánu rozvoje 

Popis aktivity 

Pravidelný monitoring plnění dlouhodobého plánu v činnosti ÚMČ Praha - 

Dolní Chabry. Každoroční vyhodnocování plnění akčního plánu a účinnosti 

nástrojů pro implementaci plánu. 

Odpovědný subjekt Městská část Praha - Dolní Chabry 

Termín realizace  Průběžně  

Odhad nákladů Nerelevantní 

Připravenost aktivity  Záměr 
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Vazba na opatření A1.1 Efektivní řízení MČ a jí zřízených organizací 

Aktivita Zpracování rozvojových a strategických dokumentů 

Popis aktivity 

Pro kvalitní řízení městské části zpracovat zásadní rozvojové a strategické 

dokumenty např:   

Pasport zeleně a stromů, Generel zeleně – potřebné mimo jiné kvůli nárokování 

finančních prostředků na údržbu zeleně na MHMP 

Pasport majetku, pasport mobiliáře 

Pasport dopravního značení 

Koncepce rozvoje sportu 

Koncepce dopravy v klidu - Studie parkovacích míst – vypracování systému 

parkování na území městské části 

Koncepce pro elektronizaci a digitalizaci ÚMČ 

Energetická koncepce městské části 

Dokument navazující na Adaptační strategii hl. m. Prahy 

Studie rozvoje jednotlivých lokalit – je třeba zpracovat např. rozšíření pohřebiště  

Studie veřejných ploch a prostranství 

Koncepce pro elektronizaci a digitalizaci ÚMČ 

Dokumenty by měly být zveřejněné na webových stránkách MČ, tzn. přístupné pro 

všechny zájemce. Měly by být kompatibilní s celopražským systémem MISYS 

(modulární informační systém, jehož základ tvoří často geografický informační 

systém). Následně by bylo přínosné, aby dokumenty byly aktualizovány dle potřeb 

městské části. 

Odpovědný subjekt Městská část Praha - Dolní Chabry 

Termín realizace  Průběžně  

Odhad nákladů Nerelevantní 

Připravenost aktivity  Záměr 
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Vazba na opatření A1.1 Efektivní řízení MČ a jí zřízených organizací 

Aktivita Zajištění efektivnosti a optimálního chodu úřadu  

Popis aktivity 

ÚMČ má ze zákona povinnost každoročně provádět vnitřní audit chodu úřadu, a to buď 

prostřednictvím MHMP, odboru kontrolních činností nebo z vlastních zdrojů na základě výběru 

auditora. Kontrolní činnost je prováděna i u příspěvkových organizací. Na základě výstupů 

auditu, budou vždy navržena opatření pro zlepšení provozu ÚMČ a příspěvkových organizací.  

Kapacita lidských zdrojů je na ÚMČ nedostatečná již v současnosti a při dalším zvyšování 

počtu obyvatel MČ je nutné tuto situaci zásadně koncepčně řešit a zřídit chybějící referáty 

(odbory) dle gescí (kompetencí) jednotlivých členů RMČ (např. investice, školství, kultura a 

sport). Dalším důvodem je vyšší počet realizovaných projektů i prováděných administrativních 

činností. Postupně zajišťovat navyšování počtu potřebných zaměstnanců a pro jejich práci 

připravit vhodné prostory. 

Vypracování podrobné analýzy činnosti úřadu, personálního auditu a analýzy a koncepce pro 

elektronizaci a digitalizaci ÚMČ a dle výstupů připravit novou organizační strukturu, nový 

organizační řád a na něj navazující dokumenty (směrnice) a jednat s MHMP o možnosti 

navyšování počtu pracovníků ÚMČ a finanční podpory pro nové zaměstnance.  

Odpovědný subjekt MHMP, městská část Praha - Dolní Chabry   

Termín realizace  

Analýzy, personální audit a koncepce – 2022 -2023 

Pravidelný vnitřní audit – průběžně, resp. pravidelně 1x za rok 

Zvyšování počtu zaměstnanců – průběžně, dle finančních možností, v návaznosti na zvyšující 

se počet obyvatel. 

Odhad nákladů Nerelevantní 

Připravenost aktivity  Záměr 
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Opatření A1.2  
Rozvoj lidských zdrojů 

 
 

Vazba na opatření A1.2 Rozvoj lidských zdrojů 

Aktivita Vzdělávání zaměstnanců ÚMČ, profesionalizace činnosti ÚMČ  

Popis aktivity 

Vzdělávání zaměstnanců ÚMČ se uskutečňuje dle Zákona č. 312/2002 Sb., 

Zákon o úřednících samosprávných celků. Každý zaměstnanec bude mít 

sestavený plán vzdělávání na následující 3 roky a bude se snažit ho naplňovat. 

Další vzdělávání by měli absolvovat i členové volených orgánů.  

Odpovědný subjekt MHMP, městská část Praha - Dolní Chabry   

Termín realizace  Průběžně 

Odhad nákladů Nerelevantní 

Připravenost aktivity  Záměr, nastavený plán vzdělávání 

Vazba na opatření A1.2 Rozvoj lidských zdrojů 

Aktivita 
Vzdělávání pracovníků ÚMČ a dalších zainteresovaných osob pro účely 

uplatňování principů strategického řízení 

Popis aktivity 

Proškolení pracovníků ÚMČ a členů samosprávných orgánů v oblasti 

využívání strategického plánování (seznámení se vznikem strategického 

dokumentu – Dlouhodobý plán rozvoje MČ Praha – Dolní Chabry), 

informace o jeho využití, aktualizace, přínosy, práce s akčním plánem. 

Zajištění informovanosti i pracovníků příspěvkových organizací. 

Odpovědný subjekt Městská část Praha - Dolní Chabry 

Termín realizace  Průběžně 

Odhad nákladů Nerelevantní 

Připravenost aktivity  Záměr 
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Priorita A2 Efektivní hospodaření MČ 
Specifický cíl Zkvalitnit ekonomické řízení MČ 

 
Opatření A2.1 Udržování vyrovnaného rozpočtu při 

zabezpečení 
 
 

běžného provozu a činností MČ 
 
 
 
 
 

Vazba na opatření 
A2.1: Udržování vyrovnaného rozpočtu při zabezpečení běžného provozu  

a činností MČ 

Aktivita Zefektivnění finančního a majetkového řízení MČ 

Popis aktivity 
Detailní analýza činnosti a běžného provozu ÚMČ se stanovením krátkodobých 

a střednědobých opatření včetně jejich implementace. 

Odpovědný subjekt Městská část Praha - Dolní Chabry 

Termín realizace  Průběžně 

Odhad nákladů Nerelevantní 

Připravenost aktivity  
Záměr 
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Vazba na opatření 
A2.1: Udržování vyrovnaného rozpočtu při zabezpečení běžného provozu  

a činností MČ 

Aktivita Snaha o udržení vyrovnaného rozpočtu bez zadlužení MČ 

Popis aktivity 

Uplatňování principů efektivního hospodaření, úsilí o čerpání externích 

zdrojů. Aktivní činnost v získávání informací o dotačních možnostech 

a smysluplnosti jejich využití. Spolupráce s osvědčenými dodavateli při 

zpracovávání žádostí a administraci čerpání dotací.  

Snaha o nezadlužování městské části.  

Odpovědný subjekt Městská část Praha - Dolní Chabry 

Termín realizace  Průběžně 

Odhad nákladů Nerelevantní 

Připravenost aktivity  Záměr 



       Dlouhodobý plán rozvoje MČ Praha – Dolní Chabry    

Opatření A2.2  
Zajištění dostatečných finančních prostředků pro rozvoj 

a investiční záměry 
 
 Vazba na opatření 

A2.2: Zajištění dostatečných finančních prostředků pro rozvoj a investiční 

záměry 

Aktivita 
Získávání prostředků z dotačních titulů EU i národních dotačních 

nástrojů, včetně dotací HMP 

Popis aktivity 

Dlouhodobá příprava potřebných a vhodných záměrů, sledování dotačních 

příležitostí a zpracování žádostí o dotaci. 

Koncepční příprava projektových záměrů, studií a dokumentací pro možnost 

čerpání externích finančních zdrojů – evropských, národních apod. 

Odpovědný subjekt Městská část Praha - Dolní Chabry 

Termín realizace  Průběžně 

Odhad nákladů Nerelevantní 

Připravenost aktivity  Záměr 
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Vazba na opatření 
A2.2: Zajištění dostatečných finančních prostředků pro rozvoj a investiční 

záměry 

Aktivita 
Získávání zdrojů na rozvoj MČ od privátního sektoru/developerů (např. 

na zajištění infrastruktury, veřejné vybavenosti apod.) 

Popis aktivity 
Průběžné jednání s developery o podobě projektů a příspěvku na rozvoj 

infrastruktury a veřejné vybavenosti MČ. Uzavírání smluvních dokumentů. 

Odpovědný subjekt Městská část Praha - Dolní Chabry 

Termín realizace  Průběžně 

Odhad nákladů Nerelevantní 

Připravenost aktivity  Záměr 
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Opatření A2.3  
Transparentnost hospodaření s veřejnými prostředky 

 
 
 

Vazba na opatření 
A2.3 Transparentnost hospodaření s veřejnými prostředky 

Aktivita 
Rozpočet městské části je zveřejněný na webových stránkách, stejně jako 

závěrečné účty, rozpočtová opatření a rozpočtová provizoria.  

Popis aktivity 
MČ bude pokračovat v transparentním zveřejňování rozpočtu městské části a 

ostatních zásadních dokumentů v oblasti hospodaření s veřejnými prostředky.  

Odpovědný subjekt 
MHMP, městská část Praha - Dolní Chabry   

Termín realizace  
Průběžně 

Odhad nákladů 
Nerelevantní 

Připravenost aktivity  
Záměr 



       Dlouhodobý plán rozvoje MČ Praha – Dolní Chabry    

Vazba na opatření A2.3: Transparentnost hospodaření s veřejnými prostředky 

Aktivita Zveřejňování výsledků veřejných zakázek  

Popis aktivity 

MČ bude pokračovat v transparentním zveřejňování výsledků zakázek, vč. 

zakázek malého rozsahu na webu MČ, resp. výběrových řízení, která podléhají 

zákonu o veřejných zakázkách. MČ zveřejňuje všechny uzavřené smlouvy, a to 

formou odkazu na webových stránkách na Registr smluv /dle zákona o registru 

smluv (předpis č. 340/2015 Sb.)/. 

Odpovědný subjekt Městská část Praha - Dolní Chabry 

Termín realizace  Průběžně 

Odhad nákladů Nerelevantní 

Připravenost aktivity  Záměr 
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Opatření A2.4  
Zvyšování úrovně znalostí členů volených orgánů MČ v oblasti 

řízení 
 

 

 

Vazba na opatření A2.4: Zvyšování úrovně znalostí členů volených orgánů MČ v oblasti řízení 

Aktivita Vzdělávání členů samosprávných orgánů, zastupitelů  

Popis aktivity 

MČ plánuje průběžné vzdělávání zastupitelů, zejména po volbách v roce 2022 

(zajištění kompletního vzdělání pro nově zvolené zastupitele). Využije 

vzdělávacího systému Ministerstva vnitra, MHMP, odborné konference ap. 

Odpovědný subjekt MHMP, městská část Praha - Dolní Chabry   

Termín realizace  Průběžně, zejména po volbách v roce 2022 

Odhad nákladů Nerelevantní 

Připravenost aktivity  Záměr 
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Priorita A3 Komunikace a spolupráce s obyvateli a s dalšími subjekty 
Specifický cíl Rozvíjet efektivní spolupráci a komunikaci  

s obyvateli a s dalšími subjekty 
Opatření A3.1 Posilování komunikace a spolupráce MČ s občany, 

spolky, místními komunitami a podnikateli 
 
 
 
 

Vazba na opatření 
A3.1. Posilování komunikace a spolupráce MČ s občany, spolky, místními 

komunitami a podnikateli 

Aktivita Pořádání participativních setkávání s občany a jejich vyhodnocování 

Popis aktivity 

Pořádání participativních setkávání s občany včetně tematických setkávání, kulatých 

stolů, veřejných projednávání. Osvětové akce k udržitelnému rozvoji. Pořádání anket 

pro připravované projektové záměry. 

Odpovědný subjekt Městská část Praha - Dolní Chabry 

Termín realizace  Průběžně, některé akce každoročně 

Odhad nákladů Nerelevantní 

Připravenost aktivity  Záměr 
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Vazba na opatření 
A3.1. Posilování komunikace a spolupráce MČ s občany, spolky, místními 

komunitami a podnikateli  

Aktivita 
Rozvíjet spolupráci s odbornými institucemi, podnikatelským sektorem a 

s neziskovými organizacemi 

Popis aktivity 

MČ dlouhodobě podporuje spolupráci se spolky působícími v MČ. Činnost 

spolků je finančně podporována a výše podpory je vždy zveřejňována na 

webových stránkách MČ. MČ bude usilovat o udržení dobré spolupráce se 

spolky a NNO a dle svých možností bude jejich činnost podporovat. Cílem je 

také aktivní zapojování spolků, NNO a dalších partnerů do života v MČ. 

Odpovědný subjekt Městská část Praha - Dolní Chabry 

Termín realizace  Průběžně 

Odhad nákladů Nerelevantní, dle možností při každoročním sestavování rozpočtu 

Připravenost aktivity  Dlouhodobá činnost 
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Vazba na opatření 
A3.1. Posilování komunikace a spolupráce MČ s občany, spolky, místními 

komunitami a podnikateli 

Aktivita Vytvoření manuálu pro komunikaci s veřejností 

Popis aktivity 

Navržení a přijetí konceptu komunikace s veřejností, který bude obsahovat 

především:  

- určená komunikační média, jejich specifika a pravidla pro jejich využití.  

- formulaci jednotného vizuálního stylu pro komunikaci s veřejností včetně 

schválené grafiky a podmínek pro její použití  

- pravidla práce s projekty, které MČ pořádá nebo se na nich podílí  

- zásady spolupráce s médii (rozhlas, celostátní média). 

Odpovědný subjekt Městská část Praha - Dolní Chabry 

Termín realizace  Průběžně 

Odhad nákladů Nerelevantní 

Připravenost aktivity  Záměr 
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Tematická oblast B – Rozvoj území 
 

Priorita B1 Územní rozvoj - podmínky pro výstavbu, příprava 

strategicky významných rozvojových lokalit 

 

Specifický cíl: Vytvářet podmínky pro udržitelnou výstavbu  

a koncepční územní rozvoj 

 

 

Opatření B1.1 – Udržitelné nakládání s územím, systematické 

vyhledávání a zajištění vhodných pozemků pro rozvojové aktivity 

MČ 
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Vazba na opatření 
B1.1: Udržitelné nakládání s územím, systematické vyhledávání a zajištění 

vhodných pozemků pro rozvojové aktivity MČ 

Aktivita Dlouhodobé, systematické a kvalitní nakládání s majetkem MČ  

Popis aktivity 

Dlouhodobá a systematická snaha o kvalitní nakládání s majetkem MČ - 

udržení stávajícího majetku a kvalitní evidence majetku, získávání nových 

území a objektů. Využívání dlouhodobých pronájmů, získávání majetku pro 

výstavbu občanské vybavenosti a objektů pro volnočasové aktivity. 

Vytipování pozemků vhodných pro občanskou vybavenost, jednání 

s vlastníky o jejich využití pro daný účel (prodej, pronájem, směna ap.). 

Odpovědný subjekt Městská část Praha - Dolní Chabry 

Termín realizace  Průběžně 

Odhad nákladů Nerelevantní 

Připravenost aktivity  Dlouhodobý záměr 



       Dlouhodobý plán rozvoje MČ Praha – Dolní Chabry    

Vazba na opatření 
B1.1: Udržitelné nakládání s územím, systematické vyhledávání a zajištění 

vhodných pozemků pro rozvojové aktivity MČ 

Aktivita Snaha o získávání pozemků pro výstavbu občanské vybavenosti 

Popis aktivity 

MČ se snaží získat pozemek pro výstavbu nové mateřské školy a pozemek 

pro výstavbu domova pro seniory. Podala žádost, aby bylo v ÚP HMP, 

využití konkrétních pozemků změněno na využití pro občanskou vybavenost.  

Odpovědný subjekt Městská část Praha - Dolní Chabry 

Termín realizace  Průběžně 

Odhad nákladů Nerelevantní 

Připravenost aktivity  Dlouhodobý záměr 



       Dlouhodobý plán rozvoje MČ Praha – Dolní Chabry    

Vazba na opatření 
B1.1: Udržitelné nakládání s územím, systematické vyhledávání a zajištění 

vhodných pozemků pro rozvojové aktivity MČ 

Aktivita Zpracování územních a rozvojových studií   

Popis aktivity 
Zajistit postupné zpracování územních a rozvojových studií ověřujících 

možnosti rozvoje jednotlivých lokalit městské části. 

Odpovědný subjekt Městská část Praha - Dolní Chabry 

Termín realizace  2021-2022, a následně průběžně 

Odhad nákladů Nerelevantní 

Připravenost aktivity  Dlouhodobý záměr 



       Dlouhodobý plán rozvoje MČ Praha – Dolní Chabry    

Vazba na opatření B1.2: Optimalizace a koncepční regulace rozvoje a výstavby na území MČ 

Aktivita Stanovení pravidel a limitů pro výstavbu ve stabilizovaném území  

Popis aktivity 

V Metropolitním plánu budou definována pravidla a limity pro výstavbu ve 

stabilizovaném území celého hlavního města. Tato pravidla budou z hlediska 

územního rozvoje městské části akceptovatelná, a to jako podklad pro 

vyjadřování městské části k jednotlivým projektům. Veškeré doplňující 

podklady k Metropolitnímu plánu budou v MČ vždy veřejně projednány  

a následně podstoupeny zpracovateli MP. Prioritou je důsledně trvat na 

zachování Dolních Chaber jako oblasti s funkcí převážně obytně rekreační  

a bránit tlaku investorů na nadměrné zahušťování a zvyšování zástavby.  

Městská část bude budoucí rozvoj celého území řešit koncepčně. Výstavbu 

bude koordinovat a garantovat také zajištěním trvalé odborné spolupráce 

v oblasti urbanismu a architektury.   

Odpovědný subjekt MHMP, městská část Praha - Dolní Chabry   

Termín realizace  Průběžně 

Odhad nákladů Nerelevantní 

Připravenost aktivity  Dlouhodobý záměr 



       Dlouhodobý plán rozvoje MČ Praha – Dolní Chabry    

Vazba na opatření B1.2: Optimalizace a koncepční regulace rozvoje a výstavby na území MČ 

Aktivita Aktualizace zásad pro jednání s developery  

Popis aktivity 

V případě potřeby provést aktualizaci dokumentu Zásady pro finanční 

kompenzaci investora vůči MČ Praha – Dolní Chabry (nastavení 

transparentních pravidel mezi MČ a všemi investory v území) s respektem 

k zásadám budoucího Metropolitního plánu. MČ bude i nadále, v této 

záležitosti, spolupracovat se Svazem městských částí HMP.  

Odpovědný subjekt Městská část Praha - Dolní Chabry 

Termín realizace  Průběžně 

Odhad nákladů Nerelevantní 

Připravenost aktivity  Dlouhodobý záměr 



       Dlouhodobý plán rozvoje MČ Praha – Dolní Chabry    

Vazba na opatření B1.2: Optimalizace a koncepční regulace rozvoje a výstavby na území MČ 

Aktivita 
Aktivní jednání s developery (podíl na tvorbě veřejné vybavenosti a 

zeleně)  

Popis aktivity 

Při projednávání developerských záměrů na území městské části bude vedení 

MČ klást zásadní požadavky na zajištění veřejné vybavenosti v rámci jejich 

projektů či podporu stávající vybavenosti v okolí projektu. 

V rámci každého developerského projektu budou respektovány Pražské 

stavební předpisy, musí být projednáno zachování nebo náhrada stávajících 

zelených ploch, eventuálně navýšení podílu zeleně v nových projektech, a to i 

formou zelených stěn a zelených střech. Dbát na zajištění potřebného 

množství parkovacích míst na každou bytovou jednotku, a to i nad rámec 

požadavků Pražských stavebních předpisů (realizace v podzemních 

podlažích). Definovat pravidla pro převod pozemků a komunikací od 

developerů (veřejná prostranství, komunikace, chodníky, parkovací stání), 

příspěvky na údržbu, záruky, ap. 

Odpovědný subjekt Městská část Praha - Dolní Chabry, MHMP 

Termín realizace  Průběžně 

Odhad nákladů Nerelevantní 

Připravenost aktivity  Dlouhodobý záměr 



       Dlouhodobý plán rozvoje MČ Praha – Dolní Chabry    

Opatření B1.3  Rozvoj veřejných prostranství a zajištění jejich  
vhodného využívání 

 
 Vazba na opatření B1.3: Rozvoj veřejných prostranství a zajištění jejich vhodného využívání 

Aktivita Zpracování Koncepce rozvoje veřejných prostranství v městské části 

Popis aktivity 

Zpracování Koncepce rozvoje veřejných prostranství v městské části. Pro 

řešení strategických území veřejného prostoru zajistit odpovědný a 

profesionální přístup a budoucí řešení. Na základě zpracovaných studií 

definovat budoucí potřeby prostoru a nechat zpracovat projektovou 

dokumentaci.  

Odpovědný subjekt Městská část Praha - Dolní Chabry 

Termín realizace  Průběžně 

Odhad nákladů Nerelevantní 

Připravenost aktivity  Dlouhodobý záměr 



       Dlouhodobý plán rozvoje MČ Praha – Dolní Chabry    

Opatření B1.4  Důraz na udržitelnost nových staveb a rekonstrukci 
stávajících staveb na úsporné a využívající optimální technologie 

 
 
 

Vazba na opatření 
B1.4: Důraz na udržitelnost nových staveb a rekonstrukci stávajících staveb 

s využitím úsporných technologií 

Aktivita 
Odpovědný přístup k energeticky úsporným a ekologicky šetrným postupům 

při výstavbě nových budov a rekonstrukci stávajících objektů 

Popis aktivity 

Při každé realizaci veřejně prospěšných staveb – nová výstavba, rekonstrukce 

stávajících objektů dbát na zajištění energeticky úsporných postupů, využití 

obnovitelných zdrojů energie, šetrné zacházení s dešťovými vodami apod.  

Projekty pro energetické úspory - zateplení budovy úřadu městské části, cukrárny 

apod. Vybudování systému šetrného hospodaření s dešťovou vodou na objektech 

v majetku městské části – např. budova ZŠ a další. 

Projekty na realizaci projektů na úsporu energetické energie, zateplování, výměna 

oken, instalace OZE. 

Zavedení energetického managementu v majetku MČ. 

Zpracování energetické koncepce městské části.  

Odpovědný subjekt Městská část Praha - Dolní Chabry 

Termín realizace  Průběžně 

Odhad nákladů Nerelevantní 

Připravenost 

aktivity  

Dlouhodobý záměr 



       Dlouhodobý plán rozvoje MČ Praha – Dolní Chabry    

Priorita B2 Životní prostředí 
 

Specifický cíl: Vytvořit příznivé životní prostředí včetně 

adaptace na klimatické změny 

 

 

 

Opatření B2.1 – Revitalizace, údržba a čistota veřejných 

prostranství, veřejné zeleně, vodních toků a ploch 
 



       Dlouhodobý plán rozvoje MČ Praha – Dolní Chabry    

Vazba na opatření 
2.1. Revitalizace, údržba a čistota veřejných prostranství, veřejné zeleně, 

vodních toků a ploch 

Aktivita Revitalizace veřejných prostranství, vč. obnovy veřejné zeleně v sídlištích 

Popis aktivity 

Předpokladem je revitalizace veřejných prostranství, včetně obnovy sídelní 

zeleně a doplnění o služby (kavárny, dětská hřiště), revitalizace pěší zóny  

prostoru v Nových Chabrech a následně postupně ostatních lokalit.  

Odpovědný subjekt Městská část Praha - Dolní Chabry 

Termín realizace  Průběžně 

Odhad nákladů Nerelevantní 

Připravenost aktivity  Dlouhodobý záměr 



       Dlouhodobý plán rozvoje MČ Praha – Dolní Chabry    

Vazba na opatření 
2.1. Revitalizace, údržba a čistota veřejných prostranství, veřejné zeleně, 

vodních toků a ploch 

Aktivita 
Inventarizace stromů (Efektivní/smysluplná výsadba a údržba veřejné 

zeleně) 

Popis aktivity 

MČ nemá zpracované rozvojové dokumenty v oblasti zeleně: Inventarizace 

stromů a zeleně, Generel a Pasport zeleně (plán rozvoje). Pro další rozvoj, ale 

také pro podklady pro kvalitní údržbu zeleně, by bylo vhodné mít tyto 

dokumenty zpracované.   

Odpovědný subjekt Městská část Praha - Dolní Chabry 

Termín realizace  Průběžně 

Odhad nákladů Nerelevantní 

Připravenost aktivity  Dlouhodobý záměr 



       Dlouhodobý plán rozvoje MČ Praha – Dolní Chabry  

Doplněná tabulka s procenty 

 

Vazba na opatření 
2.1. Revitalizace, údržba a čistota veřejných prostranství, veřejné zeleně, 

vodních toků a ploch 

Aktivita Revitalizace vodních toků  

Popis aktivity 

Dlouhodobě bude městská část usilovat o zajištění kvalitní údržby břehů 

a čistotu Drahaňského potoka (tok je ve vlastnictví MHMP a jeho revitalizaci 

bude zajišťovat MHMP) a ostatních ploch. 

MHMP by měl připravit záměr (projektovou dokumentaci) na revitalizaci 

potoka. Realizaci projektu bude financovat MHMP. 

Odpovědný subjekt MHMP, městská část Praha - Dolní Chabry   

Termín realizace  Předpoklad realizace 2022-2023. 

Odhad nákladů Nerelevantní 

Připravenost aktivity  Dlouhodobý záměr 



       Dlouhodobý plán rozvoje MČ Praha – Dolní Chabry  

Doplněná tabulka s procenty 

 
Opatření B2.2 Ochrana a péče o přírodní rozmanitost a krajinu 

Vazba na opatření 2.2 Ochrana a péče o přírodní rozmanitost a krajinu 

Aktivita 
Koordinovat management přírodně cenných území s aktivitami 

městské části 

Popis aktivity 

Dlouhodobá péče o přírodně cenné prvky, např. památný strom, lokalita 

Třešňovka. V roce 2021 bude dokončena první část revitalizace této 

lokality, která bude v budoucnu pokračovat. Zpracovat projektovou 

dokumentaci na další postupnou revitalizaci lokality a její přeměnu na 

rekreační lesopark. 

V souvislosti s tím zadat studii na rozšíření pohřebiště, aby bylo jasné, jak 

velké území pro vznik lesoparku bude k dispozici.  

Odpovědný subjekt Městská část Praha - Dolní Chabry 

Termín realizace  Průběžně 

Odhad nákladů Nerelevantní 

Připravenost 

aktivity  

Dlouhodobý záměr 



       Dlouhodobý plán rozvoje MČ Praha – Dolní Chabry  

Doplněná tabulka s procenty 

 

Vazba na opatření 2.2 Ochrana a péče o přírodní rozmanitost a krajinu 

Aktivita Realizace opatření ochrany a péče o přírodu na pozemcích MČ  

Popis aktivity 

Obnova zaniklých polních cest a mezí - např. obnova polní cesty do 

Přemyšlení a na Zlatý kopec (jde o prašnou komunikaci 3. třídy). Vedení MČ 

bude muset rozhodnout, zda cestu ponechat prašnou nebo vytvořit asfaltový 

povrch, což by znamenalo navýšení dopravy, eventuálně zvolit jiný povrch 

(mlat). Cesta je dlouhá 2-3 km a její revitalizace bude finančně náročná. Je 

třeba připravit PD, a následně provést realizaci. 

Odpovědný subjekt Městská část Praha - Dolní Chabry 

Termín realizace  Průběžně 

Odhad nákladů Nerelevantní 

Připravenost aktivity  Dlouhodobý záměr 



       Dlouhodobý plán rozvoje MČ Praha – Dolní Chabry  

Doplněná tabulka s procenty 

 

Vazba na opatření 2.2 Ochrana a péče o přírodní rozmanitost a krajinu 

Aktivita Ochránit přírodně cenné lokality před devastujícími aktivitami jednáním 

Popis aktivity 

MČ bude trvale jednat s vlastníky pozemků a developery o ochraně přírodně 

cenných lokalit, pokud by tyto lokality mohly být jejich záměry ohroženy. 

Jde například o lokalitu – lokalitu nad Drahaňským údolím (vybudování 

obchvatu /SOKP – projekt celopražského významu/). Vedení MČ bude 

usilovat o zachování a ochranu přírodních lokalit na svém území i v jeho 

blízkosti, dále o dodržování výškových limitů staveb, vybudování veřejně 

přístupných ploch apod. Investoři budou smluvně zavázáni, že za realizaci 

veřejně prospěšných aktivit nebudou požadovat žádné finanční prostředky. 

MHMP připravuje pravidla pro realizaci developerských záměrů - vybudovat 

veřejnou zeleň, veřejná prostranství, následný převod pozemků do správy MČ 

bez povinnosti úhrady za vybudování ploch.   

Odpovědný subjekt Městská část Praha - Dolní Chabry 

Termín realizace  Průběžně 

Odhad nákladů Nerelevantní 

Připravenost aktivity  Dlouhodobý záměr 



       Dlouhodobý plán rozvoje MČ Praha – Dolní Chabry  

Doplněná tabulka s procenty 

 

Opatření B2.3  

Rozvíjení environmentálního vzdělávání a posilování ekologického 

povědomí chování občanů a institucí 

 

 Vazba na opatření 
2.3 Rozvíjení environmentálního vzdělávání a posilování ekologického povědomí 

chování občanů a institucí 

Aktivita Environmentální vzdělávání a ekologické povědomí obyvatel MČ 

Popis aktivity 

Environmentální vzdělávání aplikovat prostřednictvím vzdělávacích institucí – ZŠ 

a MŠ. Trvale využívat dotační program v oblasti životního prostředí MHMP a 

další podpory pro oblast životního prostředí a EVVO. 

Pořádat osvětové akce pro podporu EVVO, ekologického povědomí a 

udržitelného rozvoje. 

Podpora neziskových organizací a spolků v oblasti ekologických aktivit. 

Odpovědný subjekt Městská část Praha - Dolní Chabry 

Termín realizace  Průběžně 

Odhad nákladů Nerelevantní 

Připravenost aktivity  Dlouhodobý záměr 



       Dlouhodobý plán rozvoje MČ Praha – Dolní Chabry  

Doplněná tabulka s procenty 

 

 

 

 

Vazba na opatření 
2.3 Rozvíjení environmentálního vzdělávání a posilování ekologického 

povědomí chování občanů a institucí 

Aktivita 
Podpora environmentálního vzdělávání a osvěty v rámci vzdělávacích 

institucí – ZŠ a MŠ. 

Popis aktivity 

Podpora čerpání grantů a dotací pro oblast životního prostředí vzdělávacími 

institucemi, včetně finanční podpory ze strany MČ (dotace na pokrytí 

spoluúčasti) např. pořádání akcí k příležitosti oslav Dne Země, realizace 

úklidové akce „Ukliďme svět, ukliďme Česko“, ekokroužky v ZŠ, naučné 

stezky, osvěta v oblasti nakládání s odpady, soutěže na školách. 

Odpovědný subjekt Městská část Praha - Dolní Chabry, vzdělávací instituce, MHMP 

Termín realizace  Průběžně 

Odhad nákladů Nerelevantní 

Připravenost aktivity  Dlouhodobý záměr 



       Dlouhodobý plán rozvoje MČ Praha – Dolní Chabry  

Doplněná tabulka s procenty 

 Opatření B2.4  

Rozvoj (ve spolupráci s HMP) šetrného, efektivně a ekologicky 

fungujícího odpadového hospodářství 

 

 
Vazba na opatření 

2.4 Rozvoj (ve spolupráci s HMP) šetrného, efektivně a ekologicky fungujícího 

odpadového hospodářství 

Aktivita Efektivní správa a údržba stanovišť na tříděný odpad 

Popis aktivity 

V MČ velmi dobře funguje systém odpadového hospodářství. Je třeba provést 

revitalizaci stávajících a vybudování nových stanovišť, u stávajících i nových staveb, 

eventuálně do stávajících stanovišť doplnit další nádoby na tříděný odpad. Zkvalitnit 

prostor stávajících kontejnerových stání (nevyhovující stav, zkracování donáškové 

vzdálenosti, větší efektivita úklidu a četnost svozů.) Je připravován záměr vybudovat 

ohrádky kolem stanovišť na tříděný odpad.  

MČ by mohla pro realizaci projektu využít grantu pro oblast ŽP MHMP.  

Odpovědný subjekt MHMP, městská část Praha - Dolní Chabry   

Termín realizace  Průběžně 

Odhad nákladů Nerelevantní 

Připravenost aktivity  
Dlouhodobý záměr 



       Dlouhodobý plán rozvoje MČ Praha – Dolní Chabry  

Doplněná tabulka s procenty 

 

Vazba na opatření 
2.4 Rozvoj (ve spolupráci s HMP) šetrného, efektivně a ekologicky 

fungujícího odpadového hospodářství 

Aktivita Sběr jedlého oleje  

Popis aktivity 

MČ se zapojila do pilotního projektu sběru jedlých olejů prostřednictvím 

nádob. Doplňovat na jednotlivá stanoviště tříděného odpadu nádoby na sběr 

jedlého oleje. 

Odpovědný subjekt MHMP, městská část Praha - Dolní Chabry   

Termín realizace  Průběžně 

Odhad nákladů Nerelevantní 

Připravenost aktivity  Dlouhodobý záměr 



       Dlouhodobý plán rozvoje MČ Praha – Dolní Chabry  

Doplněná tabulka s procenty 

 

Vazba na opatření 
2.4 Rozvoj (ve spolupráci s HMP) šetrného, efektivně a ekologicky 

fungujícího odpadového hospodářství 

Aktivita 
Efektivní zprostředkování informací o svozu tříděného odpadu v souladu 

s moderními technologiemi.  

Popis aktivity Doplnění nalepovacích známek o QR kódy apod.  

Odpovědný subjekt MHMP, městská část Praha - Dolní Chabry   

Termín realizace  Průběžně 

Odhad nákladů Nerelevantní 

Připravenost aktivity  Dlouhodobý záměr 

Vazba na opatření 
2.4 Rozvoj (ve spolupráci s HMP) šetrného, efektivně a ekologicky 

fungujícího odpadového hospodářství 

Aktivita Velkoobjemový odpad  

Popis aktivity 
Navýšení počtu velkoobjemových kontejnerů a zvýšení frekvence vyvážení 

odpadu. Předcházet vzniku černých skládek na území MČ. 

Odpovědný subjekt MHMP, městská část Praha - Dolní Chabry   

Termín realizace  Průběžně 

Odhad nákladů Nerelevantní 

Připravenost aktivity  Dlouhodobý záměr 



       Dlouhodobý plán rozvoje MČ Praha – Dolní Chabry  

Doplněná tabulka s procenty 

 

Vazba na opatření 
2.4 Rozvoj (ve spolupráci s HMP) šetrného, efektivně a ekologicky 

fungujícího odpadového hospodářství 

Aktivita 
Efektivní zprostředkování informací o svozu tříděného odpadu v souladu 

s moderními technologiemi.  

Popis aktivity Doplnění nalepovacích známek o QR kódy apod.  

Odpovědný subjekt MHMP, městská část Praha - Dolní Chabry   

Termín realizace  Průběžně 

Odhad nákladů Nerelevantní 

Připravenost aktivity  Dlouhodobý záměr 



       Dlouhodobý plán rozvoje MČ Praha – Dolní Chabry  

Doplněná tabulka s procenty 

 

Opatření B2.5  

Snížení hlukové zátěže, znečištění ovzduší a světelného znečištění 

 

Vazba na opatření 2.5 Snížení hlukové zátěže, znečištění ovzduší a světelného znečištění 

Aktivita Realizace opatření snižujících světelné znečištění 

Popis aktivity 

Usilovat o snížení světelného znečištění v objektu AAA Auto Dolní Chabry.  

V objektu nechat přeměřit intenzitu osvětlení, které dopadá na obytnou zástavbu  

a jednat s vlastníkem o nápravě. Vedení MČ bude jednat se správcem veřejného 

osvětlení (Technologie hlavního města Prahy, a.s.) o postupném nahrazení 

stávajících svítidel, svítidly nevytvářejícími světelné znečištění. Aktivně vytvářet 

podmínky pro úspory osvětlení a redukovat nadbytečné zdroje světla. 

Odpovědný subjekt 
Soukromý vlastník, Technologie hl. m. Prahy,a.s. 

Městská část Praha - Dolní Chabry 

Termín realizace  Průběžně 

Odhad nákladů Nerelevantní 

Připravenost aktivity  Dlouhodobý záměr 



       Dlouhodobý plán rozvoje MČ Praha – Dolní Chabry  

Doplněná tabulka s procenty 

 

Vazba na opatření 2.5 Snížení hlukové zátěže, znečištění ovzduší a světelného znečištění 

Aktivita Realizace opatření snižujících hlukové znečištění 

Popis aktivity 

Obecně lze konstatovat, že největší hlukové zatížení způsobuje letecká 

doprava a v oblasti významných silničních komunikací zejména: Spořická 

ulice, ulice Ústecká, zde jsou možnosti velmi omezené, protože ulice je velmi 

blízko zástavbě a není zde prostor pro realizaci zásadních opatření. 

V některých ulicích zvážit výměnu dříve nainstalovaných zpomalovacích 

prahů a jejich náhrada za integrované zvýšení vozovky.  

Odpovědný subjekt MHMP, městská část Praha - Dolní Chabry   

Termín realizace  Průběžně 

Odhad nákladů Nerelevantní 

Připravenost aktivity  Dlouhodobý záměr 



       Dlouhodobý plán rozvoje MČ Praha – Dolní Chabry  

Doplněná tabulka s procenty 

 
Opatření B2.6  

Zmírňování změny klimatu a podpora opatření  

v návaznosti na klimatické změny (např. zadržovaní vody  

v krajině i ve městě, zvýšení podílu zeleně) 

 
 
 
 

Vazba na opatření 

2.6 Zmírňování změny klimatu a podpora adaptačních opatření v návaznosti 

na klimatické změny (např. zadržovaní vody v krajině i ve městě, zvýšení 

podílu zeleně, apod.) 

Aktivita Šetrné hospodaření s vodou a zadržování vody v území   

Popis aktivity 

Instalace pítek pro občany MČ např. u dětských hřišť apod.  

Osazení pítek pro ptactvo a drobná zvířata ve vhodných lokalitách MČ 

Projekty na hospodárné zacházení s dešťovými vodami – instalace retenčních 

nádrží na dešťovou vodu u vhodných objektů 

MČ bude dlouhodobě uplatňovat požadavky na developery v nové zástavbě 

(akumulační nádrže, průlehy, štěrkové záhony, zelené střechy, zelené stěny). 

Odpovědný subjekt Městská část Praha - Dolní Chabry, vlastníci a investoři 

Termín realizace  Průběžně 

Odhad nákladů Nerelevantní 

Připravenost aktivity  Dlouhodobý záměr 



       Dlouhodobý plán rozvoje MČ Praha – Dolní Chabry  

Doplněná tabulka s procenty 

 

Vazba na opatření 

2.6 Zmírňování změny klimatu a podpora adaptačních opatření v návaznosti 

na klimatické změny (např. zadržovaní vody v krajině i ve městě, zvýšení 

podílu zeleně, apod.) 

Aktivita Zadržování vody v území – obnova starých studní 

Popis aktivity 

Obnova starých studní, pramenů a studánek. V MČ se nachází několik 

studánek, o které pečují Lesy hl. m. Prahy, ale také místní obyvatelé. Stávající 

studně – z jedné funkční studny se bude čerpat voda do Horního rybníka. 

V areálu ÚMČ je další funkční studna, která může být vhodně využita. 

Postupně zajistit systematickou péči o studánky a studny. 

Odpovědný subjekt Městská část Praha - Dolní Chabry, Lesy hl. m. Prahy 

Termín realizace  Průběžně 

Odhad nákladů Nerelevantní 

Připravenost aktivity  Dlouhodobý záměr 



       Dlouhodobý plán rozvoje MČ Praha – Dolní Chabry  

Doplněná tabulka s procenty 

 

Vazba na opatření 

2.6 Zmírňování změny klimatu a podpora adaptačních opatření v návaznosti 

na klimatické změny (např. zadržovaní vody v krajině i ve městě, zvýšení 

podílu zeleně, apod.) 

Aktivita Zpracování adaptační strategie MČ Praha - Dolní Chabry 

Popis aktivity 

Zpracování adaptační strategie na změnu klimatu pro městskou část Praha - 

Dolní Chabry s ohledem na všechny dotčené sektory a s vazbou na adaptační 

strategie vyšších územních celků (na Adaptační strategii hl. města Prahy 

a Adaptační strategii ČR). 

Odpovědný subjekt Městská část Praha - Dolní Chabry 

Termín realizace  Průběžně 

Odhad nákladů Nerelevantní 

Připravenost aktivity  Dlouhodobý záměr 



       Dlouhodobý plán rozvoje MČ Praha – Dolní Chabry  

Doplněná tabulka s procenty 

 

 

 

 

 

Priorita B3 Technická infrastruktura 

Specifický cíl: Rozvíjet kapacitní technickou infrastrukturu a 

aplikovat efektivní formy technologií při její 

údržbě/modernizaci 

 

Opatření B3.1  
Modernizování, údržba a rozvoj sítí technické infrastruktury 

 

  

 
 

Vazba na opatření B3.1: Modernizování, údržba a rozvoj sítí technické infrastruktury 

Aktivita Usilovat o doplnění a rozvoj technické infrastruktury 

Popis aktivity 
Podpořit záměry Pražské energetiky, a.s. v realizaci pilotního projektu 

instalace nových rozvodů, vč. optického vlákna v rámci celé městské části. 

Odpovědný subjekt Městská část Praha - Dolní Chabry 

Termín realizace  Průběžně 

Odhad nákladů Nerelevantní 

Připravenost aktivity  Dlouhodobý záměr 



       Dlouhodobý plán rozvoje MČ Praha – Dolní Chabry  
 

Doplněná tabulka s procenty 

 

 

Priorita B4 Doprava 
Specifický cíl: Podporovat dobrou dopravní dostupnost MČ vně i uvnitř 

včetně udržitelných forem dopravy 

Opatření B4.1 Realizace potřebným dopravních staveb a opatření v rámci MČ  

 
 

 
 
 

Vazba na opatření B4.1: Realizace potřebným dopravních staveb a opatření v rámci MČ 

Aktivita 

Dopravně zklidňující opatření ke zvýšení bezpečnosti  

Stavební úpravy zpomalovací křižovatky u ZŠ Spořická – V Kratinách  - U Václava. 

Vytvoření „Obytné zóny“ na části ulice V Kratinách od křížení ul. Spořická - V Kratinách až po 

křížení ul. V Kratinách – Budyšínská. 

Vytvoření obytné zóny v části ul. Kobyliská od křížení ul. Kobyliská – Za Pískovnou až po křížení ul. 

Kobyliská – Na Pěšině – Pod Křížem. 

Příprava a zavedení „Koncepce jednosměrných komunikací“ 

Realizace potřebných dopravních staveb a opatření dle zpracované Studie zlepšení dopravní 

obslužnosti Dolních Chaber a dalších rozvojových dokumentů týkajících se oblasti Doprava. 

Zapojení do přípravy výstavby Silničního okruhu kolem Praha, prosazování zájmů městské části. 

Popis aktivity 

Zpomalovací křižovatka bude v celé ploše zvýšená o 10 cm, a tím by mělo být docíleno dostatečné 

zpomalení vozidel a ostatních dopravních prostředků před třemi přechody pro chodce. 

Budou realizovány stavební úpravy komunikací „Obytná zóna“. Obytná zóna je převážně určena pro 

chodce a cyklisty. Do obytné zóny mohou vjíždět vozidla, max. povolená rychlost je 20 km/hod. 

Parkování je dovoleno jen na vyznačených místech. 

Snaha o realizaci potřebných dopravních staveb, a to především ve fázi přípravy těchto staveb 

(připomínkování, stanoviska apod.) Zpracování dalších koncepčních dokumentů pro oblast Doprava, 

které budou zohledňovat potřeby městské části. Veškeré projekty v oblasti dopravy budou realizovány 

s ohledem na zajištění maximální bezpečnosti účastníků dopravního provozu a minimálního 

negativního dopadu na oblast životního prostředí. 

Odpovědný subjekt MHMP, Středočeský kraj (SOKP), městská část Praha - Dolní Chabry  

Termín realizace  Průběžně 

Odhad nákladů Nerelevantní 

Připravenost aktivity  Dlouhodobý záměr 



       Dlouhodobý plán rozvoje MČ Praha – Dolní Chabry  

Doplněná tabulka s procenty 

 

 
Opatření B4.2  

Údržba a zlepšování technického stavu komunikací vč. chodníků a 
veřejných prostranství 

 
 

 
 
 

Vazba na opatření 
B4.2: Údržba a zlepšování technického stavu komunikací vč. chodníků  

a veřejných prostranství 

Aktivita Zlepšování stavu komunikací 

Popis aktivity 

Zpracovat pasport komunikací a chodníků ve správě městské části 

Průběžně připravovat projektové dokumentace, stanoviska z hlediska 

stavebního zákona a realizaci projektů pro zlepšování stavu komunikací, 

chodníků a veřejných prostranství ve správě MČ. 

Odpovědný subjekt MHMP, městská část Praha - Dolní Chabry   

Termín realizace  Průběžně 

Odhad nákladů Nerelevantní 

Připravenost aktivity  Dlouhodobý záměr 



       Dlouhodobý plán rozvoje MČ Praha – Dolní Chabry  

Doplněná tabulka s procenty 

 

 
Opatření B4.3  

Zapojování nových technologií a bezpečnostních prvků do 

dopravního provozu 
 
 

 
 
 

Vazba na opatření 
B4.3: Zapojování nových technologií a bezpečnostních prvků do dopravního 

provozu 

Aktivita Podpora výstavby dobíjecích stanic 

Popis aktivity 

Podpořit záměry CEPS a dalších organizací v realizaci instalace dobíjecích 

stanic pro elektromobily (v současné době je v přípravě projektová 

dokumentace pro instalaci dobíjecí stanice u transformační stanice). Realizaci 

projektu zajistí PRE distribuce. Podpora výstavby dalších dobíjecích stanic na 

území MČ. Vytipovat vhodné lokality pro vznik dobíjecích stanic. MČ bude 

vydávat své stanovisko k jednotlivým návrhům. Následně bude nutné 

zpracovat projektovou dokumentaci a po schválení provést instalaci. 

Předpokládá se, že další dobíjecí stanice budou instalované společností 

Technologie hlavního města Prahy, a to např. formou instalace stanic u lamp 

veřejného osvětlení. Záměr je finančně plně v kompetenci společností PRE a 

Technologie hlavního města Prahy. Městská část bude vydávat pouze 

stanoviska k jednotlivým projektům. 

Odpovědný subjekt 
ČEPS,a.s., PRE distribuce, Technologie hlavního města Prahy 

Městská část Praha - Dolní Chabry  

Termín realizace  Průběžně 

Odhad nákladů Nerelevantní 

Připravenost aktivity  Dlouhodobý záměr 



       Dlouhodobý plán rozvoje MČ Praha – Dolní Chabry  

Doplněná tabulka s procenty 

 

 
Opatření B4.4  

Systematické řešení průchodnosti/průjezdnosti MČ 
 
 

 
 
 

Vazba na opatření B4.4: Systematické řešení průchodnosti/průjezdnosti MČ 

Aktivita 
Zásadní dopravní řešení pro zajištění vhodné, efektivní a bezpečné 

průjezdnosti MČ 

Popis aktivity 

Postupně usilovat o realizace vhodných dopravních řešení, na základě 

zpracovaných a přijatých koncepčních dokumentů tak, aby se zlepšovala 

průjezdnost MČ, s respektem k bezpečnosti a ochraně životního prostředí. 

Odpovědný subjekt MHMP, městská část Praha - Dolní Chabry   

Termín realizace  Průběžně 

Odhad nákladů Nerelevantní 

Připravenost aktivity  Dlouhodobý záměr 

Vazba na opatření B4.4: Systematické řešení průchodnosti/průjezdnosti MČ 

Aktivita Prosazování rozvoje infrastruktury pro cyklisty a pěší. 

Popis aktivity 
Podpora spolupráce s HMP na dobudování tras pro cyklisty a pro pěší, a to ve 

spolupráci s ostatními městskými částmi hlavního města. 

Odpovědný subjekt MHMP, okolní městské části, městská část Praha - Dolní Chabry  

Termín realizace  Průběžně  

Odhad nákladů Nerelevantní  

Připravenost aktivity  Dlouhodobý záměr  



       Dlouhodobý plán rozvoje MČ Praha – Dolní Chabry  

Doplněná tabulka s procenty 

 
 
 
 
 

 
 
 

Vazba na opatření B4.4: Systematické řešení průchodnosti/průjezdnosti MČ 

Aktivita Monitorování a zveřejňování stavu bezbariérových cest na území MČ 

Popis aktivity 

MČ nemá zpracovanou tzv. bezbariérovou mapu, resp. mapu přístupů, která 

bude zveřejněna na webu MČ. Na webu je odkaz na bezbariérovou mapu IPR 

(Institut plánování a rozvoje hl. m. Prahy). MČ bude usilovat o pořízení 

vlastní bezbariérové mapy. Strategické objekty v MČ jsou bezbariérové 

(ÚMČ - přízemí, ordinace lékařů, lékárna, ZŠ, pošta, knihovna a kulturní 

centrum /pouze přízemí/ a další objekty. Objekty v Nových Chabrech jsou 

také bezbariérové. MČ bude usilovat, aby i další objekty a postupně také 

komunikace byly bezbariérové (většina komunikací není v majetku MČ). 

Odpovědný subjekt Městská část Praha - Dolní Chabry, vlastníci objektů a komunikací 

Termín realizace  Průběžně 

Odhad nákladů Nerelevantní 

Připravenost aktivity  Dlouhodobý záměr 



       Dlouhodobý plán rozvoje MČ Praha – Dolní Chabry  

Doplněná tabulka s procenty 

Opatření B4.5  

Řešení dopravy v klidu 

 
 
 
 

 
 
 

Vazba na opatření B4.5: Řešení dopravy v klidu 

Aktivita 
Podpora zlepšení a zkapacitnění dopravy v klidu 

Podpora vybudování parkovišť P+R 

Popis aktivity 

MČ se potýká s nedostatkem parkovacích míst, a to zejména v lokalitě Nové Chabry. 

V MČ by bylo potřeba více parkovacích míst. MČ nechá zpracovat studii dopravy 

v klidu, a tím vznikne návrh na řešení situace, včetně návrhu zón s časově omezeným 

nebo placeným stáním. Následně bude usilovat o získání finančních prostředků na 

realizaci navrhovaných opatření.  

MČ bude usilovat a podporovat řešení parkovišť P+R, která by měla být realizována 

v souvislosti s vybudováním tramvajové tratě (realizace MHMP a Středočeský kraj, 

kapacita 2 500 parkovacích míst, 2 parkoviště na území Středočeského kraje /Sedlec a 

Zdiby/), mimo území městské části.  

Odpovědný subjekt MHMP, Středočeský kraj, městská část Praha - Dolní Chabry  

Termín realizace  Průběžně 

Odhad nákladů Nerelevantní 

Připravenost aktivity  Dlouhodobý záměr 



       Dlouhodobý plán rozvoje MČ Praha – Dolní Chabry  

Doplněná tabulka s procenty 

Opatření B4.6  

Zlepšování dopravního spojení MHD a veřejnou dopravou 

 
 
 
 

 
 
 

Vazba na opatření B4.6: Zlepšování dopravního spojení MHD a veřejnou dopravou 

Aktivita Zlepšování dopravní obslužnosti MHD  

Popis aktivity 

Stávající dopravní obslužnost MHD je dostatečná, MČ bude usilovat o zlepšování 

dopravní obslužnosti MČ, a to ve spolupráci s organizátorem dopravy ROPID 

(Regionální organizátor Pražské integrované dopravy). Zásadní projekt pro zlepšení 

dopravního spojení bude vybudování tramvajové trati Kobylisy – Zdiby. MČ bude 

podporovat výstavbu nové tramvajové trati dle připomínek a vyjádření, které 

zpracovala k realizaci této stavby. 

Odpovědný subjekt MHMP, Středočeský kraj, ROPID, městská část Praha - Dolní Chabry  

Termín realizace  Průběžně 

Odhad nákladů Nerelevantní 

Připravenost aktivity  Dlouhodobý záměr 



       Dlouhodobý plán rozvoje MČ Praha – Dolní Chabry  

Doplněná tabulka s procenty 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tematická oblast: KVALITA ŽIVOTA OBYVATEL 

 

Priorita C1: Vzdělávání 

 

Specifický cíl: Podporovat kvalitní a dostupné školství,  

vč. rozvoje alternativního a dalšího vzdělávání 

 

Opatření C1.1  

Podpora rozvoje školských zařízení a kvality vzdělávání 

 
 
 
 

 
 
 



       Dlouhodobý plán rozvoje MČ Praha – Dolní Chabry  

Doplněná tabulka s procenty 

 

 

 

 
 
 

 
 
 

Vazba na opatření C1.1: Podpora rozvoje školských zařízení a kvality vzdělávání.  

Aktivita Podpora rozvoje školství a vzdělávání v městské části 

Popis aktivity 

Systematicky zlepšovat kvalitu a podmínky pro vzdělávání dětí 

i pedagogů v MŠ a ZŠ. V souvislosti s nárůstem počtu obyvatel MČ 

připravovat projekty pro navyšování kapacity škol (předškolního 

vzdělávání v krátkodobém horizontu a základního vzdělávání 

v dlouhodobém horizontu). 

Vybudování nové mateřské školy, podpora vzniku nové lesní mateřské 

školy nebo rozšíření stávající lesní školky.  

Podpora vzdělávání dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami,  

s odlišným mateřským jazykem (integrace cizinců), vzdělávání 

v oblasti zdravého životního stylu, bezpečnosti dětí a prevence 

rizikového chování. 

Dlouhodobé úsilí o zlepšování materiálně technického vybavení 

a personálního obsazení vzdělávacích subjektů (např. získání bytů pro 

pedagogy, podpora dalšího vzdělávání apod.). 

Odpovědný subjekt 
Školské subjekty působící v městské části, soukromé subjekty 

MHMP, městská část Praha - Dolní Chabry   

Termín realizace  Průběžně 

Odhad nákladů Nerelevantní 

Připravenost aktivity  Dlouhodobý záměr 



       Dlouhodobý plán rozvoje MČ Praha – Dolní Chabry  
Doplněná tabulka s procenty 

 

 

 

Opatření C1.2  

Podpora rozvoje školských zařízení a kvality vzdělávání 

 
 
 
 

 
 
 

Vazba na opatření C1.2. Prohlubování spolupráce aktérů ve vzdělávání a dalších subjektů 

Aktivita Podporovat využití ZŠ jako multifunkčního centra vzdělanosti a kultury  

Popis aktivity 

Podporovat příležitosti využití ZŠ jako multifunkčního centra vzdělanosti 

a kultury v MČ (podpora pořádání vzdělávacích a osvětových akcí, ale 

i mimoškolní zájmové činnosti.) 

Odpovědný subjekt Základní škola Dolní Chabry, městská část Praha - Dolní Chabry  

Termín realizace  Průběžně 

Odhad nákladů Nerelevantní 

Připravenost aktivity  Dlouhodobý záměr 



       Dlouhodobý plán rozvoje MČ Praha – Dolní Chabry  

Doplněná tabulka s procenty 

 

 

 

 

 

Opatření C1.3  

Podpora celoživotního vzdělávání 

 

 

 

 
 
 

 
 
 

Vazba na opatření C1.3. Podpora celoživotního vzdělávání  

Aktivita Podpora začleňování a aktivizace seniorů v rámci MČ 

Popis aktivity 

Příprava a realizace pravidelných akcí a výletů zaměřených na cílovou 

skupinu seniorů. Vybudování vhodného objektu pro pravidelné setkání 

a aktivity seniorů žijících v městské části. 

Odpovědný subjekt Městská část Praha - Dolní Chabry 

Termín realizace  Průběžně 

Odhad nákladů Nerelevantní 

Připravenost aktivity  Dlouhodobý záměr 



       Dlouhodobý plán rozvoje MČ Praha – Dolní Chabry  
Doplněná tabulka s procenty 

 

 

 

 
 
 
 

 
 
 

Vazba na opatření C1.3. Podpora celoživotního vzdělávání  

Aktivita Vzdělávání k udržitelnému rozvoji a osvětové akce pro občany MČ 

Popis aktivity Přednášky a semináře, participativní setkávání s občany, příprava tiskovin. 

Odpovědný subjekt Městská část Praha - Dolní Chabry 

Termín realizace  Průběžně 

Odhad nákladů Nerelevantní 

Připravenost aktivity  Dlouhodobý záměr 



       Dlouhodobý plán rozvoje MČ Praha – Dolní Chabry  

Doplněná tabulka s procenty 

 

 

 

 
 

 
 
 

Priorita C2: Sociální oblast 
Specifický cíl: Rozvíjet kvalitní nabídku sociálních aktivit a služeb 

na území MČ 

Opatření C2.1  

Rozvoj sociální infrastruktury a aktivit s ohledem  

na vývoj ve společnosti a demografické změny a podpora rozvoje  

sociálních služeb na území MČ 
 

  

 

služeb na území MČ 

 
 
 

 
 
 

Vazba na opatření 
C2.1: Rozvoj sociální infrastruktury a aktivit s ohledem na vývoj ve společnosti a 

demografické změny a podpora rozvoje sociálních služeb v MČ 

Aktivita Podpora poskytování sociální služby pro občany městské části 

Popis aktivity 

Od 1. 1. 2020 do 30. 6. 2022 působí v MČ sociální pracovník na částečný úvazek 

(finanční podpora z Operačního programu Zaměstnanost). Do budoucna bude potřebné 

sociální oblast řešit koncepčně. Na ÚMČ by mělo být vytvořena pozice pro pracovníka, 

který bude mít v kompetenci zajišťování potřebných sociálních služeb a činností pro 

obyvatele MČ. Vzhledem k očekávanému nárůstu počtu obyvatel by postupně mohly tuto 

agendu vykonávat i 2 osoby. Eventuálně by mohla vzniknout dohoda s MČ Praha 8, aby 

některý z pracovníků sociálního odboru vykonával potřebné činnosti pro občany MČ 

Praha - Dolní Chabry (např. částečný úvazek).  

Odpovědný subjekt MHMP, městská část Praha 8, městská část Praha - Dolní Chabry  

Termín realizace  Průběžně 

Odhad nákladů Nerelevantní 

Připravenost aktivity  Dlouhodobý záměr 



       Dlouhodobý plán rozvoje MČ Praha – Dolní Chabry  
Doplněná tabulka s procenty 

 

 

 

 
 
 
 

 
 
 

Vazba na opatření 
C2.1: Rozvoj sociální infrastruktury a aktivit s ohledem na vývoj ve 

společnosti a demografické změny a podpora rozvoje sociálních služeb v MČ 

Aktivita Nový domov pro seniory  

Popis aktivity 

Městská část potřebuje vybudovat vlastní domov pro seniory nebo dům 

s pečovatelskou službou, případně objekt, v němž by tyto služby mohly být 

poskytovány současně, a k tomu další potřebné služby (ordinace lékařů). Na 

vybudování domova pro seniory i jeho následný provoz se bude MČ snažit 

získat potřebné finanční prostředky z veřejných zdrojů např. MMR, MPSV, 

MHMP. Výstavba zařízení patří mezi priority MČ a plánuje se již dlouhou 

dobu. V současné době existuje záměr soukromého investora vybudovat 

zařízení tohoto typu v MČ, má zpracovanou projektovou studii na objekt 

s názvem „Polyfunkční dům – domov pro seniory“. Objekt by měl vzniknout 

naproti lokalitě Třešňovka. 

V konceptu územního rozvoje je návrh umístit domov seniorů do lokality 

v místě stávajícího brownfieldu, na konci ulice Pod Zámečkem. 

Odpovědný subjekt MMR, MPSV, MHMP, městská část Praha - Dolní Chabry   

Termín realizace  Průběžně 

Odhad nákladů Nerelevantní 

Připravenost aktivity  Dlouhodobý záměr 



       Dlouhodobý plán rozvoje MČ Praha – Dolní Chabry  
Doplněná tabulka s procenty 

 

 

 

 
 
 
 

 
 
 

Vazba na opatření 
C2.1: Rozvoj sociální infrastruktury a aktivit s ohledem na vývoj ve 

společnosti a demografické změny a podpora rozvoje sociálních služeb v MČ 

Aktivita Sociální bydlení  

Popis aktivity 

Vybudovat záměr sociálního bydlení určeného pro osoby ve složité sociální 

situaci např. výstavba a pronájem malometrážních, sociálních, azylových 

nebo startovacích bytů, chráněné bydlení, sociální a dostupné bydlení. 

Bohužel MČ nemá vhodné pozemky, budovy, ani potřebné finanční zdroje, 

aby tuto poptávku v dohledné době mohla uspokojit.  

Odpovědný subjekt MMR, MPSV, MHMP, městská část Praha - Dolní Chabry   

Termín realizace  Průběžně 

Odhad nákladů Nerelevantní 

Připravenost aktivity  Dlouhodobý záměr 



       Dlouhodobý plán rozvoje MČ Praha – Dolní Chabry  
Doplněná tabulka s procenty 

 

 

 

 
 
 
 

 
 
 

Vazba na opatření 
C2.1: Rozvoj sociální infrastruktury a aktivit s ohledem na vývoj ve 

společnosti a demografické změny a podpora rozvoje sociálních služeb v MČ 

Aktivita Prostor pro setkávání vytipovaných cílových skupin 

Popis aktivity 

V MČ neexistuje rodinné nebo mateřské centrum. Pouze v kulturním centru 

jsou pořádány akce pro matky s dětmi. Vytvořit prostor, ve kterém by tato 

sociální skupina měla své zázemí a mohla své aktivity rozvíjet. 

Stejně tak v MČ chybí prostor pro setkávání seniorů, ve kterém by se mohly 

konat pravidelné akce a aktivity – přednášky, kurzy, setkávání, cvičení apod. 

Odpovědný subjekt MMR, MPSV, HMP, městská část Praha - Dolní Chabry  

Termín realizace  Průběžně 

Odhad nákladů Nerelevantní 

Připravenost aktivity  Dlouhodobý záměr 



       Dlouhodobý plán rozvoje MČ Praha – Dolní Chabry  
Doplněná tabulka s procenty 

 

 

 

 
 
 
 

 
 
 

Vazba na opatření 
C2.1: Rozvoj sociální infrastruktury a aktivit s ohledem na vývoj ve 

společnosti a demografické změny a podpora rozvoje sociálních služeb v MČ 

Aktivita Komunitní centrum  

Popis aktivity 

V rámci developerského projektu výstavby bytů v Nových Chabrech vznikne 

prostor pro komunitní centrum, v němž budou provozovány aktivity pro 

jednotlivé generační skupiny i mezigenerační aktivity. Komunitní centrum by 

mělo začít fungovat v roce 2022. Předpokládá se, že první dva roky bude 

centrum provozovat nezisková organizace. Následně se činnost centra 

vyhodnotí a bude nastavena dlouhodobá koncepce.  

Odpovědný subjekt Developer, městská část Praha - Dolní Chabry  

Termín realizace  Průběžně 

Odhad nákladů Nerelevantní 

Připravenost aktivity  Dlouhodobý záměr 



       Dlouhodobý plán rozvoje MČ Praha – Dolní Chabry  

Doplněná tabulka s procenty 

 

 

 

 

Opatření C2.2  

Zvyšování informovanosti obyvatel o dostupných  

sociálních službách 

 

 

 

 
 
 

 
 
 

Vazba na opatření C2.2. Zvyšování informovanosti obyvatel o dostupných sociálních službách 

Aktivita Zajištění informovanosti občanů o sociálních službách 

Popis aktivity 

Podpora informovanosti a zajišťování sociálních služeb pro potřebné cílové 

skupiny ve spolupráci s MČ Praha 8.  

Městská část se bude, jako i doposud, zapojovat do spolupráce se sociálním 

odborem MČ Praha 8, např. při mapování sociálních služeb v Praze 8.  

Zveřejnit na webových stránkách důležité dokumenty zabývající se sociální 

tématikou např. Plán rozvoje prorodinné/proseniorské politiky MČ Praha 8 

2020/2021, Sborník příkladů dobré praxe prorodinné politiky MČ Praha 8  

a Katalog poskytovatelů sociálních a návazných služeb 2018 (přehled 

organizací poskytujících dostupné sociální a návazné služby), aby obyvatelé 

MČ měli snadný přístup k informacím. Pravidelně aktualizovat informace 

o poskytovaných službách na webových stránkách a Chaberském zpravodaji. 

Odpovědný subjekt Městská část Praha 8, městská část Praha - Dolní Chabry  

Termín realizace  Průběžně 

Odhad nákladů Nerelevantní 

Připravenost aktivity  Dlouhodobý záměr 



       Dlouhodobý plán rozvoje MČ Praha – Dolní Chabry  

Doplněná tabulka s procenty 

 

 

 

 

 

 

Priorita C3: Zdraví obyvatel 

Specifický cíl: Podporovat dostupnost zdravotní péče na území MČ.  

Podporovat prevenci a zdravý životní styl 

 

Opatření C3.1  

Podpora stávajících zdravotnických služeb, dostupnosti  

a zajištění potřebné kapacity zdravotnických služeb 
 

 

 
 
 

 
 
 

Vazba na opatření 
C3.1: Podpora stávajících zdravotnických služeb, dostupnosti a zajištění 

potřebné kapacity zdravotnických služeb 

Aktivita Podpora vzniku nových prostor pro ordinace lékařů  

Popis aktivity 

V souvislosti s nárůstem počtu obyvatel, vybudovat objekt pro menší 

polikliniku s potřebnými ordinacemi ambulantních specialistů. Aktivně 

vyhledávat pozemky a prostory, ve kterých by mohly být vybudovány 

potřebné ordinace. Městská část bohužel v současné době nemá k dispozici 

pozemky ani prostory, na kterých by mohla být poliklinika vybudována.  

Odpovědný subjekt Městská část Praha - Dolní Chabry, vlastníci 

Termín realizace  Průběžně 

Odhad nákladů Nerelevantní 

Připravenost aktivity  Dlouhodobý záměr 



       Dlouhodobý plán rozvoje MČ Praha – Dolní Chabry  

Doplněná tabulka s procenty 

 

 

 

 

Opatření C3.2  

Podpora zdravého životního stylu 
 

 

 
 
 

 
 
 

Vazba na opatření C3.2: Podpora zdravého životního stylu 

Aktivita Podpora preventivních programů  

Popis aktivity 

Pravidelné pořádání zdravotně preventivních akcí (např. Dny zdraví, měření 

zdravotních ukazatelů, nabídka služeb v oblasti zdraví a prevence, osvěta). 

Vzdělávání dětí v MŠ a na ZŠ v oblasti zdravého životního stylu. Přednášky se 

zdravotnickou tématikou pro cílovou skupinu seniorů, matek s dětmi apod.  

Odpovědný subjekt Městská část Praha - Dolní Chabry, Základní škola, mateřské školy, spolky 

Termín realizace  Průběžně 

Odhad nákladů Nerelevantní 

Připravenost aktivity  Dlouhodobý záměr 



       Dlouhodobý plán rozvoje MČ Praha – Dolní Chabry  

Doplněná tabulka s procenty 

 

 

 

 

Priorita C4: Bezpečnost obyvatel 

Specifický cíl: Posilovat bezpečnost a prevenci 

 

Opatření C4.1  

Posilováni spolupráce MČ se složkami IZS 

 

 
 
 

 
 
 

Vazba na opatření C 4.1 Posilovat spolupráci MČ se složkami IZS 

Aktivita 
Zajištění součinnosti MČ a ostatních složek IZS, eventuálně dalších 

aktérů 

Popis aktivity 

Podporovat dobrou spolupráci MČ, složek IZS a dalších zapojených aktérů 

Dlouhodobě rozvíjet spolupráci MČ se všemi složkami IZS 

Trvalá podpora základních a ostatních složek IZS dle potřeby 

Odpovědný subjekt Městská část Praha - Dolní Chabry 

Termín realizace  Průběžně 

Odhad nákladů Nerelevantní 

Připravenost aktivity  Dlouhodobý záměr 



       Dlouhodobý plán rozvoje MČ Praha – Dolní Chabry  

Doplněná tabulka s procenty 

 

 

 

 
 
 

 
 
 

Vazba na opatření C 4.1 Posilovat spolupráci MČ se složkami IZS 

Aktivita Trvalá spolupráce s jednotkami Sboru dobrovolných hasičů Praha 8 

Popis aktivity 
MČ bude pokračovat v trvalé spolupráci a podpoře jednotky Sboru 

dobrovolných hasičů Praha 8 a Ďáblice např. materiální podpora. 

Odpovědný subjekt 
Městská část Praha - Dolní Chabry, Sbor dobrovolných hasičů Praha 8,  

Sbor dobrovolných hasičů Ďáblice 

Termín realizace  Průběžně 

Odhad nákladů Nerelevantní 

Připravenost aktivity  Dlouhodobý záměr 



       Dlouhodobý plán rozvoje MČ Praha – Dolní Chabry  Doplněná tabulka s procenty 

 

 

Opatření C4.2  

Podpora zařízení a systémů přispívajících  

k bezpečnosti obyvatel MČ  
 
 

 
 
 

Vazba na opatření C4.2: Podpora zařízení a systémů přispívajících k bezpečnosti obyvatel MČ 

Aktivita 
Zlepšení pořádku a osvětlení na místech vnímaných obyvateli jako 

nebezpečná místa   

Popis aktivity 

MČ bude provádět pravidelnou kontrolu stavu míst, která obyvatelé vnímají 

jako nebezpečná např. dle výstupů z projektu „Pocitová mapa“, realizovaného 

MHMP (předpoklad předání výstupů konec roku 2021) nebo upozornění ze 

strany obyvatel. Bude vyvíjet tlak na MHMP a odpovědné správce (např. 

TSK.a.s.), aby odstraňovali nedostatky a trvale udržovali svěřená místa v 

řádném stavu (úklid, kvalitní osvětlení). V případě dlouhodobých problémů 

požadovat předání tohoto majetku (včetně prostředků na jeho údržbu) do 

správy městské části 

Odpovědný subjekt MHMP, TSK, vlastníci, městská část Praha - Dolní Chabry  

Termín realizace  Průběžně 

Odhad nákladů Nerelevantní 

Připravenost aktivity  Dlouhodobý záměr 



       Dlouhodobý plán rozvoje MČ Praha – Dolní Chabry  

Doplněná tabulka s procenty 

 

 

 

Priorita C5: Bydlení 

Specifický cíl: Bydlení 

 

Opatření C5.1  

Rozvíjení nabídky dostupného bydlení pro specifické cílové skupiny  

 
 
 

 
 
 

Vazba na opatření C5.1 Rozvíjení nabídky dostupného bydlení pro specifické cílové skupiny 

Aktivita 
Podpora NNO zaměřených na zdravotně postižené a sociálně slabé 

občany  

Popis aktivity 

Výstavba dostupného bydlení pro cílové skupiny- senioři, nízkopříjmové 

rodiny. Podporovat vznik profesního bydlení (pro pedagogy, policisty apod.). 

Nastavit pravidla pro užívání tohoto typu bytů. 

Usilovat o získání dalších bytových jednotek do vlastnictví MČ, aby je mohla 

v případě potřeby poskytnout jako motivační (např. pedagogové). 

Odpovědný subjekt Městská část Praha - Dolní Chabry 

Termín realizace  Průběžně 

Odhad nákladů Nerelevantní 

Připravenost aktivity  Dlouhodobý záměr 



       Dlouhodobý plán rozvoje MČ Praha – Dolní Chabry  

Doplněná tabulka s procenty 

 

 

 

 

 

Tematická oblast D: VOLNOČASOVÉ AKTIVITY  

Priorita D1: Kultura 
Specifický cíl: Vytvářet podmínky pro všestranné kulturní vyžití  

a rozvíjet kulturní infrastrukturu pro občany všech generací 
 

Opatření D1.1  

Podpora kulturních subjektů a organizátorů kulturních aktivit 

 
 
 

 
 
 

Vazba na opatření D1.1 Podpora kulturních subjektů a organizátorů kulturních aktivit 

Aktivita Všeobecná podpora kulturních a společenských aktivit 

Popis aktivity 

MČ bude nadále pokračovat ve finanční i nefinanční podpoře činnosti 

a realizace kulturních aktivit a akcí, a to těmito formami - přímá spolupráce 

na jednotlivých aktivitách, propagace aktivit, pomoc formou zápůjček 

vybavení a prostor, koordinace termínů v kalendáři akcí. 

Podpořit realizaci místních slavností k vybraným příležitostem. 

Odpovědný subjekt Městská část Praha - Dolní Chabry 

Termín realizace  Průběžně 

Odhad nákladů Nerelevantní 

Připravenost aktivity  Dlouhodobý záměr 



       Dlouhodobý plán rozvoje MČ Praha – Dolní Chabry  
Doplněná tabulka s procenty 

 

Opatření D1.2  

Budování, modernizace a rekonstrukce kulturní infrastruktury 
 
 
 

 
 
 

Vazba na opatření D1.2: Budování, modernizace a rekonstrukce kulturní infrastruktury 

Aktivita Budování a modernizace objektů pro kulturu 

Popis aktivity 

MČ by potřebovala do své správy získat další objekt využitelný pro pořádání kulturních a 

společenských akcí a zájmové činnosti. 

Chaberský dvůr – připravit projektovou dokumentaci na postupnou rekonstrukci objektu 

(vlhkost, oprava střechy, zlepšení energetické náročnosti budovy apod.)  

V rámci developerského projektu výstavby bytů v Nových Chabrech vznikne komunitní 

centrum (rok 2022.) 

Vazba na opatření C2.1: Rozvoj sociální infrastruktury a aktivit s ohledem na vývoj ve 

společnosti a demografické změny a podpora rozvoje sociálních služeb na území MČ. 

Aktivita: Komunitní centrum 

Odpovědný subjekt Městská část Praha - Dolní Chabry, developer 

Termín realizace  Průběžně 

Odhad nákladů Nerelevantní 

Připravenost aktivity  Dlouhodobý záměr 



       Dlouhodobý plán rozvoje MČ Praha – Dolní Chabry  

Doplněná tabulka s procenty 

 

 

 

 

 

Tematická oblast D: VOLNOČASOVÉ AKTIVITY  

Priorita D2: Sport 
Specifický cíl: Rozvíjet infrastrukturu a podporovat aktivity  

za účelem sportovního setkávání a trávení volného času pro občany 
všech generací  

Opatření D2.1  

Podpora pohybových aktivit, sportovních subjektů  

a organizátorů sportovních aktivit 

 
 
 

 
 
 

Vazba na opatření 
D2.1. Podpora pohybových aktivit, sportovních subjektů a organizátorů sportovních aktivit 

Aktivita Všeobecná podpora sportovních aktivit 

Popis aktivity 

MČ bude podporovat sportovní aktivity a organizace působící v oblasti sportu, a to formou 

finanční a nefinanční podpory aktivit v MČ, přímou spoluprací na jednotlivých aktivitách, 

propagací aktivit, zápůjčkami vybavení a prostor, koordinací termínů v kalendáři akcí. 

Sportovní akce jsou pořádány ve spolupráci se školami, zájmovými organizacemi i s 

neziskovým sektorem, konzultovány, koordinovány a medializovány. 

Odpovědný subjekt Městská část Praha - Dolní Chabry 

Termín realizace  Průběžně 

Odhad nákladů Nerelevantní 

Připravenost aktivity  Dlouhodobý záměr 



       Dlouhodobý plán rozvoje MČ Praha – Dolní Chabry  

Opatření D2.2  
Budování, modernizace a rekonstrukce sportovní infrastruktury 

 
 
 

 
 
 

Vazba na opatření D2.2: Budování, modernizace a rekonstrukce sportovní infrastruktury 

Aktivita Infrastruktura pro sport  

Popis aktivity 

Vybudovat 2 nová víceúčelová sportoviště, jež nabídnou prostor pro různé druhy sportů, které zde 

doposud chybí. Pro realizaci záměru jsou určeny pozemky MČ (v současné době zastavěné 

garážemi) mezi ul. Krbickou a Dvorní, přímo u sportovního areálu, fotbalového hřiště (vlastník SK 

Dolní Chabry). Nájemci garáží musí do konce roku 2022 objekty vyklidit. Garáže budou zbourány a 

na pozemku vznikne víceúčelové hřiště s umělou trávou o rozměru 60 x 40 m pro míčové hry 

s celoročním využitím.  Pro realizaci záměru musí dojít také ke změně územního plánu, aby mohlo 

být území rozšířeno až ke komunikaci a prostor byl větší. Je třeba pro toto území připravit studii, 

koncepci na kvalitní využití pro sportovní činnosti. 

Druhé víceúčelové sportoviště vznikne u ZŠ Spořická. 

Jedná se o záměr výstavby nového multifunkčního sportoviště v rozsahu atletický ovál 25 m včetně 

běžecké rovinky, atletické sektory pro skok do dálky, výšky, vrh koulí a víceúčelové hřiště pro 

míčové hry se zimním využitím plochy jako kluziště. Pozemky, na kterých se plánuje toto nové 

sportoviště jsou z části v majetku hl. m. Prahy svěřené do užívání MČ Praha – Dolní Chabry a z části 

v majetku soukromých majitelů. Po vypracování studie bude s vlastníky pozemků uzavřeno 

Memorandum o spolupráci a učiněny další potřebné kroky k realizaci záměru.  

Další rozvojovou lokalitou je prostor stávajícího TJ Sokol Dolní Chabry. Budova TJ je v havarijním 

stavu. Je třeba připravit projektovou dokumentaci na rekonstrukci budovy TJ a následně získat 

finanční prostředky pro její realizaci. Území nabízí další možnost rozvoje sportovních aktivit. 

Záměrem je vybudovat sportovní halu pro rozšířené možnosti sportu v zimním období.  

Odpovědný subjekt Městská část Praha - Dolní Chabry, TJ Sokol Dolní Chabry 

Termín realizace  Průběžně 

Odhad nákladů Nerelevantní 

Připravenost aktivity  Dlouhodobý záměr 



       Dlouhodobý plán rozvoje MČ Praha – Dolní Chabry  Doplněná tabulka s procenty 

 

 
 

Opatření D2.2  

Budování, modernizace a rekonstrukce sportovní infrastruktury  
 
 

 
 
 

Vazba na opatření D2.2: Budování, modernizace a rekonstrukce sportovní infrastruktury 

Aktivita Vybudování nového sportovně rekreačního areálu s golfovým hřištěm 

Popis aktivity 

MČ bude podporovat vznik nového sportovně rekreačního areálu soukromého 

investora, díky kterému vznikne další rekreační území využitelné pro 

obyvatele MČ.  

Odpovědný subjekt Soukromý investor, městská část Praha - Dolní Chabry  

Termín realizace  Průběžně 

Odhad nákladů Nerelevantní 

Připravenost aktivity  Dlouhodobý záměr 



       Dlouhodobý plán rozvoje MČ Praha – Dolní Chabry  

Doplněná tabulka s procenty 

 

 

 

Priorita C4: Bezpečnost obyvatel 

Specifický cíl: Posilovat bezpečnost a prevenci 

 

Opatření C4.1  

Posilováni spolupráce MČ se složkami IZS 
 

 
 
 

 
 
 

Vazba na opatření C 4.1 Posilovat spolupráci MČ se složkami IZS 

Aktivita Trvalá spolupráce s jednotkami Sboru dobrovolných hasičů Praha 8 

Popis aktivity 
MČ bude pokračovat v trvalé spolupráci a podpoře jednotky Sboru 

dobrovolných hasičů Praha 8 a Ďáblice např. materiální podpora. 

Odpovědný subjekt 
Městská část Praha - Dolní Chabry, Sbor dobrovolných hasičů Praha 8,  

Sbor dobrovolných hasičů Ďáblice 

Termín realizace  Průběžně 

Odhad nákladů Nerelevantní 



       Dlouhodobý plán rozvoje MČ Praha – Dolní Chabry  

Doplněná tabulka s procenty 

 

 

 

 

Priorita D3: Volnočasové aktivity 

Specifický cíl: Vytvářet vhodné prostředí pro setkávání  

a trávení volného času občanů všech generací a podporovat  

volnočasové aktivity 

 

Opatření D3.1  

Podpora a propagace nabídky volnočasových aktivit 
 

 
 
 

 
 
 

Vazba na opatření D3.1: Podpora a propagace nabídky volnočasových aktivit 

Aktivita Podpora komunitních a volnočasových aktivit 

Popis aktivity 

Přímá spolupráce na jednotlivých aktivitách, propagace aktivit, pomoc 

formou zápůjček vybavení a areálů či veřejných prostranství, koordinace 

termínů v kalendáři akcí. Městská část chce podporovat všechny spolky, 

kulturní i sportovní. 

Zpracovat koncepci na podporu spolkové činnosti, včetně koncepce podpory 

sportu a volnočasových aktivit.   

Vytvořit zázemí a podporu mládežnické nesportovní činnosti např. Junák, 

Skaut. MČ bude hledat volné prostory pro setkávání těchto i dalších 

organizací např. v nových prostorách, které vznikly v základní škole.  

Odpovědný subjekt Městská část Praha - Dolní Chabry 

Termín realizace  Průběžně 

Odhad nákladů Nerelevantní 

Připravenost aktivity  Dlouhodobý záměr 



       Dlouhodobý plán rozvoje MČ Praha – Dolní Chabry  

Doplněná tabulka s procenty 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Priorita D3: Volnočasové aktivity 

 

Specifický cíl: Vytvářet vhodné prostředí pro setkávání  

a trávení volného času občanů všech generací a podporovat  

volnočasové aktivity 

 

Opatření D3.2  

Podpora využití stávající infrastruktury  

a rozvoj nové infrastruktury pro volnočasové aktivity 

 
 
 

 
 
 



       Dlouhodobý plán rozvoje MČ Praha – Dolní Chabry  
Doplněná tabulka s procenty 

 

 

 

 
 
 
 

 
 
 

Vazba na opatření 
D3.2: Podpora využití stávající infrastruktury a rozvoj nové infrastruktury pro volnočasové 

aktivity 

Aktivita 
Podpořit rozvoj cyklostezek a cyklotras na území MČ  

Podpořit rozvoj stezek pro pěší na území MČ. 

Popis aktivity 

Stávající napojení Dolních Chaber na cyklotrasy a cyklostezky není dostatečné.  

Nově je třeba vybudovat cyklostezky v rámci městské části, ale i propojení na Zdiby, přes Dolní 

Chabry a dále do Ďáblic. V létě 2021 bylo zadáno zpracování studie vhodných cyklostezek 

v rámci MČ a projektové dokumentace tzv. Severovýchodní okruh. Dále by bylo ideální 

pokračovat v napojení na Čimický a Ďáblický háj. 

Návrhy budou předložené vedení městské části, které rozhodne o další přípravě jednotlivých 

záměrů v oblasti cyklistické infrastruktury. 

Plánovány jsou tyto trasy: 

A281: Velká skála – Čimice – Dolní Chabry 

A282: Drahaň – Dolní Chabry 

A284: Bohnice – Čimice – Dolní Chabry 

A286: Dolní Chabry – Ďáblice 

Dlouhodobým úkolem je nutná opakovaná úprava a údržba cest využívaných pro cyklisty. 

Vyznačit pěší trasy a zpracovat mapy a informační materiály k trasám. 

Odpovědný subjekt Městská část Praha - Dolní Chabry 

Termín realizace  Průběžně 

Odhad nákladů Nerelevantní 

Připravenost aktivity  Dlouhodobý záměr 



Kontakty 
 
 

 

Mgr. Vladimíra Kalivodová 

 

 

Finanční poradenství,s.r.o.  

Tel. 777  753 101 

Email: kalivodova@evropskefondy.eu 

 

 

 

 

                                                                        Děkuji za pozornost. 
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