Strategický plán rozvoje Městské části Praha – Slivenec
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Strategický plán rozvoje městské části Praha – Slivenec
1. aktualizace 2011
1. Preambule
Strategické plány jsou ve vyspělých zemích novým typem programových dokumentů
regionů, měst a obcí. Jedná se o komplexní programový dokument, který formuluje strategii
rozvoje celé komunity, jejího fungování i rozvoje celého území. Tato strategie musí být
komplexní s důrazem na souvislosti a vzájemnou podporu navržených cílů a programů.
Strategický plán MČ Praha – Slivenec proto v plné míře respektuje a navazuje na Strategii
rozvoje hl. města Prahy. Strategický plán (dále jen „SP“) MČ Praha - Slivenec je
dlouhodobým dokumentem naznačujícím záměry obce na období nejbližších dvou desetiletí
(cca do roku 2030). Nemůže se proto omezit pouze na jedno volební období zastupitelstva či
na období platnosti územního plánu. SP vzniká v partnerském dialogu mezi veřejnou a
privátní sférou, mezi občany, podnikateli, majiteli pozemků, politiky, odborníky a správou
obce a státu. V podstatě představuje jistou formu dohody o tom, čeho chce obec v nejbližších
dvou desetiletích dosáhnout a jak při tom hodlá postupovat. Nejedná se však o dokument
neměnný, naopak musí být průběžně porovnáván se skutečností a přibližně každé tři roky
aktualizován. Strategický plán usiluje o dosažení rovnováhy mezi tím, co občané chtějí a co je
možné, rovnováhy mezi dalším rozvojem a ochranou stávajících přírodních, urbánních a
kulturních hodnot. Strategický plán Slivence a Holyně v maximální míře zohledňuje principy
a cíle Místní agendy 21, která zavádí do praxe principy a cíle udržitelného rozvoje.
SP není být pouze politickou proklamací, nýbrž je důležitým nástrojem řízení obce.
Znamená to, že k jeho záměrům a prioritám bude přihlíženo při sestavování rozpočtu obce a
programu investičních akcí. Rovněž tak územní plán a jeho změny by měly vycházet ze SP
jako jistým způsobem nadřazeného dokumentu. SP umožní obci zejména:
 naplňovat dlouhodobé cíle a strategickou vizi obce
 rozhodovat v zastupitelstvu v širším koncepčním rámci
 koordinovat aktivity a zájmy různých subjektů působících v obci
 lépe prosazovat a chránit veřejný zájem
 kvalifikovaně formulovat další koncepční dokumenty
 stanovit priority investičního programu
SP musí vycházet z analýzy současného stavu, zhodnotit silné a slabé stránky obce, její
rozvojové příležitosti a identifikovat existující rizika.

2. Strategický plán a Místní agenda 21
SP Slivence se hlásí k cílům Místní agendy 21 a v plné míře splňuje její cíle i principy. Zavádí
do praxe principy udržitelného rozvoje, propojuje ekonomické a sociální aspekty s oblastí
životního prostředí a je vytvářen ve spolupráci s veřejností. Směřuje k zajištění dobré a
udržitelné kvality života a životního prostředí v MČ Praha – Slivenec. Hledá řešení ve
spolupráci se všemi složkami místního společenství, takže odráží také jejich potřeby.
Zohledňuje dopady rozhodnutí na všechny oblasti života a v delším časovém horizontu.
Zapojuje veřejnost do plánování i do realizace plánů.
Cílem Strategického plánu MČ Praha – Slivenec je zavést do praxe strategii udržitelného
rozvoje MČ Praha – Slivenec a zabezpečit udržitelnou kvalitu života v místním měřítku.
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3. SWOT ANALÝZA (silné a slabé stránky, příležitosti a rizika v MČ
Praha - Slivenec)
Pracovní příležitosti v MČ Praha - Slivenec
Silné stránky – vymezení rozvojové zóny v územním plánu, která by se mohla stát zdrojem
pracovních příležitostí,
rozsáhlá stavební činnost, výborná dopravní
dostupnost
Slabé stránky – rozsah rozvojové zón v novém územním plánu není dosud zřejmý, zóna
není zasíťovaná, nedostatečná nabídka služeb v obci, dlouhodobé neřešení
majetkových vztahů u areálu církevního statku, mnoho pozemků blokovaných
církevními restitucemi, často problematický přístup k vhodným pozemkům
Příležitost
– vytvoření přitažlivého podnikatelského prostředí pro vybrané aktivity,
zejména služby, v centrální části obce, zejména v areálu Dvora křižovníků a
v areálu budoucího Sliveneckého dvora (statek č.p. 13 vedle školy), vytváření
nerušících služeb ve stávajících soukromých objektech
Rizika
– upřednostnění krátkodobých ekonomických efektů, vytvoření nabídky služeb
mimo centrum a/nebo v jiných centrech/obcích, nevhodná skladba aktivit
vyvolávajících další těžké dopravní a jiné zatížení obce
Kvalita života
Silné stránky – nadprůměrná životní úroveň, rostoucí zastoupení střední vrstvy, nízký
věkový průměr, relativně čisté prostředí, blízkost Prahy, výborná dopravní
dostupnost, hezké okolí
Slabé stránky – napětí mezi starousedlíky a přistěhovalci, nízká identifikace s místním
společenstvím u části obyvatel (funkce noclehárny), nízká úroveň občanské
odpovědnosti, malý zájem o spoluúčast na rozhodování o veřejných
záležitostech, špatná infrastruktura – není dobudována kanalizace ani plyn,
chybí chodníky, silnice místy v téměř nesjízdném stavu, nedostačující úroveň
občanské vybavenosti, v centru Slivence dva velké nefunkční celky (Dvůr
křižovníků a Slivenecký dvůr), omezená vybavenost pro sport, regeneraci a
aktivní trávení volného času, chybějící mateřská školka s odpovídající
kapacitou, stoupající vandalismus, rozděleni obce na dvě části čtyřproudou
ulicí K Barrandovu, drobná kriminalita
Příležitost
– s růstem obyvatel bude umožněno vytvoření živých center v obou částech
obce, další rozvoj MČ při uchování jejího vesnického rázu a při důsledném
uplatňování estetických hledisek, zajištění kvalitní občanské vybavenosti
zejména v oblasti služeb, školství a zdravotnictví, vzhledem ke stoupajícímu
počtu obyvatel růst kvality školství, vzrůstající zájem občanů o věci veřejné
Rizika
– živelný rozvoj obce při ztrátě charakteru vesnického sídla, postupující
suburbanizace (budování stále dalších domů bez návazného budování služeb),
postupující ztráta zájmu občanů o věci veřejné
Kvalita prostředí
Silné stránky – na pražskou městskou část slušné životní prostředí, rozsáhlý potenciál okolní
krajiny, zájem občanů o životní prostředí a ochota se na jeho zlepšování
podílet, po vybudování Pražského okruhu úbytek hluku z ulice K Barrandovu
Slabé stránky – extrémně silná automobilová doprava okolo i centrem obce a s tím
související hlukové a prachové zatížení včetně snížené bezpečnosti pohybu
chodců a cyklistů, místy zanedbaný stav budov, znečištění obce odpady a
skládkami a její celkově nepěkný vzhled, živelný a neregulovaný způsob nové
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Příležitost

Rizika

zástavby, necitlivá konzumace okolního přírodního prostředí, které se při
rostoucím zatížení nestačí přirozeně revitalizovat, neustálý úbytek zeleně
v intravilánu způsobený postupující zástavbou, nárůst automobilismu v obci,
špatné ovzduší v zimě díky absenci plynofikace a spalování nekvalitního
topiva, únik odpadních vod do prostředí kvůli chybějící kanalizaci, výrazný
nárůst hluku v části obce po dostavbě Pražského okruhu, velká část území za
okruhem je znehodnocena existencí Rozvodny Řeporyje
- revitalizace obecní zeleně v obou centrech a výsadba zeleně v nové i staré
zástavbě, revitalizace zeleně v extravilánu a posílení její ekostabilizační funkce
(i díky probíhajícím pozemkovým úpravám), očista obce, odstranění a
zamezení dalšího vzniku skládek a zlepšení celkového vzhledu obce a
životního prostředí, ochrana a obnova tradičních funkcí krajiny, zlepšení stavu
ovzduší po provedené plynofikaci, zlepšení úniku odpadních vod po výstavbě
kanalizace
– nárůst automobilového provozu při neřešení současných dopravních
problémů, narušení tradičních sídelních struktur (disperze zástavby do volné
krajiny, nadměrný tlak na výstavbu), ovzduší bude dále zamořováno
škodlivinami a prostředí odpadními vodami kvůli tomu, že se část obyvatel
nepřipojí na plyn ani kanalizaci, nekontrolovaná přestavba chat na rodinné
domy bez odpovídajícího technického vybavení

Doprava
Silné stránky – po dostavbě Pražského okruhu výborné spojení do centra i s okolím,
blízkost tramvaje na Barrandově
Slabé stránky – místy špatné založení dopravní sítě (chybějící komunikace), příliš úzké
komunikace, vysoké nároky na přepravu občanů do Prahy, špatný stav místních
pozemních komunikací, nízká frekvence hromadné dopravy večer a o
víkendech, absence pěšího propojení s Barrandovem, chybí MHD do Velké
Chuchle, většina obyvatel používá k dopravě osobní automobily
Příležitost
– vytvoření podmínek pro ochranu obce před zbytnou automobilovou dopravou
po dostavbě Pražského okruhu, rozsáhlejší napojení na MHD v Praze díky
plánované výstavbě tramvaje z Barrandova do Holyně, vytvoření podmínek pro
kvalitní cyklodopravu (systém bike and ride, cyklostezky), zlepšení podmínek
pro bezpečnou pěší dopravu
Rizika
– nárůst automobilového provozu na poddimenzované silniční síti, zavlečení
těžkého provozu do obce v souvislosti s pokračující výstavbou, se vzrůstajícím
počtem aut problémy s parkováním (zahlcení komunikací parkujícími auty)
Technická infrastruktura
Silné stránky – infrastrukturně dobře vybavená Holyně, rychlá výstavba kanalizace i plynu
ve zbylé části Slivence
Slabé stránky – absence splaškové kanalizace pro část obyvatel Slivence, absence dešťové
kanalizace na většině území Slivence i v Holyni, absence plynovodu na části
území, špatný stav většiny místních komunikací ve všech částech obce (kromě
Holyně), místy chybí chodníky i osvětlení
Příležitost
– dobudování splaškové a dešťové kanalizace, rekonstrukce místních
komunikací, dobudování osvětlení
Rizika
– extrémně vysoká závislost na vnějších faktorech neovlivnitelných MČ Praha
– Slivenec (dotace z MHMP)
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Řízení a správa
Silné stránky – kvalitně fungující úřad se spolehlivou a efektivní veřejnou správou, blízkost
úřadu k občanům, dobré využití informačních systémů
Slabé stránky – nerozvinutá úroveň spolupráce s okolními obcemi, velmi slabá pozice obce
vůči developerům, chybějící kompetence v územním plánu, někdy nejasně
vymezené kompetence vůči HMP, celkové podfinancování
Příležitost
– zlepšení koordinace rozvojových záměrů s okolními městskými částmi,
Prahou a Středočeským krajem, stále se zlepšující úroveň spolupráce obce
s občanskou veřejností a podnikateli
Rizika
– nedostatek finančních zdrojů, nezájem občanů o dění v obci
Kultura
Silné stránky - tři kvalitní památky, rozvinutý a pestrý kulturní život v MČ
Slabé stránky – vysoká potřeba financí na opravy církevního statku i kostela, u kulturních akcí velká
konkurence akcí v centru Prahy

Příležitost
Rizika

- v církevním statku vybudovat nové kulturní a společenské centrum, kultura by
se měla stát prostředkem ke zvýšení pocitu místní příslušnosti
– závislost na iniciativě aktivních jednotlivců, nutno udržet kontinuitu, u Dvora
křižovníků závislost na vyřešení církevních restitucí

4. VIZE
MČ má jedinečnou příležitost aktivně ovlivnit svoji budoucnost, pokud přijme a uskuteční
dlouhodobý a promyšlený program směřující k naplnění své strategické vize. Vizí budoucího
Slivence a Holyně je obec úspěšná, prosperující a přitažlivá pro své občany i
návštěvníky; obec úhledně upravená, čistá, představující atraktivní lokalitu pro bydlení
a trávení volného času; obec urbánního i přírodního harmonického prostředí; a obec se
spolehlivou technickou infrastrukturou a vstřícnou správou.
Byly identifikovány následující základní dlouhodobé záměry:
Dobudování technické infrastruktury
Zajištění kvalitní občanské vybavenosti, přiměřené nabídky služeb a dostatečných
možností trávení volného času
Ochrana a rozvoj urbánních hodnot obce a vytvoření společenského centra obce
Zlepšení podnikatelského prostředí a vytvoření nových pracovních příležitostí
Zajištění bezpečnosti v obci
Budování dlouhodobého partnerství mezi občany, veřejnou a privátní sférou pro
efektivní řízení, plánování a financování chodu a rozvoje obce
Zajištění finančních zdrojů pro realizaci strategických záměrů obce

Realizace strategické koncepce rozvoje Slivence a Holyně bude probíhat v v letech 2011 –
2030. Každé tři roky bude aktualizována.
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5. Pravidla a úkoly strategického plánu MČ Praha – Slivenec dle
jednotlivých oblastí
A. Územní rozvoj
PRAVIDLA
1. Respektovat stávající územní plán i s jeho plochami pro rozvoj (i potenciálními),
1.1. Zvýšení koeficientu zastavěnosti povolovat pouze výjimečně a v odůvodněných
případech
1.2. Zásadně nepovolovat změnu ploch zeleně na stavební pozemky
1.3. V území určeném jako zahrádky a zahrádkářské osady bránit jejich nelegální
přeměně na obytné území (nebránit legální přeměně v těsné blízkosti obytných území)
1.4. Zajišťovat ochranu a rozvoj urbanistických hodnot obce
2. Udržet nízkopodlažní zástavbu (maximálně 2 patra a podkroví)
2.1. V Holyni povolovat pouze rodinné domy (až do vyřešení problémů s nedostatečnou
kapacitou ČOV)
2.2. V obytných územích nepovolovat provozy, které by mohly svým provozem obtěžovat
okolí
3. Dbát na zvýšení podílu developerů na rozvoji obce
3.1. Upřednostňovat projekty, které přinášejí do obce přidanou hodnotu (obchod, služby,
pracovní příležitosti, finanční příspěvek na rozvoj apod.)
3.2. Zatahování průmyslové výroby do MČ Praha – Slivenec povolovat pouze po
schválení zastupitelstvem
ÚKOLY
1. Rekultivace pozemků Skládky Svoboda
2. Před otevřením lokality Slivenec – západ pro výstavbu zajistit její přímé napojení na
ulici K Barrandovu
3. Revize a návrh úprav územního plánu
4. V územním plánu zvýšit podíl zeleně, a to především na západě Slivence (za okruhem)
a na západě Holyně
___________________________________________________________________________
B. Majetek, finanční zdroje
PRAVIDLA
1. Zajištění efektivního využití movitého majetku obce
2. Zajištění efektivního využití nemovitého majetku obce
3. Zajištění efektivního využití lidských zdrojů placených obcí
4. Posuzování a případné zmírňování rizik možných budoucích plateb z obecního rozpočtu,
které by nemusely být zaplaceny v případě včasného řešení situace (např. obecní majetek
na cizím pozemku).
5. Aktivní podílení se na majetkovém vyrovnání státu a církví
6. Získávání finančních zdrojů
6.1. Systematické podávání grantů a dotací, včetně dotací z EU,bude-li to možné
6.2. Důsledné vymáhání místních poplatků, věcných břemen, evidence plateb za pronájem
majetku a vymáhání pohledávek
6.3. Důsledné trvání na finanční participaci developerů na rozvoji obce
6.4. Získávání sponzorských darů
6.5. Zavádění nových zpoplatněných služeb občanům
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6.6. Motivování obyvatelů k přihlášení trvalého bydliště
6.7. Hledání nových možností příjmů
ÚKOLY
1. Majetkové vypořádání většiny sporných pozemků, vyrovnání s restituenty
2. Navrácení historického majetku obce (obnova starých cest apod.)
__________________________________________________________________________
C. Správa obce
PRAVIDLA
1. Stálé zlepšování práce Úřadu městské části
2. Efektivně komunikovat s občany (např. prostřednictvím časopisu, internetu a setkání se
zastupiteli)
3. Zveřejňovat veřejné zakázky na internetu
4. Rozšiřovat nabídku nových služeb
5. Naplňování Aarhuské úmluvy účastí veřejnosti na plánovacích procesech
6. Nový strategický plán rozvoje schvalovat po jednotlivých bodech (pravidlech a úkolech)
tak, že každý zastupitel přiřadí každému bodu váhu +1(chce, aby platil), 0 (je mu to jedno)
nebo -1 (nechce, aby platil). Pro každý bod se váhy sečtou. Bod s kladnou výslednou
váhou se přidá do plánu. Ostatní body se do plánu nepřidají. Schvalování je
dokumentované a veřejné a probíhá zpravidla v rámci zasedání zastupitelstva (je možné
zveřejnit váhy od jednotlivých zastupitelů). Po schválení se případné protichůdné a
nejednoznačné body přeformulují, aby bylo plnění ověřitelné.
7. Aktualizace strategického plánu probíhá na žádost zastupitele tak, že zastupitel navrhne
nový bod (pravidlo nebo úkol), který by chtěl do plánu přidat, nebo určí platný bod, který
by chtěl z plánu odstranit. Každý zastupitel přiřadí každému novému bodu nebo bodu pro
odstranění váhu +1(chce, aby platil), 0 (je mu to jedno) nebo -1 (nechce, aby platil). Pro
každý bod se váhy sečtou. Bod s kladnou výslednou váhou se přidá nebo ponechá v plánu.
Ostatní body se do plánu nepřidají nebo se odstraní. Schvalování je dokumentované a
veřejné a probíhá zpravidla v rámci zasedání zastupitelstva (je možné zveřejnit váhy od
jednotlivých zastupitelů). Po schválení se případné protichůdné a nejednoznačné body
přeformulují, aby bylo plnění ověřitelné.
8. Kontrola plnění strategického plánu probíhá pravidelně v rámci práce kontrolní komise
nebo na žádost zastupitele tak, že zastupitel požádá kontrolní komisi o přezkoumání plnění
konkrétního bodu (pravidla nebo úkolu) nebo plnění konkrétního bodu přezkoumá sám.
Výsledkem každého přezkoumání je písemná zpráva, ve které jsou shrnuta fakta dokazující
plnění nebo neplnění bodu a subjektivní hodnocení autora zprávy. Zpráva je veřejná a
dává se zastupitelům na vědomí (je součástí příloh zápisu ze zasedání zastupitelstva, kde
se předkládá).
9. Každá verze strategického plánu je označena datem schválení a je archivována alespoň
po dobu 4 let. Nová verze se zveřejní do týdne od schválení.
ÚKOLY
1. Optimalizovat strukturu úřadu
2. Zavést ucelený systém kontrolních mechanismů
3. Zrekonstruovat budovu úřadu na bezbariérový standard
4. Zavést do komunikace s občany moderní metody (prostřednictvím internetových sítí)
___________________________________________________________________________
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D. Technická infrastruktura
PRAVIDLA
1. Docílit úrovně infrastruktury současných standardů pro 21. století (pro Prahu)
ÚKOLY
1. Dobudování stokové sítě ve Slivenci
2. Výstavba dešťové kanalizace v potřebných komunikacích ve Slivenci i v Holyni
(ulice K Holyni, zbytek ulice Ke Smíchovu, K Lochkovu, K Homolce, V Lipkách,
K Cikánce, U Náhonu,U Smolnic)
3. Dokončit plynofikaci Slivence
4. Plynofikace Holyně
5. Zokruhování vodovodu v ulici Ke Smíchovu
___________________________________________________________________________
E. Vzhled obce
PRAVIDLA
1. Zajištění stálé údržby veřejných ploch
2. Zajištění úklidu odpadků na území obce
3. Zajišťování údržby majetku obce (např. lavičky, hřiště, budovy, zastávky)
4. Zlepšovat systém pravidelné očisty ulic a veřejných prostranství
ÚKOLY
1. Centrum Slivence
1.1. Zabezpečit přivedení vody do rybníka
1.2. Dokončit regeneraci centra Slivence, včetně vzniku sliveneckého náměstí
1.3. Ve spolupráci s majiteli nemovitostí učinit ze Dvora křižovníků a ze
Sliveneckého dvora (statek č.p. 11 a 13 u školy) společenské a obchodní centrum
Slivence
1.4. Dovybavit esteticky hodnotným mobiliářem (lavičky, koše, květiny)
2. Upravit stání kontejnerů na tříděný odpad
3. Úklid a čistota
3.1. Zajistit výkonnější techniku, více pracovníků
3.2. Vytvořit zázemí pro pracovníky údržby
3.3. Vybudovat garáž pro skladování techniky na údržbu obce
4. Oprava a dobudování hřbitova
4.1. Vytvořit koncepci hřbitovního areálu a jeho okolí
4.2. Dokončit opravu všech hřbitovních zdí
4.3. Upravit parkoviště před hřbitovem a přístupové cesty v areálu a v jeho okolí
4.4. Připojit novou část hřbitova, upravit ji pro pohřbívání
___________________________________________________________________________
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F. Životní prostředí a zeleň
PRAVIDLA
1. Chránit obyvatele před hlukem
2. Zlepšovat kvalitu ovzduší v obci (např. omezením spalování tuhých paliv, úklidem
prachu z komunikací nebo zklidněním dopravy)
3. Zamezovat znečišťování životního prostředí odpadními vodami z domácností
4. Podporovat rozvoj obnovitelných zdrojů energie
5. Minimalizovat spotřebu energie ve veřejných budovách (nové budovy stavět jako
nízkoenergetické, u stávajících snížit tepelné ztráty)
6. Zvýšovat podíl zeleně (nové plochy zeleně, biokoridory)
7. Zajistit údržbu zeleně na území obce
8. Pečovat o obecní louku a o biocentrum
9. Podporovat kompostování odpadů
ÚKOLY
1. Zajistit snížení hluku z ulice K Barrandovu a z Pražském okruhu (např. stavbou
protihlukových zdí)
2. Vytvořit generel zeleně v obci
3. Pokračovat ve výsadbě stromořadí ve stávajícím zastavěném území i mimo něj
4. Výsadby nových ploch zeleně v intravilánu obce na obecních pozemcích
5. Vykupovat pozemky pro výsadbu zeleně od soukromých majitelů
6. Úprava parku v centru Slivence
7. Výsadba biokoridorů na jižním okraji Přídola a na Habeši
8. Ve spolupráci s TSK a MHMP usilovat o vznik pásu izolační zeleně podél ulice
K Barrandovu a podél Pražského okruhu
9. Zajistit nápravu odtokových poměrů v krajině, narušených zemědělskou
velkovýrobou
10. Zajistit důkladnou revitalizaci Skládky Svoboda
11. Areál bývalé Chuchelské skládky zapojit do systému zeleně (s MHMP)
12. Pokročit v Národní síti zdravých měst minimálně do kategorie C
___________________________________________________________________________
G.

Doprava a bezpečnost

PRAVIDLA
1. Zajišťovat kvalitní komunikace (silnice a chodníky)
2. Zlepšovat podmínky hromadné dopravy a chodců
3. Budovat Slivenec i Holyni jako bezbariérové obce
4. Podpora udržitelné dopravy (tramvaj do Holyně a ke Slivenci, pěší doprava,
cyklodoprava)
5. Zvýšovat prostupnost krajiny pomocí nových cest
6. Zlepšovat bezpečnost na komunikacích
7. Vyvářet předpoklady pro zklidnění dopravy
8. Zajišťovat preventivní opatření pro dosažení nízké kriminality
9. Zajišťovat preventivní opatření pro ochranu majetku před přírodními živly
10. Zajišťovat preventivní opatření pro ochranu před zraněním při dopravní nehodě
11. Zajišťovat preventivní opatření pro ochranu před zraněním na sněhu a ledu (silnice
a chodníky)
9

ÚKOLY
1. Komunikace
1.1. Rekonstruovat komunikace po výstavbě kanalizace v tomto pořadí:
ulice K Holyni
ulice U Náhonu
ulice Ke Smíchovu
další ulice
1.2. Opatřit všechny zbylé prašné komunikace pevným povrchem (asfalt, zámková
dlažba)
2. Hromadná doprava a chodci
2.1. optimalizovat rozmístění autobusových zastávek
2.2. usilovat o vznik nových autobusových zastávek, např. na severním konci ulice
K Holyni či u Austisu
2.3. Výstavba a rekonstrukce chodníků, především podél komunikací s frekventovaným
pěším provozem
2.4. Výstavba pěší cesty ze Slivence na konečnou stanici tramvaje v Holyni
2.5. Výstavba parkového mostu, lávky či aspoň chodníku (v první fázi) pro pěší a cyklisty
mezi Slivencem a Barrandovem (ve spolupráci s P 5)
2.6. projekt Pěší Slivenec a Holyně: oprava existujících cest pro pěší, obnova zaniklých
původních cest v krajině v západní části Holyně a v jižní části Slivence (zlepšení
průchodnosti krajiny)
3. Bezpečnost na komunikacích
3.1. Dokončit výstavbu pouličního osvětlení v celé obci
3.2. Realizace přechodů pro pěší tam, kde chybí
3.3. Realizace retardérů tam, kde chybí
4. Bezpečnost v obci
4.1. Instalovat kamerový systém
4.2. Vybudovat novou moderní služebnu Městské policie
Usilovat o další zvýšení počtu strážníků
__________________________________________________________________________
H.

Školství

PRAVIDLA
1. Zajišťovat konkurenceschopnou, moderní a úspěšnou základní školu
2. Podpora kvalitní, pestré výuky, kroužků, sportovních akcí
3. Podpora mateřského centra a aktivity pro předškolní děti
4. Zajišťovat dostatečnou kapacitu školek za přijatelnou cenu pro rodiče
ÚKOLY
1. Dostavba dalších prostor v podkroví historické budovy ZŠ
2. Výstavba energeticky úsporné tělocvičny přístupné veřejnosti
3. Majetkové scelení areálu školy
4. Rekonstrukce nádvoří a úprava dalších ploch v areálu školy
5. Výstavba sportovišť v areálu školy
6. Obnova přístrojového vybavení školní kuchyně
7. Snižování spotřeby energie ve školním areálu
8. Výstavba energeticky úsporné nové školky
___________________________________________________________________________
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I.

Sport a volný čas

PRAVIDLA
1.
Zajišťování kvalitních možností pro sportovní vyžití a volný čas
2.
Využití ploch v obecním majetku pro výstavbu sportovišť
3.
Získávat od developerů další plochy pro sportovní činnost a hřiště
4.
Podpora organizovaného sportu v MČ, podpora a spolupráce s AFK Slivenec,
podpora obnovy Sokola příp. dalších sportovních organizací
5.
Podpora stavby dalších sportovišť na komerční bázi
6.
Podpora cyklistiky, podpora výstavby městských páteřních cyklostezek
ÚKOLY
1. Výstavba dalších sportovišť ve sportovním areálu (multifunkční hřiště, skatepark, in
line dráha, běžecká dráha)
2. Instalace fitness prvků pod širým nebem (tělocvična v přírodě)
3. Vybudování moderního sportoviště typu parku pro teenagery a neorganizovanou
mládež
4. Vybudování dalších dětských hřišť (např. K Dobré vodě, v areálu Řepkové pole,
Mramorka)
5. Výstavba školní tělocvičny, která bude sloužit i veřejnosti
6. Postupná výstavba cyklostezek dle schválené studie
7. Odstraňování bariér, které brání rozvoji cyklistiky (výstavba lávky přes ulici
K Barrandovu u pumpy OMW, výstavba podjezdu směrem k Austisu)

___________________________________________________________________________
J.

Obchody a služby

PRAVIDLA
1. Podpora podnikatelů, aby provozovali služby v městské části (výše podpory je úměrná
přínosu služby pro obyvatele)
2. Rozvoj a podpora dalších služeb
3. Podporovat nabídku nových nebytových prostor v rámci větších stavebních akcí
ÚKOLY
1. Vydávání a aktualizace katalogu místních podnikatelů
2. Pořádání anket a využívání dalších možností analýzy potřeb a požadavků občanů
MČ
3. Nabídka pronájmu nebytových prostor v majetku MČ
4. Vyhledávání nových typů služeb (např.farmářské trhy, biobedýnky)
5. V areálu křížovníků nebo Sliveneckého dvora vytvořit nové centrum obce
6. Vybudování části nebytových prostor v areálu Na Štěpánce
7. Získat do obce lékaře
8. Získat do obce bankomat

___________________________________________________________________________
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K.

Kulturní památky a kultura

PRAVIDLA
1. Obnova a rekonstrukce stávajících kulturních památek a prostorů, dobudování dalších
2. Rozvoj a podpora společenského života v Holyni i ve Slivenci
3. Pokračovat ve spolupráci se spolky, sdruženími, občanskými aktivitami, podporovat
jejich rozvoj a vzrůstající počet
4. Podpora a rozvoj veřejné knihovny a pokračovat v nastoupeném trendu knihovny jako
kulturního středobodu
ÚKOLY
1. Podpora rekonstrukce kostela ve spolupráci s farností
1.1. Obnova zvonů
1.2. Úprava zahrady
1.3. Dokončení opravy fasády
2. Obnova statku křižovníků (ve spolupráci s budoucím vlastníkem)
3. Oprava křížků proti La Festě a na hřbitově
4. Rekonstrukce půdy budovy úřadu pro kulturní a společenské akce
5. Prostory současné školky využít po dostavbě nové mateřské školy pro potřeby
Rodinného centra Pecka, event. dalších organizací pracujících s malými dětmi
6. Vybudovat multifunkční společenské centrum s velkým sálem
7. Pořádat každoroční tradiční akce
8. Pokračovat ve vedení kroniky obce
9. vydávat publikace o historii obce
10. Modernizovat knihovní mobiliář
11. Stále zvyšovat počet knih v knihovně
___________________________________________________________________________
L. Sociální služby
PRAVIDLA
1. Zajišťovat kvalitní nabídku sociálních služeb pro seniory a další potřebné občany
2. Bytový dům čp.462 využívat pro sociální bydlení a byty zvláštního určení (např. pro
učitele)
ÚKOLY
1. Dokončit analýzu potřebnosti služeb v MČ
2. Navázat užší spolupráci s MČ Praha 5 v sociální oblasti
3. Zvýšit nabídku akcí pro seniory (výlety, přednášky.)
4. Výstavba domova pro seniory
5. Dokončit rekonstrukci bytového domu čp. 462
6. Výstavba nájemního bydlení pro mladé rodiny a sociálně potřebné občany
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