
Plnění Strategického plánu rozvoje Městské části Praha – Slivenec 

v letech 2007 – 2011 

 
Městská část Praha – Slivenec přijala Strategický plán svého rozvoje  dne 29. října 2007 

usnesením zastupitelstva městské části číslo 128/8/2007.  Čas prokázal, že se tento nový typ 

programového dokumentu osvědčil. Zároveň se ale po více než třech letech jeho existence 

projevila potřeba jej aktualizovat, neboť  žádný strategický plán není neměnný, naopak musí 

být průběžně porovnáván se skutečností a aktualizován.  

 

 

Strategický plán a Místní agenda 21 

Městská část Praha – Slivenec se v červnu roku 2008  přihlásila svým usnesením číslo 

226/13/2008 do Národní sítě zdravých měst (NSZM). NSZM je součástí celosvětového hnutí, 

které podporuje zkvalitnění veřejné správy a udržitelný rozvoj. Přihlásila se tím v plné míře 

k cíli Místní agendy 21, která zavádí do praxe principy udržitelného rozvoje, propojuje 

ekonomické a sociální aspekty s oblastí životního prostředí a je vytvářena 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.  

Pro MČ Praha – Slivenec ale ani Strategický plán (SP), ani Místní agenda 21 (MA 21) nejsou 

jen politické proklamace, ale důležité nástroje při řízení obce, což znamená, že  k  záměrům a 

prioritám bylo přihlíženo při sestavování rozpočtu obce a programu investičních akcí. Rovněž 

tak připomínky k územnímu plánu a k jeho  změnám vycházely jak  ze SP, tak z cílů MA 21. 

Zastupitelstvo MČ Praha – Slivenec tak  např.  v roce 2008  jednohlasně (!) odsouhlasilo 

návrhy na změny územního plánu, podle nichž by se měly rozlehlé plochy našeho katastru 

změnit na lesy a lesoparky, s cílem zabránit intenzivní suburbanizaci území a zvýšit kvalitu 

života v naší městské části. 

Vedení MČ se v maximální míře snaží zapojovat veřejnost do rozhodování – např. na 

jednáních zastupitelstva má každý občan právo vystoupit se svým názorem, při projektování 

nové podoby centra náměstí jsme zapojili rozsáhle veřejnost do procesu plánování (získali 

jsme na to grant Nadace Partnerství), komunitní plánování se stalo běžným nástrojem života 

obce (komunitní plánování dopravní situace v ulici K Homolce, Višňovka, K Váze, podoba 

nového hřiště v ulici Za Farou, podoba nového sportovního areálu atd.). Náš Úřad městské 

části má zdaleka nejdelší otevírací dobu široko daleko – otevřeno pro veřejnost je každý den 

po celou pracovní dobu.  

12. května 2010 se konalo ve Slivenci  Fórum zdravého města, tedy veřejná diskuse vedení a 

zástupců úřadu se širokou veřejností o společných plánech rozvoje obce.  

Cílem Fóra bylo naformulovat v různých oblastech života obce největší problémy vnímané 

občany a následným hlasováním určit 10 největších problémů obce. Tyto problémy, které 

byly následně ověřeny anketou pro všechny občany, se staly podkladem pro vytvoření 

komunitního „Plánu zdraví a kvality života“ v MČ Praha - Slivenec. 

 

Výsledky hlasování fóra,  tzv. TOP 10P:  

Pořadí Problémy (Fórum zdravého města Praha-Slivenec, 12. 5. 2010) 

1. Slivenec bezpečně – opatření ke zklidnění dopravy 

2.- 3.  Dokončení kanalizace a plynofikace 

2.-3. Opravy ulic 



4.-8. Málo možností pro neorganizované sportovní vyžití 

4.-8. Pečovatelské služby pro seniory 

4.-8. Topení ( kouřící komíny, zápach) v zimě  

4.-8. Protihluková opatření 

4.-8. Nedostatečná práce policie 

9.-10. Úprava návsi pro společenské akce a společenský sál 

9.-10 Bezbariérovost úřadu 

 
Všem těmto problémům věnuje vedení i úřad městské části zvýšenou pozornost. 
 

- Slivenec bezpečně: Snažíme se postupně zklidnit dopravu v naší MČ, mimo jiné ve 

spolupráci s BESIPem a jeho projektem Bezpečné cesty do školy a budováním 

chodníků, přechodů, ostrůvků v komunikacích a dalšími prvky posílit bezpečnost 

především chodců. 
- Plynofikace, kanalizace: Probíhá rozsáhlá výstavba kanalizace a plynu ve Slivenci. 

Většina obyvatel se tak dočká kanalizace i plynu do konce roku 2011. 

- Opravy ulic: Ulice se postupně opravují. V uvedeném období byl položen nový povrch 

v ulicích K Dobré Vodě,  Kotovka, Granátová, K Cikánce, Višňovka a opraveny 

mnohé další. Prioritou je ovšem až dosud výstavba kanalizace, která stav komunikací 

stále zhoršuje, proto lze očekávat, že hlavní část komunikací se bude opravovat 

v období 2012 – 2015. 

- Sportovní vyžití: MČ se snaží přetvořit fotbalový areál v komplexně pojatý sportovní 

areál. V roce 2010 v něm dala vybudovat umělý trávník, který využívají nejen 

fotbalisté, ale i neorganizovaná veřejnost. Procesem komunitního plánování vznikla 

studie využití sportovního areálu, kde by mělo dále být víceúčelové hřiště na míčové 

hry, skatepark a in-line dráha. MČ dále dala vypracovat projekt velké školní 

tělocvičny, která bude sloužit i veřejnosti. Tento projekt má již stavební povolení.  

- Pečovatelské služby pro seniory:  Od roku 2011 se vedení MČ mnohem intenzivněji 

začalo věnovat sociálním otázkám. Navázali jsme  užší spolupráci s novým radním pro 

školství na Praha 5 a se sociálním odborem Prahy 5 a také s Centrem pečovatelských 

služeb Prahy 5. Vytvořili jsme rozsáhlý dotazník, který by měl zjistit potřebnost 

sociálních služeb v naší MČ. Podle výsledků dotazníku budou provedena další 

opatření. 

- Topení v zimě: MČ se snaží přesvědčit občany, aby – pokud už mají kamna na tuhá 

paliva – v nich správným způsobem topili a používali kvalitní palivo. Osvětová 

kampaň probíhá hlavně prostřednictvím Mramoru. Možnosti MČ jsou zde ale velmi 

omezené, protože nemá oprávnění kontrolovat, co lidé spalují ve svých kamnech, a na 

rozdíl od jiných měst Praha zatím nepřijala žádnou vyhlášku zakazující spalování uhlí 

ani dalších tuhých paliv.    

- Protihluková opatření: MČ se podařilo zařadit výstavbu protihlukové zdi v ulici 

K Barrandovu  do celopražského Akčního plánu boje proti hluku. Realizace je ale 

v kompetenci města Prahy, a to zatím na ochranu proti hluku vyčleňuje jen mizivé 

množství finančních prostředků. V současné době se MČ snaží o zvýšení stěn podél 

Pražského okruhu a o postavení zdi podél nájezdové rampy z okruhu na ulici 

K Barrandovu.   

- Práce policie: po usilovných žádostech MČ byl zdvojnásoben počet policistů pro naši 

městskou část. Strážníci více slouží i odpoledne a v noci. 

- Úprava návsi, společenský sál: úprava návsi je součástí celkové regenerace centra, 

která postupně probíhá. Výstavba společenského sálu je běh na delší trať. 



 

 MČ se důsledně snaží o úspory energie a ochranu prostředí ve všech budovách patřících 

městské části (výměna oken v historické budově školy za špaletová trojskla, provedená 

plynofikace a plánované zateplení bytového domu). Nejvýznamnějším realizovanou akcí je 

Nízkoenergetická rekonstrukce a dostavba ZŠ Praha – Slivenec, která proběhla v roce 2009 a 

na kterou městská část získala finance z Operačního programu Praha – Konkurenceschopnost. 

Realizace  je v resortu školství ojedinělá v České republice především svou komplexností a 

uceleným ekologickým řešením (zateplení, výměna oken, zelená střecha, slunolamy, 

zasakování dešťové vody, vzduchotechnika s rekuperací tepla). Na podzim 2010 získala Cenu 

za nejlepší ekologický a energetický projekt roku 2009. 

MČ dala zpracovat projekt nové mateřské školy a tělocvičny v pasivním standardu a prosadila 

na HMP realizaci výstavby školky během roku 2011. Naše Základní a mateřská škola usiluje 

o získání titulu Zdravá základní a mateřská škola a Ekoškola.  

 

MČ úzce spolupracuje s podnikateli i s místními občanskými sdruženími (např. společné 

kulturní akce). Vydali jsem  brožuru se seznamem místních podnikatelů, což byl 

mimochodem jeden z požadavků na Fóru zdravého města. Občanským sdružením poskytuje 

granty a všestranně jim pomáhá (např. pronájem prostor v budově ÚMČ pro Rodinné centrum 

Pecka). 
  

V obci neustále zvyšujeme podíl zeleně - vysazujeme stromy, zakládáme parčíky i drobné 

upravené plochy zeleně. Velmi úspěšnou „obecní“ akcí  se stala v roce 2010 realizace tzv. 

Obecní louky, kde se občané podíleli jak na jejím plánování, tak i na následné realizaci 

(výsadbou stromů a keřů). Občané se zapojili i do sázení stromů a keřů v parčíku v ulici Za 

Farou a do výsadby aleje v ulici U Vápenice. Mnoho akcí na výsadbu zeleně realizujeme ve 

spolupráci s OS Habeš, především každoroční výsadbu stromů v ulici K Cikánce. Velké 

množství stromů se podařilo vysadit v rámci pozemkových úprav v západní  části Slivence, 

kde vzniklo biocentrum a několik velkých alejí. 

  

Pořádáme značné množství společenských a kulturních akcí – snažíme se ze všech stran 

vybudovat ze Slivence a Holyně svébytnou obec, nikoli jen noclehárnu pro Prahu. Akce 

pořádáme ve spolupráci s místními občanskými sdruženími (Rodinné centrum pecka, OS 

Přátelé Slivence). 

  

 

Vyhodnocení plnění  Strategického plánu MČ Praha - Slivenec 
 

Školství  
 

 Vytvoření koncepce sportovně-školního areálu ze stávajícího areálu školy a 

fotbalových hřišť – od společné koncepce sportovně-školního areálu bylo 

z praktických důvodů upuštěno. Byla zpracována podrobná studie využití 

Sportovního areálu Slivenec (a zčásti již realizována). Ve školním areálu byla 

zpracována studie (a posléze projekt) výstavby školky a tělocvičny a projekt 

rekonstrukce nádvoří.  

 Rekonstrukce staré budovy  základní školy – splněno. Historická budova byla 

důkladně rekonstruována v roce 2007 nákladem 5,5 mil.Kč.  

 Přístavba sociálních zařízení a šaten pro tělocvičny staré budovy a veřejné hřiště – 

částečně splněno. Při rekonstrukci historické budovy vznikly 2 WC u tělocvičny, 



které jsou přístupné jak zevnitř ze školy, tak i odděleně zvenku (od hřiště). Jde o 

řešení provizorní, ale vyhovující.  

 Výstavba energeticky úsporné tělocvičny přístupné veřejnosti – byl vytvořen 

projekt a získáno stavební povolení. Pro realizaci zatím chybí finanční prostředky.  

 Výstavba energeticky úsporné nové školky – byl vytvořen projekt a získáno 

stavební povolení. V současné době je vybrán zhotovitel, výstavba začne cca 

v květnu 2011.  

 Energeticky úsporná rekonstrukce a dostavba správního pavilonu a jeho propojení 

s novými pavilony – splněno. Realizace proběhla v roce 2009 za přispění OPPK 

nákladem cca 11 mil. Kč.   

 Majetkové scelení areálu školy – dosud se nezdařilo. Pozemky soukromých 

vlastníků jsou ale nyní řádně pronajaté.   

 Úprava nádvoří a dalších ploch v areálu školy - je vytvořen projekt, ale na realizaci 

zatím chybí finance.  

 Výstavba dětského hřiště v areálu školy – splněno, hřiště vzniklo v roce 2007. 

 Podpora kvalitní, pestré výuky, kroužků, sportovních akcí – průběžně plněno, 

nabídka kroužků stoupá, kvalita výuky se stále zlepšuje. 

 

Sport 
 Dokončení výstavby hřiště v Holyni  - splněno, hřiště dokončeno v roce 2008. 

 Výstavba sportovišť ve školně-sportovním areálu – nová sportoviště postupně 

vznikají  jak ve škole (lezecká stěna), tak i ve sportovním areálu (nové hřiště 

s umělým trávníkem). Ve škole vzniklo i dětské hřiště přístupné veřejnosti.   

 Podpora výstavby hřišť mimo areál  - v roce 2008 vzniklo velké hřiště pro děti 

v ulici Za Farou a postupně též několik herních plácků (Frančíkova, na obecní 

louce). Pro výstavbu hřiště pro větší děti a teenagery chybí vhodné prostory. Za 

okruhem rekonstruovány cesty, které mohou sloužit pro jízdy na in line bruslích a 

cyklisty. 

 Podpora AFK Slivenec – průběžně plněno, AFK každoročně podporován z 

grantových prostředků, v roce 2007(8?) jsme pomohli s rekonstrukcí velkého 

hřiště, v roce 2010 vybudováno nové hřiště s umělkou, rekonstruována přístupová 

komunikace a vytvořeny parkovací plochy.    

 Podpora stavby dalších sportovišť na komerční bázi – ze strany podnikatelů 

neprojeven zájem. Pro sportovní účely se ale mnohem více využívá škola 

(komerční kursy jógy, taiči, pilates, afrického tance aj.)  

 Zpřístupnění školních sportovních zařízení veřejnosti – splněno, obě školní 

sportoviště jsou pro veřejnost přístupná.   

 

 

Obec na první pohled 
 

 Zavedení systému pravidelné očisty ulic a veřejných prostranství – splněno, 

komunikace se pravidelně čistí jak pomocí vlastní techniky, tak pomocí najatých 

úklidových firem. 

 Podpora esteticky hodnotné výstavby – tento bod prakticky nelze splnit, protože 

MČ nemá žádné reálné pravomoci na ovlivnění kvality výstavby. 

 Regenerace center Slivence i Holyně – v Holyni kompletně splněno – opravena 

kaplička, parkově upraveno celé centrum Holyně. Ve Slivenci splněno částečně. Je 

vypracován podrobný projekt regenerace centra, ale zatím jsou z důvodu 



nedostatku finančních prostředků hotovy jen dvě první etapy (před cukrárnou a 

před kostelem) 

 Vybavení MČ esteticky hodnotným mobiliářem (lavičky, koše, květiny) – částečně 

splněno, mobiliář se postupně doplňuje. 

 Výstavba dětských hřišť – do majetku MČ převzato hřiště ve Višňovce, 

vybudováno hřiště ve škole, hřiště Za Farou, plácek Frančíkova a plácek Obecní 

louka, regenerováno a dostavěno hřiště u hasičárny v Holyni   

 posílení bezpečnosti MČ – posílení v oblasti dopravy (výstavba chodníků, 

instalace značek, bezpečnostních zrcadel apod.), ve spolupráci s BESIP 

přebudována křižovatka K Homolce – K Lochkovu. Další akce se připravují 

v rámci projektu Bezpečné cesty do školy. Získání druhého městského strážníka 

pro naši MČ, častější hlídky večer a v noci. Spolupráce se státní policií je naproti 

tomu mizivá.  

 údržba MČ vlastními silami (nákup potřebné techniky) – postupně se plní. 

Nakoupena multikára, multifunkční traktor a příslušenstvím pro zimní i letní 

údržbu, fréza, nádrž a čerpadlo na zalévání a další. Vybavení dosud není 

dostatečné a bude nutné ho ještě dokoupit. Najati dva pracovníci na úklid a údržbu 

obce.  

 esteticky řešit stání pro kontejnery na odpad – zatím neřešeno. 

 oprava hřbitovní zdi – opravováno  v letech 2008, 2010, 2011 (vnější ohradní zeď i 

vnitřní zídky). Opravy budou pokračovat i v dalších letech. 

 

 

Nabídka služeb 
 

 Podpora  prodejen potravin, drogerie, dalšího běžného zboží a služeb (po výstavbě 

nové školky v areálu současné školky vytvořit centrum služeb a obchodu) – v obci 

vznikla kavárna a cukrárna. Síť obchodů se zatím nepodařilo rozšířit. Prodloužení 

otvírací doby pošty.  

 Vybudovat Dům pro seniory  - zatím neřešeno, dlouhodobější výhled. 

 V areálu křižovníků vytvořit nové centrum obce – s majetkem zatím nelze 

nakládat, protože stále nejsou vyřešeny církevní restituce.  

 

 

Zeleň  
 

 Příprava generelu zeleně v obci, následná výsadba stromořadí ve stávajícím 

zastavěném území i mimo něj – generel zatím neřešen. Vysázena stromořadí 

v ulici K Cikánce, v ulici U Vápenice a za okruhem v rámci pozemkových úprav 

rozsáhlé aleje podél cest VC2, HC2 a HC3.  

 Vytvoření uceleného systému revitalizace a odborné údržby veřejné zeleně – 

stromy odborně ošetřeny pracovníky speciálních firem, o zeleň pečuje najatá 

zahradnická firma. Komplexně regenerována zeleň v okolí kaple v Holyni. 

Postupné vytváření drobných zelených upravených ploch (např. u květinářství, 

kolem pomníku v Holyni, v ulici Za Farou, na křižovatce ulic K Homolce a 

K Lochkovu, u Pyramidy, v Granátové, na konci ulice K Cikánce atd.)  

 Získávání dalších ploch zeleně jednáním s podnikateli a v rámci pozemkových 

úprav – vysázeno rozlehlé biocentrum s plochou 30 000 m2??? za okruhem, od 

Central Groupu získán park v ulici Za Farou, který byl osázen občany s využitím 



peněz z grantu. Z dalšího grantu byla vytvořena Obecní louka, osetá květnatou 

směsí a osázená stromy a keři. 

 Úprava zelených prostranství v centru Slivence a Holyně – v Holyni splněno, ve 

Slivenci jen částečně (nelze upravovat zeleň, dokud nejsou hotové změny tras 

komunikací).   

 Výsadba biokoridorů na jižním okraji Přídola a na Habeši – je připraveno a těsně 

před výsadbou. 

 

Údržba a rozvoj vodovodní a stokové sítě, hospodaření s dešťovými vodami 
 

 Posílení kapacity vodovodní sítě z východu, propojení do systému – vodovod byl  

posílen nejen z východu (z barrandovského vodojemu), ale i ze západu (z 

vodojemu Ovčín). Podařilo se tedy vyřešit letitý problém v zásobování vodou. 

Zokruhování bude provedeno v létě 2011. 

 Dořešení všech majetkoprávních otázek – nedořešeno, naopak se díky digitalizaci 

katastru objevilo mnoho nových pozemků v soukromém majetku, duplicitní 

vlastnictví a další negativní jevy. 

 Dobudování stokové sítě ve Slivenci – komplexní rekonstrukce a výstavba sítí 

proběhla v ulici Ke Smíchovu. Splaškové kanalizace se dočkala celá oblast severně 

od ulice Ke Smíchovu. V roce 2011 se kanalizace buduje i v dalších částech 

Slivence, takže koncem roku 2011 bude mít splaškovou kanalizaci již většina 

obyvatel. 

 Budování dešťové kanalizace v hlavních komunikacích - v ulici Ke Smíchovu byla 

položena dešťová kanalizace od východního okraje až po Křenkov. 

 Místní využití neznečištěných dešťových vod – zatím neřešeno. 

 

 

Kvalitní místní komunikace 
 

 Rekonstrukce komunikací – postupně probíhá (Višnovka, Kotovka, K Dobré 

Vodě, Do Chuchle, severní část ulice Za Farou, ulice K Cikánce, Granátová…)  

 Vyasfaltování prašných komunikací – probíhá (Prašanda, K Dobré Vodě, cesta ve 

sportovním areálu, Višňovka aj.) 

 Obnova autobusových zastávek – probíhá. Zatím obnovena zastávka před kaplí 

v Holyni a u drogerie. Zcela nová zastávka instalována před cukrárnu. Opravena je 

zastávka Opálová. 

 

 

Příznivé a bezpečné podmínky pro pěší a cyklisty 
 

 Maximální zklidnění dopravy – zklidňování postupně probíhá. Vznik mnoha 

nových přechodů, komplexní zklidnění ulice K Homolce, připravuje se zpomalení 

na křižovatce Ke Smíchovu – Na Křenkově, osazení zpomalovacích prahů na 

Prašandě, vznik pěší zóny v Granátové, instalace značek snižujících rychlost. 

 Realizace přechodů a retardérů pro pěší tam, kde chybí – 3 bezbariérové přechody 

zřízeny na ulici K Lochkovu,  dále 2 přechody v ulici K Homolce, K Cikánce… 

Retardéry na Prašandě, v Granátové… 

 Výstavba a rekonstrukce chodníků, především podél komunikací 

s frekventovaným pěším provozem – probíhá - chodník mezi drogerií a 



květinářstvím, chodníky před cukrárnou a kostelem, nový chodník u zastávky Za 

Farou, v zatáčce ulice K Homolce, mezi restaurací Pyramida a ulicí Do Chuchle, u 

zastávky Frančíkova atd. 

 Dokončení výstavby pouličního osvětlení v celé obci – akce je zahájena, 

v současné době probíhá projektová  příprava několika úseků. V ulici Ke Smrčině 

požádáno o stavební povolení.   

 Výstavba parkového mostu pro pěší a cyklisty mezi Slivencem a Barrandovem (ve 

spolupráci s P 5) – prověřovány možnosti získat peníze z fondů EU, ale most zatím 

neprůchodný z finančních důvodů. Nyní probíhají jednání s Prahou 5 o výstavbě 

chodníku mezi zastávkou autobusu Smaragdová a Werichovou a o větší 

dostupnosti podchodu pro kočárky a vozíčkáře. 

 vytvoření koncepce a postupná výstavba cyklostezek – koncepce vytvořena. 

Podařilo se část z ní vtělit do celopražské sítě cyklostezek. Slivencem prochází 

několik značených cyklotras. Je vytvořen projet cyklostezky Řeporyje - Slivenec 

s podjezdem pod ulicí K Barrandovu, ale z finančních důvodů nebyl realizován. 

V lokalitě za okruhem vznikla cesta VC2 a byly rekonstruovány další cesty, které 

vzhledem k vyloučení automobilové dopravy slouží jako cyklostezky.   

 výstavba pěší cesty ze Slivence na konečnou stanici tramvaje v Holyni, propojení 

obou částí podchodem – podchod opraven, ale vzhledem ke zpoždění při realizaci 

tramvaje zatím neřešeno. 

 
 

Majetkové vypořádání 
 Majetkové vypořádání většiny sporných pozemků, vyrovnání s restituenty – 

vypořádáno velké množství pozemků. MČ získala do majetku několik komunikací 

a další pozemky, ale naopak některé pozemky získaly soukromé majitele a bude je 

nutno řešit. U pozemků v areálu školy a u jedné komunikace uzavřena nájemní 

smlouva. 

 Navrácení historického majetku obce (obnova starých cest apod.) – některé 

pozemky navráceny, o další je požádáno. 

 Aktivní podíl na majetkovém vyrovnání státu a církví – vedení MČ  aktivně 

komunikuje se Svazem měst a obcí, se svazem obcí postižených nevyřešením 

církevních restitucí i s křižovníky, ale řešení je mimo kompetenci MČ.  

 

 

Kulturní památky 
 Obnova kaple v Holyni – dokončeno, kaple byla opravena v roce 2007, okolí 

upraveno v roce 2008.Využívá se jako výstavní síň.    

 Podpora rekonstrukce kostela – MČ pravidelně podává granty na opravu kostela a 

ve spolupráci s církví se podílí na zajištění oprav, na které té finančně přispívá. 

Zatím opravena ohradní zeď zvenčí i zevnitř a instalováno temperování kostela. 

 Obnova statku křižovníků (ve spolupráci s řádem) – jednání s Pozemkovým 

fondem, zatím pouze oprava střechy, je připravena oprava oken. 

 

 

 

Kultura 
 Podpora bohatého společenského života  v Holyni i ve Slivenci – MČ společenský 

život nejen podporuje, ale je i jeho hlavním hybatelem. Podporu dostávají i 



sdružení a jednotlivci, kteří se akcím chtějí věnovat.  Podařilo se vytvořit systém 

akcí, které jsou mezi veřejností stále populárnější - např. vánoční a velikonoční 

jarmark, Slivenecké letnice, Slivenecký burčák, Svatojánská pouť v Holyni, 

cestopisné besedy, vzdělávací přednášky, kursy internetu pro seniory, koncerty v 

kostele, rozsvěcení vánočních stromů, autorská čtení s předními spisovateli, 

divadelní představení atd.  

 Podpora kulturní identity obce, obnova tradičních akcí a rituálů – v roce 2009 

vydána obsáhlá publikace Kniha o Slivenci a Holyni, na které se podílelo obrovské 

množství místních občanů. Obnovena tradice masopustů a Svatojánských poutí. I 

nově vytvořené tradice přispívají k posílení kulturní identity.  

 Spolupráce se spolky, sdruženími, občanskými aktivitami – aktivní spolupráce se 

Sdružením Habeš, Přátelé Slivence, Rodinným centrem Pecka, OS Na Kraji, 

Gama.  MČ iniciovala vznik Klubu seniorů a Obecního divadýlka Knoflík. 

 Výstavba prostor pro činnost spolků a sdružení – v přízemí budovy úřadu uvolněna 

místnost pro nově založený Klub Švestka. Zatím ji využívá  RC Pecka a  Knoflík. 

 

 

 

 

Zajištění finančních zdrojů 
 

 Získávání  zdrojů z MHMP – kromě běžných provozních dotací získává MČ 

z MHMP prostředky z účelových investičních dotací (na rekonstrukci historické 

budovy školy, kaple, hřbitova, centra apod.) a z grantů (na hřiště, sportoviště či 

opravu kostela). Další peníze investuje přímo MHMP prostřednictvím odboru 

městského investora (výstavba kanalizace,výstavba školky, osvětlení), TSK 

(opravy hlavních komunikací), či BESIPu (zklidňování dopravy).  

 Systematické podávání grantů a dotací – dotace a granty jsou podávány na vše, co 

je v našich podmínkách reálné.   

 Systematická  příprava projektů financovatelných ze zdrojů EU a z norských fondů 

– ze zdrojů EU (OPPK) rekonstruován správní pavilon školy. Dvakrát podána 

žádost na rekonstrukci centra, ale neúspěšně (projekt zcela nevyhovuje 

požadovaným kritériím). HMP z OPŽP provedlo doprůzkum Chuchelské skládky. 

Možností pro Prahu je ale velmi málo. Norské fondy se neukázaly jako reálný 

zdroj financí. 

 Důsledné vymáhání  místních poplatků, věcných břemen, evidence plateb za 

pronájem majetku a vymáhání pohledávek – vymáháno i s využitím právních 

služeb (1 provedená exekuce, 1 probíhající exekuční řízení, v ostatních případech 

dosaženo smírného řešení a vymožení financí)  

 Finanční participace developerů na rozvoji obce – od developerů získány jak 

finanční prostředky, tak služby (výstavba chodníku, rekonstrukce komunikace 

apod.). Prostředky jsou ale relativně velmi malé vzhledem k negativům, které 

developerská činnost přináší.   

 Sponzorské dary – velká úspěšnost, celkem získáno několik milionů Kč (největší 

dary od firem ČEPS (800 000 Kč v roce 2009, 2x 200 000 Kč) a ČEZ (500 000 Kč 

v roce 2011 a 150 000 Kč). 

 

 



Dobře řízená obec 
 

 Optimalizace struktury úřadu, zjednodušení a zpružnění administrativních procesů, 

kvalitní personální obsazení – částečně splněno, úřad reorganizován, daleko vyšší 

efektivita. Úřad podstatně více otevřen pro veřejnost (dříve dvakrát týdně, nyní 

denně), zaveden Czechpoint. Zjednodušení administrativních procesů nezáleží 

ovšem jen na MČ Praha – Slivenec, mnoho úkolů (často zcela zbytečných) musí 

plnit kvůli požadavkům z MHMP či různých ministerstev.   

 Otevřená a pravidelná komunikace s občany prostřednictvím časopisu, internetu a 

setkání se zastupiteli – splněno. Slivenecký mramor je nyní mnohem obsažnější, 

vychází 6 x ročně (dříve 4x), informace jsou i na webu a kdo chce, může se 

přihlásit i k odběru zpráv e-mailem. Setkání se zastupiteli probíhají po každém 

zasedání (6x ročně), setkání se starostkou ještě častěji.  

 Zavedení uceleného systému kontrolních mechanismů – zaveden vnitřní systém 

kontroly. 

 

 

Vznik mikroregionu Praha Jihozápad 
 

 Vznik mikroregionu Praha Jihozápad – zatím ani nezahájeno jednání 

 Příprava společných projektů financovatelných ze zdrojů EU – zatím nesplněno 

 Příprava strategického plánu rozvoje mikroregionu – zatím nesplněno 

 

 

Naplňování Agendy 21 
 

 Dbát o udržitelný rozvoj MČ – průběžně plněno 

 Přihlásit se k projektu Zdravé město – splněno, dosažena kategorie D 

 Minimalizovat spotřebu energie ve veřejných budovách (nové budovy stavět jako 

nízkoenergetické, u stávajících snížit tepelné ztráty) – průběžně plněno, viz 

kapitola Strategický plán a MA21 

 Podporovat rozvoj obnovitelných zdrojů energie – zatím nesplněno 

 Zvýšit podíl zeleně (nové plochy zeleně, biokoridory) – průběžně plněno, viz 

kapitola Strategický plán a MA21 

 Podpora udržitelné dopravy (tramvaj do Holyně a ke Slivenci, pěší doprava, 

cyklodoprava) ) – průběžně plněno, viz kapitola Strategický plán a MA21. 

Tramvaj neřešena, protože její říprava má velké zpoždění.  

 Zvýšit prostupnost krajiny pomocí nových cest – průběžně plněno, vznikla nová 

velká cesta VC2 za okruhem, další cesty jsou neprojektovány.  

 Naplňování Aarhuské úmluvy účastí veřejnosti na plánovacích procesech – plněno. 

Komunitní plánování se stalo běžnou součástí plánování.  

 

 

 


