
Programové prohlášení 

 

Volební strany sdružené v Koalici, jmenovitě Občanská demokratická strana, Piráti a občané 

z Prahy 1, Naše PRAHA 1 - ANO 2011, Staroměstská lípa – sdružení občanů a přátel Starého 

Města a Josefova v Praze, TOP 09 a REZIDENTI 1 se po pečlivém studiu vzájemného průniku 

programů přihlašují k tomuto společnému Programovému prohlášení. 

Členové Koalice, vědomi si své zodpovědnosti zvolených zastupitelů MČ Praha 1, budou 

usilovat o rozkvět městské části ku prospěchu všech jejích občanů. Cesty k tomu vedoucí si 

definují v jednotlivých oblastech takto: 

 

Finance 

Rozpočet je nejdůležitějším strategickým dokumentem, který stanovuje priority vedení 

městské části a koordinuje její fungování. Jeho precizní příprava, průběžná kontrola plnění, 

transparentní hospodaření a účelné nakládání s finančními prostředky jsou pro chod městské 

části klíčové. 

V oblasti financí stanovujeme následující priority: 

• budeme provádět průběžnou analýzu výdajů s důrazem na omezování těch běžných 

výdajů, které nejsou efektivní a nepřinášejí obyvatelům dostatečnou přidanou hodnotu 

• provedeme optimalizaci výnosů a nákladů ze zdaňované činnosti 

• rozpočet sestavíme tak, aby se plánované výdaje v daném roce maximálně přiblížily 

jejich reálnému čerpání a potřebám městské části 

• naším cílem je sestavovat rozpočet městské části tak, aby se co nejvíce blížil reálné 

skutečnosti a sloužil jako klíčový strategický dokument. Z toho důvodu zařadíme do 

rozpočtu jen investiční projekty, které je reálné v daném roce uskutečnit či jejich 

realizaci v daném roce započít  

• budeme klást důraz na efektivní čerpání finančních prostředků z fondů a dotací 

• průběžné informace o hospodaření městské části budeme zveřejňovat prostřednictvím 

veřejně dostupné webové aplikace „Rozklikávací rozpočet“. Budeme klást důraz na 

aktuálnost, šíři a přehlednost dat  

• zaměříme se na hledání úspor v rámci výdajů na energie a spotřebu 



• zahájíme aktivní zapojování veřejnosti do projektů formou námětů a následné realizace 

prostřednictvím Participativního rozpočtu  

• při sestavování rozpočtu budeme i nadále upřednostňovat využití finančních 

prostředků našetřených z minulých let na investice 

• budeme usilovat o zvýšení na straně příjmů od hl.m. Prahy v oblasti příspěvku na 

fungování nemocnice Na Františku a příspěvku z ubytovacích kapacit.  

 

 

Majetek 

Nakládání s majetkem je důležitou činností městské části. Příjmy z ekonomické činnosti jsou 

generovány především z pronájmu nemovitého majetku a dovolují Praze 1 naplňovat potřeby 

při poskytování služeb jejím obyvatelům. Díky majetku městské části můžeme realizovat i 

bytovou politiku či zajistit lokální potřebu ochodů a služeb. Bez těchto příjmů by nebylo možné 

dlouhodobě sestavovat vyrovnaný rozpočet městské části, zvláště s dopadem na výši 

provozních výdajů. 

V oblasti majetku stanovujeme následující priority: 

• stanovíme jasné a transparentní postupy pro nakládání s majetkem městské části 

• provedeme komplexní audit nemovitého majetku města a jeho pasportizaci, soupis 

veškerého svěřeného majetku MČ Praha 1 pak v přehledné podobě zveřejníme on-line 

na webových stránkách Prahy 1 v oblasti bytové politiky budeme usilovat o zajištění 

kvalitního bydlení a podporu dlouhodobých rezidentů Prahy 1, i o zachování 

domovního fondu městské části v dostatečném rozsahu. Stanovíme novou bytovou 

koncepci Prahy 1. Naší vizí je dostupnost cenově přijatelného důstojného bydlení pro 

všechny skupiny obyvatel Prahy 1.  

• vytvoříme plán výstavby nových bytů, a to z volných půdních prostor, z dlouhodobých 

prázdných nebytových jednotek a z prostor v prázdných domech. Chceme, aby se 

historické objekty rekonstruovaly citlivě s důrazem na jejich architektonickou hodnotu  

• zajistíme, aby se obecní byty přidělovaly na základě předvídatelných, průhledných a 

srozumitelných pravidel 

• budeme realizovat kontroly řádného užívání bytů oprávněnými nájemci a důrazně se 

vymezovat proti nepovolenému poskytování ubytovacích služeb, přepronájmům bytů, 

narušování dobrých sousedských vztahů a ničení majetku v domech městské části  



• obnovíme projekt startovacích bytů pro mladé 

• zajistíme pronájmy bytů pro vybrané profese, které jsou zásadní pro fungování 

městské části, jako jsou pedagogické, zdravotnické, sociální, policejní, strážnické či 

úřednické 

• budeme aktivně postupovat v případě neplatičů a osob užívajících obecní prostory v 

rozporu s nájemními smlouvami a s právními předpisy ČR 

• zahájíme diskusi nad budoucí změnou využití současných hotelů umístěných v 

obecních prostorách tak, aby v těchto klidových zónách mohly vznikat malometrážní 

byty 

• budeme se starat o majetek Prahy 1 s péčí řádného hospodáře a s cílem zvýšit výnosy 

z tohoto majetku 

• budeme dbát o naplňování smluvních podmínek a právních předpisů u stávajících 

pronájmů 

• na základě analýzy občanské vybavenosti budeme upřednostňovat zájmy obyvatel 

naší městské části a zvýhodníme nájemce poskytující lokálně potřebné služby či 

obchody 

• nebytové prostory ponecháme v majetku Prahy 1. U prázdných prostor nastavíme 

koncepci jejich využití a oprav. Při opravách budeme klást důraz na hospodárnost, 

efektivnost a účelnost a také užitečnost a udržitelnost jejich úprav a následných 

pronájmů. Prostory vyžadující komplikovanou rekonstrukci nabídneme nejdříve k 

pronájmu. Nájemné bude po realizaci úprav nájemcem až do výše odsouhlasené ceny 

odpuštěno 

• vytvoříme koncepci, která stanoví srozumitelná transparentní pravidla pro pronájem 

nebytových prostor na všech úrovních pro realizaci schválených záměrů a vyhlašování 

výběrových řízení (při prodlužování stávajících nájemních smluv, při uzavírání nových 

smluv, při jejich převodu na jinou fyzickou nebo právnickou osobu apod.) 

• na základě aktuálně schválených záměrů a vyhlášených výběrových řízení zveřejníme, 

a to na speciální webové stránce Prahy 1, aktuální informace z Úřední desky Prahy 1 

týkající se nabízených prostor. Zpřehledníme tak současnou prezentaci pro zájemce a 

potenciální nájemce, která by je měla motivovat, aby se ucházeli o nabízené prostory. 

• připravíme transparentní výběrové řízení na pronájem paláce Žofín 

• prostory se budou pronajímat primárně ke zkolaudovaným účelům 



• vytvoříme nový webový portál pro spolupráci s jednotlivými SVJ na Praze 1. Tento 

portál bude obsahovat informace pro SVJ, metodickou pomoc, kontaktní údaje na  

zástupce úřadu městské části, zabezpečenou zónu pro jednotlivé nájemce městské 

části s přehledem plateb, s vyúčtováním a s přehledem dlužných částek za jednotlivé 

jednotky. Pro uživatele obecních bytů bude možné zadat požadavek na opravu, zaslat 

žádost o změnu některých údajů (kontaktní informace, počet osob v bytě, výše záloh), 

vyžádat si některé údaje o bytě či placení nájemného 

•  budeme klást důraz na kvalitní odbornou přípravu oprav a na stavební a technický 

dozor při rekonstrukcích obecního majetku 

• v omezené míře zachováme dotační program na opravu domovního fondu. Tento 

dotační program se bude týkat jen vnějšího pláště budovy, a to včetně oken 

• zpracujeme koncepci nakládání se zbytkovým majetkem MČ Praha 1 

• budeme vystupovat proti dalšímu rozprodávání obecních bytů. Po pečlivé analýze 

podpoříme jen ty prodeje bytů, kde se při realizaci prodeje v minulosti stala 

nespravedlnost, a to za cenu obvyklou. To vše za podmínky předkupního práva 

budoucí zpětné koupě bytu ve prospěch Prahy 1 za prodejní cenu navýšenou o inflaci 

v případě prodeje. 

 

Inventarizace a koordinace staveb v městské části 

• provedeme inventuru vydaných správních rozhodnutí v právní moci, a to v právní moci 

územního rozhodnutí a stavebního povolení i od speciálních stavebních úřadů dle  

druhu stavby (byty, administrativa, doprava), dle stavebníka (MČP1, HMP nebo jím 

zřízené organizace), dle místa, dle zhotovitele, dle termínu platnosti, které jsou již v 

realizaci a mají plánovaný termín dokončení, u kterých probíhá změna stavby před 

dokončením spočívající i ve změně v termínu dokončení, jsou v právní moci s daným 

termínem zahájení a termínem dokončení, ale stavební práce dosud nezačaly 

• provedeme inventuru plánovaných akcí v OTMS se specifikací, kolik plánuje OI MČP1 

pro rok 2023 s ohledem na stav přípravy projektových prací a veřejnoprávního 

projednání  

• Pro zajištění lepší informovanosti vedení radnice vytvoříme nový informační systém 

výše jmenované monitorující. 

Informační systém má za cíl propojit různé číselné identifikační kódy investičních a 

údržbových akcí z účetnictví MČP1 s čj. pod kterým jsou žádosti MČP1 na SU 

evidovány tak, aby byl zajištěn interaktivní přístup k informacím o objektu dle 



společného klíče; technicky bude zvolen vhodný jednotící prvek, např. jednotné 

adresní místo dle ČSU, k němuž budou připojeny dostupné informace majetkového, 

finančního a správního charakteru, doposud shromažďované, pořizované, 

zpracovávané, evidované  archivované v různých databázích a softwarech na MČP1. 

 

 

Obchod a služby 

Obchod a služby mají v první řadě zajišťovat občanskou vybavenost městské části tak, aby 

každodenní život našich občanů nebyl omezován nedostatkem základních služeb a zboží. 

Nabídka služeb a zboží pro návštěvníky městské části pak svou formou nesmí rezidenty 

limitovat či dokonce obtěžovat. 

• tržní řád – budeme prosazovat vznik jasných pravidel mezi MHMP a městskou částí 

Praha 1 o restauračních zahrádkách a prodeji mimo kamennou provozovnu, včetně 

procesních pravidel o nepřehlasovatelnosti městské části, a veřejnou digitalizaci 

tržního řádu 

• v příloze tržního řádu budeme požadovat uvedení všech restauračních zahrádek na 

území Prahy 1 

• vytvoříme jasná pravidla pro restaurační zahrádky, zavazující provozovatele 

k řádnému užívání (např. s podmínkou 3x a dost), ale poskytující při neporušování 

závazků jasnou podnikatelskou perspektivu (např. pronájem zahrádky 5+5+5). 

• Restaurační zahrádka musí vhodně veřejný prostor doplňovat, a ne si jej usurpovat; 

provozovatelům poskytneme součinnost s cílem dosažení harmonického zapojení 

mobiliáře restauračních zahrádek do veřejného prostoru 

• Budeme podporovat pořádaní farmářských trhů  

• Podpoříme BIO, fair trade, ekologickou drogerii, obchody s dětským zbožím, s 

veganskou a zdravou stravou.  

• Zadáme analýzu konkrétní potřebnosti obchodů a služeb pro rezidenty v dané oblasti. 

Na základě této analýzy bude provedena participace veřejnosti s cílem zjistit skutečný 

zájem občanů o konkrétní segment občanské vybavenosti. Obec pak zohlední tento 

zájem při nabízení uvolněného nebytového prostoru.  

• při obsazování hůře využitelných nebo dlouhodobě obtížně pronajatelných nebytových 

prostor oslovíme s možností využití neziskové organizace, sociální účely, spolky a 

preferované živnostenské profese 



• koncepce využití Havelské ulice bude participována s občany 

• v koordinaci s magistrátem podpoříme obnovu Staroměstské tržnice 

• v časopise P1 budou propagováni obchodníci, a to včetně jejich pravidelného 

oceňování  

• realizujeme vizuální ocenění kvality přímo na prodejně s cílem větší informovanosti 

občanů 

• rozšíříme katalog obchodů a služeb o další kategorie a nebytové prostory nejen v 

majetku MČ Praha 1 a budeme jej pravidelně aktualizovat  

• budeme podporovat malé provozovny s nejrůznějším sortimentem zaměřeným na 

lokální a českou produkci 

• v nájemních prostorách Prahy 1 budeme upřednostňovat obchody, které jsou nezbytné 

pro občanskou vybavenost  

• budeme podporovat prodej produktů neziskových organizací a chráněných dílen 

• budeme usilovat o větší provázanost MHMP a MMR ČR s MČ Praha 1 v oblasti 

turistického ruchu (např. nabídkou členství jejich zástupců v komisích RMČ P1) s cílem 

propagace Prahy a zejména Prahy 1 jako místa „nealkoholového turismu“ (nikoli 

stag/hen parties, pub crawl turismus apod.) 

• budeme usilovat o omezení negativních jevů turismu na Praze 1 nástroji, které 

umožňuje tržní řád  

• otevřeme jednání s provozovateli večerek ohledně úpravy sortimentu dle požadavků 

místních občanů 

• budeme koordinovat přístup k podnikatelům provozujícím službu občanské 

vybavenosti, kteří nejsou v pronajatém nebytovém prostoru MČ Prahy 1 

• v případě potřeby budeme pomáhat obchodníkům nejen v prostorách městské části 

využitím systému corrency, ověřeným nástrojem pro distribuci veřejné podpory 

 

 

Bezpečnost a veřejný pořádek 

Městská část Praha 1 je jako centrum metropole silně zatížena negativními vlivy jak 

extenzivního turismu, tak i koncentrací firem a úřadů. Považujeme za zásadní, aby občané 



Prahy 1 nebyli tímto omezováni a obtěžováni. Za tím účelem hodláme využívat v maximální 

možné míře technické i personální možnosti městské části, dále je zlepšovat a rozšiřovat. 

Inteligentní bezpečnost 

• zavedeme monitorovací a bezpečnostní systémy pro ochranu majetku a občanů ve 

městě, včetně požární signalizace a monitoringu životního prostředí 

• zavedeme informační systémy pro ochranu a monitoring vážně nemocných a 

zdravotně postižených občanů 

• Pomocí telematických prvků snížíme zatížení dopravy centra, v první řadě u 

zásobování – City logistika 

• Rozšíříme inteligentní a bezpečné přechody, a to zapojením do programů TSK v části 

kooperativních systémů 

• V souladu s bezpečnostní a dopravní strategií budeme pokračovat v rozvoji 

bezpečnostních prvků umožňujících regulaci dopravy 

• Budeme pokračovat v implementaci dalších prvků MKS na základě doporučení a 

požadavků MP, PČR 

• Budeme podporovat monitoring veřejných ploch moderními prvky z pohledu čistoty 

ovzduší a hluku 

Zajišťování bezpečnosti a pořádku lidskými zdroji 

• Iniciujeme vznik speciální složky městské policie, která bude řešit výhradně 

problematiku veřejného pořádku v noci (obdoba speciálních útvarů Policie ČR). Na 

nákladech spojených se vznikem a provozem této složky se bude Praha 1 podílet, 

pokud se k tomu nepřihlásí MHMP. Náklady budou tvořit odměny k platům speciálních 

strážníků, jejich vybavení, trénink, školení a v neposlední řadě Praha 1 také poskytne 

byty do spolubydlení, čímž bude služba u této elitní složky atraktivnější a snáze se tak 

nalákají nové kvalitní zájemci z celé země. K tomu bude nutné objednat a uhradit 

rozsáhlou celostátní kampaň. 

Tito elitní strážníci budou speciálně vycvičení a vyškolení, aby byli schopni i ve 

významné převaze opilých turistů zasáhnout a zjednat pořádek - budou vyškolení jako 

policisté, kteří běžně zasahují na demonstracích a na fotbalových zápasech. Budou 

umět zpacifikovat ty, kteří neuposlechnou jejich příkazů i v angličtině. 

• Stávající strážníci nebudou muset v takové míře držet noční směny, takže je bude více 

vidět ve dne v ulicích, kde budou postihovat běžné každodenní přestupky – jízdu na 

koloběžce po chodníku, špatné parkování, či znečišťování ulic. 



• Zřídíme linku pro hlášení rušení (nejen) nočního klidu, kterou bude zajišťovat přímo 

MČP1. Hlásit rušení nočního klidu bude možné také přes komunikátor aplikace „portálu 

občana P1“ bez volání, přičemž koordinátor by s občanem chatoval. Občan by mohl 

zaslat i video pořízené svým telefonem jako důkaz. Díky snadné komunikaci 

koordinátora a občana přes aplikaci by došlo i ke snazší a rychlejší identifikaci místa 

hluku. Koordinátor bude v kontaktu s městskou policií, předá požadavky k vyřešení a 

také bude komunikovat se zasahujícími strážníky a občanem. Tento systém přinese 

proklientský způsob komunikace s občany a současně přinese radnici důležitá data 

týkající se nahlášených problémů a jejich řešení. Bude tak možné na základě analýzy 

dat vyhodnocovat účinnost opatření a sledovat vývoj problematiky.  

• Pro pomoc občanům s řešením jejich sousedských problémů jako je hluk či zápach 

z blízké restaurace, hluční sousedé atd. zavedeme funkci Obecního mediátora. 

Mediátor na základě nahlášeného problému kontaktuje rezidenty z okolí, zjistí, zda i 

jim nahlášená záležitost vadí a zahájí jednání s provozovatelem, resp. s nájemcem, 

resp. s vlastníkem nemovitosti s tím, že dochází k problematickému jednání, v jehož 

důsledku dochází k omezování sousedů. Smírnou cestou se pokusí danou věc vyřešit. 

Pokud nepůjde situaci řešit smírnou cestou, kontaktuje příslušné státní úřady a 

městskou policii pro vytvoření nátlaku na vyřešení situace. Tím pomůže postiženým 

občanům věc vyřešit smírně bez primárního aktivování represivní složky – městská 

policie. 

• Budeme prosazovat změnu legislativy s cílem zákazu prodeje alkoholu v maloobchodě 

po 22. hodině. 

• Ve spolupráci s neziskovým sektorem vytvoříme tým terénních pracovníků pro práci s 

lidmi na ulici sestavený ze zkušených sociálních pracovníků a z vybraných lidí bez 

domova a drogově závislých osob z ulice. Terénní pracovníci budou mít své vymezené 

území, kde budou pomáhat těmto lidem čerpat služby pro ně určené a strážníkům 

pomohou zajistit veřejný pořádek. Jen lidi z ulice znají dobře lidi z ulice. Dokážou své 

známé a přátele přesvědčit, aby využili nabídek sociální pomoci, aby se nechovali 

nevhodně a aby udržovali pořádek. 

• Aktivně se hlásíme k řešení problematiky okrádání turistů a obcházení či porušování 

zákonů souvisejících s turistickým ruchem. Jedná se např. o tzv. ruličkáře, nelegální 

nabízení průvodcovských služeb a projížděk "historickými" vozy, týrání zvířat na ulici, 

nelegální taxi štafl v Karlově ulici atd. Stane se to vedlejším úkolem speciálního týmu 

městské policie, nebo bude najata detektivní kancelář, která bude systematicky sbírat 

důkazy proti pachatelům. 

• K řešení oblasti bezpečnosti vznikne oddělení zařazené pod kancelář starosty. 

Vzhledem k rozsahu poskytovaných služeb (řízení agendy, Obecní mediátor, 



callcentrum, terénní pracovníci) je dlouhodobým cílem toto oddělení přeměnit na 

samostatnou příspěvkovou organizaci. 

• Budeme podporovat preventivní programy zaměřené na ochranu zranitelných občanů 

v rizikových situacích – především pro mládež, seniory a osoby s postižením. 

• Budeme držet nulovou toleranci vůči herním automatům v Praze 1. 

• Budeme aktivně podporovat úsilí pracovníků Úřadu při kontrolách a vymáhání 

příslušných předpisů. Jsme si vědomi, že mnohé nešvary podnikání, cestovního ruchu 

a z toho vycházející zátěže městské části by bylo možné odstranit důsledným 

vymáháním již existujících pravidel.  

• Zajistíme, aby Úřad MČ Praha 1 vymáhal plnění zákonných povinností provozovatelů 

a nekompromisně uplatňoval sankce. K tomu zpracujeme právní analýzu stávající 

legislativy a možnosti vymáhání dodržování pravidel zahrnující stanoviska 

příslušených úředníků Prahy 1, zástupců městské policie, ale také úředníků Magistrátu 

Hl. m. Prahy a příslušných ministerstev, popsání příčin případné nečinnosti úřadů 

(málo lidí, jiný právní názor, špatná legislativa atd.) a nástin řešení.  

• Zpřísníme dozor nad dodržováním stavebních předpisů, zejména s ohledem 

na obtěžování občanů hlukem, prachem a zábory veřejného prostranství. Podněty k 

šetření bude možné hlásit koordinátorů hluku přes linku hlášení hluku či aplikaci 

„portálu občana“ stejně, jako bude možné hlásit rušení nočního klidu. 

Sdílené ubytování 

Dlouhodobým negativním projevem turismu v naší městské části je sdílené ubytování. 

Využívají je v převážné většině turisté přijíždějící do Prahy za nočním životem. S sebou 

přinášejí rušení nočního klidu v ulicích, hluk, vandalství a nepořádek uvnitř bytových domů. 

Jsme přesvědčeni, že negativní jevy jsou do značné míry způsobeny anonymitou danou 

digitální platformou poskytování ubytování, což je cesta, kterou se vlastník zbavuje své 

odpovědnosti.  

• budeme kontrolovat dodržování platných zákonů a vymáhat je 

• budeme usilovat o změnu pravidel s cílem přesné identifikace subjektů a míst, které 

nabízejí ubytování mimo ubytovací zařízení. K tomu povede zjištění identity 

nabízejícího, zájemce a lokality cestou digitální stopy. Veřejná správa tak získá úplné 

informace o všech údajích nezbytných k evidenci a kontrole. 

• ve spolupráci s MHMP a Parlamentem budeme pracovat a usilovat o změnu legislativy 

sdílené ubytování regulující. 

 



 

Doprava 

Doprava je jedním ze stěžejních aspektů života v městské části. Na straně jedné usilujeme o 

zklidnění dopravy, prosazení ekologických řešení a celkově vlídnější prostředí, na druhé 

straně respektujeme fakt, že centrum města musí dopravně obsloužit velké množství občanů, 

kteří zde pracují, ale i turistů.  

Městská hromadná doprava 

• Budeme nadále podporovat obnovu tramvajové trati ve vrchní části Václavského 

náměstí a výstavby nové tratě skrze Vrchlického sady kolem Hlavního nádraží 

• podpoříme realizaci připraveného převodu autobusové linky 194 na bezemisní a 

prověříme možnosti realizace připraveného rozšíření o další linky pro podporu 

povrchové dopravy  

• podpoříme MHMP při navýšení kapacity u linek městské hromadné dopravy – např. u 

lanovky na Petřín, nebo zavedení třívozových souprav tramvají 

Zklidnění dopravy 

• budeme usilovat o vyřešení krizových míst stávajících komunikací tak, aby komunikace 

sloužily všem, tedy autům, cyklistům, pěším, rodičům s kočárky, osobám s postižením 

a dalším uživatelům s přihlédnutím na vyšší bezpečnost všech uživatelů 

• budeme podporovat bezpečnou a smysluplnou cyklodopravu, vznik nových, pokud 

možno oddělených cyklostezek tam, kde je to technicky možné 

• podpoříme vznik nových dobíjecích stanic pro elektromobily  

• posoudíme stávající návrhy na zklidnění dopravy horní části Malostranského náměstí 

a Pohořelce 

• prosadíme realizaci kompletně připraveného systému sloupků s noční regulací 

provozu 

• dořešíme průjezd kol a koloběžek parkem Kampa 

• tam, kde je to technicky možné a po projednání s MHMP a IPR budeme vyžadovat 

využívání tichého asfaltu  

• prosadíme jasná pravidla pro komerční půjčovny kol a koloběžek, rozšíříme již 

navržená a realizovaná opatření odkládání a budeme vyžadovat důslednou kontrolu 

zákazu pohybu po chodnících 

Parkování 



• Vrátíme rezidentní parkovací zóně její původní smysl, tedy ochranu rezidenčního 

parkování. 

• zadáme odbornou studii parkování, která zmonitoruje rezervy, a navrhne hospodárné 

řešení, již existující studie parkování zahrneme do plánů rozvoje 

• prosadíme kultivaci parkovacích zón, jediným kritériem pro vydání parkovacího 

oprávnění by mělo být skutečné bydliště, eliminujeme vydávání parkovacích oprávnění 

na fiktivní adresy  

• v koordinaci s MHMP podpoříme úsilí ke snížení parkování dojíždějících aut  

• v koordinaci s MHMP podpoříme úsilí k omezení tranzitu přes Prahu  

• před výstavbou nových garáž pro rezidenty budeme preferovat využití volných kapacit 

v podzemních garážích s finančním zapojením Prahy 1 

• zadáme analýzu parkovacích povolení pro hotely   

• budeme prosazovat abonentní parkování pouze ve vymezeném okolí provozovny 

• prověříme možnost zavedení parkovacího poplatku pro půjčovny kol, koloběžek, skútrů  

• zadáme studii vybudování parkovišť K+R před školními budovami  

• iniciujeme vznik dalších chytrých parkovišť pro zásobování 

• zlepšíme kontrolu parkováním požadavkem na MHMP o navýšení počtu dohledových 

vozů 

• budeme usilovat o pravidelné zveřejňování dat a informací o dopravě, parkování a 

zachycených neoprávněných stání v reálném čase, a na základě jejich vyhodnocení o 

osazování botiček u SPZ cizích zemí a recidivy  

• zřídíme bezodkladné podávání výzev k uhrazení pokut 

• necháme instalovat stojany pro kola a koloběžky všude tam, kde je to technicky možné 

• navýšíme počet zaměstnanců oddělení dopravních přestupků 

• budeme prosazovat omezení maximální délky vozidla pro jeden POP na 5,5 m a 

nevydávání parkovacích oprávnění pro nákladní automobily 

• budeme vyžadovat stanovení ceny parkování pro elektromobily 

• budeme usilovat o zrušení možnosti zaparkovat v modré zóně návštěvníkům a o 

omezení parkování pro abonenty bez provozovny. Modré rezidentní zóny mají sloužit 

rezidentům a abonentům s provozovnou 

• na základě vyhodnocení analýzy parkování postupné zrušíme možná nadbytečná 

parkovací stání a přeměníme je ve veřejný prostor sloužící ku prospěchu rezidentů 

• pro rezidentní parkování 100 hodin zdarma pro návštěvy a řemeslníky 

• hlásíme se k usnesení Rady MČ Praha 1 č. UR22-0788 ze dne 14.6.2022 

Ostatní 



• provedeme vyhodnocení přínosů úprav dopravy v ulici Hybernská a kruhového objezdu 

u Prašné brány  

• podpoříme bezbariérovou Prahu 1, zřídíme Komisi pro odstranění bariér na Praze 1 

 

 

Otevřená a transparentní radnice a vnitřní chod úřadu 

Radnice má sloužit občanu, nikoli naopak. Jsme přesvědčeni, že veřejná správa obce musí 

být transparentní, vstřícná a vlídná k občanu, být mu nápomocna v běžných i tíživých životních 

situacích a stát se partnerem pro rozvoj jeho zájmů. Otevřenost, vstřícnost, profesionalita a 

moderní technické vybavení je správnou cestou, jak sloužit občanu města ve 21. století. 

• posílíme roli poradních orgánů, aby primárně byly orgány iniciativními a nikoli jen 

poradními 

• všichni zastupitelé koalice svým podpisem se ztotožní s Etickým kodexem člena 

zastupitelstva, schválený usnesením Zastupitelstva č. UZ22_0372, a to dne 

15. 3. 2022 – a to s úpravou usnesení, na základě něhož jeho přílohu budou 

odevzdávat jen zastupitelé, kteří ji neplní dle zákona o střetu zájmů  

• ve spolupráci s gescí IT zajistíme implementaci agendy k vymáhání pohledávek  

• nově zajistíme zveřejnění programů a zápisů z jednání Rady 

• s předstihem budeme nově zveřejňovat návrhy usnesení k jednání Zastupitelstva. 

Jakmile to bude technicky realizovatelné, k jednání Zastupitelstva budeme zveřejňovat 

důvodové zprávy vč.  podkladových materiálů ve formátu, který nebude odporovat 

GDPR. Na webu budeme zveřejňovat záznam z jednání zastupitelstva, a to v souladu 

s platnou legislativou.   

• zajistíme implementaci agendy stížností, petic a to tak, aby bylo umožněno jejich 

projednání v příslušném poradním orgánu  

• opozice v radničních novinách dostane takový prostor, aby se i ona mohla vyjádřit 

k základním tématům rozvoje Prahy 1 a čtenáři tak získali názorově pluralitní informace 

• jmenujeme sedmičlennou redakční radu z nominantů uskupení z aktuálně zvoleného 

Zastupitelstva. Vydávat budeme jedny radniční noviny, které stejně jako online média 

musí splňovat principy obvyklé pro veřejná média. Na spolkové názory nebo názory 

aktivních jedinců z oblastí Prahy 1 bude umožněno zveřejnit názorovou zpětnou vazbu 

od politiků i občanů. Radniční noviny budou obsahovat věstník akcí a důležitých 

informací 



• provedeme aktualizaci Jednacího řádu Zastupitelstva ve prospěch veřejnosti  

• změníme poměr členů Kontrolního výboru ve prospěch budoucí opozice 

• zatraktivníme vstup do hlavního vchodu úřadu z ulice Vodičkova a revitalizujeme 

její vrátnici společně s prostorem veřejných toalet. Stejně tak zatraktivnění Oddělení 

sociální prevence v ulici Karolíny Světlé 7 

• podpoříme zapojení služeb Prahy 1 do Portálu Občana a zavedeme Portál úředníka 

• zdigitalizujeme radnici – „track – trace“ – každá podaná žádost dostane své sledovací 

číslo a žadatel bude moci online sledovat, kdo danou věc dostal na starosti, vč. historie 

a kontaktů na příslušné úředníky  

• zavedeme systém, prostřednictvím kterého bude Praha 1 upozorňovat v dostatečném 

předstihu všechny nájemníky na blížící se konec nájemních smluv 

• vytvoříme nástroje na minimalizaci front při vyřizování záležitostí na pobočkách 

radnice: 

• umožníme občanům vyřídit si po internetu vše, u čeho zákon výslovně 

nenařizuje osobní kontakt s úřadem  

• v případě, že občan upřednostňuje osobní kontakt s radnicí, dojde k úpravě 

objednávkového systému tak, aby byl pružnější a efektivnější 

• ve spolupráci s pražskou Technickou správou komunikací se budeme snažit 

prosadit zjednodušený proces žádostí o zábory tak, aby žadatel nemusel 

navštěvovat vícero úřadů 

• vytvoříme radniční aplikaci, která bude součástí Portálu Občana, na kterou bude 

mít každý občan možnost nahlásit problémy ve veřejném prostoru a radnice je 

bude aktivně řešit 

• zřídíme prezenční diskuzní fóra pro mladé a pro seniory. Budeme tak realizovat diskuzi 

s komunálními politiky o Praze 1 

• zpřehledníme webové stránky Praha 1 tak, aby v nich byly snadno dohledatelné 

důležité informace o výběrových řízeních, o záměrech k pronájmům, k prodejům, 

k dotacím, k záborům, ke změnám ve veřejném prostoru, stavbám, péči o zeleň – 

prořezy stromů atd.  

• zajistíme dohled, aby Praha 1 a její příspěvkové organizace nadále naplňovaly 

zákonnou povinnost, zveřejňovat smlouvy v registru smluv a této povinnosti se 

nevyhýbaly  

• zavazujeme se úzce spolupracovat s odborovou organizací radnice Prahy 1 



• zřídíme funkci radničního ombudsmana, který bude sledovat komunikaci mezi úředníky 

a veřejností 

• dohlédneme na zajištění naplňování příslušné bezbariérové vyhlášky  

• zajistíme dohled na dodržování třicetidenní lhůty k vyřízení podnětů veřejnosti a 

sdělení odpovědí a reakcí ze strany radnice Prahy 1 

• namátkově budeme provádět kontrolu obsahu odpovědí na žádosti veřejnosti o 

poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu 

k informacím a budeme prověřovat obsah stížností a výsledky odvolání se proti 

úkonům radnice Prahy 1 v konkrétních záležitostech  

• budeme dohlížet, aby odpovědi na interpelace veřejnosti byly ze strany politiků 

odeslány do třiceti dnů a obsahovaly informace v interpelacích vyžadované. Během 

zasedání Zastupitelstva prodloužíme dobu pro interpelace veřejnosti, a všem 

umožníme, aby mohli krátce reagovat na odpovědi interpelovaných 

• zrevidujeme pravidla pro filmaře, zejména pro parkování jejich techniky na území Prahy 

1. O parkování filmové techniky a o natáčení bude mít organizátor povinnost 

informovat obyvatele žijící v dané lokalitě písemnou informací vloženou do poštovních 

schránek obyvatel, v blízkosti jejich domovů bude nutné zajistit adekvátní počet 

náhradních parkovacích míst – např. na komerčních parkovištích bez poplatku pro 

občany Prahy 1 po celou dobu záboru veřejného prostranství. Budeme prosazovat 

nastavení procentuálního pravidla vrácení části peněz z filmování pro rezidenty 

z lokality, kde se filmovalo, ve formě participativního rozpočtu  

• provedeme úpravu pravidel k realizaci svatebních obřadů ve výraznější prospěch 

občanů Prahy 1. Snoubenci s trvalým pobytem na Praze 1 na celém území Prahy 1 by 

neměli platit v rámci svatebního obřadu poplatek za zábor veřejného prostranství  

• dohlédneme, aby veřejné peníze byly poskytovány jen transparentním subjektům, 

s vyloučením střetu zájmů a s čitelnou vlastnickou strukturou   

• zájemcům ze SVJ a BD za režijní poplatek umožníme realizovat svá jednání 

shromáždění nebo schůze v předem vymezených obecních nebytových prostorech 

• Provedeme implementaci agend k řešení problematik napříč kompetencemi a odbory, 

a to zejména: 

• Dokončení agendy pohledávek tak, aby mohlo vzniknout samostatné oddělení 

disponující jedním nástrojem pro celou agendu 

• Dokončení příprav a následná implementace Portálu občana a portálu úředníka 

a jejich propojení 



• Implementace Otevřeného aplikační rozhraní (možnost napojení aplikací třetích 

stran včetně vývoje) 

• Implementace modulu Úplné elektronické podání a veškeré informace o 

průběhu zpracování daného požadavku 

• Společná atestace spisových služeb  

• Implementace modulu Interaktivní formuláře 

• Implementace modulu Zveřejňování – otevřená data, anonymizovaná data pro 

všechny uživatele 

• Další rozšíření Datových skladů 

• Úplná implementace Rozcestníku – odkazy na vysílání zasedání ZMČ a RMČ, 

atd. 

• Kybernetická bezpečnost, analýza rizik 

• Implementace modulu Granty a dotace (realizace od žádosti až po přidělení 

grantu) 

• Připojení agendy psů MČ Praha 1 na Portál Pražana 

• Integrace agend silničního hospodářství s agendovými systémy TSK a 

Portálem Pražana 

• Implementace agendy Usnesení, zahrnující zajištění všech klíčových činností 

spojených se: Správou a plánováním jednání, Přípravou a schvalováním 

podkladů pro jednání orgánů MČ, Jednáním a hlasováním příslušného orgánu 

MČ, Zápisem a zveřejňováním přijatých usnesení, Správou úkolů, Součástí je i 

Portálová prohlížečka a Prezentační a Hlasovací klient 

• Implementace agendy Stížnosti, petice a poskytování informací 

• Dokončení a spuštění plnohodnotné agendy Reality Praha1  

• Implementace agendy Investiční akce – Implementace řešení pro správu 

projektů úřadu a veřejné části pro náměty a hlasování občanů (e-

Participace/participativní rozpočet). Plná inventarizace všech projektů ve všech 

stádiích přípravy a jejich úplná prezentace v mapě 

• Implementace agendy Parky a hřiště – Rozšíření stávajícího řešení Evidence 

občanské vybavenosti MČ Praha 1 (pasporty) a integrování do portálu 

• Rozvoj agendy Závady na komunikacích – Rozšíření stávajícího řešení Závady 

na komunikacích a evidence úseků chodníků a integrování do portálu 



• Elektronizace služeb občanům městské části Praha1 (Otevřený úřad/portál 

občana P1) - Implementace agendy – Moje závazky + Platební brána (GP 

Webpay) + NIA (ISDS, BankID), Registrace na přepážce FO,  

• Rozvoj agendy Přestupků v dopravě – Předmětem projektu je upgrade agendy 

PROXIO Přestupky pro podporu hromadného slučování přestupků a přesun 

kompetencí z MHMP v oblasti dopravních přestupků (rychlost, zákaz vjezdu, 

průjezd na červenou) 

• Implementace agendy Sociální – Předmětem implementace je sociální agenda 

SPOD v rozsahu existující licence systému PROXIO. Cílem implementace 

agendy Sociálně-právní ochrana dětí (SPOD) je poskytnout komplexní 

funkcionalitu po výkon této agendy v souladu s příslušnou legislativou a dalšími 

předpisy 

• Dokončení digitalizace služeb a občanské vybavenosti včetně promítnutí do 

mapového podkladu. Do mapy promítnutí i občanské vybavenosti v prostorách 

nepatřících MČ pro vytvoření úplné mapy pokrytí městské části (heat mapa 

služeb) 

 

 

Informatika – Smart Cities 

Za velkou výzvu považujeme prosazení moderních technologií do správy městské 

části tak, abychom vyhověli požadavkům 21. století. Moderní technika musí sloužit 

občanům, zjednodušovat jim komunikaci s úřadem městské části, vycházet vstříc 

předpokládaným novým požadavkům a předjímat požadavky budoucí. Jen tak 

dovedeme naši městskou část i po stránce inteligentních technologií do 21. století.  

Inteligentní otevřený úřad – pokračování v elektronizaci služeb pro občany 

• Zajistíme komplexní chod úřadu z pohledu informačních technologií 

• Budeme minimalizovat a zefektivňovat výdaje na informační technologie 

• Zasadíme se o udržení kroku s moderními technologiemi dostupnými na trhu 

• Budeme modernizovat nástroje pro řízení digitalizace a distribuce dokumentů Rady a 

Zastupitelstva a zajištění přístupu k informacím i pro občany Prahy 1 

• Budeme modernizovat nástroje pro práci komisí a zajištění přístupu k informacím i pro 

občany Prahy 1 



• Zmodernizujeme webové stránky a integrujeme Portál občana a Portál Pražana 

• Zřídíme webové prostředí umožňující správu požadavků občana 

• Podpoříme rozvoj interních systémů umožňující transparentní kontrolu činnosti úřadu 

• Zavedeme nové komunikační elektronické místnosti pro komunity a spolky 

• Zřídíme komunikační nástroj mezi občany a politickou reprezentací i se zřetelem na 

riziko komunikace „many to one“ a zahlcení komunikací 

• Instalujeme po území MČ Praha 1 interaktivní úřední desky a umožníme zejména 

starším obyvatelům Prahy 1 využití elektronických nástrojů Portálů občana a Portálu 

Pražana 

• Rozšíříme funkcionalitu portálu Prahy 1 (budeme pokračovat v další elektronizaci 

záborů, parkování, bezpečnosti apod.) 

• Elektronizujeme participaci a tím ji rozšíříme mezi obyvatele Praha 1 (online diskuse, 

podklady, sledování dokumentů apod.) 

• Budeme pokračovat v plné elektronizaci evidence bytového fondu a majetku Prahy 1 

Inteligentní mobilita 

• Budeme realizovat využití dopravní telematiky a bezpečnostních prvků pro řízení a 

regulaci dopravy ve městě při využití datových zdrojů města, TSK a MČP1 

• Podpoříme uživatelsky příjemnou hromadnou dopravu jako plnohodnotnou alternativu 

k dopravě individuální  

Inteligentní energetika 

• Zřídíme inteligentní řízení spotřeby energie a vody 

• Zavedeme monitorovací a diagnostické systémy pro včasnou detekci poruch v městské 

infrastruktuře 

• Ve spolupráci s THMP a MHMP budeme budovat moderní osvětlení, které sníží 

světelný smog centra Prahy 

• Budeme podporovat elektromobilitu (auto/moto/cyklo) 

 

 

Zdravotnictví 



Zdravotnictví je důležitou oblastí místní samosprávy, která má při správném uchopení značný 

vliv na kvalitu života obyvatel městské části. Díky finančním možnostem a širokému spektru 

nástrojů, zejména v podobě fungujících lékařských zařízení, se budeme snažit zajistit 

dostupnou a kvalitní lékařskou péči pro obyvatele centra Prahy. Poskytování zdravotních 

služeb je vhodné koordinovat spolu s poskytováním služeb v sociální oblasti, a proto je 

nasnadě snažit se o užší spolupráci v rámci úřadu a příslušných odpovědných osob.  

Pro zdravotnictví na Praze 1 si stanovujeme následující priority 

• Zmapujeme sítě zdravotnických zařízení na Praze 1 a jejich kapacity. 

• Zaměříme se na zvýšení dostupnosti kvalitních lékařských služeb. 

• Budeme hledat účelný způsob využití prázdných prostor po bývalých zdravotnických 

zařízeních a ordinacích, pro potřeby obyvatel Prahy 1.  

• Podpoříme péči o duševní zdraví, zejména pak u dětí a mládeže se zaměřením na 

rozvoj pedagogicko-psychologických poraden. 

• Rozšíříme fungující zdravotní odboru úřadu. 

• Podpoříme ambulantní specialisty, dle charakteru skladby obyvatelstva městské části, 

se zaměřením na péči praktických lékařů a pediatrů.  

• Vytvoříme cílené dotační tituly pro drobné ambulantní specialisty, praktické lékaře a 

pediatry za účelem zlepšení životních podmínek občanů z řad obyvatel Praha 1. 

• Podpoříme návštěvní služby praktických lékařů a pediatrů, dle potřeb praktických 

lékařů a pediatrů kteří tuto službu vykonávají a dle potřeb obyvatel Prahy 1, pro které 

je tato služba určena.  

• Podpoříme hospicovou péči a to zejména formou domácí péče, a to jak koncepčně tak 

v individuálních případech. 

• Podpoříme Nemocnice Milosrdných sester sv. Karla Boromejského v Praze a její 

zapojení do systému zdravotnictví Prahy 1, včetně snahy o rozšíření možností 

spolupráce s Nemocnicí Na Františku. 

• Zapojíme „obecního asistenta“ do informování obyvatel Prahy 1 o možnostech 

poskytovaní zdravotních služeb na území Prahy 1. 

 Priority pro Nemocnici na Františku 

• Krátkodobý výhled  

• Zachování rozsahu lékařské péče NNF. 

• Užší napojení zřizovatele na NNF. 



• Pověření kompetentních osob v rámci úřadu, které budou mít na starosti 

komunikaci a řešení průběžných záležitostí NNF. 

• Koncepčnost a transparentnost při přípravě rozpočtu NNF.  

• Zhodnocení práce zaměstnanců a vedení NNF, v návaznosti na výsledek pak 

posouzení možného dalšího personálního rozvoje NNF, se zaměřením na 

transparentní řízení. 

• Zajištění funkčního kontrolního nástroje pro zřizovatele NNF. 

• Zřízení nadačního fondu NNF, pro získávání podpory mimo rámec orgánů státní 

správy a samosprávy. 

• Střednědobý výhled  

• Odborné posouzení zřizovací listiny NNF a formy hospodaření a dle vzešlých 

výstupů úprava, respektive vyhotovení potřebných zřizovacích listin pro NNF, 

včetně posílení kontrolních pravomocí Prahy 1 jako zřizovatele. 

• Podpora zlepšení spolupráce s MHMP, zapojení MHMP do rozhodovacích 

procesů a pověření zástupců MHMP na účasti v kontrolním orgánu, při zachování 

rozhodovací pravomoci a vlivu Prahy 1. Spolupráce NNF, respektive zřizovatele 

s MHMP je pro fungování takovéhoto zařízení naprosto klíčová. Vzájemný dialog, 

je nutný k pochopení situace, že moderní evropská metropole nemůže existovat 

bez moderního zdravotnického zařízení v centru města. 

• Nastavení možností zapojení NNF do pražské Metropolitní zdravotní sítě, při 

současném postavení Prahy 1 jako vlastníka NNF.  

• Zaměříme se na finanční stabilitu a zlepšení výnosů NNF, spolu se snahou o 

maximální možnou finanční a jinou participaci a podporu MHMP.   

• Zajistit stabilní manažerské prostředí, kdy management NNF by měl mít možnost 

realizovat vlastní vizi, kterou si obhájí ve výběrovém řízení, a to nezávisle na 

měnící se politické reprezentaci. NNF potřebuje pro úspěšné fungování a rozvoj 

prostor přesahující mnohdy možnosti koaličního projektu, který zabrání 

iracionálně vznikajícím fámám o nejisté budoucnosti NNF.  

• Nastavení vlastní bytové politiky, k motivaci důležitých kmenových zaměstnanců 

a odborných specialistů, kterých je v České republice omezený počet, je třeba 

využít nejen finančních prostředků, ale také možnost zajištění bydlení a další 

podpory v historickém centru Prahy, sekundárním efektem je skutečnost, že se 

tím podpoří získávání nových obyvatel Prahy 1. 



• Zpracování dlouhodobé koncepce NNF s podporou dalšího rozvoje a rozšiřování 

zdravotní péče v NNF. 

• Zajištění postupných oprav a úprav historických objektů NNF. 

• Zprovoznění výjezdového místa zdravotnické záchranné služby.  

• Zprovoznění vlastní laboratoře v rámci NNF. 

• Zajištění pohotovostní služby pro obyvatele centra Prahy.  

• Propojení ambulantních lékařů, zejména „Polikliniky Palackého“ a NNF. 

• Dlouhodobý výhled 

• Urbanistický rozvoj areálu NNF, pro začlenění NNF do systému zdravotnických 

zařízení na území Prahy je zapotřebí plánovat i rozsáhlejší stavební rozvoj NNF, 

tak aby jako zdravotnické zařízení odpovídala standardům 21 století, respektive 

leště lépe tyto překonávala. NNF svým charakterem a pozicí nabízí jedinečnou 

příležitost vybudovat špičkové zdravotnické zařízení v samém centru Prahy s 

neuvěřitelnou historickou tradicí.  

• Zahájení kroků vedoucích k výstavbě nového pavilonu NNF. Součástí takového 

objektu, vybudovaného v rámci stávajícího areálu NNF, by měly být moderní 

prostory pro urgentní příjem, který NNF v centru Prahy úspěšně a vytíženě 

provozuje. Pacienti a občané centrálních městských částí, kteří nemocnici 

využívají, by jistě uvítali moderní centrální příjem jak pro akutní pacienty, které 

přiváží sanitní vozidla, tak pro pacienty, kteří se k ošetření nebo i k vyšetření 

dostaví vlastními silami. Současně by se touto dostavbou, řešil problém 

omezených prostor v rámci NNF využitelných pro další rozvoj nemocnice a 

rozšíření jak ambulantní, tak lůžkové péče v centru města. Současně je zapotřebí 

navrhnout vhodné a koncepční řešení dopravy v klidu vhodnými prostory 

k parkování propojenými s NNF, tak aby nádvoří a zahrada NNF mohlo pně 

sloužit návštěvníkům nemocnice.  

• S ohledem na charakter okolních staveb není nutné se obávat ani odvážnějšího 

architektonického počinu, který by NNF vtiskl krom funkčního hlediska také 

uměleckou hodnotu, jakou si takovéto zařízení na takovémto místě dozajista 

zaslouží, který je možné zajistit například formou Architektonické soutěže, která 

současně zviditelní Prahu 1. 

• Vize moderního zdravotnického zařízení přesahuje hranice Prahy 1 a proto je 

nezbytné pro další dlouhodobé plány a rozvoj NNF získat partnery v podobě 

MHMP, příslušných ministerstev a případně přilehlých městských části, jejichž 



občané NNF hojně využívají. K realizaci je třeba zajistit vícezdrojové financování, 

zejména se pak zaměřit na využití dotačních titulů, například i na evropské úrovni. 

Praha je jediný „kraj“ v rámci ČR, který není schopen vytvářet vlastní zdravotní 

koncepci a politiku na svém území, protože nemá k dispozici, žádné zdravotnické 

zařízení nemocničního typu. Tento deficit ještě více vynikl v době pandemie 

COVID 19, kdy NNF prokázala jasně svou potřebnost. K tomu je nezbytné 

stabilizovat vzájemné vztahy mezi zřizovatelem NNF Prahou 1 a MHMP a najít 

společnou vizi, kterou budeme ku prospěchu NNF, jejích pacientů, a v konečném 

důsledku tedy nás obyvatel centra Prahy společně prosazovat. 

Priority pro Polikliniku Palackého 

• Pro potřeby obyvatel Prahy 1 a návštěvníky Polikliniky Palackého je zapotřebí v rámci 

objektu zachovat, popřípadě dále rozvíjet, v odpovídající formě provoz lékárny, 

laboratoře a širší škály obchodů a služeb souvisejících s poskytováním zdravotní 

péče.  

 

 

Sociální věci 

Městská část musí brát ohled i na ty spoluobčany, kteří krátkodobě či dlouhodobě potřebují 

zvláštní ohled či pomoc. Jsme si vědomi, že sociální aspekt práce městské části přináší 

mimořádně pozitivní vliv na obec i všechny, kdo v ní žijí.  

 

• Provedeme revizi sociálních služeb s ohledem na jejich kvalitu za pomocí supervizní 

podpory a pravidelného monitoringu. Klademe důraz na vzájemnou spolupráci všech 

relevantních partnerů.  

• Zřídíme pozici “Obecní/ho asistenta/ky” zahrnující službu „úřadu do domu“, který/á 

bude k dispozici osobám se specifickými potřebami (se zdravotním postižením, 

seniory/ky, pečující osoby/rodiče-samoživitele/ky) při vyřizování úředních záležitostí. 

Aktivně budeme tuto službu občanům nabízet. Podpoříme další rozvoj Jedničkového 

“senior taxi”. 

• Zhotovíme novou demografickou analýzu v Praze 1. Podpoříme systém sociálního a 

podpůrného bydlení, odlehčovacích a sociálně aktivizačních služeb pro seniory a 

osoby se zdravotním postižením.  



• Uzavřeme memorandum s Magistrátem hlavního města Prahy o společném řešení 

bytové nouze rodin na území Prahy 1. Podpoříme vznik kontaktního centra pro bydlení 

a sociálně-právní poradenství. 

• Zefektivníme spolupráci s relevantními státními, nevládními organizacemi, 

zahraničními a mezinárodními institucemi a platformami. Zrevidujeme a zefektivníme 

dotační systém v sociální oblasti v souladu s potřebami občanů  

• Budeme prosazovat rozvoj a podporu poskytování sociálních a podpůrných 

komunitních služeb v terénu a domácím prostředí a domácí hospicové péče, včetně 

všestranné podpory rodinných pečujících a rozvoj systému sociálně-zdravotního 

pomezí. 

• Podpoříme transparentnost Střediska sociálních služeb Prahy 1 a aktivity propojující 

občany Prahy 1 napříč generacemi. 

• Podpoříme rozvoj kulturních, společenských a sportovních programů pro osoby se 

specifickými potřebami /seniory/ky, rodiny samoživitelů/ek, lidé se zdravotním 

postižením, děti ze sociálně slabých rodin/ a jejich propojení napříč celou Prahu 1. 

• Zrevidujeme a zefektivníme pravidla pro poskytování individuální finanční a materiální 

pomoci z důvodu sociální nouze a náročných životních situací /například energetická 

krize/ tak, aby byly snadno dostupné pro všechny občany Prahy 1, kteří tuto pomoc 

potřebují.  

• Prosadíme poskytování školních svačin a obědů zdarma dětem z rodin postižených 

ekonomickými dopady krizí. 

• Podpoříme digitalizaci komunikace mezi zaměstnanci/kyněmi a klienty/kami. Zajistíme 

srozumitelné předávání informací a uživatelsky přívětivé prostředí na webových 

stránkách Odboru sociálních služeb.  

• Podpoříme sociální podnikání a sociální ekonomiku. Poskytneme vhodné prostory pro 

provoz chráněných kaváren, dílen a charitativních obchodů /např. bistro v prostorách 

nemocnice na Františku a Městského úřadu/. Podpoříme provozování mobilní 

potravinové banky s adresnou pomocí.  

• Zkultivujeme prostředí prostor oddělení sociální prevence v ulici Karolíny Světlé tak, 

aby se stalo důstojným místem pro zaměstnance i občany. 

• Budeme podporovat pěstouny a zájemce o náhradní rodinnou péči, aby žádné dítě 

nemuselo vyrůstat v institucionalizované péči /ústavy, dětské domovy/. 



• Aktivně budeme řešit problematiku lidí bez domova, mezi nimiž je velký podíl osob s 

duševním a fyzickým onemocněním a syndromem závislosti. Prověříme funkčnost 

spektra nízkoprahových center a navrhneme jejich zefektivnění vedoucí k eliminaci 

negativního dopadu na občany Prahy 1. 

 

 

Bezbariérovost 

 

Moderní město musí být vlídné k občanům, kteří jsou omezeni v hybnosti, zrakově, sluchově 

či jinak postižení, hendikepovaní věkem či jakýmkoli jiným způsobem. Jsme si vědomi, že 

vyspělost společnosti se pozná podle toho, jak zachází se slabšími či potřebnými. Míníme na 

tuto oblast velice pečlivě dbát. 

• Dáme důraz na bezbariérovost a snadnou pohyblivost při plánování i úpravách 

veřejných prostranství a budov tak, aby byly přístupné všem, lidem na vozíčku, rodinám 

s kočárky, hůře pohyblivým občanům.  

• Budeme naplňovat závaznou bezbariérovou vyhlášku 398/2009 Sb, která stanoví 

obecné technické požadavky na stavby a jejich části tak, aby bylo zabezpečeno jejich 

užívání osobami s pohybovým, zrakovým, sluchovým a mentálním postižením, 

osobami pokročilého věku, těhotnými ženami, osobami doprovázejícími dítě v kočárku 

nebo dítě do tří let. 

• Zřídíme komisi pro bezbariérovost. Budeme podporovat bezbariérovost napříč všemi 

relevantními gescemi, komisemi a výbory. Budeme spolupracovat s nevládními i 

státními institucemi, s lidmi se zdravotním postižením, s rodinami s dětmi, seniory, s 

lidmi po úrazech. 

• Vyhotovíme analýzu bezbariérovosti veřejného prostoru. Podpoříme program mobility. 

Vytvoříme strategický plán udržitelné bezbariérovosti ve spolupráci s dotčenými 

osobami a nevládními organizacemi i státními institucemi. 

• Vybudujeme síť bezbariérových a nonstop otevřených toalet dostupných zdarma /např. 

Staroměstské nám., Havelák, Příkopy a další dle analýzy/. Zajistíme bezbariérové 

toalety zdarma na akcích pro veřejnost. 

• Vzneseme apel na Magistrát hlavního města Prahy k naplnění závazků Koncepce 

odstraňování bariér ve veřejné hromadné dopravě v hlavním městě Praha, zejména 



vybudování výtahu do stanic metra Staroměstská a Malostranská. Budeme žádat 

začlenění bezbariérovosti petřínské lanové dráhy do uvedené koncepce. 

• Prosadíme investice k zajištění bezbariérovosti školních a dalších veřejných prostor. 

 

 

Školství 

Budoucnost naší městské části je v dětech. Jsme si vědomi důležitosti kvalitních školských 

zařízení jak co do kvality stavebně-technického vybavení, tak i co se týče lidských zdrojů. 

Praha 1 má dlouhou tradici ve kvalitním školství. Chceme školství udržovat a nadále 

vylepšovat tak, aby bylo pýchou městské části. 

 

• budeme pokračovat v opravách školních budov 

• školám podle jejich potřeb budeme přispívat na využívání služeb poradenských 

zařízení v oblasti výchovy, prevence a psychologické podpory žáků i pedagogů a 

zároveň je motivovat k čerpání dalších veřejných zdrojů na tyto služby 

• počínaje rozpočtem na rok 2024 připravíme dotační program na aktivity participace 

žáků souvisejících s během a zvelebováním prostor jejich škol 

• průběžně budeme zjišťovat stav atmosféry na základních školách 

• budeme podporovat nezřizované instituce předškolního vzdělávání, včetně mini-

školek a dětských skupin 

• prostřednictvím ředitelů a ředitelek škol budeme prosazovat princip školy jako učící 

se organizace, u níž je změna její přirozenou vlastností. Prioritou je objevování a 

rozvíjení potenciálů dětí a žáků 

• všechny školy budou povinně zveřejňovat výroční zprávy a zápisy ze školských rad 

• podpoříme kreativní formy vzdělávání s využitím moderních technologií 

v komunikaci mezi školou a rodiči, a kladení důrazu na kontinuální zkvalitňování 

výuky v duchu aktuálně nejlepších trendů.  A to včetně podpory mimoškolních 

aktivit a rozšíření nabídky vzdělávacích programů pro talentované děti a 

organizace, které spolupracují se školami a zajišťují volnočasové aktivity dětí a 

žáků, dále pak projekty mezigenerační spolupráce. U žáků i pedagogů budou 

prioritou šíření robotizace a moderní   digitální technologie, finanční gramotnost, 

kritické myšlení, komunikační dovednosti a týmová spolupráce 



• umožníme a podpoříme finanční spoluúčast sdružení rodičů a dalších subjektů na 

zvyšování kvality výuky 

• ve školních jídelnách budeme podporovat nabídku bezlaktózové, bezlepkové a 

další dietní stravy, se zaměřením na více rostlinné a bezmasé stravy – alespoň 

jedno čistě rostlinné jídlo týdně – měli bychom stanovit minimální výběr ze 2 teplých 

jídel na každé škole, a to každý školní den. Měli bychom řešit kontrolu kvality stravy 

a upřednostňovat vaření na místě před dovozem jídel. Otevřeme diskuzi vedoucí 

k otevření výběrového řízení na analýzu k provozování některých školních jídelen 

• povedeme ředitele a ředitelky škol k otevřenému přístupu k řízení školy, v rámci 

kterého budou učitelé, rodiče i žáci více informováni o záležitostech školy tak, aby 

se mohli více zapojit do jejího rozvoje 

• založíme „Fórum mladých“, kde žáci budou diskutovat o rozvoji Prahy 1. Výsledky 

budou předkládány k projednání zastupitelstvu 

• podpoříme výměnné pobyty se zahraničními žáky 

• budeme oceňovat žáky a učitele za mimořádné výsledky 

• podpoříme vzdělávací projekty pro žáky v oblasti prevence šikany, kyberšikany a 

mediální gramotnosti 

• kompetentní ředitelé a ředitelky škol jsou pro nás důležitými partnery, kterých si 

velmi vážíme. Jejich nahrazení, v případě potřeby, budeme realizovat přes 

otevřená výběrová řízení s důrazem na odbornost a vize 

• zanalyzujeme a v případě technických možnosti budeme před školami a školkami 

prosazovat bezpečnější přechody a vybudování cykloboxů  

• budeme pokračovat v zajištění předškolního vzdělávání dvouletých dětí 

v mateřských školách, ve kterých to umožní kapacitní podmínky. Budeme 

podporovat ranou péči a vznik dětských a sousedských skupin 

• budeme klást důraz na podporu spádovosti, na primární potřeby těch, kteří v Praze 

1 skutečně žijí a odstraníme zneužívání virtuálních adres trvalého pobytu dětí a 

žáků – budeme prosazovat právo dostat přednostně každé dítě fakticky žijící 

v Praze 1 do školky, školy a družiny   

• podpoříme celoživotní vzdělávání, zejména ve Středisku volného času Jednička 

v Truhlářské ulici a v domech s pečovatelskou službou. Vytvoříme nové školící 

centrum - Washingtonova 3 



• ve spolupráci se Střediskem volného času Jednička v Truhlářské ulici vyjednáme 

nabídky výhodných programů pro děti z Prahy 1  

• podpoříme modernizaci školních hřišť a jejich následné užívání i pro veřejnost a 

sportovní kluby v mimoškolní době, s delší provozní dobou, zastíněním, novými 

moderními herními prvky, které reflektují aktuální trendy a dostupné a udržované 

WC toalety ve veřejném prostoru pro rezidenty zdarma. Podpoříme klubové 

mimoškolní aktivity – např.  florbal, atd.      

• zmonitorujeme a vytvoříme přehlednou mapu dostupnosti sportovišť a dětských 

hřišť a zajistíme jejich online objednávání 

• vytvoříme spravedlivý dotační systém s funkční kontrolou primárně k podpoře 

sportovních a volnočasových aktivit pro všechny věkové kategorie pro veřejnost 

z  Prahy 1, ideálně s podporou projektu Corrency 

• průběžně budeme analyzovat využívání objektů Truhlářská 8, Masná 13, budov 

v Janově nad Nisou a prospěšnost Nadace Pražské Děti v souvislosti s gescí 

školství 

• budeme pokračovat v podpoře pronájmů obecních bytů pro pedagogické i 

nepedagogické pracovníky působící ve školách zřízených Prahou 1 

• Pro zachování a podporu duševního zdraví dětí a mládeže podpoříme ve 

spolupráci se školami navýšení kvalitních psychologů a terapeutů, speciálních 

pedagogů a asistentů ve školách. 

• Budeme podporovat sociálně slabé dětí přes dotace/příspěvky na školky a školy 

v přírodě, kroužky, svačiny, obědy, pomůcky aj.   

  

 

  

Kultura, sport a spolky 

Obec netvoří domy, ulice, parky a hřiště, ale především pospolitost lidí. Proto budeme velmi 

dbát na podporu tradičního spolkového života, který přináší občanům vysokou kvalitu života. 

Kvalita života je dána také možností volnočasového vyžití, proto nám leží na srdci také 

zajištění kultury a sportu tak, aby každý občan mohl svůj čas trávit způsobem, který je pro něj 

ve vší různorodosti nejpřínosnější a nejmilejší. 

• budeme podporovat kulturu ve veřejném i on-line prostoru – např. akce Zažij Prahu 1 

jinak či různá sousedská setkání. Uvážlivě budeme přistupovat k podpoře vzniku 

uměleckých soch ve veřejném prostoru. Parky si zaslouží pravidelné, ale pro přírodu 

šetrné kulturní akce. Při revitalizacích ve veřejném prostoru oslovíme umělce. 



• povedeme diskuzi k využití Staroměstské besedy v ul. Havelská, s možností vzniku 

Kreativního centra, podpoře spolkům Prahy 1 či vzniku Místa paměti  

• budeme více využívat potenciálu vysokých škol s uměleckým zaměřením při kulturní 

prezentaci Prahy 1 

• chceme rozvíjet vztah dětí ke kultuře, proto podnikneme konkrétní kroky směřující k 

zatraktivnění divadel, galerií a muzeí pro děti 

• spustíme web kultura.praha1.cz s veškerými informacemi o projektech v Praze 1, který 

bude spravovat odbor kultury. S dostatečným předstihem budeme zveřejňovat 

informace z kultury, a to v obecním časopisu Jedna a na sociálních sítích městské 

části. Přes interaktivní mapu s názvem "Kam za kulturou v Praze 1" si veřejnost bude 

moci naplánovat vlastní kulturní procházku Prahou 1. Do mapy budou zahrnuty také 

soukromé akce a aktivity ze všech kulturních odvětvích. Občané si budou moci navolit 

například bezbariérovou kulturní procházku 

• začneme vydávat elektronický newsletter, který bude zájemcům pravidelně rozesílán 

• spustíme průvodce po architektuře Prahy 1 jako vícejazyčnou mobilní aplikaci 

• akcích realizovaných v Praze 1 se budou moci občané dozvědět také z plakátovacích 

ploch umístěných na vlastních plochách na území Prahy 1  

• povedeme diskusi nad novými projekty - např. mapování umění v ulicích a akce 

spojené s prezentací lokalit  

• budeme podporovat rozvoj komunitního života ať už vznikem nových volnočasových 

aktivit pro děti, mládež i teenagery. Poskytneme místa občanům, spolkům a zájmovým 

skupinám pro jejich setkávání a aktivity. Podpoříme vzdělávání seniorů, zvyšování její 

počítačové gramotnosti. Podpoříme sousedská setkávání jako oslavy masopustu, 

čarodějnic, aj. Podpoříme farmářské trhy a další místa pro setkávání. Podpoříme živou 

rezidenční kulturu 

• budeme podporovat kultury národnostních menšin pro vzájemné obohacení se 

• dohlédneme na právo pro důslednou kontrolu dodržování nastavených pravidel u 

kulturně-společenských a sportovních akcí na území Prahy 1 vč. dodržování hlukových 

limitů, nočního klidu a úklidu po akci 

• průběžně budeme provádět revizi dosavadních kulturních a společenských akcí 

pořádaných Prahou 1. Budeme podporovat kulturní spolky k pořádání akcí pro 

veřejnost Prahy 1 

• navýšíme dotační prostředky na kulturu a spolkovou činnost  



• zasadíme se o sportoviště pro veřejnost z Prahy 1 zdarma. Budeme podporovat 

vybudování venkovních multigeneračních fitness parků s posilovacími stroji a street 

workoutových hřišť 

• budeme se zasazovat o zlepšení infrastruktury pro běžce – pítka, odkládací prostory 

pro cenné věci a klíče (venkovní skříňky). Vydáme katalog doporučených běžeckých 

tras z Prahy 1 podle délky obtížného terénu. Při příležitostných akcí zajistíme setkání 

běžců s odborníky 

• Navrhneme důstojné využití léta chátrající budovy v „Jámě“ s odkazem na podmínky 

svěření  

• promptně budeme řešit budoucí využití paláce Žofín, „Rybářského domečku“, 

pronajatých obecních prostor pro kulturní vyžití – např. Studio Paměť – Soukenická 29, 

galerie – Haštalská 1, aj. Průběžně budeme analyzovat využití Werichovi vily, 

Malostranské a Staroměstské besedy 

• v radničních novinách zajistíme zveřejňování spolkových názorů bez politického 

nátlaku a v rámci etických pravidel 

  
 

Životní prostředí, hřiště, úklid a veřejný prostor 

Centrum města je vždy zatíženo hlukem a nečistotami z dopravy, lokálních topenišť, stavební 

činnosti z běžného života moderní metropole. Městská část Praha je nad to zatěžována také 

extenzivním turismem, protože neobsluhuje pouze svých třicet tisíc rezidentů, ale statisíce, 

spíše miliony dalších osob, kteří městskou část během roku navštěvují buď v rámci své práce 

nebo – a to zejména – jako turisté. Přesto, či spíše právě proto i zde chceme užívat zeleně, 

stínu stromů v letních rozpálených ulicích, tekoucí vody, zahrad a parků i venkovních 

sportovišť. Chceme, aby byla naše městská část čistá a úpravná. Víme, že moderní město to 

svým obyvatelům nabídnout může. Uděláme proto všechno, aby se Praha 1 takovým 

moderním srdcem velkoměsta stala. 

Životní prostředí a hřiště 

• Budeme vysazovat stromy, které budou schopné růst v klimatu, které tu bude za 

několik desetiletí, v ulicích všude tam, kde je to prostorově možné. V případě 

rekonstrukcí sítí budeme požadovat pod terénem vytvoření kořenového prostoru 

(výsadbový pás) pro výsadbu nových stromů. 



• V konkrétních projektech vyhodnotíme a budeme prosazovat zasakování dešťových 

vod v místě i vytváření retenčních prostorů a řešení zeleně schopné akumulovat 

srážkovou vodu v „zelené hmotě“. 

• Na nově zrekonstruovaných ulicích a náměstí budeme požadovat tam, kde to bude 

technicky možné, výsadbu stromů na chodnících v poměru 1 strom na cca 5 

parkovacích stání. 

• Budeme podporovat travnaté funkční záhony a keřové plochy a vysazovat nové stromy 

v parcích. Chceme město, kde se dá dýchat a žít. 

• Budeme podporovat komunitní pěstitelství a vytipuje nové lokace pro vytvoření 

komunitních zahrádek. 

• Vypíšeme granty pro revitalizaci a ozelenění vnitrobloků a vnitroblokové zahrádky. 

Chceme, aby se vnitrobloky staly živými ostrovy našeho města a oázou k setkávání 

sousedů i zahradničení. 

• Zprovozníme nefunkční fontány a vodní pumpy na území Prahy 1 a budeme vytvářet 

nové vodní prvky a mlžítka. 

• Posílíme péči o zeleň, zasadíme se o kvalitní mobiliář a upravené cesty. Budeme 

prosazovat revitalizaci parků formou participace s občany Prahy 1. Tam, kde to bude 

možné, vytvoříme nová dětská hřiště, psí loučky, místa pro sport a komunitní grilovací 

místa. 

• Budeme důsledně sledovat kvalitu ovzduší. Využijeme všech nástrojů, které máme k 

dispozici, na řešení problematiky kvality ovzduší související s dopravou včetně lodní 

dopravy. 

• Naše děti potřebují moderně revitalizovaná dětská hřiště po vzoru maminek a věku i 

potřeb našich dětí. Zasadíme se o delší provozní dobu, zastínění, vodní prvky a nové 

moderní herní prvky, které reflektují aktuální trendy. Zajistíme také zázemí včetně 

dostupných WC toalet pro rezidenty zdarma. 

• Zasadíme se o vybudování sportovišť pro rezidenty a pro naše děti zdarma a 

vybudujeme nové venkovní multigenerační fitness parky, posilovací stroje, parkour a 

street workout prostory. 

Úklid 

• V koordinaci se všemi dotčenými institucemi a subjekty zajistíme zefektivnění 

komplexního úklidu, aby se jen neuklízelo, ale aby bylo uklizeno.   



• Zajistíme četnější úklid ulic veřejného prostranství. Chceme uklizené a upravené 

chodníky. Při úklidu je třeba zohlednit lokality, které vyžadují denní tlakové čištění, i 

reflektovat nutnost pohotovostního úklidu. 

• Zajistíme optimalizaci vývozu a navýšení odpadových nádob ve správě MČ Praha 1 s 

přihlédnutím na režim odpadových nádob třetích stran.  

• Umožníme využívání veřejných separačních odpadových nádob podnikateli a ověříme 

možnosti projektu svozu separovaného podnikatelského odpadu. Zavedeme 

důslednou kontrolu porušování legislativy v souvislosti s odpadovým hospodářstvím. 

Vytipujeme nové lokality pro podzemní kontejnery. 

• Nastavíme jasná a realitě odpovídající smluvní pravidla a jejich vymáhání při pořádání 

kulturně-společenských akcí zejména s ohledem na úklid a údržbu veřejného 

prostranství a hluk. 

• Budeme důsledně vyžadovat zajišťování úklidu v okolí restauračních zahrádek. Při 

opakovaných oprávněných stížnostech ze stran rezidentů z okolí uvedenou restaurační 

předzahrádku pro další sezonu provozovateli nepovolíme či zvážíme její redukci.  

• Vytvoříme komplexní antigraffiti program založený především na spolupráci a 

koordinaci všech dotčených subjektů. 

• Nastavíme pravidla a následné důsledné kontroly staveb s ohledem na životní 

prostředí a úklid. 

Péče o veřejný prostor 

• Zavedeme pravidla pro filmování v Praze 1. Nastavíme procentuální pravidlo vrácení 

části peněz z filmování pro rezidenty z lokality, kde se filmovalo, ve formě 

participativního rozpočtu tak, aby se část peněz vrátila zpět do lokality. Včasná a 

přesná informovanost občanů v okolí je nezbytná včetně informací o zajištěných 

lokalitách k náhradnímu parkování. 

• Chceme redukovat tzv. vizuální smog primárně v rámci nebytových prostor MČ Praha 

1 a redukcí nepovolené reklamy.  

• Budeme usilovat o kultivovaný vzhled restauračních zahrádek a odpovídající rozměry 

v poměru k provozovně.  

• Zavedeme systém odkládání elektrokoloběžek na určená místa, aby neohrožovaly 

chodce, neblokovaly náš veřejný prostor a nedegradovaly historické centrum. 

 



 

Participace 

S vědomím, že komunální politika je občanu nejblíže a měla by se mu přibližovat v maximální 

možné míře, považujeme za vhodné vnést principy participace občanů na správě veřejných 

věcí v široké míře. Participace musí probíhat na všech úrovních rozhodování o rozvoji městské 

části, pokud to umožňují zákonné a technické normy. 

• Výbor participace bude informován o záměrech staveb s dopadem na veřejnost 

• Budeme vyžadovat návrh a provedení participace s občany i od soukromých investorů 

• Budeme prosazovat průběh participačních procesů v celé časové ose záměrů 

• Budeme prosazovat participační proces vertikálně, tedy se zapojením všech 

rozhodovacích úrovní 

• Budeme prosazovat participační proces horizontálně, tedy se zapojením různých skupin 

zainteresovaných občanů a spolků Prahy 1 a odborníků 

• Pro vhodné lokality navrhneme participativní rozpočet jako nejvýraznější projev vlastní 

angažovanosti občanů na správě svého okolí 

• Výbor participace nastaví participační proces pro konkrétní projekt MČ a bude dohlížet 

na jeho realizaci 

• Výbor participace bude přijímat prostřednictvím Úřadu, portálu občana či přímo výzvy 

občanů k participaci, zpracuje je, navrhne řešení a seznámí s tímto příslušnou 

komisi/výbor a RMČ. 

• Participační procesy budou vycházet z Manuálu participace, IPR, 2016. 

 

 

 

S programovým prohlášením podepsané strany souhlasí a zavazují se k jeho naplňování. 

 

V Praze……………. 
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