
Zodpovědnost Sekce Plán

Radní Hanka Třeštíková Kultura a památková péče
Ulevíme přetíženému centru od megalomanských akcí jasnými pravidly pro 

pořadatele

Radní Hanka Třeštíková Kultura a památková péče

Odmítneme vizuální smog vytvořením manuálu dobré praxe v oblasti 

reklamy ve veřejném prostoru a označování provozoven v památkové 

rezervaci

Radní Hanka Třeštíková Kultura a památková péče
Změníme pravidla pro granty v oblasti cestovního ruchu k podpoře akcí 

mimo centrum a nebo mimo sezónu.

Radní Hanka Třeštíková Kultura a památková péče
Zachráníme ateliér Hany Wichterlové připravením projektu jeho 

rekonstrukce s jasným harmonogramem

Náměstek primátora 

Pavel Vyhnánek
Finance a rozpočet Připravíme rozpočet na rok 2020 s důrazem na investice

Náměstek primátora 

Pavel Vyhnánek
Finance a rozpočet

Představíme Pražanům, jak kontrolovat peníze města prostřednictvím 

aplikace CityVizor

Náměstek primátora 

Pavel Vyhnánek
Průmyslový palác Vypíšeme zakázku na obnovu Průmyslového paláce

Náměstek primátora 

Pavel Vyhnánek
Pražská tržnice

Připravíme plán pro Pražskou tržnici v Holešovicích a budeme pokračovat v 

přípravě rekonstrukcí - dopracujeme projektovou dokumentaci pro Burzu

Radní Milena Johnová Zdravotnictví Připravíme koncepci rozvoje paliativní péče v Praze

Radní Milena Johnová Zdravotnictví

Představíme novou koncepci rozvoje Metropolitní nemocnice Na Františku. 

Vyjednáme nové smlouvy se zdravotními pojišťovnami, začneme provozovat 

Metropolitní nemocnici Na Františku

Radní Milena Johnová Sociální věci Spustíme podporované bydlení pro lidi s autismem

Radní Milena Johnová Sociální věci Zvýšíme dostupnost osobní asistence

Radní Milena Johnová Sociální věci Otevřeme nové funkční komunitní centrum pro seniory Dům Na Bělidle

Náměstek primátora 

Adam Scheinherr
Doprava Podáme žádost o stavební povolení na metro D

Náměstek primátora 

Adam Scheinherr
Doprava

Poskytneme součinost na získání územního rozhodnutí pro stavbu 511 

pražského okruhu

Náměstek primátora 

Adam Scheinherr
Doprava Vyřešíme "chodníček smrti" mezi hlavním nádražím a Vinohradskou ulicí

Náměstek primátora 

Adam Scheinherr
Doprava Dokončíme cyklostezku u Rokytky z Vysočan do centra

Náměstek primátora 

Adam Scheinherr
Doprava Zahájíme stavbu P+R na Černém Mostě

Náměstek primátora 

Adam Scheinherr
Doprava Otestujeme zrychlení tramvají

Náměstek primátora Petr 

Hlaváček
Odpovědný rozvoj

Předjednáme názory a vypořádání připomínek k metropolitnímu plánu s 

jednotlivými městskými částmi. Díky 57 individuálním schůzkám zajistíme co 

nejhladší průběh projednání nového územního plánu.

Náměstek primátora Petr 

Hlaváček
Odpovědný rozvoj

Zahájíme činnost projektového týmu pro přípravu a prověření parametrů 

nového koncertního sálu v Praze.

Náměstek primátora Petr 

Hlaváček
Odpovědný rozvoj

Uspořádáme Metropolitní ozvučnou desku k efektivní koordinaci městských 

společností, soukromých investorů a městských částí při přípravě klíčových 

staveb a rozvoji především velkých území, aby byly jasně definovány priiority 

a časové posloupnosti při rozvoji města.  

Náměstek primátora Petr 

Hlaváček
Odpovědný rozvoj

Představíme veřejnosti budoucí podobu rozvoje lokality Rohanského nábřeží 

(Rohan City)

Radní Jan Chabr Majetkové podíly

Vytvoříme plán rekonstrukce rozvodné sítě PRE a kabelové sítě VO. 

Připravíme podmínky pro vznik veřejných nabíjecích stanic pro 

elektromobily na místech stožárů VO.

Radní Jan Chabr Majetek
Stanovíme podmínky koncesního řízení pro výběr nového provozovatele 

městského mobiliáře.

Radní Jan Chabr Majetek

Zahájíme pilotní projekt přestavby zapínacích míst pro zjednodušení spínání 

veřejného osvětlení – dálkové ovládání a diagnostika poruch veřejného 

osvětlení a snižování světelného smogu.

Radní Jan Chabr Majetek
Zrevidujeme a narovnáme smluvní vztahy v bytových a nebytových 

prostorách městských objektů. 

Radní Jan Chabr Majetek
Vybereme nového provozovatele Staroměstské tržnice a zahájíme její 

rekonstrukci.
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Náměstek Hlubuček Cirkulární ekonomika a odpady
Pokročíme s přípravou výstavby bioplynové stanice a kompostárny. 

Spustíme uhlíkovou filtraci v Podolské vodárně.

Náměstek Hlubuček Klima 
Zahájíme práce na Implementačním plánu Adaptační strategie na změnu 

klimatu na roky 2020 - 2024.

Náměstek Hlubuček Klima 
Zahájíme práce na Akčním plánu pro udržitelnou energii a klima (SECAP) 

jako základní strategii pro naplňování klimatického závazku HMP.

Náměstek Hlubuček Stromy 

Budeme naplňovat Akční plán výsadby stromů v Praze - výsadby na podzim 

(celkem více než 25 tisíc stromů - např. les v Panenkách, meze na polích v 

Jinonicích, Stromovka, Petřín, Arborka, Vítkov, Hvězda, uliční stromořadí v 

Sokolovské a Blanické ul.)

Náměstek Hlubuček Technické investice Zahájíme stavby pavilonu goril v ZOO. 

Náměstek Hlubuček Bezpečnost 

Vyhodnotíme pilotní projekt placení pokut platební kartou v terénu či na 

kontaktním místě MP (celkem 6 vozidel s terminálem a 17 kontaktních míst 

MP).  

Náměstek Hlubuček Životní prostředí Zahájíme stavbu nové záchranné stanice pro zvířata.

Radní Hana Marvanová Zvýšení dostupnosti bydlení
Rozpracujeme ekonomické a dokumentační detaily projektu dostupného 

družstevního bydlení s participací hl. m. Prahy

Radní Hana Marvanová Legislativa a právo
Založíme a podnikneme další kroky směřující k vytvoření Muzea paměti XX. 

století, z.ú.

Radní Hana Marvanová Legislativa a právo
Schválíme pravidla pro úsporu nákladů a zvýšení kvality výstupů v oblasti 

poskytování externích právních služeb MHMP 

Radní Hana Marvanová Legislativa a právo Připravíme novelizaci vyhlášky o regulaci heren na území hl. m. Prahy

Radní Adam Zábranský Transparentnost

Zavedeme zásady pro městské společnosti, které zajistí dostatečnou 

kontrolu a informovanost vlastníka i veřejnosti, zamezí střetu zájmů a 

zavedou jednotná pravidla např. pro informování o zakázkách, způsob 

odměňování nebo sponzoring.

Radní Adam Zábranský Transparentnost
Zpřehledníme úřední desky. Zrealizujeme pilotní projekt strojově čitelných 

úředních desek s jednotnou datovou strukturou.

Radní Adam Zábranský Bydlení

Připravíme akční plán pro řešení bytové nouze rodin na území Prahy, 

pronajmeme byty prvním 30 rodinám z ubytoven a zajistíme jim adekvátní 

podporu.

Radní Adam Zábranský Bydlení
Připravíme plán rekonstrukcí bytových domů a bytů spravovaných 

magistrátem.

Radní Vít Šimral Školství
Rozšíříme fondy solidarity pro děti ze sociálně ohrožených rodin ze středních 

i do mateřských a základních škol.

Radní Vít Šimral Školství
Zeptáme se dětí a rodičů v dotazníkovém průzkumu, jaké středoškolské 

vzdělání chtějí.

Radní Vít Šimral Věda a inovace Vytvoříme grantový program pro inovační akce a projekty.

Radní Vít Šimral Sport Otevřeme školní hřiště veřejnosti.

Primátor Hřib Informační technologie
Přidáme do mobilní aplikace PID Lítačka časové kupóny na MHD tak, aby 

nebylo potřeba sebou nosit kartu.

Primátor Hřib Informační technologie Spustíme projekt Pražského inovačního marathonu.

Primátor Hřib Informační technologie
Připravíme redesign aplikace MojePraha pro zvýšení uživatelské přívětivosti 

a doplníme do ní další funkce (tříděný odpad, placení za parkování).

Primátor Hřib Informační technologie Představíme veřejnosti prototyp Portálu Pražana a nového webu praha.eu.


