
Hlavní město Praha 

 

RADA HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY 
 

U S N E S E N Í  

Rady hlavního města Prahy 
 

číslo 1669 
ze dne  27.6.2022 

k návrhu na opatření "Místa místní pomoci" 
 

Rada hlavního města Prahy   

I .   s c h v a l u j e  

opatření "Místa místní pomoci" s cílem vytvořit celopražskou síť parkovacích míst, která 
je možné legálně využít k veřejně prospěšným účelům, primárně pro účely poskytování 
nízkoprahových mobilních služeb zdravotního, sociálního či charitativního charakteru dle 
přílohy č. 1 tohoto usnesení 

I I .   u k l á d á  

1.  MHMP - SOV MHMP 

1.  vytvořit a podle potřeby aktualizovat seznam míst místní pomoci 

Termín: 31.12.2022 

2.  stanovit časový rozsah využívání míst místní pomoci 

Termín: 31.12.2022 

3.  stanovit podmínky pro vstup do sítě parkovacích míst a na jejich základě 
zařazovat nízkoprahová mobilní vozidla do sítě "Místa místní pomoci" 

Termín: 31.12.2022 

4.  stanovit závazná pravidla využívání těchto vyhrazených parkovacích míst 

Termín: 31.12.2022 

5.  stanovit, za jakých podmínek mohou "Místa místní pomoci" pro své účely 
poskytovat i další pomáhající organizace 

Termín: 31.12.2022 

2.  MHMP - ODO MHMP, MHMP - EVM MHMP 

1.  poskytovat MHMP - SOV MHMP součinnost ve smyslu vytipování vhodných 
pozemků a komunikací a zajišťování povolení pro parkování a realizaci služeb      
a realizaci místní pomoci 

Termín: průběžně 



I I I .   ž á d á  

1.  MČ hl.m.Prahy 

1.  o spolupráci s odborem SOV MHMP při vyhledávání vhodných lokalit na svém 
území a o součinnost při zajištění podmínek pro realizaci mobilních sociálních      
a zdravotních služeb na svém území 

2.  Technickou správu komunikací hl.m. Prahy, a.s. 

1.  o součinnost ve smyslu vytipování vhodných pozemků a komunikací                     
a zajišťování povolení pro parkování a realizaci služeb a realizaci místní pomoci 

3.  Městskou policii hl. m. Prahy 

1.  o poskytování součinnosti v oblasti ochrany pořádku a zajišťování bezpečnosti 
při poskytování mobilních sociálních a zdravotních služeb 

 

 
MUDr. Zdeněk Hřib v. r. 

primátor hl.m. Prahy 
 
 
 
 
 

doc. Ing. arch. Petr Hlaváček v. r. 
I. náměstek primátora hl.m. Prahy 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
Předkladatel:  radní Mgr. Milena Johnová  
Tisk: R-43318  
Provede: MHMP - SOV MHMP, MHMP - ODO MHMP, MHMP - EVM MHMP  
Na vědomí: odborům MHMP  

  

  









DŮVODOVÁ ZPRÁVA 
 

Úvodní slovo: 

Tiskem R-43318 je Radě hl. m. Prahy předkládán návrh na schválení opatření Místa místní pomoci 

představující soustavu parkovacích míst pro vozidla sociálních adiktologických služeb a humanitární 

pomoci. Tiskem se současně stanovuje okruh spolupracujících útvarů MHMP a dalších organizací. 

Opatření Místa místní pomoci je součástí reakce na usnesení Zastupitelstva číslo 31/64 ze dne 

12.11.2021 k "Petici za bezpečnou a čistou Prahu 5". 

V Praze stále přetrvává problém s nedostatečnou sítí nízkoprahových center, k jakým patří zejména 

kontaktní centra, nízkoprahová denní centra pro lidi bez přístřeší a další adiktologické programy, jako 

substituční léčba. Tyto služby jsou rozmístěny nerovnoměrně a jejich kapacity jsou nedostačující a 

přetížené. Tento problém opakovaně zmiňují strategické materiály na krajské i národní úrovní, návrhy 

na navýšení kapacit těchto služeb jsou mimo jiné zmíněny nejen ve strategiích hl. m. Prahy, jmenovitě 

naposledy ve Střednědobém plánu rozvoje sociálních služeb hl. m. Prahy 2022-2024 (usnesení ZHMP 

č. 32/31 ze dne 16.12.2021), ale také např. v Akčním plánu Národní strategie prevence a snižování škod 

spojených se závislostním chováním 2019-2027  a Koncepci rozvoje adiktologických služeb, která byla 

schválena Radou vlády pro koordinaci protidrogové politiky v červnu minulého roku. 

Z hlediska koncentrace služeb je aktuálně nejvíce problematická zejména Praha 5, na jejímž území jsou 

umístěna 2 ze 3 pražských kontaktních center a na kterou se přesunula scéna aktivních uživatelů 

návykových látek poté, co Policie ČR začala věnovat zvýšenou pozornost doposud tradičním místům 

výskytu na Praze 1.  

Zvýšený pohyb uživatelů služeb přináší řadu problémů v jejich soužití s ostatními občany, byť nedochází 

k nárustu kriminality.  

Magistrát hl. m. Prahy již podnikl řadu konkrétních koncepčních kroků, zejména vypracoval Koncept 

Optimální sítě adiktologických služeb na území hl. m. Prahy, který je nyní diskutován se zástupci 

městských částí a schválil realizaci Analýzy potřebnosti adiktologických služeb na svém území, která by 

měla hl. m. Praze poskytnout exaktní informace o potřebnosti jednotlivých typů služeb. Jedná se však 

stále o koncepční práci, jejíž výsledky nebudou k dispozici ihned.  

Jako možné částečné řešení se ukazuje poskytování sociálních a zdravotních služeb prostřednictvím 

mobilních služeb, tedy v oblasti adiktologie speciálně upravenými sanitkami nebo mobilními výdejnami 

jídla v případě služeb pro osoby bez domova. Pořízení těchto sanitek bylo spolufinancováno z rozpočtu 

hl. m. Prahy a jejich služby jsou klienty vyhledávány a využívány. Bohužel i tyto mobilní služby často 

naráží na nepochopení u některých městských částí, například sanitka SANANIMu či mobilní služba 

Naděje. Rovněž mobilní služby vydávající jídlo musely často měnit stanoviště.  

Tyto obtíže jsou tedy spojeny jak s umístěním tzv. kamenných služeb, tak sanitních či jim obdobných 

vozidel, stejně jako s umísťováním cisteren s vodou, pokud jsou určeny cílovým skupinám osob bez 

přístřeší nebo lidem užívajícím drogy. Obtíže s umístěním cisteren na vodu pro lidi bez přístřeší zažil i 

sám Magistrát hl. m. Prahy v období první vlny pandemie Covid, kdy bylo odmítnuto umístění cisteren 

na MČ Praha 1 a 2. Problémem je také vznik a umístění lékařských pracovišť zaměřených na osoby bez 

přístřeší a poskytování zdravotních služeb mimo zdravotní zařízení nebo domácnost pacienta a jsou 

často nesystémově nahrazovány dobrovolnými aktivitami jakými jsou Medici na ulici. 

Rovněž chybí součinnost městských částí, vyplývající z pochopení svého podílu na sdílené 

zodpovědnosti za tento celopražský problém, stavící na solidaritě mezi jednotlivými městským částmi 



a na pochopení faktu, že pouze rovnoměrná distribuce jak kamenných, tak mobilních zařízení může 

rozptýlit koncentraci uživatelů na jednom místě, celkově snížit diskomfort spojený s jejich zvýšeným 

výskytem a zvýšit tak kvalitu života pro všechny obyvatele a návštěvníky města. 

Hlavní město proto navrhuje využít vlastní pozemky a komunikace pro stanovení stabilní sítě míst pro 

parkování vozidel s mobilní pomocí. Tato místa budou využívána v souladu s předem danými pravidly 

a jejich existence bude projednána s městskými částmi. 

Dopady do rozpočtu v tuto chvíli nelze exaktně definovat z důvodu nutné flexibility seznamu 

parkovacích míst, který se bude průběžně měnit. Bude se jednat zejména o náklady spojené s ušlým 

ziskem za parkovací poplatky.  Finanční krytí bude respektovat schválený případně upravený rozpočet 

HMP. 
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