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Vize městské části praha 5 



Vize MČ Praha 5 

 
Úvodní část vize 

Praha 5 je vnímána jako zdravá, inspirativní, prestižní, moderní a ekologicky přívětivá městská část, 
která je nadčasovým a skvělým místem k bydlení, práci i odpočinku. Je zachovávána a využívána 
jedinečnost Prahy 5, která se vyznačuje morfologickou pestrostí danou přítomností kopců i údolí, 
zajímavou historií jednotlivých lokalit a specifickou urbanistickou strukturou (vilové čtvrti a sídliště). 
Praha 5 díky své rozmanitosti nabízí rušné i klidné oblasti, disponuje širokou občanskou vybaveností 
respektující potřeby občanů ve všech lokalitách a je atraktivní pro všechny generace. Zároveň je Praha 
5 otevřena spolupráci a komunikaci s dalšími organizacemi, institucemi a podnikateli a obousměrně 
sdílí zkušenosti s partnerskými městy. Pozornost je věnována také podpoře participace občanů, se 
kterými radnice vede otevřený dialog. Občané jsou zapojováni do dění v městské části, pořádána jsou 
pravidelná setkání. 

Část vize vztahující se k PO 1: Moderní, přátelská a digitální radnice 

Úřad MČ Praha 5 je moderní digitálně přívětivý a umožňuje i snadné vyřízení všech záležitostí pod 
jednou střechou, a to prostřednictvím profesionálních služeb zajištěných kvalifikovanými, výkonově 
motivovanými a vstřícnými úředníky. Pro klienty úřadu je k dispozici elektronický katalog služeb, včetně 
jeho vhodné propojenosti na služby státu i Magistrátu hl. m. Prahy. Dále je zajištěn dostatek 
parkovacích míst i dobrá pěší dostupnost pro případ osobní návštěvy úřadu. Na základě fungující 
zpětné vazby od klientů se poskytované služby úřadu trvale zlepšují. K tomu je zajištěna optimální 
infrastruktura budov, zařízení a technologií. 

Praha 5 respektuje principy dlouhodobé udržitelnosti a společenské zodpovědnosti a daří se jí efektivně 
zastřešovat celou městskou korporaci (tj. řídit zřizované organizace). Na Úřadu MČ Praha 5 jsou 
zavedeny pokročilé a funkční metody řízení procesů, změn, řízení rizik i kvality a interní komunikace je 
v rámci úřadu plně digitální / bezpapírová. 

Radnice se vyznačuje svojí otevřeností a efektivní komunikací ve vztahu k občanům Prahy 5, kteří ji 
tak považují za důvěryhodného partnera. Díky využití pestré škály komunikačních kanálů se daří včas 
a plně informovat místní obyvatele o dění v Praze 5. 

Část vize vztahující se k PO 2: Vzdělávání, školství a volný čas 

Praha 5 poskytuje dostatečné příležitosti pro vzdělávání všech věkových skupin a zřizuje dostatečně 
hustou síť zdravých mateřských i základních škol, do kterých děti chodí rády. Jsou vytvořeny vhodné 
podmínky pro širokou nabídku vzdělávacích služeb a zřizované školy se vyznačují moderností, 
estetičností, nadstandardní materiálně-technickou vybaveností a celkovou přívětivostí prostředí 
odpovídající aktuálním trendům. Ve školách je zároveň nabízena široká škála školních vzdělávacích 
programů a mimoškolních aktivit zajištěná kvalitním a stabilním personálem. Ředitelé škol zřizovaných 
Prahou 5 jsou leadery a vědí kam, proč i jak svoji organizaci směřují. Spolupráce zástupců Prahy 5 s 
řediteli těchto škol je plně funkční a daří se tady naplňovat vizi zřizovatele. Podařilo se taktéž navázat 
spolupráci Prahy 5 se středními a vysokými školami. 

Praha 5 má dostatek volnočasových prostor pro všechny generace a maximálně využívá potenciál 
veřejného prostoru a sportovní infrastruktury školských zařízení. 

Část vize vztahující se k PO 3: Financování projektů, finance, investice a správa majetku 

Praha 5 hospodaří se stabilním a vyrovnaným rozpočtem, je zodpovědným správcem majetku, 
disponuje stabilním bytovým fondem a dostatkem komerčně využívaných prostor, realizuje smysluplné 
a účelné investice a nemá žádné větší finanční závazky. Financování rozvoje Prahy 5 je předvídatelné, 
dlouhodobě udržitelné a při rozhodování o investicích jsou využívány dostupné informace a data. 

Praze 5 se daří efektivně získávat a využívat různé další zdroje financování nejen u investičních 
projektů. Financování z dalších zdrojů je upřednostněno. Finanční plánování na příslušný rok je 
realistické, odpovídá střednědobému plánování i zákonným požadavkům a zahrnuje také manažerské 
řízení rozpočtu spočívající v průběžné analýze vlivů a faktorů ovlivňujících příjmy a výdaje v průběhu 



daného roku. S majetkem a finančními prostředky je nakládáno koncepčně na základě schválené 
strategie a v souladu s principy 3E (hospodárnost, efektivnost a účelnost). 

Část vize vztahující se k PO 4: Sociální služby, bytová politika a bezpečnost 

Bytový fond na území Prahy 5 se daří díky nové výstavbě významně rozšiřovat. Zlepšuje se technický 
stav bytového fondu MČ Praha 5 i vybavenost těchto bytů, což vede k jejich účelnému využívání. 
Rozšiřuje se nabídka sociálních, seniorských, startovacích a tréninkových bytů a bytů pro preferované 
profese. Celková dostupnost a kvalita bydlení je v Praze 5 nadstandardní v rámci hl. m. Prahy. K tomu 
přispívá i fakt, že je Praha 5 vnímána jako bezpečná městská část, ve které je snaha minimalizovat 
výskyt sociálně patologických jevů. 

Na území Prahy 5 je dostupná nabídka sociálních služeb naplňující potřeby všech cílových skupin. Z 
úrovně městské části je podporována dlouhodobá udržitelnost kapacity i kvality těchto služeb. Zvláštní 
důraz je kladen na péči o seniory a osoby se zdravotním postižením, a dále pak i na nabídku 
aktivizačních programů pro různé cílové skupiny, podporu aktivního stárnutí, spolupráci napříč 
generacemi a podporu komunitního života. Cizince a národnostní menšiny se daří postupně integrovat 
a tvoří pevnou součást společnosti. Významným způsobem také pokročily nástroje podpory dětí ze 
sociálních slabých rodin. 

Část vize vztahující se k PO 5: Územní rozvoj, životní prostředí, veřejný prostor a doprava 

Praha 5 je moderním městem krátkých vzdáleností, v úzkém vztahu s jádrem Prahy, rozvíjející se 
s respektem k dochovaným přírodním, kulturním a civilizačním hodnotám. Společně se sousedními 
městskými částmi tvoří vyváženou polycentrickou strukturu s jasnou hierarchií jednotlivých center 
v unikátním krajinném prostředí. Poskytuje výbornou dostupnost veřejné zeleně a ploch sportu a 
rekreace, dobře organizovanou síť veřejných prostranství a atraktivní kontakt s řekou Vltavou. 

Doprava na území městské části je plynulá, bezpečná a pohodlná a umožňuje pro každý typ cesty 
zvolit či sdílet vhodnou kombinaci dopravních prostředků šetrných k životnímu prostředí. Je 
vybudována páteřní síť cyklistických stezek a pěších propojení, veřejná městská a regionální doprava 
má vybudované klíčové uzly a dopravní spojení, a silniční doprava základní páteř nadřazené silniční 
sítě. 

Praha 5 je čistá městská část, systematicky pečující o životní prostředí, s výbornou kvalitou 
každodenního života, s pevnou sociální soudržností obyvatel a dobře dostupnou prací, službami a 
oddychem. Praha 5 při svém rozhodování zohledňuje hodnoty udržitelného rozvoje. 

Část vize vztahující se k PO 6: Kultura, sport, občanská společnost a podpora podnikání 

Ke kvalitnímu využití volného času poskytuje Praha 5 jednu z nejširších nabídek z celé České republiky. 
Praha 5 nabízí, jak nespočet parků a přírodních lokalit, vhodných nejen pro sportování a pohyb na 
čerstvém vzduchu, tak i prostory pro pořádání společenských, kulturních i sportovních programů pro 
všechny generace. Praha 5 se nadále zasazuje o vytváření přívětivých podmínek pro další rozvoj a 
rozšíření nabídky volnočasových aktivit. Lokální společenské organizace, kluby a občanské spolky jsou 
finančně i organizačně podporovány z více zdrojů. Sousedská vzájemnost a komunitní život jsou 
nedílnou součástí života občanů Prahy 5, kteří široce využívají místní kulturní, společenský i sportovní 
program.  

Občané ve velké míře participují na rozvoji Prahy 5. Jejich intenzivní zapojení na rozvoji městské části 
je založeno na vhodných podmínkách umožňujících tuto participaci. Základem je otevřený dialog s 
občany, pravidelná setkávání, organizace pracovních skupin, na nichž vznikají konkrétní podněty a 
plány. Obyvatelé Prahy 5 jsou hrdí na svou čtvrť a její historii. Jejich spokojenost je založena i na 
dobrých sousedských vztazích. Vedení městské části pozitivně vnímá jak historii Prahy 5, tak její 
významné rodáky a osobnosti, ale i všechny ostatní občany. Výsledkem je silný lokální patriotismus a 
pocit sounáležitosti ve společnosti. Ruku v ruce s tímto je i úspěšná snaha o zachování a obnovu 
místních kulturních památek. V neposlední řadě je Praha 5, díky soustavnému usnadňování činnosti 
podnikatelů a rozvoji komunikačních nástrojů Úřadu MČ Praha 5, vnímána jako přívětivý partner pro 
rozvoj podnikatelského prostředí. 

 


