
Programové prohlášení Zastupitelstva Městské části Praha – Troja 2014 – 2018 
 
Programové prohlášení Zastupitelstva Městské části Praha-Troja 2014–2018 navazuje na programové 
prohlášení zastupitelstva městské části z roku 2010.  
Zaměříme se na následující oblasti a konkrétní úkoly: 
 
A. Identita, rozvoj a budoucnost Troje  

1. Ve spolupráci s občany budeme i nadále aktivně projednávat nový Metropolitní (Územní) 
plán a další strategické dokumenty hl. m. Prahy. 

2. Využijeme nové Stavební předpisy a nařízení o přírodních parcích pro omezení nevhodných 
staveb a posílení statutu Přírodního parku Drahaň – Troja.  

3. Připravíme vypracování dopravní studie a budeme usilovat o vyřešení dopravní situace a 
parkování v Troji. 

4. Dokončíme úpravy veřejných prostorů, parků, hřišť a zeleně financovaných ze získaných 
grantů.  

5. Naší prioritou stále zůstane ochrana identity a našeho života v rezidenční čtvrti, respekt 
k trojské krajině a přírodě. 

 
B. Samostatná Troja, vnitřní a vnější vztahy  

1. Budeme dále rozvíjet respektované postavení městské části Troja v partnerském vztahu s 
Magistrátem hl. města Prahy a sousedními městskými částmi - Prahou 6, Prahou 7, Prahou 8. 
Troja bude i nadále jednou z nejaktivnějších tzv. malých městských částí.  

2. Budeme iniciovat vznik odborné komise pro rozvoje areálů botanické a zoologické zahrady, 
která nám umožní podílet se na úpravách generelů těchto významných trojských institucí. 

3. Jako členové Komise rady hl. m. Prahy pro Ústřední čistírnu odpadních vod budeme i nadále 
ovlivňovat její rekonstrukci. 

4. Budeme spolupracovat s Magistrátem HMP na úpravě záměru výstavby Administrativně 
provozní budovy zdravotní záchranné služby a dalších velkých městských investic. 

5. Oslovíme zahraniční obce a města a navážeme spolupráci „partnerské město“. 
6. Zachováme členství Troje v mezinárodní organizaci příměstských parků FEDENATUR, Sdružení 

historických sídel Čech, Moravy a Slezska, budeme rozvíjet partnerské aktivity s ostatními 
městskými částmi a Prahou. 

 
C. Úřad jako služba občanům, finance 

1. Rozšíříme elektronickou komunikaci s občany a vyřizování jejich požadavků. 
2. Zpracujeme novou podobu našich webových stránek, zřídíme zde SMS bránu, v naší databázi 

e-mailových adres vytvoříme na základě přání občanů skupinu pro zasílání aktualit a 
informací. 

3. Stále budeme pružně využívat finanční zdroje grantů Evropské unie, státu, hl. m. Prahy i 
privátních nadací. 

4. Budeme propagovat a lépe využijeme FOND TROJA pro možnost společného financování 
rozvojových projektů městské části, soukromých společností a občanů (tzv. Public – private 

partnership). 
 
D. Vzdělávání, školství 

1. Naše školy zůstanou prioritou MČ Praha-Troja s všestrannou podporou jejich neustálého 
rozvoje, kvality výuky. 

2. Formou investic a grantů zajistíme prostředky na zvýšení kapacity školky, obnovu venkovního 
hřiště.  

3. Podpoříme nástroje výuky, modernizaci a komfort vzdělávání v ZŠ Trojská. 
4. Vybudujeme rodinné centrum pro rodiče a děti do 3 let a zázemí školní družiny v přízemních 

prostorách Domu spokojeného stáří. 
5. Na základě smlouvy s Trojským gymnáziem zajistíme i do budoucna devítiletou školní 

docházku za zvýhodněných finančních podmínek. 
6. Budeme podporovat spolupráci našich škol a dalších vzdělávacích institucí. 

 



E. Správa majetku, hospodářská činnost 
1. Důsledně budeme provádět rekonstrukce, opravy a údržbu všech svěřených nemovitostí. 
2. Hospodárně budeme rozšiřovat majetek ve správě MČ Praha – Troja svěřením pozemků 

Státního pozemkového úřadu prostřednictvím pražského magistrátu a získáním nových 
pozemků ve vlastnictví hl. m. Prahy. 

3. Dokončíme zpracování evidenčních karet oprav a stavu všech svěřených nemovitostí. 

F. Sociální a zdravotní oblast, péče o seniory 
1. Zlepšíme podmínky využití Domu integrované pomoci pro trojské občany  
2. Zřídíme zdravotní a sociální poradnu. 
3. Budeme nadále vyvíjet snahu o rozšíření lékařské péče v Troji. 
4. Vybudujeme víceúčelový prostor s novou klubovnou v Domě spokojeného stáří. 
5. Ve spolupráci s místními i celopražskými organizacemi zajistíme aktivity na podporu zdravého 

životního stylu. 
 
G. Dopravní situace, infrastruktura a bezpečnost  

1. Budeme jednat o jednosměrném provozu v ulici K Bohnicím nebo zavedení regulačního 
semaforu. 

2. Ve spolupráci s odbory dopravy  ÚMČ Praha 7 a Magistrátu HMP budeme intenzivně pracovat 
na omezení tranzitní dopravy Trojou. 

3. V rámci koncepce snížení dopravní zátěže Troje budeme prosazovat přístup návštěvníků 
trojské kotliny z více směrů – z Prahy 7 přes Císařský ostrov, z Prahy 6 a Prahy 8. 

4. Pro odlehčení dopravy v Troji budeme jednat o výstavbě záchytného parkoviště u Trojského 
mostu. 

5. Dokončíme úpravu veřejného prostoru křižovatky Na Kovárně a spodní části ulice Pod 
Havránkou. 

6. Zajistíme realizaci chodníku do Podhoří, budeme kultivovat okolí přívozu, budeme nadále 
koordinovat vybudování parku pod Salabkou s novou zastávkou autobusu č. 236. 

7. Projektujeme přisvětlení chodníků na Trojské ulici a zajistíme bezpečnější řešení přechodů Na 
Kovárně, na Nové Trojské a další. 

8. Budeme pracovat na dokončení kanalizace v Podhoří, Na Farkách a Pod Havránkou. 
9. Postaráme se o vyšší bezpečnost občanů a dětí aktivní spoluprací s Městskou policií a Policií 

ČR. 
 
H. Životní prostředí a čistota  

1. Budeme pečovat o trvalou čistotu a pořádek v obci. 
2. Zajistíme vysázení nových stromů náhradou za zeleň poničenou povodněmi a kácením 
3. Navýšíme počet kontejnerů na tříděný odpad, a pomůžeme občanům řešit nakládání 

s bioodpadem ze zahrad. 
4. Budeme udržovat zelené ploch ve správě MČ a vyžadovat také údržbu zanedbaných ploch a 

budov jejich majiteli, likvidovat černé skládky. 
5. Budeme pokračovat v monitoringu kvality životního prostředí. 
6. Odstraníme veškeré neprávem umístěné reklamní cedule a poutače. 
7. Zorganizujeme „Den úklidu v Troji“, akce celkového úklidu veřejných i soukromých pozemků. 
8. Prostřednictvím místních informačních médií zajistíme občanskou osvětu směrem 

k udržování čistoty na veřejných prostranstvích. 
 
I. Kultura, sport, rekreace a volný čas 

1. Budeme nadále podporovat klubové i sportovní aktivity dětí, mládeže a dospělých. 
2. Budeme podporovat systém grantů na činnost občanských spolků a sdružení. 
3. Budeme pokračovat v organizaci tradičních oblíbených kulturních a sportovních akcí. 
4. Upravíme sportovní louku za sokolovnou pro základní školu, Sokol, gymnázium. 
5. Chceme přispět k tomu, abychom všichni mohli volný čas strávit příjemně i doma – v Troji. 

 



 
J. Služby a občanská vybavenost 

1. Budeme iniciovat doplnění služeb a vybavenosti, širší zdravotní péče. 
2. Budeme nadále podporovat podnikatele v Troji a pomáhat rozvoji jejich činnosti, vytvoříme 

například Katalog služeb podnikatelů v Troji. 
3. Ve spolupráci s občany a se zemědělskou univerzitou využijeme tržní místa v Rybářích a u 

přívozu pro prodej místních produktů. 
4. Dokončíme relaxační a sportovní vybavení na trojském nábřeží. 
5. Budeme kontrovat kvalitu služeb a aktivně řešit připomínky občanů. 

 

K. Spoluúčast veřejnosti při správě naší městské části 
1. Zapojíme trojské obyvatele do správy obce, plánování veřejných prostranství, přípravy a 

organizace samosprávných činností. 
2. Přivítáme občanskou iniciativu při organizování a zajišťování trojských akcí. 
3. Budeme věcně a bezodkladně reagovat na postřehy a podněty občanů i organizací v Troji. 

 

 

 

 

 


