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Co je strategický plán?  
 
Strategický plán je hlavním rozvojovým dokumentem obce, jehož 
projekty jsou vyděleny z běžné agendy obce pro svou dlouhodobost, 
náročnost či důraz na realizaci. Strategický plán obsahuje hlavní 
myšlenky a přání obyvatel obce na kvalitu a standard žití v dohledné 
budoucnosti. Je jistým druhem jízdního řádu rozvoje obce, kde na 
sebe projekty příčinně navazují, pozdější projekty rozvíjí dřívější, a je 
tak dobře sledovatelné a měřitelné, zda se klíčové oblasti rozvoje 
obce daří zlepšovat.  
 
Strategický plán začíná tzv. vizí rozvoje, do které jsou zahrnuty 
průřezové potřeby obyvatel obce. Cílem strategického plánu je, aby 
se kvalita života v obci vylepšovala, eliminovala se rizika a dařilo se 
dosahovat udržitelného růstu ve všech oblastech chodu obce. 
Udržitelnost znamená předání stavu obce budoucím generacím 
nejen v lepším stavu, než je tomu nyní, ale s potenciálem na další 
zlepšování a řízení možných budoucích rizik.  

Plán obsahuje celou řadu opatření, která mají své měřitelné 
indikátory úspěšnosti. Veřejný charakter dokumentu umožňuje 
přimknutí obyvatel obce k jeho cílům a v těch nejlepších případech 
spolupráci na naplnění cílů rozvoje. Pro strategické partnery obce, 
místní investory a podnikatele je pak jasnou zprávou o tom, kterými 
cestami se bude rozvoj obce ubírat a jak je možné s obcí efektivně 
spolupracovat. Díky vypracovanému plánu má obec jasno, do jakých 
oblastí bude investovat nejen svou energii, ale také finanční 
prostředky. Připravenost plánu na dalších deset let dopředu 
umožňuje vypracovávat projektovou dokumentaci tzv. „do šuplíku“ 
a být tak dobře připraven pružně a rychle reagovat na různé dotační 
výzvy a další pobídky z různých oblastí veřejných rozpočtů.  
 
Strategický plán byl vypracován v úzké spolupráci s místní veřejností, 
jejími komunitně aktivními složkami, a má tak potenciál stát se 
svorníkem společenského a podnikatelského života v obci 
Horoměřice.  
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Postup přípravy strategického plánu 
 

Strategický plán se rodil v roce 2020 v bezprecedentní situaci 

několikanásobné celospolečenské karantény v důsledku globální 

pandemie viru covid–19. Příprava se protáhla z původních šesti 

měsíců na dvojnásobek. Většina kroků v přípravě musela být 

nahrazena distančními alternativami s mnohými časovými odklady. I 

přesto si troufáme tvrdit, že se podařilo naplnit závazek maximálního 

zapojení veřejnosti do procesu konstrukce vize rozvoje, cílů a 

opatření. Hlavní vstup veřejnosti ovšem představovala rešerše 

problémů a potenciálů obce v úvodním dotazníkovém šetření.  

Strategický plán má kromě samotného cíle, tedy přípravy 

koncepčního veřejného materiálu, ještě jednu funkci. Pokud je 

důsledně a správně pracováno s veřejností, může se stát samotná 

příprava plánu rozvoje hybným momentem komunitní pospolitosti a 

následného rozvoje v obci. Horoměřice jsou příkladem dynamicky se 

rozvíjející suburbánní obce, kde přibude každý rok několik stovek 

nových obyvatel. Naléhavost společenského propojování nových a 

starších kohort obyvatel je proto vysoká. Příprava strategického 

plánu komunitním způsobem je cesta, která může být v mnoha 

ohledech i prvním naplněným cílem. Pandemie covid–19 obyvatele 

obce o tuto možnost do velké míry připravila. O to důležitější bude 

naplnění jednotlivých stanovených bodů v programu rozvoje obce, 

kde je na mnoha místech obsažena poptávka po tvorbě nové, silnější 

a udržitelnější místní identity.  

 

Harmonogram proběhlých kroků přípravy strategického plánu:  

1. ustavení řídící skupiny strategického plánu, 

2. příprava jednotlivých kroků při pořizování strategického 

plánu ve spolupráci s řídící komisí, 

3. vypracování podrobného Profilu obce, 

4. kritické zhodnocení Profilu obce (zastupitelé + veřejnost), 

5. anketa pro veřejnost, 

6. pracovní skupiny pro jednotlivé okruhy rozvoje obce (celkem 

5 setkání – rozpracování cílů a opatření plánu rozvoje), 

7. kritické rozpracování návrhu strategického plánu řídící 

komisí, 

8. schválení zastupitelstvem obce. 

Komunitní tvorba strategického plánu znamená práci jak s nejširší 

veřejností obce, tak s jejími zástupci (nejen volenými). Do řídící 

skupiny, která od začátku pořizování SP koordinuje všechny kroky, 

byli členové vybráni průřezově z různých zájmových skupin v obci. 

Zapojeny byly neziskové organizace, sportovní a kulturní instituce, 

organizace zřízené obcí a další aktivní obyvatelé.   

Příprava strategického plánu začala sebráním všech podkladů o obci 

ve všech deseti oblastech udržitelného rozvoje. Podklady byly 

analyzovány a shrnuty v Profilu obce. Tato práce přináší externí 

pohled na obec, tak zvaně odborný. Následoval vstup od veřejnosti 

v podobě dotazníkové sondy. Následně byly podněty rozpracovány 

v návrhové části strategického plánu do jednotlivých cílů a opatření, 
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které jsou jádrem rozvojového plánu obce. S jejich podrobným 

zněním se můžete seznámit na stránkách tohoto dokumentu.  

Vize rozvoje Horoměřic 2030 

 

Strategické plánování rozvoje obce začíná Vizí. Tu lze vidět jako 

koncový stav, kam se chce společenství obce dostat po naplnění 

většiny cílů ve strategickém plánu. Slouží jako nosná myšlenka pro 

rozvíjení nástrojů rozvoje. Vize by měla být stručná, jasná, 

srozumitelná, vystihující. Je zprávou nejen pro občany obce, ale 

možná ještě naléhavěji pro její partnery a investory. Při prvním 

komunitně vytvořeném strategickém plánu, který ke svému 

definování zve širokou veřejnost, je vhodné udělat si definici širší. 

K širší definici obsahující cíle pro každou oblast udržitelného rozvoje 

obce se následně mohou obyvatelé lehčeji přimknout, protože 

obsahuje konkrétní přání, potřeby a požadavky. Vize shrnuje 

v koncentrované formě to nejdůležitější v naplánované cestě rozvoje 

obce v následujícím desetiletí.  

 

9 bodů na cestě k lepší obci 
 

1. Obec ukončí svůj stavební rozvoj a plně se soustředí na rozvoj 

infrastruktury pro své obyvatele. Cílem je vytvoření 

podmínek pro plnohodnotný život v obci s minimální 

závislostí na Praze či okolních obcích. Pokud by v budoucnu 

vůbec měl probíhat ještě další stavební rozvoj, pak jedině 

budováním společné veřejné vybavenosti nebo formou 

rodinných domů. Obec se umí bránit proti industrializaci okolí 

budoucího obchvatu Prahy a ví, proč to dělá.  

 
2. Obec zásadně omezí tranzit nákladní dopravy skrz obec. 

Cestou je vyjednání takové podoby vnějšího okruhu Prahy a 

dalších plánovaných dopravních staveb, která stáhne 

veškerou nákladní dopravu a podstatnou část nutné 

individuální automobilové dopravy mimo obec. Letadlový 

provoz bude postupně racionalizován tak, aby umožňoval jím 

dotčeným obyvatelům klidnější spaní. 

 
3. Obec má kultivované, koncepčně vytvořené, plně 

revitalizované a kulturní centrum táhnoucí se minimálně od 

statku po Sokolovnu a pozvolna se šířící do okolí rybníčků. 

Centrum slouží jako přirozené místo setkávání plné služeb, 

obchodů a kvalitních prvků veřejného prostoru. Těžištěm 

centra obce jsou veřejná prostranství současného statku. 

Statek nabízí prostor pro kulturně komunitní projekty 

spojené s rozvojem lokálních podnikatelských projektů. 

Náplň statku přispívá a motivuje k projektům komunitní 

pospolitosti. Hybným rozvojovým momentem provozu statku 

je kultura a kulturní provoz. 
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4. Obec se soustředí na rozvoj pěší a cyklistické dopravy, která 

bude bezpečná, opatřená nezbytnou výbavou (chodníky, 

přechody, kruhové objezdy) a bude vyzývat k preferenci 

v rámci pohybu po obci. Cyklostezky propojí obec bezpečným 

způsobem s bližším i vzdálenějším okolím. 

 
5. Obec aktivně a systematicky podporuje komunitní aktivity 

svých občanů. Buduje současnou identitu obce založenou na 

spolupráci v oblasti kultury, vzdělávání, sportu a 

společenského dění. Propojuje obyvatele obce. Obec je 

místo, kde se lidé navzájem do velké míry znají, potkávají se 

a mají prostory pro společné aktivity a akce. Je zde dostupný 

multifunkční sál s kapacitou několika stovek návštěvníků. 

Základní škola je partnerem pro zajišťování volnočasových 

aktivit v obci, podílí se na komunitním životě. Vedení základní 

školy se umí postarat o žáky s individuálními potřebami. ZŠ 

má jasnou koncepci fungování a k tvorbě a aktualizaci 

koncepce přizývá veřejnost.  

 
6. Obec rozvíjí modro-zelenou infrastrukturu. Buduje plochy 

zeleně ve spojitosti se sportovní a relaxační infrastrukturou. 

Toto činí jak v uvnitř obce, tak za jejími hranicemi ve svém 

katastru. Obec má plán na ochranu a rozvoj zeleně.  

 
7. Centrum obce nabízí nové možnosti pro rozvoj obchodů a 

služeb. Obec buduje kapacity pro své obyvatele (vzdělávání, 

sociální služby, dům s pečovatelskou službou). Především 

zajistí dostatečný počet míst v místních vzdělávacích 

institucích.  

 
8. Obec je bezpečným prostorem, především stran dopravy. Je 

vhodným prostorem pro život rodin s dětmi a ohrožených 

skupin společnosti (senioři, handicapovaní). Obec nabízí 

dostatečné množství veřejných sportovišť a podporuje 

klubový sport, především u nejmladších žáků. Školní 

organizace mají dostatečné kapacity sportovišť.  

 
9. Samospráva obce umí zapojit obyvatele do správy obce a pro 

občany není komplikované se zapojit do řešení klíčových 

problémů obce. Pracuje na elektronizaci správy obce. Je 

schopná zveřejňovat a srozumitelně sdělovat občanům 

maximum informací pomocí elektronických médií.  
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Doprava 

Hlavní strategická orientace 
 
Obec se chce soustředit na omezení tranzitní nákladní dopravy skrz 
obec. Cestou je vyjednání takové podoby vnějšího okruhu Prahy a 
dalších plánovaných dopravních staveb, která stáhne většinu 
nákladní dopravy a podstatnou část nutné individuální automobilové 
dopravy mimo obec. Letadlový provoz bude racionalizován tak, aby 
umožňoval jím dotčeným obyvatelům klidnější spaní. 
 

Obec bude rozvíjet pěší a cyklistickou dopravu po svém území, která 

bude bezpečná, opatřená nezbytnou výbavou (chodníky, přechody, 

kruhové objezdy) a bude vyzývat k preferenci v rámci pohybu po 

obci. Cyklostezky propojí obec bezpečným způsobem s bližším i 

vzdálenějším okolím. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Doprava 

Výchozí analýza 
 
Hlavním dopravním spojením s okolními centry jsou silniční cesty. 

Horoměřice jsou zapojeny do pražské integrované dopravy linkami 

316, 355 a 356. Obcí prochází silnice II. třídy 240, která je hlavní 

propojkou mezi Prahou 6 a Kralupy nad Vltavou. Právě po ní proudí 

nejvíce automobilové dopravy skrz obec. Dále jsou to silnice II. třídy 

241, silnice III. třídy 2404. V součtu je to pouze na těchto tazích více 

než 20 tis. vozů denně (z toho více než 3 tis. těžkých nákladních vozů). 

Letecká doprava je zatěžujícím prvkem života v obci. Dobrou 

prognózou je stavba paralelní runwaye na Letišti Václava Havla, která 

by měla částečně ulevit od hluku a emisí z leteckých motorů. Přeložka 

silnice II. třídy 240 a stavba severního obchvatu Prahy (R1) by ve 

výsledku měly indukovat v Horoměřicích větší dopravu a ekologickou 

zátěž s ní spojenou. Obec má velmi chaotickou vnitřní síť silnic a ulic 

bez logických os a objízdných tras.  

Vnitřní komunikační síť obce trpí mnohými neduhy. Patří mezi ně 

především nekoordinované rozvíjení zástavby v katastru obce 

různými developerskými skupinami bez komplexního plánu 

propojení obce logickými dopravními osami. Často se lze setkat, 

především v západní části obce, se slepými ulicemi končícími 

vjezdem na pozemek a s do sebe zacyklenými uličními sítěmi. 
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Doprava - Tabulka cílů a opatření  
 
Cíl 1.1.       

Inovovat vnitřní strukturu dopravních 
cest a komunikací obce, která napomáhá 
bezpečnému bezmotorovému pohybu na 

krátké vzdálenosti. Stejný princip ve 
vytváření nových, rychlých cestních 

propojení využije i na spojení s okolními 
obcemi. 

Opatření 1.1.1. 
Rekonstruovat sítě chodníků, cyklostezek v ulicích obce. Vytvořit systém 
bezpečných cyklostezek a pěších stezek při propojení s okolními obcemi a 
pro volnočasové využití.   

 1.1.2. 

Opatření 1.1.2.  
Vytvoření generelu nových propojení obce s okolními obcemi a plánu 
rozvoje komunikací ve vnitřním prostředí obce.  

1.1.1., 1.2.3. 

Cíl 1.2.       

Podpora stávající hromadné dopravy a 
vytváření nových spojů v mikroregionální 

měřítku. 

Opatření 1.2.1.  
Podpora budování nových spojů udržitelné hromadné dopravy ve spojení s 
okolními obcemi. 

 1.2.1., 1.2.3.  

Opatření 1.2.2. Napojovat současné i budoucí cyklostezky na současné i nové stanice MHD.   1.1.1., 1.1.2. 

Opatření 1.2.3. 
Vytvoření společného vybavení pro bezmotorovou dopravu vedoucího 
k jejímu častějšímu a snadnějšímu používání. 

1.2.2. 

Opatření 1.2.4. 
Úprava schématu parkování ve vnitřní uliční síti obce, tak aby zde byl 
možný bezpečných průchod pro chodce a dodržena přehlednost.  

 1.1.1.,,1.2.1. 

Cíl 1.3.       

Vytvoření vnějšího obrazu veřejného 
prostoru obce nepodporujícího tranzitní 

dopravu přes její centrum. Obec 
přirozeně zklidňuje provoz na 

komunikacích. 

Opatření 1.3.1. 
Revitalizovat veřejná prostranství v centru obce kolem Velvarské ulice a 
jejího okolí v intervalu minimálně od Sokolovny po statek.   

 1.1.1., 
1.2:1., 
2.1.1., 2.1.2,  

Opatření 1.3.2. Zákaz vjezdu nákladní dopravy nad 7,5 tuny celkové váhy do obce.  1.3.1. 
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Cíl 1.1. 
 
Inovovat vnitřní strukturu dopravních cest a komunikací obce, 
která napomáhá bezpečnému bezmotorovému pohybu na krátké 
vzdálenosti a upřednostňuje ho. Stejný princip ve vytváření nových, 
rychlých cestních propojení využije i na spojení s okolními obcemi. 
 
 
 
 

Opatření 1.1.1. 
 
Rekonstruovat cestní sítě chodníků, cyklostezek v ulicích obce. Vytvořit 
systém bezpečných cyklostezek a pěších stezek při propojení s okolními 
obcemi a pro volnočasové využití.   
 
Možné aktivity 
 

Rekonstrukce dílčích úseků uliční sítě (chodníky, silniční 
komunikace). 
 
Indikátor úspěšnosti 
 
Počet délkových metrů nově rekonstruovaných komunikací. 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Opatření 1.1.2.  
 

Vytvoření generelu nových propojení obce s okolními obcemi a plánu 
rozvoje komunikací ve vnitřním prostředí obce.  

 

Možné aktivity 

 

Zadání zpracování generelu dopravního schématu obce a plánu 

rozvoje vnitřní sítě. 

Indikátor úspěšnosti 
 

Existence generelu a plánu, převod jeho doporučení do akčních 
plánů strategického rozvoje obce v následujících letech.  
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Cíl 1.2.  

Podpora stávající hromadné dopravy a vytváření nových spojů v 

mikroregionálním měřítku. 

 

 

Opatření 1.2.1. 

Podpora budování nových spojů udržitelné hromadné dopravy ve 

spojení s okolními obcemi. 

Možné aktivity 

 

Plánování a příprava nových ekologicky udržitelných spojení 

s okolními obcemi. 

Indikátor úspěšnosti 
 

Počet nových spojů hromadné dopravy v mikroregionálním měřítku.  
 

 

 

 

 

 

 

 

Opatření 1.2.2.  

Napojovat současné i budoucí cyklostezky na současné i nové 

stanice MHD.   

Možné aktivity 

Zpracování plánu výstavby nových zastávek MHD a širších spojů v 

obci s orientací na důležité body obchodu a služeb.  

Indikátor úspěšnosti 

Existující funkční křížení stezek bezmotorové dopravy se zastávkami 

MHD. 
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Opatření 1.2.3.  

Vytvoření společného vybavení pro bezmotorovou dopravu vedoucí 

k jejímu častějšímu a snadnějšímu používání.  

Možné aktivity 

Stavba společného vybavení typu nových chodníků, uzamykatelných 

stojanů na kola u zastávek MHD, orientačních systémů apod.  

Indikátor úspěšnosti 

Nově vytvořené společné vybavení. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Opatření 1.2.4.  

Úprava schématu parkování ve vnitřní uliční síti obce, tak aby zde 

byl možný bezpečných průchod pro chodce a dodržena 

přehlednost.   

Možné aktivity 

Rekonstrukce dílčích úseků uliční sítě (chodníky, silniční 

komunikace).   

Indikátor úspěšnosti 

Počet metrů nových chodníků, cyklostezek a úprava počtu 

parkovacích míst. 
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Cíl 1.3.  

Vytvoření vnějšího obrazu veřejného prostoru obce 

nepodporujícího tranzitní dopravu přes své centrum. Obec 

přirozeně zklidňuje provoz na komunikacích. 

 

 

Opatření 1.3.1.  

Revitalizovat veřejná prostranství v centru obce kolem Velvarské 

ulice a jejího okolí v intervalu minimálně od Sokolovny po statek.  

  

Možné aktivity 

Vypracování ideových architektonických a urbanistických návrhů 

pro oblast okolí Velvarské ulice. Snižování rychlosti na vybraných 

dopravních tazích. Instalace zvýšených přechodů a retardérů 

rychlosti na hlavních tazích.   

Indikátor úspěšnosti 

 

Ideový návrh úprav veřejných prostranství podél hlavních tahů. 

Nově instalované prvky zklidňující dopravu v obci. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Opatření 1.3.2.  

Zákaz vjezdu nákladní dopravy nad 7,5 tuny celkové váhy do obce. 

Možné aktivity 

Zákaz vjezdu nákladní dopravy nad 7,5 tuny celkové váhy do obce.

 Usnesení o zákazu vjezdu automobilů nad 7,5 tuny a jednání 

na krajském zastupitelství.  

Indikátor úspěšnosti 

Snížení počtu těžké kamionové dopravy nad 7,5 tuny. 
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Oblast 02 
Životní prostředí 
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Životní prostředí 

Hlavní strategická orientace 
 

Obec rozvíjí modro-zelenou infrastrukturu. Buduje plochy zeleně ve 

spojitosti se sportovní a relaxační infrastrukturou. Toto činí jak uvnitř 

obce, tak za hranicemi obce ve svém katastru. Obec má plán na 

ochranu a rozvoj zeleně.  

 

Životní prostředí 

Výchozí analýza 
 

Obec má nízký index ekologické stability díky nevyváženosti zelených 

a zastavěných ploch na svém území. Zdejší půdy mají nízký potenciál 

retence dešťové vody1. Obec obklopují ekologicky nestabilní plochy 

zemědělských planin, kde hrozí úbytek biodiverzity, což nejsou 

schopny vyrovnat ani současné biokoridory a biocentra. Vysoká míra 

urbanizace krajiny omezuje možnosti zasakování vody v půdě. ÚSES 

jsou často nefunkční, nerealizované nebo zastavěné. Horoměřice 

jsou oblastí postiženou mimořádným suchem, dále lineárním a 

bodovým znečištěním emisemi z automobilové dopravy. Horoměřice 

se postupně dostávají do situace, kdy meteorologické a zemědělské 

                                                      
1 UAP ORP Černošice 2016  

sucho vytváří efekty socioekonomického sucha, které snižuje kvalitu 

života obyvatel. 

Zastavování původního půdního fondu z důvodů nových silničních 

lineárních staveb a budování staveb lehkého průmyslu vedou nejen 

k zhoršení prostupnosti krajiny a obecně ke ztrátě možnosti pro 

pěstování zemědělských plodin, vedou ke zvyšování teploty půdy a 

rychlému odparu infiltrovaných srážek z půdy do vyšších 

atmosférických vrstev. 

Obec disponuje dobrými rozptylovými podmínkami prakticky po celý 

rok. Znečištění ovzduší částicemi PM10 je tak především bodovou a 

liniovou záležitostí (způsobuje h především doprava). Nejvyšší míry 

znečištění (charakteristické mimo jiné pro většinu území Prahy) jsou 

naměřeny podél hlavních silnic v centru obce (II/240, III/2404). 

Okrajové části v severozápadní a východní části obce vykazují již 

velmi nízkou míru znečištění.  
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Životní prostředí – tabulka cílů a opatření 
 
Cíl 2.1.       

Zvyšování podílu zelených ploch v obci se 
schopností zvyšovat zadržování vody v půdě 

a snižovat teplotu na veřejných 
prostranstvích obce.  Snižovat emisní zatížení 

ovzduší obce exhalacemi z automobilové 
dopravy pomocí postupující výsadby zeleně 

ve veřejném prostoru obce.  

Opatření 2.1.1. 
Vytvoření plánu výsadby nové zeleně ve vnitřním prostředí obce spojené s 
revitalizací veřejných prostranství v centru a její realizace.  

 1.3.1., 
2.3.2. 

Cíl 2.2.       

Posílit možnosti vstupu obyvatel obce do 
veřejného prostoru kultivované zeleně v 

obci. 

Opatření 2.2.1. Revitalizovat a zpřístupňovat dostupná veřejná prostranství zeleně v obci.  
  2.1.1., 
1.3.1. 

Opatření 2.2.2. Zvyšovat kvalitu údržby zeleně v obci. 2.2.1.  

Cíl 2.3.       

Zvýšit podíl zasáknuté dešťové vody v místě, 
ochlazení obce.  

Opatření 2.3.1. 

Vytvoření manuálu úpravy budov při rekonstrukcích a přestavbách ve 
smyslu lepšího nakládání s dešťovou vodou a jejím lokálním využití. 
Vytvoření metodiky úprav veřejných prostranství s akcentem tvorby 
zelenomodré infrastruktury. 

 2.1.1. 

Cíl 2.4.       

Zachovávat nezastavěnou krajinu a 
podporovat její biologickou rozmanitost. 
Posílení ekologické stability okolní krajiny 

obce.  

Opatření 2.4.1. 
Zvyšování počtu cestních propojení v krajině doprovázené novou výsadbou 
rostlin a budování společného vybavení krajiny v podobě remízků, vodních 
děl a lesoparků.  

 1.1.1., 
1.2.3. 

Opatření 2.4.2. 
Adaptační opatření v podobě rozšiřování zeleně v krajině v souvislosti s 
pokračující výstavbou v katastru obce (především dopravních staveb SOKP).  

 2.2.1. 
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Cíl 2.1.  

Zvyšování podílu zelených ploch v obci se schopností zvyšovat 

zadržování vody v půdě a snižovat teplotu na veřejných 

prostranstvích obce.  Snižovat emisní zatížení ovzduší obce 

exhalacemi z automobilové dopravy pomocí postupující výsadby 

zeleně ve veřejném prostoru obce. 

 

Opatření 2.1.1.  

Vytvoření plánu výsadby nové zeleně ve vnitřním prostředí obce 

spojené s revitalizací veřejných prostranství v centru a její realizace.  

Možné aktivity 

Revitalizace prvků uliční sítě o nové okrasné rostliny s odhalenou 

půdou (rabátky) se schopností zadržovat srážkovou vodu. 

Odstraňování zbytného zaasfaltování ve veřejném prostoru. 

Vytváření nových vodních prvků nakládajících se srážkovou vodou v 

krajině. 

Indikátor úspěšnosti 

Zvýšení indexu ekologické stability v území.  

Cíl 2.2.  

Posílit možnosti vstupu obyvatel obce do veřejného prostoru 

kultivované zeleně v obci.  

 

 

Opatření 2.2.1.  

Revitalizovat a zpřístupňovat dostupná veřejná prostranství zeleně v 

obci.   

Možné aktivity 

Výkup a obnova pozemků, vytvoření veřejných prostranství v obci. 

Navázání komunikace a dosažení spolupráce s majiteli pozemků na 

jejich výkupu, výměně či transformaci.   

Indikátor úspěšnosti 

Nový veřejný prostor využitelný veřejností.  
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Opatření 2.2.2.  

Zvyšovat kvalitu údržby zeleně v obci. 

Možné aktivity 

Údržba stávající zeleně a revitalizace zelených prostranství.   

Indikátor úspěšnosti 

Počet lidí navštěvující veřejné prostranství s výrazným prvkem 

zeleně.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Cíl 2.3.  

Zvýšit podíl zasáknuté dešťové vody v místě, ochlazení obce.   

Opatření 2.3.1.  

Vytvoření manuálu úpravy budov při rekonstrukcích a přestavbách 

ve smyslu lepšího nakládání s dešťovou vodou a jejího lokálního 

využití. Vytvoření metodiky úprav veřejných prostranství s akcentem 

tvorby zelenomodré infrastruktury.  Adaptace metodiky ČVUT 

(UCEEB) k nakládání s dešťovou vodou ve veřejném prostoru obce.  

Možné aktivity 

Výukové akce a vytvoření praktických manuálů pro lepší zasakování 

srážkové vody do půdy.  

Indikátor úspěšnosti  

Dostupný manuál na stránkách obce. Nové vodní prvky a prvky 

zeleně v obci.  
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Cíl 2.4.   

Zachovávat nezastavěnou krajinu a podporovat její biologickou 

rozmanitost. Posílení ekologické stability okolní krajiny obce.   

Opatření 2.4.1.  

Zvyšování počtu cestních propojení v krajině doprovázené novou 

výsadbou rostlin a budování společného vybavení krajiny v podobě 

remízků, vodních děl a lesoparků.   

Možné aktivity 

Pozemkové úpravy. Výstavba komunikací a plán výsadby nové 

vegetace.   

Indikátor úspěšnosti 

Zvýšení indexu ekologické stability v území.  

 

 

 

 

Opatření 2.4.2.  

Adaptační opatření v podobě rozšiřování zeleně v krajině v souvislosti 

s pokračující výstavbou v katastru obce (především dopravních 

staveb SOKP).   

Možné aktivity 

Vytvoření plánu úprav přilehlých pozemků k SOKP, plán pro další 

plochy. Čerpání dotací na výsadbu nové vegetace a vytváření vodních 

krajinných děl.  

Indikátor úspěšnosti 

Zvýšení indexu ekologické stability v území. Existence jednotlivých 

botanických a krajinářských děl. 
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Oblast 03  
Otevřená radnice 
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Otevřená radnice 

Hlavní strategická orientace 
 
Samospráva obce umí zapojit obyvatele do správy obce a pro občany 

není komplikované se zapojit do řešení klíčových problémů. Pracuje 

na elektronizaci správy obce. Je schopná zveřejňovat a srozumitelně 

sdělovat občanům maximum informací pomocí elektronických médií.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Otevřená radnice 
Výchozí analýza  
 

Obec disponuje vlastní samosprávou. Do její správy nespadá žádná 
další obec, je pověřena výkonem některých funkcí státní správy v tzv. 
přenesené působnosti. Zastupitelstvo má 15 členů a 5 členů rady. 
Obec spravuje tři příspěvkové organizace (ZŠ, MŠ a školní jídelnu, 
kterou využívají i další zaměstnanci obce).  
 

Nemovitý majetek obce se sestává z úředních budov (obecní úřad, 
knihovna, obecní dům, zámeček a další), budov institucí zřízených 
obcí (pavilony ZŠ, MŠ, SDH a dalších), množstvím inženýrských sítí a 
technických staveb (kanalizace, vodovodní řády, přivaděče, ČOV), ale 
také ze dvou dětských hřišť a samozřejmě 66 místních komunikací a 
veřejného osvětlení. Z výčtu je patrné, že obec má minimální 
majetky, které by jí umožnily vytvářet bytovou politiku nebo 
stimulovat rozvoj občanské vybavenosti. V současnosti nevlastní 
žádné pozemky, které by bylo možné využít pro rozšíření kapacit 
základní či mateřské školy (výstavba nového pavilonu MŠ proběhne 
2020). Současný pozemek ČOV není dostatečně rozlehlý pro další 
rozšíření kapacity na více než současných 6 tis. EO.  
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Otevřená radnice – tabulka cílů a opatření 
 
Cíl 3.1.       

Vytvořit pro občany přehledný a jednoduchý 
systém, jak se zapojit do řešení klíčových 
problematik obce ve spolupráci s dalšími 

místními aktéry a poskytovateli veřejných 
služeb. 

Opatření 3.1.1.  
Vytvořit a včlenit do chodu úřadu platformu pro komunikaci a spolupráci s 
veřejností na účelném řešení každodenních problémů pomocí dostupné 
webové aplikace. 

 3.1.3. 

Opatření 3.1.2.  
Vytvořit „Síť místního partnerství“ jako platformu pro spolupráci různých 
organizací, provozoven, institucí a aktivních jednotlivců podílejících se na 
řešení rozvojových i každodenních problémů obce.  

 5.1.2., 
6.2.1. 

Opatření 3.1.3.  
Posilovat tvorbu nových elektronických aplikací pro komunikaci a kontakt s 
veřejností ve věcech úředních.  

  

Cíl 3.2.        

Zefektivnit diskusi s majiteli pozemků v obci 
o výměně či odkupu pro veřejné účely.  

Opatření 3.2.1.  
Vytvořit veřejnou strategii komunikace s klíčovými majiteli pozemků 
využitelných pro tvorbu prvků občanské vybavenosti, veřejného prostoru a 
služeb.  

  

Cíl 3.3.       

Srozumitelným a dostupným způsobem 
zvýšit informovanost občanů o provozu obce, 
agendě obce a způsobech, jak vyřídit úřední 

věci.  

Opatření 3.3.1.  
Vytvoření soustavy srozumitelných a dostupných návodů, jak může občan 
praktickým způsobem řešit své záležitosti ve vztahu k obci nebo jí 
spravovaných záležitostech.  
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Cíl 3.1.  

Vytvořit pro občany přehledný a jednoduchý systém, jak se zapojit 

do řešení klíčových problematik obce ve spolupráci s dalšími místními 

aktéry a poskytovateli veřejných služeb.  

 

Opatření 3.1.1.   

Vytvořit a včlenit do chodu úřadu platformu pro komunikaci a 

spolupráci s veřejností na účelném řešení každodenních problémů 

pomocí dostupné webové aplikace.  

Možné aktivity 

Nákup webového nástroje a jeho implementace do chodu radnice 

obce.  

Indikátor úspěšnosti 

Počet občanů, kteří využívají software k řešení mikromanažerských 

problémů správy a údržby obce.  

 

 

 

 

 

 

 

Opatření 3.1.2.   

Vytvořit „Síť místního partnerství“ jako platformu pro spolupráci 

různých organizací, provozoven, institucí a aktivních jednotlivců 

podílejících se na řešení rozvojových i každodenních problémů obce. 

  

Možné aktivity 

Založení a moderace pravidelně se setkávajícího tělesa složeného z 

široké palety místních aktérů podílejících se na řešeních konkrétních 

problémů a investic obce. Participace aktérů na řešení strategických 

témat rozvoje obce.   

Indikátor úspěšnosti 

Setkání pravidelně několikrát za rok se zápisem a případnými úkoly.  
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 Opatření 3.1.3.   

Posilovat tvorbu nových elektronických aplikací pro komunikaci a 

kontakt s veřejností ve věcech úředních.  

Možné aktivity  

Dle potřeby vytvářet či nakupovat elektronické aplikace pro klíčové 

problematiky kontaktu občana s radnicí.  

Indikátor úspěšnosti 

Zvýšení počtu uživatelů webových stránek a sociálních sítí, noví 

uživatelé nových aplikací.  

 

 

 

 

 

 

 

Cíl 3.2. 

Zefektivnit diskusi s majiteli pozemků v obci o výměně či odkupu pro 

veřejné účely.  

 

Opatření 3.2.1.   

Vytvořit veřejnou strategii komunikace s klíčovými majiteli pozemků 

využitelných pro tvorbu prvků občanské vybavenosti, veřejného 

prostoru a služeb.  

Možné aktivity 

Navázání přímé komunikace s klíčovými stakeholdery v území 

podpořené koncepcemi řízeného rozvoje obce (územní a strategický 

plán, participativně vytvořené sektorové strategie).   

Indikátor úspěšnosti 

Počet nově spolupracujících subjektů na procesech vytvoření 

podmínek pro rozvoj prvků občanské vybavenosti.  
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Cíl 3.3.  

Srozumitelným a dostupným způsobem zvýšit informovanost občanů 

o provozu obce, agendě obce a způsobech, jak vyřídit úřední věci. 

  

 

 

 

Opatření 3.3.1.   

Vytvoření soustavy srozumitelných a dostupných návodů, jak může 

občan praktickým způsobem řešit své záležitosti ve vztahu k obci 

nebo jí spravovaných záležitostech.  

Možné aktivity 

Webové aplikace, propagační manuály.  

Indikátor úspěšnosti 

Počet občanů využívajících tyto manuály a aplikace. 
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Oblast 04 
Školství a sport 
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Školství a sport 

Hlavní strategická orientace 
 
Obec aktivně a systematicky podporuje komunitní aktivity svých 

občanů. Buduje současnou identitu obce založenou na spolupráci 

v oblasti kultury, vzdělávání, sportu a společenského dění. Propojuje 

obyvatele obce. Obec je místo, kde se lidé navzájem do velké míry 

znají, potkávají se a mají prostory pro společné aktivity a akce. Je zde 

dostupný multifunkční sál s kapacitou několika stovek návštěvníků. 

Základní škola je partnerem pro zajišťování volnočasových aktivit 

v obci, podílí se na komunitním životě. Vedení základní školy se umí 

postarat o žáky s individuálními potřebami. ZŠ má jasnou koncepci 

fungování a k tvorbě a aktualizaci koncepce přizývá veřejnost. Obec 

nabízí dostatečné množství veřejných sportovišť a podporuje klubový 

sport především u nejmladších žáků. Školní organizace mají 

dostatečné kapacity sportovišť.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Školství a sport 

Výchozí analýza 
 

Prakticky pro všechny oblasti občanské vybavenosti platí, že jejich šíři 

a nabídku ovlivňuje blízkost hlavního města Prahy. Právě široká a 

dostupná nabídka hlavního města alternuje místní služby, které se 

zde potom nerozvíjí i přesto, že poptávka po místním sportovním 

vyžití především pro děti a dorost existuje.  V obci funguje od roku 

1907 sokolská jednota v samostatném objektu, který je jednou z 

dominant centra obce. Samostatně funguje fotbalový klub AFK 

Horoměřice s vlastním venkovním hřištěm na severu obce. Prostory 

nevelké tělocvičny nabízí i ZŠ Horoměřice. Probíhá v nich několik 

kurzů (jóga pro dospělé i děti). Tělocvična ale svojí kapacitou 

nedostačuje. Od roku 1848 dodnes funguje v obci sbor dobrovolných 

hasičů, který se v posledních letech po jisté době stagnace opět 

navrací k intenzivní činnosti. V roce 2019 měl závazek vybudovat 

oddíl dorostu.   

Kapacity prakticky všech vzdělávacích institucí narazí v horizontu 

několika málo let na úplné limity rozvoje. Rozšířit je třeba ZŠ (cca 5-

10 let do limitu kapacity) i MŠ (kapacity nedostačují již v roce 2020), 

a to o několik tříd. Současnou nabídku předškolního a školního 

vzdělávání doplňují soukromé instituce a dětské skupiny.  
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Vzdělávání a sport – tabulka cílů a opatření 
 
Cíl. 4.1.       

Vytvořit dostatečné kapacity nové školy a 
mateřské školy, které pokryjí potřeby 

školáků a obyvatel obce. Nová škola nabídne 
prostor pro volnočasové aktivity občanů v 

hodinách mimo výuku.  

Opatření 4.1.1. 

Vybudovat novou budovu základní školy na vhodném pozemku s kvalitní 
dostupností MHD a bezmotorovou dopravou. Vytvoření příjemného 
intimního prostředí, ve kterém se cítí dobře a bezpečně všechny děti. 
Stavba je výsledkem architektonické soutěže.  

 3.2.1. 

Opatření 4.1.2. 
Zajistit dostatečný počet učitelů v nové škole. Vytvořit motivační program 
pro učitele, který by je nalákal a udržel v obci.  

  

Opatření 4.1.3. 

Obec zpracuje plán provizorního řešení překlenující období mezi rapidně 
zvýšenou poptávkou po umístění dětí v základní škole a otevřením nové 
budovy školy na samostatném pozemku. Obec realizuje provizorní plán. 
Součástí řešení jsou i prostory pro školní jídelnu a kuchyni.  

  

Opatření 4.1.4. Budování dostatečných kapacit mateřské a základní školy. 
 4.1.1., 
3.2.1. 

Opatření 4.1.5. Iniciovat výstavbu nové tělocvičny pro žáky ZŠ.  
 4.1.1., 
4.1.3 

Cíl 4.2.       

Vylepšení podmínek a dostupnosti pro sport 
dětí a mládeže v obci v existujících 

sportovních klubech a organizacích.  

Opatření 4.2.1. 
Rekonstruovat stávající sportoviště a hřiště. Vystavění nových veřejných 
sportovišť v rámci revitalizace veřejných prostranství v blízkosti centra 
obce. Zřetel na demografický rozvoj obce v příštích deseti letech.  

 1.3.1. 

Opatření 4.2.2. 
Podporovat rozvoj aktivit místních sportovních organizací pro děti a 
mládež.  

3.1:2., 
4.2.1. 
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Cíl 4.1.  
 
Vytvořit dostatečné kapacity nové školy a mateřské školy, které 
pokryjí potřeby školáků a ostatních obyvatel obce. Nová škola 
nabídne prostor pro volnočasové aktivity občanů v hodinách mimo 
výuku.  
 

Opatření 4.1.1.  
 
Vybudovat novou budovu základní školy na vhodném pozemku s 
kvalitní dostupností MHD a bezmotorovou dopravou. Vytvoření 
příjemného intimního prostředí, ve kterém se cítí dobře a bezpečně 
všechny děti. Stavba je výsledkem architektonické soutěže.   
 
Možné aktivity 
 
Vypracování plánu výstavby. Vypsání architektonické soutěže. 
Vypracování ideové studie na možnosti propojení areálu školy s 
obchodním a kulturním centrem obce. Participace občanů na návrhu 
nové školy a kampusu. Stavba školy.   
 
Indikátor úspěšnosti 
 
Stavba nové školy. Umístění do školy všech dětí s trvalým bydlištěm 
v obci, které projevily zájem o místní vzdělávání. Existence ideové 
studie. Proběhlá participace architektonického návrhu školy.  
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 Opatření 4.1.2.  
 
Zajistit dostatečný počet učitelů v nové škole. Vytvořit motivační 
program pro učitele, který by je nalákal a udržel v obci.  
  
Možné aktivity 
 
Vytvoření pozitivní kampaně na získání a udržení učitelů na základní 
škole. Propagace, reklama. Spolupráce s vedením školy.   
 
Indikátor úspěšnosti 
 
Noví učitelé na základní škole.  
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 Opatření 4.1.3.  
 
Obec zpracuje plán provizorního řešení překlenující období mezi 
rapidně zvýšenou poptávkou po umístění dětí v základní škole a 
otevřením nové budovy školy na samostatném pozemku. Obec 
realizuje provizorní plán. Součástí řešení jsou i prostory pro školní 
jídelnu a kuchyni.   
 
Možné aktivity 
 
Vytvoření a naplnění provizorního plánu na výstavbu dočasné školy 
(kontejnerové řešení). Spolupráce s architekty.   
 
Indikátor úspěšnosti 
 
Realizace dočasného řešení školy a existence plánu na její využití po 
skončení provizoria.  
 

 

Opatření 4.1.4.  
 
Budování dostatečných kapacit mateřské a základní školy.  
 
Možné aktivity 
 
Spojení se stavbou nové budovy školy. Vytvoření plánu pro rozdělení 
kapacit do různých areálů a budov.   
 
Indikátor úspěšnosti 

 
Zvýšený počet umístěných předškolních dětí do institucionálního 
mateřského vzdělávání.  
 

 

Opatření 4.1.5.  
 
Iniciovat výstavbu nové tělocvičny pro žáky ZŠ.    
 
Možné aktivity 
 
Vypracování plánu výstavby včetně umístění. Hledání dotačních 
programů pro realizaci stavby.  
 
Indikátor úspěšnosti 
 
Nová tělocvična.  
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Cíl 4.2.  
 
Vylepšení podmínek a dostupnosti pro sport dětí a mládeže v obci v 
existujících sportovních klubech a organizacích. 
 

Opatření 4.2.1.  
 
Rekonstruovat stávající sportoviště a hřiště. Vystavění nových 
veřejných sportovišť v rámci revitalizace veřejných prostranství v 
blízkosti centra obce. Zřetel na demografický rozvoj obce v příštích 
deseti letech.   
 
Možné aktivity 
 
Jednání o výkupu či výměně pozemků na stavbu nových sportovišť. 
Čerpání dotací na obnovu a údržbu stávajících sportovišť. Jednání s 
představiteli místních sportovních organizací o navyšování kapacit 
klubů, racionalizaci provozu klubů a pronájmech pozemků.   
 

Indikátor úspěšnosti 
 
Noví členové sportovních klubů ve věku do 18 let.  
    

 

Opatření 4.2.2. 
 
Podporovat rozvoj aktivit místních sportovních organizací pro děti a 
mládež.  
  
Možné aktivity 
 
Prohloubení spolupráce mezi stávajícími poskytovateli sportovních 
služeb.   
 
Indikátor úspěšnosti 
 
Navýšení počtu míst ve sportovních oddílech pro děti a mládež. 
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Oblast 05 
Bydlení a územní 
rozvoj 
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Bydlení a územní rozvoj 

Hlavní strategická orientace 
 
Jedná se asi o nejcitovanější a nejzmiňovanější rozvojovou oblast. 

V počtu podnětů a požadavků předčila všechny ostatní oblasti jak ve 

veřejné anketě, tak v pracovních skupinách.  

 

Hlavní cíl je orientován na ukončení stavebního rozvoje. Obec se má 

následně soustředit na rozvoj infrastruktury a občanské vybavenosti 

pro své obyvatele. Cílem je vytvoření podmínek pro plnohodnotný 

život v obci s minimální závislostí na Praze či okolních obcích. Pokud 

by v budoucnu vůbec měl probíhat ještě další stavební rozvoj, pak 

jedině vybudováním společné veřejné vybavenosti nebo formou 

rodinných domů. Obec se umí bránit proti industrializaci okolí 

budoucího obchvatu Prahy a ví, proč to dělá.  

Obec má kultivované, koncepčně vytvořené, plně revitalizované a 

kulturní centrum obce srovnatelné s okolními obcemi, táhnoucí se 

minimálně od statku po Sokolovnu a pozvolna do šířící do okolí 

k rybníčkům. Centrum slouží jako přirozené místo setkávání plné 

služeb, obchodů a kvalitních prvků veřejného prostoru. Těžištěm 

centra obce jsou veřejná prostranství současného statku. Statek 

nabízí prostor pro kulturně komunitní projekty spojené s rozvojem 

lokálních podnikatelských projektů. Náplň statku přispívá a motivuje 

k projektům komunitní pospolitosti. Hybným rozvojovým 

momentem provozu statku je kultura a kulturní provoz. 

 

 
 

Bydlení a územní rozvoj 

Výchozí analýza 
 

Převážná část území ORP Černošice je zařazena do rozvojové oblasti 

hl. m. Prahy. Tato oblast prošla v posledních 15 letech výraznou 

proměnou v podobě nadprůměrného rozšiřování zastavěného území 

a i nadále trvá tlak na další vymezování zastavitelných ploch, mnohdy 

nad únosnou míru daného prostředí. V březnu 2019 došlo k vyhlášení 

zahájení řízení o návrhu opatření obecné povahy o vydání územního 

opatření o stavební uzávěře na celém území obce. Probíhá tvorba 

nového územního plánu obce reagující na mnoho definovaných rizik 

posledních let (především R1, zastavování strategických pozemků 

atd.). Původní historický ráz centra obce je dosud patrný, v 

pomyslném centru obce stojí významný objekt v majetku obce před 

rekonstrukcí. Obecně probíhal územní rozvoj v posledních minimálně 

15 letech nekoncepčně. To nyní neumožňuje vytvořit objízdné 

komunikace po okraji obce, neumožňuje dotvoření logických 

komunikačních os ve vesnici a s tím spojené vytvoření komfortních 

veřejných prostranství. Obec má nejasně definované centrum, 

zanedbaný veřejný prostor v blízkosti „centra“ obce je v soukromých 

rukou (lesopark, okolí ČOV). Do budoucna hrozí další devastace 

charakteru krajiny pokračující výstavbou. 
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Územní rozvoj – tabulka cílů a opatření.  

Cíl 5.1.        

Rozvíjet veřejný prostor v obci koncepčním, 
předvídatelným a veřejně prospěšným 

způsobem.   

Opatření 5.1.1. 
Vytváření multicentrické obce. V definovaných částech obce vytvářet 
nová prostranství, podporovat služby a obchod, definovat dopravní 
vztahy s okolní krajinou a obcemi. 

 4.1.1. 

Opatření 5.1.2. 
Etapizovaná revitalizace statku, dle plánu participativně vytvořeného 
s občany, odpovídající potřebám obyvatel obce, nabízející prostor pro 
budování nových pracovních příležitostí a podnětů pro další rozvoj obce.  

  

Opatření 5.1.3. 
Vytvoření koncepčního architektonicko-urbanistického plánu revitalizace 
centra obce s doporučeními pro soukromé majitele nemovitostí k 
zapojení do procesu.  

 1.3.1., 
2.1.1. 

Opatření 5.1.4. 
Podporovat, podmiňovat a iniciovat kapacity pro sociální a chráněné 
bydlení v rámci budoucí povolované výstavby.  

  

Cíl 5.2.       

Vytvářet nový veřejný prostor a občanskou 
vybavenost.  

Opatření 5.2.1. 
Vytváření veřejného prostoru a občanské vybavenosti je součástí každého 
povolovacího procesu týkajícího se výstavby v obci. Obec má zpracovaný 
materiál upravující požadavky na veřejná prostranství.  

1.3.1., 
2.1.1., 
5.1.1, 
5.1.2., 
5.1.3.  
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Cíl 5.1.   

Rozvíjet veřejný prostor v obci koncepčním, předvídatelným a 

veřejně prospěšným způsobem.    

 

Opatření 5.1.1.  

Vytváření multicentrické obce. V definovaných částech obce 

vytvářet nová prostranství, podporovat služby a obchod, definovat 

dopravní vztahy s okolní krajinou a obcemi.  

Možné aktivity 

Jednání se stavebními investory, developery, družstvy a bytovými 

spolky o možnostech rozvoje veřejného prostoru, služeb a obchodu. 

  

Indikátor úspěšnosti 

Existence lokálních ohnisek obchodu a služeb v různých částech 

obce.  

 

 

Opatření 5.1.2.  

Etapizovaná revitalizace statku, dle plánu participativně 

vytvořeného s občany, odpovídající potřebám obyvatel obce, 

nabízející prostor pro budování nových pracovních příležitostí a 

podnětů pro další rozvoj obce.   

Možné aktivity 

Realizace participativního návrhu využití všech částí statku a prostor 

na něj navázaných. Zahájení postupného procesu revitalizace 

etapizovaným způsobem.   

Indikátor úspěšnosti 

Částečná revitalizace statku pro veřejné účely.  

 

 

Opatření 5.1.3.  

Vytvoření koncepčního architektonicko-urbanistického plánu 

revitalizace centra obce s doporučeními pro soukromé majitele 

nemovitostí k zapojení do procesu.    

Možné aktivity 

Zadání koncepce.   

Indikátor úspěšnosti 

Odsouhlasené plány zastupitelstvem, dokončená minimálně jedna 

etapa projektu.  
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Opatření 5.1.4.  

Podporovat, podmiňovat a iniciovat kapacity pro sociální a 

chráněné bydlení v rámci budoucí povolované výstavby.  

Možné aktivity 

Vyjednávání se stavebními investory a developery obsahující 

požadavek na tvorbu sociálních bytů a chráněného bydlení.   

Indikátor úspěšnosti 

Nové kapacity chráněného a sociálního bydlení v katastru obce.  

 

 

 

 

 

Cíl 5.2.  

Vytvářet nový veřejný prostor a občanskou vybavenost.   

 

Opatření 5.2.1.  

Vytváření veřejného prostoru a občanské vybavenosti je součástí 

každého povolovacího procesu týkajícího se výstavby v obci. Obec 

má zpracovaný materiál upravující požadavky na veřejná 

prostranství.   

Možné aktivity 

Vytvoření manuálu veřejného prostranství v areálech s novou 

výstavbou.  

Indikátor úspěšnosti 

Vznik nového funkčního veřejného prostranství spojený s jakoukoliv 

novou výstavbou v katastru obce. 
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Oblast 06 
Komunitní život 
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Komunitní život 

Hlavní strategická orientace 
 

Obec aktivně a systematicky podporuje komunitní aktivity občanů 

obce. Buduje současnou identitu obce založenou na spolupráci v 

oblasti kultury, vzdělávání, sportu a společenského dění. Propojuje 

obyvatele obce. Obec je místo, kde se lidé navzájem do velké míry 

znají, potkávají se a mají prostory pro společné aktivity a akce. Je zde 

dostupný multifunkční sál s kapacitou několika stovek návštěvníků. 

Základní škola je partnerem pro zajišťování volnočasových aktivit v 

obci, podílí se na komunitním životě. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Komunitní život 

Výchozí analýza 
 
Obec se rozšiřuje o nové obyvatele, kteří přinášejí nové podněty. 

Obci se daří produkovat i podporovat kulturní akce a vytvářet široké 

publikum napříč generacemi i kohortami novousedlíků. Kromě 

výročních akcí obec zřizuje místní knihovnu a galerii Orchidea. Podílí 

se také na akcích žáků místní základní a mateřské školy. Obci se daří 

postupně investovat do tzv. malých forem komunitní kultury, které 

mají často nejpodstatnější vliv na rozvoj místní pospolitosti a 

spolupráce. Hlavnímu městu Praze není možné konkurovat v nabídce 

kulturního programu a ani by to nemělo být cílem kulturního rozvoje 

obce. V obci a jejím okolí ale existuje poptávka po sdruženém 

provozu sofistikovaných rekreačních služeb a kulturních institucí s 

místním dosahem a zacílením.  

Horoměřice jsou příkladem sekvenčně urbanizované obce. Od roku 

1998 registrujeme pravidelné skokové meziroční přírůstky jak v 

počtu dokončených bytových jednotek, tak v počtu obyvatel 

přibyvších migrací. Pro obecní pospolitost jsou významné jak celkové 

přírůstky, tak jejich konkrétní charakter – lidé se stěhují víceméně 

naráz, v podobném věku, s podobnou sociální situací (investiční byty 

jsou ve výrazné menšině). Prvotně se tak vytváří lokální kohorty 

obyvatel spojené s jednotlivými místními čtvrtěmi, či s dokončeným 

bytovým resortem. Zkráceně bychom tyto obyvatele mohli nazval 

jako „novousedlíky“ – tento termín je ale potřeba upřesnit. 

Novousedlických kohort je zde hned několik, objevují se více než 

posledních 20 let a další se objeví společně s dalšími etapami hotové 

výstavby v katastru obce. 
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Komunitní život – tabulka cílů a opatření. 
 
Cíl 6.1.       

Podporovat komunitní, kulturní a další 
společenské aktivity, vytvářet pro ně vhodné 

a veřejně využitelné prostory, aby se 
vytvořila společná místní identita propojující 

stávající i budoucí obyvatele obce.  

Opatření 6.1.1. Vytvoření fondu podpory komunitních aktivit.  

  

Opatření 6.1.2. 
Iniciace vytvoření víceúčelového multifunkčního společenského sálu 
odpovídajícího současným i budoucím potřebám nejen komunitně 
aktivních obyvatel obce.  

5.1.3. 

Cíl 6.2.       

Podporovat komunikaci mezi obyvateli. 
Podporovat vzájemnou spolupráci mezi 

místními organizacemi a spolky.  
Opatření 6.2.1. 

Podpora „Sítě místního partnerství“ mezi jednotlivými aktéry s orientací 
na vzájemnou spolupráci. Integrace existujících organizací a prostorů 
obce do širší spolupráce.  

5.1.3., 
3.1.2. 

    

Cíl 6.3.    

Podporovat infrastrukturu pro sousedské a 
komunitní aktivity 

Opatření 6.3.1.  Vybudování nové hasičské stanice pro profesionální i dobrovolné hasiče.   

 Opatření 6.3.1.  
Iniciovat a podporovat vznik komunitní zahrady či spolků KPZ (komunitou 
podporovaného zemědělství) na územím obce.  
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Cíl 6.1.  

Podporovat komunitní, kulturní a další společenské aktivity, 

vytvářet pro ně vhodné a veřejně využitelné prostory, aby se 

vytvořila společná místní identita propojující stávající i budoucí 

obyvatele obce.   

 

Opatření 6.1.1.  

Vytvoření fondu podpory komunitních aktivit.   

Možné aktivity 

Vytvoření participativní části rozpočtu.   

Indikátor úspěšnosti 

Alokace finančních prostředků a jejich čerpání.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Opatření 6.1.2.  

Iniciace vytvoření víceúčelového multifunkčního společenského sálu 

odpovídajícího současným i budoucím potřebám nejen komunitně 

aktivních obyvatel obce.   

Možné aktivity 

Revitalizace části statku.   

Indikátor úspěšnosti 

Existence veřejně využitelného sálu.  
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Cíl 6.2.  

Podporovat komunikaci mezi obyvateli. Podporovat vzájemnou 

spolupráci mezi místními organizacemi a spolky.  

 

Opatření 6.2.1. 

 

Podpora „Sítě místního partnerství“ mezi jednotlivými aktéry s 

orientací na vzájemnou spolupráci. Integrace existujících organizací 

a prostorů obce do širší spolupráce.  

Možné aktivity  

Koordinace aktivit kulturních poskytovatelů.  

Indikátor úspěšnosti  

Společné projekty „Sítě místního partnerství“. 

 

Cíl 6.3.  

Podporovat infrastrukturu pro sousedské a komunitní aktivity 

 

 

Opatření 6.3.1. 

Vybudování nové hasičské stanice pro profesionální i dobrovolné hasiče.  

Možné aktivity 

Vypracování stavební dokumentace. Výkup pozemku či prostor. Realizace 

hasičské stanice.  

Indikátor úspěšnosti 

Zpracovaná dokumentace k výstavbě. Realizace hasičské stanice.  

 

 

Opatření 6.3.2. 

Iniciovat a podporovat vznik komunitní zahrady či spolků KPZ (komunitou 

podporovaného zemědělství) na územím obce.  

 

Možné aktivity 

Nalezení a příprava pozemku pro zřízení komunitní zahrady či KPZ. 

Partnerství s provozovatelem těchto druhů provozů. Spolupráce se 

základní a mateřskou školou na provozování zařízení.  

Indikátor úspěšnosti 

Existence tohoto typu zařízení v obci.   
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Oblast 07 
Komerční služby a 
občanská vybavenost 
 

 
 

  



55 
 

Komerční služby a občanská vybavenost 

Hlavní strategická orientace 
 
Centrum obce nabízí nové možnosti pro rozvoj obchodů a služeb. 

Obec buduje kapacity pro své obyvatele (vzdělávání, sociální služby, 

komerční služby). Především zajistí dostatečný počet míst v místních 

vzdělávacích institucích. Obec buduje multicentrickou strukturu nové 

zástavby, která nabízí komerční i veřejné služby na centrálních 

místech i mimo přirozené centrum obce. Obec má kultivované, 

koncepčně vytvořené, plně revitalizované a kulturní centrum obce 

srovnatelné s okolními obcemi.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Komerční služby a občanská vybavenost 

Výchozí analýza 
 
V Horoměřicích bylo ke konci roku 2018 evidováno celkem 1293 

podniků, z toho zhruba 733 aktivních. Nejčastějším odvětvím je 

velkoobchod, maloobchod, opravy a údržba motorových vozidel (178 

aktivních podniků). Hned na druhém stupni je vysoce znalostní 

odvětví profesní, vědecké a technické činnosti (130 aktivních). 

V obci se nachází vysoký počet ekonomicky aktivních obyvatel (40 % 
v roce 2011). V roce 2011 uvedlo 934 lidí, že vyjíždí denně za prací či 
studiem (tj. 38,2 %). Drtivá většina z nich (800, tj. 85,6 %) dojíždí do 
jiného kraje. Horoměřice dosahují velmi nízkých hodnot 
nezaměstnanosti (1,21 %, tj. 34 osob v evidenci uchazečů o 
zaměstnání ÚP ČR). Příležitostí jsou ubytovací kapacity pro 
návštěvníky obce a konferenční turistiku. Největší část respondentů 
pak poukazuje na chybějící služby, které by z obce dělaly živé místo 
s živým veřejným prostorem. Nákupy jsou zde utilitární záležitostí.  
 
Restauračních podniků je nemnoho a jsou spíše ostrůvky rozesetými 
po obci (byť nedaleko od sebe), než aby definovali nějaký jasný kus 
veřejného prostoru, ke kterému by přispívaly esteticky, funkčně či 
stran bezpečnosti. Obchody a služby nijak nevytváří identitu obce. 
Ani nejrozšířenější služby typu oprav motorových vozidel nepřispívají 
k jednotnému vyznění obce navenek – obec není z pohledu 
respondentů ztotožněna s ničím, za čím by sem stálo dojet 
návštěvníkům či obyvatelům okolních obcí. Dojíždění za kvalitními 
službami a nákupem kýženého zboží zvyšuje dopravní zatížení obce a 
dopravní ruch i mimo hlavní silniční tahy.  
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Služby a občanská vybavenost – tabulka cílů a opatření.  
 
Cíl 7.1.       

Vytvoření dostatečných kapacit základních 
zdravotnických a sociálních služeb v obci. 

Opatření 7.1.1.  Vypracování Komunitního plánu sociálních služeb pro obec.  

  

Opatření 7.1.2. 
V rámci revitalizace statku vyčlenit dostatečné kapacity pro zdravotnické, 
sociální a komerční služby nezbytně potřebné pro obyvatele obce.  

5.1.2. 

Opatření 7.1.3. 
Vyčlenění odpovědné osoby v rámci úřadu pro koordinaci dostupnosti 
sociálních služeb pro obyvatele obce.  

  

Cíl 7.2.        

Racionalizovat systém odpadového 
hospodářství.  

Opatření 7.2.1.  
Vytvoření nového systému třídění a vyvážení odpadu s cílem úspory 
nákladů a vyšší druhotné využitelnosti odpadů.  

  

Cíl 7.3.       

Podporovat sociální, kulturní a vzdělávací 
služby pro seniory.  

Opatření 7.3.1.  Finanční podpora klubu seniorů a jeho aktivit.    
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Opatření 7.3.2.  Podporovat zapojení aktivních seniorů do ostatní komunitních aktivit obce.    

Cíl 7.4.       

Podporovat rozvoj maloobchodů a drobných 
služeb.  

Opatření 7.4.1. 
Podpora nekamenných obchodních provozů ve veřejném prostoru. Např. 
poutě, farmářské trhy, řemeslné jarmarky, hudební a divadelní festivaly 
atd. 

 5.1.2. 

Opatření 7.4.2. Podpora rozšíření maloobchodu v dalších částech obce. 

5.1.1., 
5.1.2., 
5.1.3., 
5.1.4. 
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Cíl 7.1.  
 
Vytvoření dostatečných kapacit základních zdravotnických a 
sociálních služeb v obci.  
 

Opatření 7.1.1.  
  
Vypracování Komunitního plánu sociálních služeb pro obec.   
 
Možné aktivity 
 
Vypracování dokumentu se zaměřením na externí (ambulantní) 
služby především v okolních obcích a Praze.  
 
Indikátor úspěšnosti 
 
Četnost využívání sociálních služeb v blízkém okolí obce.  
 

 

Opatření 7.1.2.  
 
V rámci revitalizace statku vyčlenit dostatečné kapacity pro 
zdravotnické, sociální a komerční služby nezbytně potřebné pro 
obyvatele obce.  
 
Možné aktivity 
 
Participativní návrh pro distribuci služeb v prostorách statku.   
 

Indikátor úspěšnosti 
 
Nové prostory pro komerční i nekomerční provozy v 
rekonstruovaných částech statku.  
 

 

Opatření 7.1.3.  
 
Vyčlenění odpovědné osoby v rámci úřadu pro koordinaci 
dostupnosti sociálních služeb pro obyvatele obce.   
 
Možné aktivity 
 
Rezervace služeb pro občany obce u externích ambulantních 
dodavatelů.   
 
Indikátor úspěšnosti 
 
Počet občanů obce využívajících zdravotnické a sociální služby ve 
smluvních zařízeních.  
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Cíl 7.2.  
 
Racionalizovat systém odpadového hospodářství.   
 

 
Opatření 7.2.1.   
 
Vytvoření nového systému třídění a vyvážení odpadu s cílem úspory 
nákladů a vyšší druhotné využitelnosti odpadů.  
  
Možné aktivity 
 
Domácí dotovaný systém třídění odpadu. Racionalizace svozu 
odpadu. Rozšíření druhů vyvážených odpadů. Iniciace tvorby obecní 
kompostárny.   
 
Indikátor úspěšnosti 
 
Domácnosti zapojené do nového systému nakládání s odpadem. 
 
  

 
 
 
 
 

Cíl 7.3.  
 
Podporovat sociální, kulturní a vzdělávací služby pro seniory.   
 

Opatření 7.3.1.   
 
Finanční podpora klubu seniorů a jeho aktivit.   
 
Možné aktivity 
 
Dlouhodobá finanční podpora aktivit seniorů.   
 
Indikátor úspěšnosti  
 
Aktivity klubu seniorů.  
 

 

Opatření 7.3.2.   
 
Podporovat zapojení aktivních seniorů do ostatní komunitních 
aktivit obce.  
 
Možné aktivity 
 
Koordinátor komunitních aktivit obce aktivně zapojuje seniory do 
sociálního života obce, vypracovává programy pomoci a integrace 
seniorů (hlídání dětí, náhradní babičky a dědečci, využívání know-
how tzv. mladoseniorů těsně po nástupu do důchodu).   
 



60 
 

Indikátor úspěšnosti 
 
Participace seniorů na aktivitách obce a komunity.  
 

 

 
Cíl 7.4.  
 
Podporovat rozvoj maloobchodů a drobných služeb.   
 
 

Opatření 7.4.1.  
 
Podpora nekamenných obchodních provozů ve veřejném prostoru. 
Např. poutě, farmářské trhy, řemeslné jarmarky, hudební a 
divadelní festivaly atd.  
 
Možné aktivity 
 
Vyčlenění prostoru v rámci obce. Koordinace těchto akcí v obci.   
 
Indikátor úspěšnosti 
 
Počet venkovních komerčních i nekomerčních akcí.  
 

 

 
 

Opatření 7.4.2.  
 
Podpora rozšíření maloobchodu v dalších částech obce.  
 
Možné aktivity 
 
Koncepční plánování veřejných prostranství a parterů v rámci 
dalšího stavebního rozvoje obce.   
 
Indikátor úspěšnosti 
 
Počet nových provozoven v obci. 
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