
Případová studie

STRATEGIE ROZVOJE MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 3 NA OBDOBÍ
2021 – 2030

Participativní tvorba strategického plánu pro MČ Praha 3 v rozsahu, který je v českém
prostředí ojedinělý. Proces byl nastaven tak, aby žádná z možných zainteresovaných stran
nebyla opominuta či podreprezentována. Neméně důležitým cílem bylo také pozvednutí
prostředí místní samosprávy k nejvyšším mezinárodním standardům tak, aby se Praha 3
stala v ČR průkopníkem participativního a strategického plánování.
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1. KLÍČOVÁ FAKTA A ÚDAJE

● Umístění: MČ Praha 3
● Oblast projektu: 10 vybraných oblastí MČ Praha 3 (viz obr.1)
● Datum participativního procesu: 2020-2021
● Rozpočet participativního procesu: ca. 1,8 mil. (včetně dotace na služby)
● Rozsah zapojení: 80 stakeholderů, více než 700 osob zastupujících veřejnost, 1100

respondentů reprezentativního průzkumu (viz obr. 2,3,4)
● Web projektu: https://planujtrojku.cz/

2. KLÍČOVÍ AKTÉŘI A ROLE

Vlastník projektu:
● Úřad MČ Praha 3 (Zastoupení: Mgr. Pavel Křeček - radní MČ Praha 3 pro strategické

plánování)

Dodavatelé:
● M.C. Triton, spol. s r.o.: zpracovatelský tým
● Participation Factory: zajištění participace, konzultace projektu v  celém průběhu

Koordinátor participace: Mgr. Karel Světlík

Partneři:
● IPR - Institut plánování a rozvoje hl. m. Prahy - odborná konzultace v rámci pilotního

programu Koordinátoři participativního plánování

Další klíčoví aktéři zapojení do procesu:
● Za MČ Praha 3:

○ Vybraní členové RMČ a ZMČ
○ Vybraní zaměstnanci ÚMČ a organizací MČ Praha 3
○ Vybrané komise / výbory MČ

● Vybraní zástupci organizací hl. m. Prahy (dle tematického zaměření)
● Komunitní aktéři

Cílové skupiny participativního procesu:
● Rezidenti MČ Praha 3 (rozděleni dle 10 mikrolokalit Prahy 3)
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● Komunitní aktéři (spolky, zástupci zájmových a profesních organizací reprezentující
zájmy širší skupiny)

3. POPIS PROJEKTU

● Cíle participativního procesu

Cílem participativního procesu bylo zajistit, že nově vytvořený strategický plán Prahy 3 pro
období 2021-2030 bude reagovat na konkrétní identifikované potřeby rezidentů území.

● Participativní proces

Pro účely tvorby strategického plánu byla Praha 3 rozdělena do 10 oblastí, jejichž potřeby
byly mapovány zvlášť, aby bylo dosaženo na skutečně lokální úroveň, kterou občané vnímají
jako víceméně každodenně prožívané okolí.

Fáze 1: Příprava (jaro - léto 2020)
● Mapování stakeholderů, tříděný import do Mobilního Rozhlasu (Munipolis)
● Specifikace fungování komise pro strategický plán a participaci
● Vyhlášení soutěže na zpracovatele
● Design veřejných setkání
● Design komunikace

Fáze 2: Sběr podnětů od veřejnosti a stakeholderů (září - listopad 2020)
● 2 setkání se stakeholdery pro celou městskou část Praha 3
● 2 setkání s veřejností pro každou z 10 oblastí Prahy 3 (celkem 20 setkání s

veřejností)
● Anketa (online, papírová forma)

Fáze 3: Ověření tematických priorit pro každou oblast (únor - duben 2021)
● Prostřednictvím reprezentativního průzkumu

Fáze 4: Tvorba dokumentu (únor - září 2021)
● V průběhu tvorby byly zapojeny expertní týmy pro klíčová témata
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Fáze 5: Připomínkování pracovní verze dokumentu veřejností (březen - srpen 2021)
● Veřejná setkání: 1 setkání pro každou oblast (celkem 10 setkání)

Fáze 6: Představení výsledného dokumentu veřejnosti (březen 2022)

Fáze 7: Evaluace procesu (srpen 2021)

Použité nástroje pro zapojení veřejnosti a klíčových aktérů:
● Civic Tech

○ Mobilní rozhlas (Munipolis)
○ Mapotics

● Komunikace a sběr dat:
○ Mobilní rozhlas (Munipolis)
○ Zoom, Slido
○ MS Teams
○ Web
○ Sociální sítě
○ Email

4. ZÁVĚRY

Výstupy participativního procesu

➔ Výstup 1: Výsledky ankety pro zaměstnance úřadu/stakeholdery
➔ Výstup 2: Reporty z workshopů na klíčových odborech (neveřejné)
➔ Výstup 3: 20 reportů ze setkání s veřejností + 2 se stakeholdery
➔ Výstup 4: 10 myšlenkových map (jedna pro každou oblast).
➔ Výstup 5: Závěrečná zpráva k anketě probíhající zároveň se setkáními
➔ Výstup 6: Závěrečná zpráva k reprezentativnímu průzkumu
➔ Výstup 7: Strategický plán (analytická část, návrhová a realizační část) + materiály

pro veřejnost
➔ Výstup 8: Evaluační zpráva
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Výsledky participativního procesu

● Hotový strategický plán MČ Praha 3 pro 2021-2030 včetně akčních plánů a systému
pro jeho aktualizaci.

● Posílení důvěry občanů v úřad MČ i politickou reprezentaci.
● Zvýšené povědomí o tomto typu dokumentu.

Omezení

● Epidemiologická situace, která komplikovala jednotlivé fáze přípravy (např. velká
část setkání musela proběhnout v online formátu).

Další materiály
https://planujtrojku.cz/o-projektu

Kontaktní informace
E-mail: info@planujtrojku.cz
Facebook: facebook.com/PlanujTrojku

Koordinátor participativního plánování MČ Praha 3:
Karel Martin Světlík
+420 222 116 509
svetlik.karel@praha3.cz

Vytvořeno ve spolupráci s Participation Factory.
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Další ilustrace
Příklady výstupních infografik a map

Obr.1
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Obr.2, 3, 4
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