
Případová studie

STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA-LIPENCE DO
ROKU 2040

Participativní tvorba strategického plánu s koncepční rozvahou pro MČ Praha-Lipence.
Strategický plán rozvoje MČ Praha-Lipence, stejně jako dokumenty, které s ním souvisejí a
také na něj navazují, ve čtyřech strategických směrech ukazuje, jaká by měla být tvář
Lipenců v době, kdy budou současní žáci místní základní školy dospělými. Plán
zprostředkovává komplexní a mnohovrstevnatý pohled na území MČ i její obyvatele a
možnosti dalšího rozvoje.
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1. KLÍČOVÁ FAKTA A ÚDAJE

● Umístění: MČ Praha-Lipence
● Oblast projektu: celé území MČ
● Datum participativního procesu: 2021
● Rozpočet: 550.000,- Kč
● Rozsah zapojení: obyvatelé MČ

○ Dotazníkové šetření: 400+ respondentů
○ 2 veřejné debaty: každá 80 účastníků
○ Kulatý stůl se spolky: 15 účastníků
○ Kulatý stůl s podnikateli: 15 účastníků
○ Workshop pro aktivní občany: 15 účastníků

● Web projektu: https://lipence.pincity.cz/strategie

2. KLÍČOVÍ AKTÉŘI A ROLE

Vlastník projektu: Úřad MČ Praha-Lipence
● Zastoupení: Mgr. Lenka Kadlecová - starostka MČ, Ing. Martin Vanko - radní MČ

Koordinátor participace: Mgr. Leo Steiner

Dodavatelé:
● Atelier L, s r.o. (zpracovatel strategického plánu)
● Ing. arch. Petr Štěpánek: koordinátor projektu strategického plánu
● Participation Factory (zajištění facilitace setkání při prezentaci finálního dokumentu

veřejnosti)

Partneři:
● Institut plánování a rozvoje hl. m. Prahy: Ing. arch. Filip Ditrich

Cílové skupiny participativního procesu:
● Obyvatelé MČ
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3. POPIS PROJEKTU

● Cíle participativního procesu

Příprava strategie umožní konstruktivní diskuzi nad vizí MČ Praha Lipence s cílem zajistit
svým obyvatelům elementární služby, jasný výhled dalšího rozvoje a vědomí, kde jsou její
hranice, za kterými zůstává zeleň a příroda. Participativní přístup zajistí, že strategie bude
reagovat na konkrétní potřeby obyvatel MČ Praha Lipence.

● Participativní proces

Fáze 1: Dotazníkové šetření pro sběr podnětů (duben - červen 2021)
● Sběr dat zaměřený na vnímání předností a nedostatků života v Lipencích a na vztah

občanů k obci
● Dotazníky bylo možné vyplnit online prostřednictvím Google Forms
● Tištěná forma dotazníku byla přílohou dubnového čísla Lipeneckého zpravodaje

Phase 2: Workshopy pro veřejnost a klíčové aktéry (October - November 2021)
● Public debates aimed at confirming or clarifying findings from the questionnaire and

(previous) analyses
● Workshops with the public were based on a moderated interactive team game ///

Workshopy s veřejností byly postaveny na moderované interaktivní týmové hře nad
mapovým podkladem

● Tématem byla mj. fyzická i emocionální prostupnost a soudružnost území Lipenců a
interpretace vnímání jednotlivých částí městské části prizmatem různých
občanských zájmů

Fáze 3: Prezentace návrhu strategie veřejnosti - zde (listopad 2021)

Použité nástroje pro zapojení veřejnosti a klíčových aktérů:

● Sběr dat:
● Google formulář

● Komunikace:
● Web
● Sociální sítě
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4. ZÁVĚRY

Výstupy procesu

➔ Výstup 1: Strategický plán rozvoje MČ Praha Lipence
➔ Výstup 2: Schémata
➔ Výstup 3: Shrnutí formou prezentace v elektronické podobě
➔ Výstup 4: Návrh vizualizace strategie rozvoje jako celku i klíčových

bodů/priorit.
➔ Výstup 5: Koncepční rozvaha
➔ Výstup 6: Manuál s textem, mapovými a grafickými schématy (1:1000 –

1:5000)
➔ Výstup 7: Situační mapa území MČ Praha Lipence 1: 10 000
➔ Výstup 8: Souhrnná zpráva 
➔ Výstup 9: Prezentace výstupů na Finálním představení návrhu (11/2021)
➔ Výstup 10: Poutavý leták v elektronické podobě pro potřeby představení

SPRL široké veřejnosti.
➔ Výstup 11: On-line prezentace procesu plánování a výsledného SPRL na webu

městské části Lipence či prostřednictvím jiné webové aplikace.

Výsledky participativního procesu

● Vytvoření komplexního strategického plánu rozvoje MČ Praha Lipence - obsahuje
kompletní SPRL v elektronické podobě ve formátu PDF včetně koncepční rozvahy,
dále v editovatelné formě ve formátech Libre Office nebo MS Office, schémata a grafy
zvlášť v nativních formátech (png, jpg apod.), mapové výstupy ve formátu DWG/DXF.
Návrhovou část SPRL znázorněnou ve formátu A2 v nativních formátech (png, jpg
apod.) a také pdf. 

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

Omezení

● Organizace osobních setkání byla omezena pandemií koronaviru a s ní souvisejícími
protiepidemiologickými opatřeními.
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Kontaktní údaje
Městská část Praha-Lipence
K Obci 47
155 31 Praha
WWW: www.praha-lipence.cz
E-mail: urad@mclipence.cz
https://www.praha-lipence.cz/urad-a-samosprava/projekty/aktualni/strategicky-plan-roz
voje-lipencu-na-zastupitelstvu-11-dubna-2022-832cs.html

Vytvořeno ve spolupráci s Participation Factory.
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