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Vážení členové Rady,
dovolte mi Vás informovat, že Magistrát hlavního města Prahy ve spolupráci se společností
Technologie hlavního města Prahy (THMP) spouští pilotní projekt „BEZ GRAFFITI“, jehož
cílem je aplikace antigraffiti nátěrů a odstraňování graffiti z objektů v majetku hlavního města.
Pilotní projekt poběží do podzimu letošního roku, následně dojde k jeho vyhodnocení
a rozhodnutí o jeho dalším rozvoji.
Pro efektivní komunikaci jsme připravili mobilní aplikaci, přes kterou Pražané mohou
nahlašovat místa, kde se graffiti vyskytují. Odeslané podněty týkající se všech budov v majetku
města (tj. včetně budov ve správě městských částí) bude evidovat společnost THMP, která bude
podněty týkající se objektů svěřených do správy městských částí zasílat na jednotlivé městské
části. Tato mobilní aplikace nese název “BEZ GRAFFITI“ a počátkem června bude volně
ke stažení na App Store i Google Play.
Jsme přesvědčeni, že graffiti ve veřejném prostoru je dlouhodobým problémem, který hyzdí
veřejný prostor a ničí jak veřejný, tak i soukromý majetek, proto bychom Vás chtěli požádat
o spolupráci při distribuci této informace občanům prostřednictvím Vašich informačních kanálů
(časopisy MČ, webové stránky, sociální sítě, vývěsky apod.). Podklady a bližší informace
o projektu Vám pošle oddělení marketingu THMP (Martin Drozd, E-mail:
martin.drozd@thmp.cz).
Vzhledem k tomu, že prostřednictvím aplikace budou lidé moci ohlašovat i graffiti
na objektech, které jsou ve správě městských částí, budeme rádi, pokud nám sdělíte i kontakt
na odpovědnou osobu, které lze podnět k odstranění graffiti předat k vyřízení.
Cílem antigraffiti programu je Pražanům nabídnout ve spolupráci s městskými částmi efektivní
službu, která zajistí rychlou eliminaci ilegálních graffity z ulic města a kultivaci veřejného
prostorů bez nelegálního graffiti.
Věříme, že projekt pomůže z Prahy udělat zase o trochu příjemnější místo pro život.
Děkujeme za spolupráci.
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S pozdravem

Mgr. Jan Chabr
radní hlavního města Prahy pro oblast správy majetku a majetkových podílů
podepsáno elektronicky

Rozdělovník:
K rukám starosty/ starostky a gesčním radním městské části
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