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1. ÚVOD 

 

MISE městské části Praha – Dolní Měcholupy 

Chceme jít cestou společných lidských hodnot, které byly a vždy budou pro nás prioritou. Pravdu a 

spravedlnost považujeme za nedílnou součást našich životů. Budeme i nadále pěstovat dobré 

mezilidské vztahy, vlídné sousedské soužití, úctu, lásku a toleranci. Chceme zůstat klidným a 

bezpečným místem, vážit si rodinného zázemí i darů přírody. Zůstat hrdými a zodpovědnými občany 

Dolních Měcholup, našeho domova.  

 

  VIZE městské části Praha – Dolní Měcholupy 

Dolní Měcholupy se stanou místem, které bude přátelské rodině, dětem, mladým i seniorům, zkrátka 

všem, kteří chtějí využít benefitů města a přítomnosti přírody malé městské části. 

V průběhu příštích let se naše městská část bude dynamicky rozrůstat, ale chceme být nadále 

komunitou, která chce společně rozvíjet naše pestré aktivity kulturní i sportovní, v součinnosti 

s místními spolky i úřadem. V souladu s potřebami obyvatel chceme zajistit dostatečné kapacity škol, 

postavit novou mateřskou a základní školu v Malém háji, vytvořit kvalitní zázemí pro sport a 

vybudovat komunitní centrum, současně zajistit dostatečnou kapacitu zdravotnických zařízení a 

zasadit se o zlepšení komunikace mezi MČ a podnikatelskými subjekty. Dolní Měcholupy budou jeden 

propojený celek s místy nové moderní výstavby a s centrem, které si zachová svůj tradiční ráz. 

S vědomím toho, že vztah k domovu a místu se nejživěji utváří v dětství, zažívá v dospělosti a oceňuje 

ve vzpomínkách, chceme podporovat mezigenerační sounáležitost a sdílení zkušeností v rámci rodin, 

zájmových organizací i společenského a kulturního života v Dolních Měcholupech. Pocit domova má 

několik úrovní od vlastního pokoje, domu a ulice až k hrdosti na svou vlastní obec. Neskromným 

cílem pro nás je, aby se i všichni noví obyvatelé cítili v Dolních Měcholupech opravdu jako doma. 
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Cíle, kterých bychom chtěli dosáhnout v příštích pěti letech 

1. Sociokulturní život 

- Kulturní, sportovní rozvoj  

- Podpora sociálního rozvoje 

- Komunitní život 

2. Hospodářský rozvoj města 

- Rozvoj podnikání 

3. Kvalitní život ve městě 

- Ochrana životního prostředí 

- Technická infrastruktura 

- Bydlení 

- Veřejný prostor 

4. Správa města a bezpečnost 

- Veřejné správa 

- Bezpečnost 

- Smart City 

Sociálně-právní poradna: 

 Podpora péče o děti a rodinu 

 Podpora sociálně slabších občanů 

 Podpora péče o seniory 
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2. ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA MĚSTSKÉ ČÁSTI                      

Historie Dolních Měcholup se píše od první písemné zmínky 17. 2. 1293. V té době byla obec pouze 13 

statků kolem návsi. Některé zdejší selské rody, jako Šebkovi, Kalašovi a Jaurisovi, jsou zaznamenány již 

v nejstarších pozemkových knihách ze 17. století. Kompletní seznam nám pak poskytuje až tzv. Stabilní 

katastr z první poloviny 19. století.  V té době žily v Měcholupech rodiny těchto hospodářů: Tomáše 

Šebka, Jana Soukupa, Josefa Durase, Jana Urbana, Josefa Kubeše, Jana Mika, Antonína Hájka, Václava 

Jaurise, Josefa Horáčka, Jana Beznosky, Františka Šebka, Jana Bulvase, Antonína Procházky, Jana 

Klinera, Františka Syrovátky, Josefa Smrťáka a Václava Klindery. Potomci těchto rodin mnohdy žijí 

v Dolních Měcholupech dodnes.  

Obec byla od svého prvopočátku zemědělská a veškerá činnost se tak točila okolo hospodářství a práce 

na poli. Vytržením z náročného pracovního života byly tehdy především četné lidové slavnosti 

odehrávající se na návsi. Tradiční bývaly masopustní průvody, velikonoční koledy, stavění Máje či 

dožínkové slavnosti zvané poslední snop neboli „Bába“. Martinská slavnost se slavila u příležitosti 

„sypání“ obilí obecnímu pastevci. Na sv. Kateřinu se scházely hospodyně k pletení věnců a poslednímu 

tanci před adventem. Tímto způsobem se udržovala v obci sousedská pospolitost, ale v průběhu let 

většina zvyků zanikla.  

S rozrůstající se průmyslovou výrobou na katastru Hostivaře a následně i Dolních Měcholup se 

počátkem 20. století začíná rozvíjet i zástavba s rodinnými domy zaměstnanců těchto továren. V roce 

1894 byla otevřena Obecná škola. V obci také vznikají dobrovolnické organizace.  Jako první založili 

místní občané již v roce 1905 hasičský sbor. V roce 1914 byla založena „Čtenářsko-ochotnická 

vzdělávací beseda Svornost“. 1919 ustanovena tělovýchovná jednota Sokol. 1922 vznikl Sportovní 

fotbalový klub. 1935 bylo otevřeno dolnoměcholupské kino s názvem Bio Sokol. Společenský život se 

v té době odehrával především v sále restaurace U Jaurisů. Obec byla zahrnuta do rozvojového území 

tzv. Velké Prahy a na její další rozvoj byl vypracován státní regulační komisí regulační plán. Nadějný 

rozvoj však ukončila druhá světová válka a následné 40 leté období socialistického hospodaření, v jehož 

plánech měly být Dolní Měcholupy průmyslovým zázemím Prahy a zástavbu rodinných domů a 

historických statků mělo nahradit socialistické sídliště vícepodlažních panelových domů. Roku 1968 
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byly Dolní Měcholupy připojeny k Praze. V roce 1994 byl Městské části Praha – Dolní Měcholupy udělen 

znak a prapor. 

Dnes je v Městské části Praha – Dolní Měcholupy převážně rezidenční zástavba. S rozrůstající se 

bytovou zástavbou v lokalitě Malý háj výrazně 

narůstá počet nových obyvatel, kteří si teprve budují 

k svému novému bydlišti vztah. K vytvoření pocitu 

sounáležitosti slouží, jak místní zájmové organizace, 

tak četná setkání pořádaná přímo městskou částí. 

Obecní akce se snaží navázat na původní obyčeje. 

Obnovila se tradice Hasičských plesů, staví se Májka 

a probíhá „Pálení čarodějnic“. V době posvícení se 

pořádá tradiční „Setkání za školou“. Vyhlašuje se soutěž o nejlepší svatomartinskou husu. Vánoční čas 

připomíná „Rozsvěcení Vánočního stromu“ a „Zpívání u kapličky“. 

Městská část Praha – Dolní Měcholupy se nachází ve východní části hlavního města a od centra je 

vzdálena asi 10 km. Dolní Měcholupy se rozkládají na ploše 466 ha, z toho zastavěná plocha je 45 ha, 

komunikace 25 ha, zemědělská výměra je 236 ha, les zaujímá 9 ha a vodní plochy 2 ha v nadmořské 

výšce od 250 do 282 m. n. m.  

V městské části je evidováno 45 ulic a poslední přidělené číslo popisné k 31. 12. 2020 je 681. 

https://www.dolnimecholupy.cz/category/kronika/ 

Služby 
 

 Mateřská škola s šesti třídami 

 Základní škola, 1. až 5. ročník 

 Dětský lékař 

 Praktický lékař 

 Zubní lékař 

 Zubní hygiena 

 Městská policie 

 Pošta partner 

https://www.dolnimecholupy.cz/category/kronika/
http://ms-dm.cz/
http://www.kutnohorska.cz/
http://www.dolnimecholupy.cz/prakticke-informace/zdravotnicke-sluzby#detska
http://dolnomecholupskazdravotni.cz/
http://mirident.medkontakt.cz/
https://www.dolnimecholupy.cz/prakticke-informace/bezpecnost/mestska-policie/
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 Dům s pečovatelskou službou 

 Senecura domov seniorů 

 Sbor dobrovolných hasičů 

 Útulek pro opuštěná zvířata 

 Veterinární klinika a Veterinární ordinace 

 Restaurace – Měcholupský park, Pivnice u Tomáše, Country Salon 

 Kavárna Trio Malý háj 

 Kadeřnictví Fly studio 

 Krása na vlásku 

 Centrum volného času Leonardo, spolek 

 Masáže v prostoru DPS – fyzio, relaxační 

 Fascia clinic – soukromá fyzio terapie Malý háj 

 Penny 

 Prodejna potravin 

 Mikro-tržnice 

 Okay 

 Sportissimo 

 Wiky 

 Kik 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.dolnimecholupy.cz/2020/03/18/dum-s-pecovatelskou-sluzbou/
https://www.dolnimecholupy.cz/prakticke-informace/bezpecnost/sbor-dobrovolnych-hasicu/
http://www.upozpraha.cz/
http://www.naxeravet.cz/
https://www.miavet.cz/
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3. PŘEDPOKLÁDANÝ DEMOGRAFICKÝ VÝVOJ      

Obyvatel celkem: 3. 623 

Děti do 15 let: 651 

Děti 15 – 18 let: 114 

Průměrný věk: 36,7 (2019) 

Senioři 65+: 11,2% 

Index stáří: 2. nejnižší v Praze 50,9 (2019) 

Počet dětí ve věku do 4 let je výjimečně vysoký: https://www.idnes.cz/praha/zpravy/praha-

demograficka-analyza-stari-obyvatelstva.A210125_200021_praha-zpravy_mama 

Dolní Měcholupy jsou díky vhodnému umístění lákavé pro investory, a proto se od roku 2000 počet 

přihlášených obyvatel 3krát zvětšil, z tisíce obyvatel na téměř 3 tisíce. Nejvíce k tomu přispívá lokalita 

Malý háj, kterou zde buduje developerská společnost Finep od roku 2009. Nyní se zde nachází přes 

40 řadových rodinných domů (ty většinou formálně leží na k. ú. Praha – Štěrboholy, ale často 

využívají služeb Dolních Měcholup) a téměř 1000 bytových jednotek. V roce 2021proběhla kolaudace 

dalších přibližně 200-400 bytových jednotek. Podle zastupitelstvem schválené studie Velkého 

rozvojového území Dolních Měcholup má v lokalitě Malého háje vyrůst dalších cca 1000 bytových 

jednotek a desítky rodinných domů. Dá se tedy očekávat další nárůst obyvatel. V lokalitě Malého háje 

je však nízká míra přihlášení k trvalému pobytu. V současné době evidujeme více než 3 300 

přihlášených obyvatel v celé městské části. Z odhadované tisícovky domácností v Malém háji 

(přibližně 2 – 2,5 tisíce osob) mají trvalý pobyt v Dolních Měcholupech přibližně 900 osob. Mnohé 

z bytových jednotek jsou pořizovány za účelem investice a osoby v pronájmu zde nemají přihlášený 

TP, což někteří investoři upřednostňují. 

 

 

https://www.idnes.cz/praha/zpravy/praha-demograficka-analyza-stari-obyvatelstva.A210125_200021_praha-zpravy_mama
https://www.idnes.cz/praha/zpravy/praha-demograficka-analyza-stari-obyvatelstva.A210125_200021_praha-zpravy_mama
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TP - nárůst přihlášených obyvatel:  

 

Mezi roky 2000 a 2010 – 517 obyvatel (za 10 let) 

Mezi roky 2010 a 2015 – 613 obyvatel (za 5 let) 

Mezi roky 2015 a 2020 – 582 obyvatel (za 5 let) 

 

Naším zájmem je zvýšit poměr přihlášených osob a jejich integraci v DM.  

 

 

 

 

 

Rok 
(31.12.) 

2000 2010 2015 2016 2017 2018 2019 2020  
 

2021 2022 

Počet 
obyvatel 

1.021 1.538 2.151 2.232 2.357 2.471 2.571 2.733 3.828 2.948 
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Praha - Dolní Měcholupy

Počet TP
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Počet Cizinců od roku 2015 

Rok 
(31.12) 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

 
2021 

 
2022 

Počet 556 570 636 676 743 890 945 1323 

 

 

 

Vývoj do roku 2025 

Dle dostupných dat z let 2015-2020 jsme vypočítali, že při současném trendu bude mít MČ Praha – 

Dolní Měcholupy přibližně 4200 až 4500 přihlášených obyvatel už v roce 2025. Toto číslo je 

samozřejmě ovlivněno mnoha faktory, důležité je zde do budoucna například i schválení 

Metropolitního plánu. Dále, jelikož máme v plánu podnítit zvýšení poměru obyvatel s TP, by mohlo 

dojít k dalšímu nárůstu občanů. 
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Zdroje dat: Webový portál Ministerstva vnitra ČR 

 

Dolní Měcholupy jsou označeny MHMP za jednu ze čtyř rozvojových oblastí města pro toto období. 

Nová výstavba zde probíhá a bude ještě dlouho do budoucna probíhat, a to nejen na okraji obce 

v Malém háji, ale i v samém jejím středu. Bez ohledu na to, jak dlouho zde lidé žijí, starousedlíci i noví 

občané obce, všichni oceňují klid a zeleň, kterou poskytuje malá městská část okraje města. Rodiny 

s dětmi využívají veřejný prostor měcholupského parku u základní školy i několika hřišť, oblíbená je i 

cyklotrasa. Nárůst obyvatel si žádá především vybudovat potřebnou infrastrukturu a účelně řešit 

veřejný prostor. Důležitým úkolem je zajistit bezpečnost pro všechny občany, především pak pro děti.  
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4. SWOT analýza  

S 

Silné stránky 

W 

Slabé stránky 

Udržován blízký kontakt s občany 

Prosazujeme přívětivý úřad pro všechny 

Máme kvalitní školská zařízení 

Komunitní život se daří rozvíjet – park 

Probíhá zapojení obyvatel do života obce – 

společné akce 

Pro volný čas máme spolky a organizace, které 

skvěle fungují – Leonardo, SKDM, Mladí hasiči 

Četnost dětských hřišť je dostatečná 

Dobře funguje mezigenerační soužití (Mezi 

námi) 

Jsme zapojeni do Národní sítě zdravých měst 

Začala fungovat sociálně-právní poradna 

 

Starší děti a mládež nemají dostatečné 

volnočasové vyžití 

Kapacita MŠ je nedostatečná 

Chybí 2. stupeň ZŠ, kapacita 

Bezpečnost –Tranzitní provoz na Kutnohorské, 

chybějící chodníky podél silnice, málo přechodů, 

nebezpečný přechod  

Bydlení je nyní drahé 

Mnoho obyvatel není přihlášeno k trvalému 

pobytu 

Nemáme dostatek informací o cizincích 

MHD a doprava – časté zpoždění, špatná 

průjezdnost 

 

O 

Příležitosti 

T 

Hrozby 

 

Projektování nové školy a školky 

Nabídka dobrovolníků k pomoci 

Vybudování obchvatu – zklidnění dopravy 

Vytvoření bezpečné cesty do školy 

Vliv a zapojení žen v životě obce 

Zapojení mužů do péče o rodinu 

Zvýšení IT kompetencí seniorů 

Dluhové pasti, chudoba 

Osamělost 

Rodič samoživitel 

Rozvody - dopady 
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5. ANKETY 

Pro zpětnou vazbu od občanů vedení obce uskutečnilo několik anket a další připravuje. 

a) Uspořádané ankety 

 Město přátelské dětem – zaměřeno na využití veřejného prostoru pro hru dětí 

 Bezpečné cesty do školy – vytipování míst nebezpečných pro děti – zařadili jsme 

se do tohoto projektu a do akce Pěšky do školy – skupina dětí z MH zachovala, 

maminka z MH za foto z akce 2. místo v soutěži 

 Volný čas dětí v Covid době 

b) Připravované ankety 

 Spokojenost veřejnosti s kvalitou života v DM 

 Co mi chybí v Měcholupech – zaměřeno na mladé 

 Senioři – Co by vás potěšilo, rozveselilo, pobavilo… 

c) Zpracovat výstupy 

 

Závěr z analýzy Město přátelské dětem: 

Pro přívětivé, bezpečné a funkční prostředí města, které je přátelské k dětem a rodinám, hrají roli jak 
fyzické, tak sociální parametry veřejného prostoru. Jeho zkvalitnění si vyžaduje jak profesionální a 
dlouhotrvající přístup, tak zájem nejenom samosprávy ale i místních obyvatel. Kromě nezbytné 
participace obyvatel je důležitá i mezioborová spolupráce odborníků (architekt, krajinářský architekt, 
dopravní inženýr, sociolog, ekolog, pedagog apod.). K úspěšnému městu, ve kterém jeho obyvatele 
tráví svůj volný čas, je třeba přistupovat s jasně promyšlenou strategií, koncepcí a vizí. 
Vždy je možné začít s jednoduchými, finančně nenáročnými zásahy, které se zaměří jak na hlavní 
bariéry v území, tak na měkké složky a sociální vztahy.  
  
Velmi efektivní způsob je zapojení místních obyvatel včetně dětí, např. ze ZŠ, do programů a 
projektů, ve kterých se žáci budou soustředit na místo, kde žijí a budou řešit, co zlepšit v okolí školy 
(identifikace s místem a prostředím, ale i sociální prevence). Výstupy se mohou týkat jak přírodního 
prostředí, tak paměti místa, sociálního prostředí nebo to mohou být umělecké instalace. Děti se také 
mohou zapojit do návrhu a realizace a údržby prvku v okolí ZŠ (např. výsadba stromu, keřů, zřízení 
záhonu okrasných květin, prvek interaktivního mobiliáře). Dolní Měcholupy jsou městskou části, 
která se stále rozvíjí a ve které budou nadále přibývat nové mladé rodiny s dětmi. Fyzické prostředí 
DM již teď ukazuje výrazný potenciál k tomu, aby se tato část města stala přátelská k dětem a celým 
rodinám. 
Město přátelské k dětem je město přátelské ke všem.                               Mirjana Petrik 



 

 
14 

 

 

 

d) Navrhnout řešení z jednotlivých výstupů 

Z uskutečněných anket a šetření: 

 Úpravy v projektu Bezpečné cesty do školy 

Koncept 

                      Desatero pro bezpečné cesty 

 

 Workshop takhle si chceme hrát v projektu Město přátelské dětem 

Město přátelské dětem 

 

 

6. PRIORITY MĚSTSKÉ ČÁSTI NA ROK 2023 - 2026 

 

Odkaz na dokument 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.dolnimecholupy.cz/wp-content/uploads/2021/02/0_BCS_DolniMecholupy_KONCEPT-ANANAV_schuzka-201203.pdf
https://www.dolnimecholupy.cz/2021/02/24/deatero-pro-bezpecne-cesty-do-skoly/
https://www.dolnimecholupy.cz/2020/06/02/vysledky-ankety-bezpecne-cesty-do-skoly-a-mesto-pratelske-detem
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Sociální politika DM 

 

  

 Cílová skupina 

 

 

 

 

 

    

 

Problémy    

    

 

 

 

 

 

 

 

 Nabízíme 

 

 

 

 Sociálně a zdravotně 

znevýhodnění 

 Ohrožené děti 

 Senioři 

 Dluhy a finance 

 Bydlení 

 Opuštěnost, samota, odloučení 

 Nemoci, postižení a invalidita 

 Závislosti 

 Násilí   

 Sociálně-právní poradna 

 Web – kontakty, rady, 

formuláře 

 Příspěvky 
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7. VLASTNÍ PLÁN ROZVOJE 

 

a) Podpora  

-  poradenství, podpora sociálně slabým, občanské aktivity a místní spolky, sociální komise 

rady MČ 

 

b) Děti a mládež  

- Město přátelské dětem, podpora aktivit pro teenagery, bezpečnost na cestách do školy a 

při hře, hřiště, školství, komunitní centrum 

 

c) Rodinná infrastruktura  

- Příspěvek na soukromou školku 

- Mezigenerační setkávání; spolupráce se sdružením Mezi námi, klidné stárnutí 

- IT SEN, BIO SEN 

- Společné rodinné aktivity 

- Rozvoj rodičovských kompetencí, podpora rodinných a partnerských vztahů 

- Otevřené školství 

 

d) Zdravotnictví a sociální služby 

- Spolupráce s lékaři a sociálními pracovníky 

- Osaměle žijící senioři a lidé se specifickými potřebami, nová forma Klubu seniorů, DPS 

- Taxík Maxík 

- Sociálně-právní poradna  
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Realizace 

Opatření Způsob realizace 

I. Využití volného času pro zkvalitňování 

rodinných vztahů a podpora zvládání a 

prevence problémů v rodině 

Komunitní akce; sociálně-právní poradna 

s Markétou; Fond Solidarity;  

II. Aktivní zapojení rodin se specifickými 

potřebami do komunitního života obce 

Den zdraví; Komunitní akce pro každého; forma 

tzv. šatníků - Projekt Měcholupy pomáhají; 

transparentní účet při ZŠ; Poznej svého 

souseda; ochutnávky; Dobrobazar; 

III. Podpora aktivního života seniorů v rodině  

(i mimo ni) 

Mezigenerační setkávání za pomoci Mezi námi; 

Vzdělávání – IT SEN: např. IT kompetence, 

paměťový trénink apod.;  

Komunitní akce 

posilování vědomí důležitosti vzájemné pomoci 

v rodině, podpora péče v rodině; dotace; 

IV. Zapojit skupinu dospívajících do společných 

rodinných aktivit i do veřejného života v obci 

Užší spolupráce se spolkem Leonardo a SKDM; 

Veřejné fórum; Anketa; nabídnutí prostoru a 

formátu komunitního centra teenagerům; Kilo 

pro Dolní; místní hudební skupina na akcích 

MČ; 
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Komunitní centrum 

Dolní Měcholupy 

Adaptační 

kroužek 

Měchurka 

 

dobrovolníci 

čtecí 

babičky 

8 – 14 hod 

 

14 hod  

Odpolední činnosti 

dle nabídky: 

zájmové kroužky 

přednášky 

besedy 

další aktivity 

lektor/ka 

děti  

(3 roky) 
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8. FINANCOVÁNÍ 

a) Rozpočet 

b) Sponzoring, transparentní účet, nadace 

c) Dotace 

 

9. REALIZACE AKTIVIT rok 2023                                                     

termín aktivity pořádá 

leden Zpravodaj MČ 

únor 

 

Hasičský bál SDH 

březen Otevření Komunitního centra DM a adaptačního 

kroužku Měchurka 

Den Zdraví 

Vynášení Morany – smrtná neděle 

Divadlo Noc na Karlštejně 

Zpravodaj 

MČ 

 

MČ 

Leonardo 

Leonardo 

MČ 

duben 

 

Ukliďme Česko, Den Země 

Stavba májky, pálení čarodějnic, čarodějná stezka 

MČ 

MČ, Leonardo, SDH 

květen 

 

Vítání občánků 

Kilo pro Dolní – sběr návrhů 

Veřejné fórum 

Zpravodaj 

MČ 

MČ 

MČ 

červen 

 

Den dětí 

Kilo pro Dolní - hlasování 

MČ, Leonardo, SK, SDH 

MČ 

Červenec a srpe Art park 

 

Letní kino 

MČ, místní umělci a 

podnikatelé, Leonardo 

MČ 
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Koncert pod okny 

Fotbalový camp 

Zpravodaj 

TRIO s podporou MČ 

září 

 

Divadlo Robin Hood 

Setkání za školou  

Velká měcholupská 

Vítání občánků 

Leonardo 

MČ 

MČ 

MČ 

říjen 

 

Dobrobazar 

Divadelní sekce Praha  

Zpravodaj 

MČ 

MČ 

MČ 

listopad 

 

Svatomartinská zábava MČ 

prosinec 

 

Mikuláš 

Rozsvěcení vánočního stromku 

Zpívání u kapličky 

Zpravodaj 

SDH 

MČ, Leonarda 

MČ 

MČ 

průběžně Běhatlon pro děti 4 závody 

IT SEN, BIO SEN 

Na slovíčko – besedy s občany 

Schůzky komisí sociální, kulturní a sportovní 

Leonardo, SK, MČ 

MČ 

MČ 

MČ 
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„Rodinná politika je souhrnem aktivit podporujících rodinu. Jedná se o politiku zahrnující mnohé 

společenské oblasti. Můžeme mezi ně zařadit např. bydlení, školství, zdravotnictví, trh práce či 

infrastrukturu. Je však potřeba mít na paměti, že rodina je vysoce soukromou záležitostí a nikdo by jí 

neměl upírat právo na vlastní rozhodování. Rodinná politika se proto zaměřuje na podporu 

přirozených funkcí rodiny. Nesnaží se funkce přebírat nebo ovlivňovat sociální role v rodině.  

Základní principy rodinné politiky respektují ústavně chráněné hodnoty a práva, jak jsou uvedena 

především v čl. 10 a 32 Listiny základních práv a svobod, a mezinárodní závazky ČR plynoucí zejména 

z Úmluvy o právech dítěte, Úmluvy o odstranění všech forem diskriminace žen, z Mezinárodního 

paktu o občanských a politických právech a Mezinárodního paktu o hospodářských, sociálních 

a kulturních právech a z Úmluvy o ochraně lidských práv a základních svobod a jejích dodatkových 

protokolů (zejm. čl. 10 – ochrana soukromého a rodinného života, čl. 12 – právo uzavřít manželství, 

čl. 14 – zákaz diskriminace, čl. 5 jejího dodatkového protokolu č. 7 (rovnost mezi manžely) a Listinou 

základních práv EU). 

Obecně lze říci, že hlavním cílem rodinné politiky je vytvoření společensky přátelského prostředí pro 

rodiny. Rodinná politika usiluje o: 

 

 odstranění bariér bránících rodinám v rozvoji, vytváří společnost, která je vstřícná k rodinám, 

 vhodné socioekonomické podmínky, které mají podporovat dobré fungování rodin a výchovu dětí, 

 podporu rodin se specifickými potřebami – má být věnována pozornost zejména podpoře neúplných 

rodin, rodin se členem se zdravotním postižením, rodin se třemi a více dětmi a dalším rodinám nejvíce 

ohroženým relativní i absolutní chudobou, 

 podporu vyšší porodnosti a sňatečnosti obyvatelstva vzhledem k demografickým změnám v české 

společnosti, 

 vytváření podmínek pro přirozené fungování rodin, 

 posilování vědomí rodinných hodnot celé společnosti, 

 posilování zodpovědnosti rodičů i dalších členů rodiny.“1 

 

Naším cílem je, aby rodina v Dolních Měcholupech měla veškerou podporu pro klidný a spokojený 

život a naplňování svých potřeb a přání. Úsměv na tváři rodičů, spokojenost babiček a dědečků a 

štěstí v dětských očích bude tím nejlepším ukazatelem, že se nám podařilo tento cíl naplnit. 

 

 

                                                           
1 http://www.rodinyvkrajich.mpsv.cz/cs/rodinna-politika 
 

http://www.rodinyvkrajich.mpsv.cz/cs/rodinna-politika
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Příloha 1 

Analýza rizik 

Analýza Rizik - Dolní Měcholupy       
 Rozvoj obce do roku 2025     

      

# Riziko Dopad  Pravděpodobnost  Body  

1 
Mladé partnerské dvojice  - atraktivita  založení 
rodiny - finanční náročnost 3 3 9  

2 Dostupnost MHD a čistá mobilita 4 3 12  
3 BESIP 4 4 16  
4 Kapacita školních zařízení - MŠ 5 3 15  
5 Kapacita školních zařízení - ZŠ 4 5 20  
6 Infrastruktura - MP - nedostatek strážníků 4 3 12  
7                                  - kapacita ordinací lékařů 4 4 16  
8   Nevybudování obchvatu                         5 2 10  

      
 

                

   Tabulka rizika     

         

  5 5 10 15 20 25 Vysoké 

Významné 4 4 8 12 16 20  
Střední 3 3 6 9 12 15 Střední  

Nevýznamné 2 2 4 6 8 10  
Zanedbatelné 1 1 2 3 4 5 Nízké 

 Body 1 2 3 4 5  

  Vyloučené Nepravděpodobné  Možné Pravděpodobné Jisté  

        
 


