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PRIORITY MĚSTSKÉ ČÁSTI NA OBDOBÍ 2023 – 2026 

 

1. ÚZEMNÍ ROZVOJ 

2. ŠKOLSTVÍ 

3. DOPRAVA 

4. VEŘEJNÁ ZELEŇ A ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ 

5. SPORT A VOLNÝ ČAS 

6. KULTURA 

7. VEŘEJNÁ VYBAVENOST A SLUŽBY 

8. ZDRAVÍ A SOCIÁLNÍ POLITIKA 

9. BEZPEČNOST 

10. VEŘEJNÉ FINANCE 

11. SAMOSPRÁVA 
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1. ÚZEMNÍ ROZVOJ 

Dolní Měcholupy čeká v následujících desetiletích velmi dynamický rozvoj, který je nutno plánovat a 

koordinovat. U vybraných lokalit dopracovat podrobné urbanistické studie na jejichž základě bude 

vedení obce komunikovat s budoucími investory při tvorbě plánovacích smluv. 

• Dopracování urbanistických studií na rozvojové lokality 

• Důsledné aplikování Zásad spolupráce s investory  

Zásady spolupráce s investory 

• Uzavírání plánovacích smluv na rozvojové projekty 

 

2. ŠKOLSTVÍ 

Dynamicky se rozvíjející městská část potřebuje postupné rozšiřování kapacit školských zařízení.  

• Dokončení projektové přípravy a zahájení stavby nové základní a mateřské školy v Malém háji 

• Vybudování 3 dětských skupin v objektu Ke školce 75 

• Založení Komunitního centra a adaptační skupiny pro 3 leté děti Měchurka 

• Koncepce rozšíření základní školy Kutnohorská 

• Získání pozemku pro rozšíření stávající mateřské školy 

• Rekonstrukce a zkapacitnění kuchyně v MŠ 

• Příspěvky pro rodiny dětí, které se nedostaly do MŠ 

• Vypracování střednědobé a dlouhodobé koncepce našeho školství  

• Další zkvalitňování výchovně-vzdělávacího procesu v našich školských zařízeních 

 

 

3. DOPRAVA 

Problematika dopravy je souhrnem požadavků na veřejný prostor sloužící k různým formám pohybu 

obyvatel. Základním principem je zajistit co nejbezpečnější prostředí pro pěší a cyklisty. Zklidnění 

automobilové dopravy v obytných částech je závislé na odklonění tranzitní dopravy mimo intravilán 

obce. Pro městský standard je rozhodující dostupná hromadná doprava. Pro využití rekreačního 

potenciálu obce je nezbytná podpora a budování pěších a cyklistických komunikací. 

• Vybudování obchvatu Dolních Měcholup a Hostivařské spojky 

• Vybudování cyklostezky k Podleskému rybníku a do Uhříněvsi 

• Obnova cesty v Sádkách 

• Vybudování chodníku podél Dolnoměcholupské do Hostivaře 

• Vybudování druhého chodníku podél Kutnohorské do Malého háje 

https://www.dolnimecholupy.cz/2022/06/21/zasady-spoluprace-s-investory/
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• Projektová příprava dalších propojení do Hostivaře, Dubče a Horních Měcholup 

• Koncepce tramvajového a vlakového napojení Dolních Měcholup na systém PID 

• Koncepce parkování v městské části 

• Bezpečné cesty do školy – úprava přechodu u úřadu a přechodu Kutnohorské ulice 

• Přístřešky na zastávkách MHD 

• Omezení tranzitní dopravy v obytných lokalitách 

 

 

4. VEŘEJNÁ ZELEŇ A ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ 

Zeleň je nedílnou součástí našeho společného životního prostoru. Naším motem je tu stávající 

udržovat novou vysazovat a plánovat v rámci urbanistického rozvoje. 

• Projektová příprava a postupná rekonstrukce návsi na základě dokončené studie. 

• Pozemková a projektová příprava na vybudování metropolitního parku na březích 

Hostavického potoka. 

• Revitalizace údolí Měcholupského potoka a Sádek 

• Zajištění parkových ploch v rámci nově urbanizovaných území. 

• Obnova a výsadba stromořadí a komunitní výsadba zeleně 

• Výsadba zeleně v rámci rozvojových ploch zeleně dle územního plánu 

• Podpora zadržování vody v krajině 

• Úklid černých skládek  

• Podpora akce Ukliďme Česko 

•  

 

5. SPORT A VOLNÝ ČAS 

Postupně naplňovat Strategii rozvoje sportu Strategie rozvoje sportu   

a zároveň podporovat další volnočasové aktivity v zájmových organizacích Dolních Měcholup 

(Leonardo, Klub seniorů, SDH) 

• Dostavba SK Dolní Měcholupy jako centra sportu DM 

• Dotace spolkům 

• Vytipování vhodné lokality a příprava pro realizaci „psího agility hřiště“ 

• Vybudování skateparku 

• Konání tradičních i nových sportovních akcí 

 

 

 

 

https://www.dolnimecholupy.cz/wp-content/uploads/2021/05/final-na%CC%81vrh-Pla%CC%81n-podpory-rozvoje-sportu-DM.pdf
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6. KULTURA A SPOLEČENSKÝ ŽIVOT 

Soudržnost komunity je závislá na možnosti se setkávat a udržovat historické povědomí a obecní 

tradice.  

• Podpora tradičních akcí pro veřejnost (Dětský den, Pálení čarodějnic, Setkání za školou, 

Rozsvěcení vánočního stromu, Zpívání u kapličky) 

• Podpora společenských akcí (divadelní představení, koncerty, bály, zábavy) 

• Péče o kulturní památky (kaplička, kříž) 

• Vítání občánků 

• Podpora nových aktivit občanů 

 

7. VEŘEJNÁ VYBAVENOST A SLUŽBY 

Fungující zázemí pro občany Dolních Měcholup musí zohledňovat zvýšenou poptávku vyplývající  

z nárůstu obyvatel. 

 

• Rozšíření prostor pro dětskou lékařku v přízemí úřadu. 

• Podpora Pošty Partner  

• Spolupráce s investory na výstavbě veřejné vybavenosti v rámci jejich projektů 

• Vymezení a získání vhodného pozemku pro vybudování zdravotního střediska 

• Osvětlení chodníků do ulice K Měcholupům a v této ulici. 

• Podpora místní ekonomiky 

• Zefektivnění úklidových služeb komunikací a zeleně  

 

 

 

8. ZDRAVÍ A SOCIÁLNÍ POLITIKA 

Komunita je tak silná, jak se dokáže postarat o své nejzranitelnější členy. Budeme pokračovat  

v nastavené cestě pomáhat lidem v těžké životní situaci a v podpoře rodiny, jako základního 

stavebního prvku společnosti.  

 

• Podpora mezigenerační sounáležitosti a naplňování Rodinné politiky  

• Sociální politika s důrazem na rodinu 

• Poradna pro občany v obtížných životních situacích 

• Integrace cizinců, Poznej svého souseda 

• Komunitní akce 

• Naplňování politiky Zdravých měst 

• Den zdraví, Den Země, Dobrobazar 

 

https://www.dolnimecholupy.cz/wp-content/uploads/2021/05/Koncepce-rodinn%C3%A9-politiky_aktual.26.5.21.pdf


 

 
5 

 

 

9. BEZPEČNOST 

Pocit bezpečí je základní hodnotou spokojeného života v obci.  

• Zvýšení počtu strážníků městské policie 

• Podpora jednotky Sboru dobrovolných hasičů 

• Přístavba hasičské zbrojnice 

• Podpora prevence mezi obyvateli 

 

 

10. VEŘEJNÉ FINANCE 

Rozpočet naší městské části je zcela závislý na prostředcích, které vedení MČ získá žádostmi o dotace 

z rozpočtů ministerstev a z rozpočtu hlavního města Prahy. Prioritou je pasportizace obecního majetku 

a navržení úsporných opatření. 

• Aktivní získávání dotací na rozvoj obce, jak z městských, tak státních (MŠMT, MMR , MŽP, 

SFŽP, MPO..) fondů. 

• Získávání finančních prostředků na základě smluv uzavíraných s investory 

• Zefektivňování energetické náročnosti budov a realizace úsporných opatření (FVE, úsporné 

zdroje, zateplení, tepelná čerpadla…) 

• Nadále udržovat vyrovnané hospodaření obce. 

• Efektivnější využívání obecního majetku (nájemní smlouvy) 

• Motivování obyvatel k zapsání trvalého bydliště v Dolních Měcholupech. 

• Pokračování v participativním rozpočtu na vybrané veřejné investice (Kilo pro Dolní) 

• Pasportizace obecního majetku pro efektivní správu. 

 

11. SAMOSPRÁVA 

Účinná samospráva efektivně komunikuje se svými občany.  

• Posilování nástrojů oboustranné komunikace mezi občany a samosprávou (Mobilní rozhlas, 

WEB, FCB..). 

• Veřejná fóra s občany 

• Schůzky s SVJ bytových domů 

• Vypracování strategického plánu Dolních Měcholup 

 

   


