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pirátské listy

Od roku 2018 má Praha 12 pirátského starostu s podporou Zelených. Díky tomu může 
naše městská část, podobně jako Praha 10 a Praha 11, konstruktivně těžit z progra-
mové spřízněnosti s hlavním městem Prahou, které zastupuje primátor Zdeněk Hřib. 
Společně s ním jsme v září navštívili nově zrekonstruované Sofi jské náměstí.

Co děláme pro dostupnější bydlení
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Chci dělat věci nejlíp, jak to jde – říká 
Jan Adamec, starosta MČ Praha 12

Piráti skládají účty. 
Jak pracují v Poslanecké sněmovně?
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DVANÁCTKA DOSTÁVÁ NOVÝ VEŘEJNÝ PROSTOR

NAVÁZALI JSME KONSTRUKTIVNÍ DEBATU S PREMIÉREM: 

ŘEŠÍME ZANEDBANÉ NEMOCNICE A V LETŇANECH 
POSTAVÍME NOVOU REZIDENČNÍ ČTVRŤ

pocitové mapy, kterou už v roce 

2016 vytvořili sami občané. 

V průběhu samotné rekonstrukce 

byly původní tři platany na náměstí 

doplněny o 10 nových vzrostlých 

stromů. Pro ochlazení v parných 

dnech je do plochy zabudován vod-

ní prvek s tryskami. V projektu se 

nezapomnělo ani na využití dešťové 

vody. Ta je kanálky odváděna do 

vsakovací retenční nádrže a poskyt-

ne dodatečnou vláhu pro budoucí 

park pod náměstím, který bude re-

vitalizován v následujících letech. 

Na náměstí přibyly nové lavičky, 

koše a stojany na kola nebo vodicí 

prvky pro osoby se zrakovým po-

stižením.

Předchozí vedení vybralo v roce 

2017 architekta, jenž řešil, jak 

z původního „širokého asfaltového 

chodníku“ mezi obřími betonovými 

květníky udělat klasické náměstí se 

vzrostlými stromy. Projekt prošel 

participativním setkáním a od té 

doby doznal menších změn moti-

vovaných nutností lépe se vejít do 

rozpočtu. Nejdiskutovanější z nich 

je velkoformátová betonová dlažba 

namísto dražší dlažby kamenné. Dle 

architekta by tak velká plocha vy-

dlážděná jednou barvou byla příliš 

fádní, proto navrhl vytvořit slova 

z tmavších dlaždic.

Jan Adamec

starosta MČ Praha 12 za Piráty

Piráti si v Praze 12 dali jako jeden 

z cílů zlepšení veřejného prostoru. 

Vedle toho je pro ně velmi důleži-

té životní prostředí, zejména péče 

o zeleň. Stejně důležitý je rozvoj so-

ciální péče. Obě tyto oblasti mají 

nyní Piráti na starosti, a to v oso-

bách Evy Tylové, radní pro životní 

prostředí a územní rozvoj, a Jiřího 

Brůžka, radního pro sociální ob-

last. Dalšími prioritami jsou škol-

ství a vzdělávání, dostupné bydlení, 

kultura a samozřejmě transparent-

nost a digitalizace. Městská část má 

proto již od roku 2018 veřejně do-

stupné účetnictví a občané mohou 

sledovat online přenosy z jednání 

zastupitelstva. 

Prvním velkým krokem při zlep-

šování veřejného prostoru byla do-

končená rekonstrukce Sofi jského 

náměstí. Po téměř roce výstavby 

se náměstí nově otevřelo občanům. 

Jeho podoba odpovídá původnímu 

projektu připravenému ještě v mi-

nulém volebním období. Prioritou 

bylo rekonstrukci neoddalovat a co 

nejdříve vytvořit v centru Modřan 

prostor pro konání větších akcí i se-

tkávání obyvatel. Chystají se také 

parkové úpravy pod náměstím, 

revitalizace budovy Prioru a ne-

lze opomenout ani novou budovu 

radnice, která bude otevřena na 

jaře 2021. Že má Sofi jské náměstí 

nevyužitý potenciál, vyšlo i z tzv. 

Během léta došlo k důležitému 

pokroku ve vyjednávání mezi zá-

stupci Prahy a státu o majetkových 

směnách. Rozvoj hned několika vý-

znamných lokalit v Praze byl brz-

děn tím, že stát vlastní pozemky 

či budovy, pro které nemá využití. 

O řešení této situace již dlouhodobě 

vyjednáváme s premiérem Babišem. 

Jednání dlouho nebyla konstruk-

tivní, a to zejména kvůli tomu, že 

celý proces byl ze strany premiéra 

podmiňován vybudováním admi-

nistrativního komplexu pro státní 

úředníky v Letňanech. Po setkání 

16. července a předcházející kore-

spondenci se podařilo tuto neprů-

chodnou cestu odblokovat. 

Shodli jsme se na upřednostnění 

směn v oblasti zdravotnictví, kon-

krétně pak v areálu Fakultní nemoc-

nice Královské Vinohrady a Nemoc-

nice Na Bulovce. Již dlouhou dobu je 

třeba obě nemocnice modernizovat 

a započít jejich další rozvoj. Navíc 

v roce 2020 v důsledku šíření ná-

kazy koronaviru nastala naprosto 

bezprecedentní situace, která nut-

nost rozvoje v oblasti zdravotnictví 

ještě zdůraznila. Kromě nezbytnosti 

rozvoje existujících nemocnic jsme 
pokračování na straně 2

Nemocnice Královské Vinohrady – ilustrační foto

Starosta Jan Adamec s primátorem Zdeňkem Hřibem

Milí čtenáři,

nedávné výročí sametové revoluce nám připo-

mnělo, že svoboda a demokracie nám samy do 

klína nespadnou. Veřejným prostorem zní delší 

dobu volání po obnovení dialogu a propojování 

lidí i myšlenek. Pokud ale chceme vyměnit staro-

módní soutěžení za daleko modernější výhodnější 

spolupráci, musíme si to odpracovat, a to nejen 

tady v Praze. Za sebe bych zdůraznil spolupráci 

státu s odborným, ale i podnikatelským sektorem. 

Vždyť například na nejlepší řešení covidových 

problémů, které dnes omezují a mnohdy tragicky 

ovlivňují životy nás všech, ukázali výzkumníci, 

vynálezci, technikové, vědci či datoví analytici 

z vysokých škol i z fi rem. 

Následující roky budou těžké nejen kvůli krizi 

způsobené nemocí COVID-19. Stát bude muset 

řešit vážné existenční problémy velké části lidí, 

kteří jsou ohroženi už teď. Řada opatření nás ještě 

čeká a budou nejspíš bolestná. Nezbývá, než jim 

čelit a snažit se v krizi vidět i příležitost. Proto je 

tak důležité vést otevřený veřejný dialog, hledat 

chytrá řešení a investovat tam, kde se nám to 

v budoucnu vyplatí. Přitom nesmí jít jen o výkon 

ekonomiky v mezinárodním srovnání. Jde přece 

o život každého jednoho člověka a o to, zda jej 

žije důstojně a spokojeně.

Dialog, propojování a spolupráce jsou důle-

žité pro společenskou transformaci naší země, 

která začala v devadesátých letech, ale bohužel 

zamrzla, a poté dokonce nabrala opačný směr. 

Za sebe i Piráty můžu říct, že práce ani faktické 

spolupráce na konkrétních tématech jsme se nikdy 

nebáli. Jako politik věřím, že výzva společnosti 

bude vyslyšena a v následujícím volebním roce 

u nás převládne vize státu, který inovuje, digita-

lizuje, podporuje snahu i dobré nápady a který se 

především snaží lidem opravdu pomáhat. Poctivá 

práce, důvěra i pokora jsou základem změny. 

Ivan Bartoš
předseda Pirátů, poslanec PS PČR

SPOLUPRÁCE 
MÍSTO SOUTĚŽENÍ

PhDr. Ivan Bartoš, Ph.D.
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se s premiérem shodli na dlouhodobém 

záměru, podle kterého by v Letňanech, 

kde jsou v současnosti rozsáhlé volné 

pozemky, měla v budoucnu vzniknout 

nová státní nemocnice. 

Na základě této dohody a konstruk-

tivní práce ustavené pracovní skupiny 

byla v září připravena směnná smlouva 

pro areál FN Královské Vinohrady, 

která byla schválena nejprve Radou 

hl. m. Prahy a poté i Zastupitelstvem 

hl. m. Prahy. Praha tak uskutečnila 

všechny potřebné kroky pro uzavření 

dohody. Díky ní vznikne v nemocnici 

moderní traumacentrum. Praha také 

získá základnu pro záchranku, tenisové 

kurty na Letné a pozemky pro vybu-

dování důležité tramvajové trati pro 

spojení mezi Vršovicemi a Vinohrady.

Situace Nemocnice Na Bulovce je 

taková, že některé pozemky a budo-

vy zde vlastní stát, zatímco jiné jsou 

ve vlastnictví Prahy. Nyní dochází 

k definování rozdělení areálu mezi 

město a stát tak, aby to bylo v souladu 

s plánem budoucího rozvoje nemoc-

nice. Podle stávajícího plánu by Praha 

navíc od státu díky této směně získala 

nové pozemky pro bytovou výstav-

bu, která by pomohla řešit bytovou 

krizi ve městě. Vzhledem k rozsáh-

losti majetkoprávního vyrovnání a po-

třebné koordinaci s plánem rozvoje 

nemocnice příprava návrhu směnné 

smlouvy v tomto případě ještě probíhá.

Zároveň se státem vyjednáváme o po-

době memoranda o majetkoprávním 

vyrovnání mezi Prahou a Českou re-

publikou. Jednou z hlavních oblastí je 

rozvoj v Letňanech, kde město vlastní 

rozsáhlé pozemky a stát zde plánuje 

postavit administrativní sídlo pro státní 

úředníky. Rozvoj této lokality je sku-

tečně potřebný. Spolu s kolegy z Rady 

HMP a dalšími zástupci magistrátu však 

již dlouhodobě upozorňujeme, že je pro 

nás zásadní, aby byl komplexní a kon-

cepční – navrhujeme vznik nové mo-

derní čtvrti. Nechceme vybudovat úřed-

nické ghetto. Proto jsme zadali Institutu 

pro plánování a rozvoj hl. m. Prahy 

vypracování studie využití této lokality.

V Letňanech by měly vzniknout bytové 

domy s občanskou vybaveností, nemoc-

nice či parky. Součástí této výstavby pak 

mohou být i administrativní budovy, 

které mohou být využity státními úřed-

níky, převážně těmi, kteří jsou v součas-

né době v nájmu. Dále stát přislíbil, že 

přispěje částkou 60 miliard korun na 

dostavbu vnitřního městského okruhu 

a další klíčové infrastrukturní stavby, 

které jsou v Praze v plánu. Usilujeme 

také o to, aby do vlastnictví Prahy byla 

převedena Kasárna Karlín a velesla-

vínský zámek tak, aby byl umožněn 

smysluplný rozvoj těchto cenných 

objektů. Tento model prezentujeme 

v aktuálním návrhu memoranda, které 

jsem 7. října poslal panu premiérovi.

Zdeněk Hřib 

primátor hl. m. Prahy

Nemocnice Na Františku poskytuje 

zdravotní péči pacientům v oblasti chi-

rurgie, ortopedie a interny, provozuje 

rehabilitační pracoviště i řadu odbor-

ných poraden a ambulancí. Věnuje 

se i dlouhodobě nemocným. V září 

zařízení přijalo také první pacienty 

s onemocněním COVID-19 a od října 

zřídilo odběrové místo na testování 

koronaviru.

Proč se ještě neuskutečnil 
převod nemocnice
Na konci roku 2019 podepsala Praha 1 

s pražským magistrátem memoran-

dum o zajištění provozu Nemocni-

ce Na Františku. Letos v březnu pak 

mělo dojít k převzetí nemocnice. 

Převod však zastavil náhlý rozpad 

koalice v Praze 1, kde byli zastoupe-

ni také Piráti. Vyjednávání s novým 

partnerem bohužel poněkud vázne. 

„Jednání iniciovaná magistrátem ne-

vedla k jasnému cíli. Magistrát navrhl 

čtyři varianty řešení, z nichž ani jedna 

nebyla akceptována. I přesto věříme, že 

s Prahou 1 najdeme shodu,“ řekla pirát-

ská zastupitelka HMP Eva Horáková 

k převodu nemocnice. 

Vedení hlavního města Prahy se hlásí 

k odpovědnosti za zajištění dosavad-

ního rozsahu zdravotní péče na svém 

území. Také proto zastupitelstvo HMP 

na své říjnové schůzi schválilo podporu 

pro Prahu 1 v celkové výši 19,5 milionu 

korun na pokrytí nákladů Nemocnice 

Na Františku. Pro oblast péče pro oso-

by bez pojištění je vyčleněno až 5 mili-

onů korun. Na vyšší spotřebu osobních 

ochranných pomůcek a dezinfekci i na 

další vybavení související se zajištěním 

zdravotních služeb pro pacienty po-

zitivní na COVID-19, včetně odměn 

pro pracovníky, je pak určeno až 14,5 

milionu korun. 

Co bude dál s Nemocnicí 
Na Františku

Do budoucna má ne-

mocnice sloužit místním 

občanům minimálně ve 

stejném rozsahu jako do-

sud. Přitom by se v rám-

ci metropolitního zdra-

votního systému mohla 

rozvíjet rychleji. Cílem 

je také zlepšit podmínky 

pro poskytovatele zdravot-

ních služeb, kteří se věnují 

opomíjeným skupinám 

a zdravotním problémům, 

u nichž nelze očekávat vý-

znamný příjem. 

„Piráti z Prahy 1 v roce 

2018 vstupovali do voleb 

s programem záchrany ne-

mocnice a ten platí i dnes. Jsme si vědomi 

závazku voličům, který má Rada hlav-

ního města v programovém prohlášení. 

Připravujeme koncepci dlouhodobého 

rozvoje Nemocnice Na Františku a vě-

říme, že se stane významnou součástí 

sítě zdravotně sociálních služeb. Chce-

me, aby lidé měli dostupnou zdravotní 

i sociální péči,“ uvádí Eva Horáková 

a dodává: „v plánování vycházíme hlavně 

z potřeb občanů a prosazujeme řešení, 

které znemožní vyvést areál nemocnice 

z majetku města.“

Jízda Prahy 1 ve stylu 
devadesátek
Svérázným způsobem chtělo v minu-

lém volebním období řešit ekonomické 

problémy nemocnice tehdejší vedení 

radnice Prahy 1. Navrhovalo přene-

chat provoz zařízení soukromníkovi za 

jednostranně nevýhodných podmínek. 

Součástí dlouhodobého pronájmu Ne-

mocnice Na Františku formou koncese 

na 35 let byl totiž příslib Prahy 1 nadále 

dotovat provoz nemocnice. Záměr na-

opak neobsahoval žádný reálný závazek 

investovat do nemocnice, opravy nad 

2 miliony by platila městská část. 

Také garance rozsahu péče byla pří-

liš obecná. „Ve smlouvě nebylo výslovně 

uvedeno, že ta péče musí být poskytová-

na v objektu Nemocnice Na Františku. 

Bylo ji tedy možné přenést kamkoliv a na 

atraktivním místě v Praze 1 provozovat 

jinou komerčně zajímavější činnost. Piráti 

i aktivisté z Prahy 1 záměr na vypsání 

koncese hlasitě kritizovali, stejně jako teh-

dejší opozice. Návrh byl tak do očí bijící, 

že se naštěstí neuskutečnil,“ komento-

vala nedávnou historii nemocnice Jitka 

Nazarská, předsedkyně zastupitelského 

klubu Pirátů Prahy 1.              – redakce –

NEMOCNICE NA FRANTIŠKU JE PRO PRAHU STÁLE DŮLEŽITÁ

dokončení ze strany 1

Jednání mezi Prahou 1 a hlavním městem Praha o převzetí Nemocnice Na Františku mezi zdravotnická zařízení provozovaná krajem podporují Piráti už několik let. 
Nemocnice se dlouhodobě potýká s ekonomickými problémy, které by vyřešilo právě převzetí areálu pod pražský magistrát, což se mělo uskutečnit letos v březnu. 
Proč se tak nestalo? Ptají se nejen lidé, kteří začátkem roku 2018 podepisovali petici za záchranu unikátní nemocnice, jejíž historie sahá do 14. století.

Nemocnice Na Bulovce – ilustrační foto

Piráti organizují petici za záchranu Nemocnice Na Františku – 2018

Pavel Nazarský zahajuje protestní akci – 2018

Nemocnice Na Františku – ilustrační foto

„Privátní snahy o přeměnu tohoto mís-

ta na pozemky pro výstavbu vnímáme 

jako nepřijatelné,“ říká k tomu pirátská 

zastupitelka a členka Komise územního 

rozvoje v Praze 6 Jana Kabelová. Hvězdu 

a přilehlé pozemky považují Piráti za 

celopražsky významnou odpočinkovou 

a rekreační zónu. Podle předsedy zastu-

pitelského klubu Viktora Mahrika by 

tento případ mohl posloužit jako příklad 

pro další spekulanty s pozemky, kteří 

kupují zelené plochy určené k rekrea-

ci s vidinou, že v budoucnu pozemky 

zhodnotí. „Město pak opakovaně řeší 

snahy o změnu územního plánu tam, 

kde je výstavba nevhodná a nežádoucí,“ 

hodnotí transakci Viktor Mahrik.

– redakce –

NAVÁZALI JSME KONSTRUKTIVNÍ DEBATU S PREMIÉREM: 

ŘEŠÍME ZANEDBANÉ NEMOCNICE A V LETŇANECH 
POSTAVÍME NOVOU REZIDENČNÍ ČTVRŤ

U Hvězdy se stavět nebude
Srpnové rozhodnutí Rady hl. m. Prahy koupit pozemky u jižní zdi 
Obory Hvězda v ochranném pásmu národní kulturní památky 
definitivně vyřešilo letitý spor, zdali se zde bude stavět. Ačkoliv 
se podle územního plánu jedná o přírodní rekreační plochu se 
spoustou vzrostlých stromů, majitel opakovaně žádal o jeho 
změnu s cílem využít tyto pozemky pro stavbu. Odůvodnil to tím, 
že v minulosti zde dům již byl.

Letohrádek Hvězda – ilustrační foto
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Jan Adamec je profesí 
programátor. S manžel-
kou a dvěma dětmi žije 

v Modřanech Na Berán-

ku. Od roku 2018 je sta-

rostou Prahy 12. Sešli 
jsme se s Honzou v jeho 

kanceláři, abychom se 
pobavili o tom, co Piráti 
na zdejší radnici přines-

li a jaké to je stát se ze 
dne na den starostou 

bezmála šedesátitisíco-

vé městské části.

Jaký máš vztah ke své městské části? Žiješ 

tu od narození, nebo ses sem přistěhoval?

V Modřanech jsme měli chatu se zahra-

dou, kam jsme s rodinou jako děti jezdili 

o víkendech. Ve stejné ulici navíc máme 

příbuzné. Jinak jsme žili v Praze 4, což je 

kousek odtud. Když nám pak několikrát 

vykradli chatu, rozhodli jsme se, že je na 

čase postavit místo chaty rodinný dům. Od 

té doby tu bydlím.

Profesí jsi programátor. Co z této profe-

se se dá využít pro komunální politiku 

obecně a pro starostování konkrétně?

Programování mě naučilo analyzovat 

problémy a řešit je. Zajímavé situace někdy 

vznikají, že když tady zavádím nové infor-

mační systémy, občas se i aktivně zapojím. 

Když se například připravovala otevřená 

data, dělal jsem zároveň makra v Excelu 

a ulehčil tím práci úředníkům.

Čím jsi se zabýval jako programátor?

Většinou jsem vyvíjel aplikace pro počíta-

če. Vždycky mě nejvíc bavilo dělat ty části, 

které vidí uživatel. Přemýšlet nad tím, jak 

lidi aplikaci používají, aby pro ně byla co 

nejvíc intuitivní. Také pro zdejší obyvatele 

jsem v minulosti vytvořil mobilní aplikaci 

s informacemi, které mi jako občanovi 

chyběly. Stálo mě to hodně energie, protože 

data jsem si musel shromáždit sám. Na-

příklad zmapovat, kde jsou kontejnery na 

textil, adresy obchodů a jak mají otevřeno. 

Díky tomu jsem ale velmi dobře poznal 

Modřany. Aplikace stále funguje, jmenuje 

se Dvanáctka a je zdarma k dispozici pro 

iPhone i telefony s Androidem.

Kdy jsi se začal zajímat o komunální po-

litiku?

O politiku jsem se zajímal dlouho, už od 

střední školy. Nejprve jsem samozřejmě 

vnímal celostátní politiku a vždycky mi va-

dilo, když se tam objevili nějací nepoctivci. 

A tak jsem si říkal, že bych se jednoho dne 

do toho chtěl vložit a zkusit něco změnit. 

Časem jsem začal sledovat i místní politiku 

a politiky. Myslím, že většina lidí komunální 

politiku neřeší a nesleduje. Což je škoda, 

protože ta určuje, jak bude vypadat místo, 

kde bydlí. 

Později jsem se začal setkávat s Piráty 

a spolupracovat s nimi. Věděl jsem, že jim 

jde o podobné věci jako mně a dlouhodobě 

vystupují proti korupci a plýtvání. 

Pamatuješ si moment, kdy sis řekl: „To 

byla poslední kapka, musím do toho jít“?

U mě to bylo zhmotněno v postavách pre-

zidenta Zemana a premiéra Babiše. Řekl 

jsem si, že je nutné, aby se ti mladí lidé, kteří 

protestují, do toho sami pustili.

Jak se žije tvé rodině se starostou?

Mám daleko méně volna, než jsem měl 

dřív. Jako programátor na volné noze jsem 

trávil hodně času doma a mohl jsem chodit 

na procházky s kočárkem. To se teď změnilo. 

Kromě běžné pracovní doby mívám často 

závazky související s mojí funkcí i večer. 

Doma se ale večer snažím zapojit do rodin-

ného života, jak to jen jde, abych si aspoň 

trochu užil děti a manželka si mohla trochu 

odpočinout. Čas, který nevěnuji práci, teď 

patří rodině.

Největším projektem, který jste při pří-

chodu zdědili po předchozím vedení, je 

výstavba nové radnice. Kdy se bude úřad 

stěhovat do nové budovy?

Hotovo by mělo být v březnu 2021. Na novou 

radnici se osobně těším. Sestěhování všech 

odborů pod jednu střechu zajistí efektivnější 

práci než nyní. Stává se, že když je potřeba 

něco vyřídit na pracovištích v jiných budo-

vách, je to časově velmi náročné. Nová bu-

dova také nabídne větší komfort pro občany 

i lepší pracovní podmínky pro zaměstnance. 

Co považuješ za největší výzvu pro Pra-

hu 12 v následujících deseti letech?

V městské části přibývají noví obyvatelé. 

Podle aktuálních dat ze statistického úřadu 

se k nám v loňském roce nastěhovalo kolem 

tisíce nových obyvatel. Proto budujeme 

novou školku a další se bude stavět v rámci 

developerského projektu u Belárie. Výhledo-

vě budeme potřebovat také novou základní 

školu. Myslet přitom musíme i na zařízení 

pro seniory.

Ne všechno, co radnice udělá, je vždy při-

jímáno pozitivně. Je pro tebe těžké číst 

kritiku za rozhodnutí, která jsi nemohl 

ovlivnit?

Šel jsem do politiky s tím, že chci dělat 

věci nejlíp, jak to jde. V praxi se ale brzy 

ukáže, že musíte dělat kompromisy, což je 

mimo jiné i podstata koaličního vládnutí. 

Příkladem za všechny je rekonstrukce So-

fijského náměstí. Rozumím kritice na její 

adresu. Na úřad jsme ale přišli v době, když 

už byl projekt připravený, včetně peněz na 

jeho realizaci. Kdybychom jej měli zastavit 

a předělat, nejspíš bychom ztratili dotaci od 

hlavního města a bez té bychom se neobešli. 

Snažíme se tedy lidem vysvětlovat všechna 

naše rozhodnutí. Zvlášť na sociálních sítích 

je velký tlak, často tu dochází k manipulacím 

a věci se dělají horšími, než ve skutečnosti 

jsou. Jedinou obranou je stále dokola trpělivě 

opakovat fakta a pravdivé informace.

Jak hodnotíš vztahy ve vaší koalici?

Jsem rád, že můžu říct, že současná ko-

aliční spolupráce Pirátů, ODS a TOP 09 

funguje dobře.

Jaké jsou tvé další plány ve funkci starosty? 

Kromě už zmíněné radnice a mateřských 

škol se na rok 2022 plánuje prodloužení tram-

vaje do Libuše. Jedná se o projekt hlavního 

města Prahy, který maximálně podporujeme. 

Dále pokračuje příprava plánu na odkanali-

zování Točné a chceme také dokončit bytový 

dům se startovacími byty v ulici Modřanská. 

Díky tomu budeme moci nabídnout nájemní 

bydlení například učitelům v našich školách.

Chci také doladit systém údržby zeleně, 

protože všichni chceme žít v čistém pří-

jemném prostředí. Kolegyně místostarostka 

Eva Tylová zavedla v této oblasti výrazné 

novinky. Seká se méně často, aby se v půdě 

držela voda. Někdy ale k seči vysoké trávy 

dojde až ve chvíli, kdy už posekaný trávník 

nevypadá úplně hezky. Tyto věci je potřeba 

ještě doladit.

Hodně důležitých věcí se již podařilo do-

končit. Praha 12 zveřejňuje na svých interne-

tových stránkách data, objednávky a všechny 

faktury. Hlasování v radě zastupitelstva je 

zveřejňováno jmenovitě, v novinách Pra-

hy 12 už se neobjevují anonymní články 

dehonestující opozici. Celkově je radnice 

o dost transparentnější.

Co bys chtěl v tomto volebním období 

jako starosta stihnout, abys byl spokojený 

s těmi čtyřmi roky v úřadě?

Byl bych rád, kdyby se dokončil park pod 

nově zrekonstruovaným Sofijským náměs-

tím a revitalizace parku v Povodňové pod 

zastávkou Tylova čtvrť. Myslím si, že to 

lidé ocení, protože ve veřejném prostoru 

se v posledních letech nic zvláštního nevy-

lepšovalo. Jen se prostě stavěly byty. Sofijské 

náměstí bylo dlouho místem s největším, ale 

nevyužitým potenciálem. To se teď mění. 

Aktuálně například běží výběrové řízení 

na provozovatele budovy Prioru, který ji 

revitalizuje.

Existuje v politice někdo, koho považuješ 

za svůj vzor? 

V rozhovoru do Novin Prahy 12 před dvě-

ma lety jsem jmenoval Jana Čižinského, Víta 

Rakušana a našeho Jakuba Michálka. Je 

pravda, že tito tři jsou pro mě stále určitým 

vzorem. Jakub Michálek je hodně pracovitý 

a perfekcionista, má vysoké nároky na sebe 

i na ostatní. Přestože to někomu nemusí 

vyhovovat, i díky tomu jako Piráti odvádíme 

dobrou práci.

Pokud bys měl za dva roky šanci být znovu 

starostou Dvanáctky, šel bys do toho?

Ano, šel. Je to otázka cti — obhájit si tu 

práci, kterou jsem tady odvedl.

Michal Polák 

redakce

Chci dělat věci nejlíp, jak to jde

„Loni se přistěhovalo kolem tisíce 
nových obyvatel. Proto budujeme novou 

školku a další plánujeme Na Belárii. 
Budeme potřebovat také základní školu 

a samozřejmě i zařízení pro seniory.“

Jan Adamec
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PESTRÉ ŠKOLSTVÍ: KLÍČ K BUDOUCNOSTI

HLÍDÁME AKTIVITY DEVELOPERŮ

V předvolební kampani Piráti s podporou Zelených slíbili obyvatelům Prahy 12 rozmanitější školy a je to cíl, 
na němž usilovně pracují. Přestože gesce školství nakonec připadla koaličnímu partnerovi, na úrovni celé rady 
a ve spolupráci s nově zřízenou Komisí pro rozvoj školství Piráti a Zelení intenzivně rozvíjí školství v Praze 12.

Současnému vedení Prahy 12 velmi záleží na zodpovědném, trvale udržitelném rozvoji městské části. Proto 
rada zastupitelstva uplatňuje vícero nástrojů, jak nově vznikající zástavbu usměrňovat. Cílem je, aby nadmíru 
nezatěžovala své okolí a aby spolu s novými byty vznikaly také objekty občanské vybavenosti.

Ty školy, které různorodost nabízejí, 

už teď patří v městské části Praha 12 

k nejoblíbenějším. Ať už je to ZŠ An-

gel, zaměřující se na výuku anglického 

jazyka formou bilingvního programu, 

anebo ZŠ Na Beránku s programem 

Montessori. Obě školy zároveň nabízejí 

pro děti na prvním stupni program Za-

čít spolu. Jejich popularita má bohužel 

i svou negativní stránku, a to fi ktivní 

stěhování dětí do spádových obvodů 

těchto škol. Na druhou stranu je dobře, 

že se rodiče zajímají o vzdělání, tedy 

budoucnost svých dětí. Proto by Piráti 

s podporou Zelených chtěli rozšířit na-

bídku alternativních forem vzdělávání 

i na jiných školách v obvodu Prahy 12. 

Zároveň ale chtějí zachovat i možnost 

navštěvovat školu takovou, jakou zna-

jí rodiče dnešních školáků. Víme, že 

každé dítě je originál a že každému 

vyhovuje něco jiného.

Komise pro rozvoj školství
Právě kvůli tomu, že si zástupci Pirátů 

s podporou Zelených myslí, že městská 

část jako zřizovatel základních a ma-

teřských škol by neměla řešit jen stav 

školních budov, ale také to, jak se v nich 

učí a jak se v nich děti i učitelé cítí, byla 

ÚZEMNÍ STUDIE

Radnice s občany a spolky diskutuje 

o tom, jak by si představovali své oko-

lí. Důležité jsou požadavky na rozum-

ný a vyvážený rozvoj městské části. 

Ty jsou pak prosazovány v územních 

studiích. Samozřejmostí při tvorbě 

studií je účast občanů žijících v okolí, 

kteří by se měli aktivně zapojit a říct, 

co jim chybí, případně co odmítají. 

V současnosti je hotova územní studie 

Komořan, před dokončením studie 

Kamýku v okolí budoucí stanice me-

tra D. Zpracování územní studie pro 

okolí ulice Těšíkova bohužel nepodpo-

řili občané, proto rada zastupitelstva 

od tohoto záměru upustila. Naopak 

radnice prosadila zpracování územní 

studie v okolí budoucí stanice met-

ra D Nové Dvory.

U projektů v lokalitách se zpraco-

vanou územní studií vychází radní 

při vyjednávání s developery z do-

poručení uvedených v dané studii. 

K respektování těchto doporučení 

byli zavázáni investoři v případě 

areálu bývalých strojíren v Komořa-

nech. U plánované zástavby na louce 

Na Šabatce se navzdory rozhodnutí 

předchozího vedení radnice podařilo 

s majitelem dohodnout, že 42 procent 

louky zůstane nezastavěno a po do-

končení výstavby přejde do vlastnictví 

městské části.

Některé projekty však současná 

koalice bohužel zdědila ve fázi, kdy 

již nejdou zastavit. Přesto prosadila 

změny ve prospěch občanů, například 

v případě výstavby v ulici Zimova.

na začátku volebního období vytvořena 

Komise pro rozvoj vzdělávání. Přizváni 

do ní byli odborníci na školství ne-

jen z Prahy 12. Za všechny jmenujme 

úspěšnou dlouholetou ředitelku ZŠ 

Angel Ivu Cichoňovou, odborníka na 

digitální technologie ve výuce Ondřeje 

Neumajera nebo vedoucí programu 

Montessori ze ZŠ Na Beránku Mirku 

Kellovskou. 

Komise během uplynulých skoro 

dvou let navštívila všechny základní 

školy v Praze 12 a její členové od jejich 

ředitelek a ředitelů zjišťovali, jak škola 

funguje, jaké má přednosti, případně 

v čem vidí určité problémy. Zároveň se 

řešila témata, jakými jsou výuka dětí 

s odlišným mateřským jazykem (OMJ), 

a to zejména tam, kde takoví žáci tvoří 

velkou část školního kolektivu. Jedno 

jednání komise bylo věnováno příprav-

ným třídám na základních školách, 

jejichž počet by Piráti s podporou Ze-

lených rádi rozšířili. Důležitá je i pro-

blematika volnočasové výchovy a více 

by se komise chtěla věnovat i otázce 

stravování ve školních jídelnách. Stra-

nou úvah o zlepšování školství v Praze 

12 nezůstávají ani školy mateřské.

Místní akční plán pro peda-

gogy i veřejnost pokračuje
Jedním z nejdůležitějších kroků sou-

časné koalice v Praze 12 na poli školství 

bylo rozhodnutí pokračovat v programu 

Místní akční plán (MAP), který se za-

měřuje na průběžné vzdělávání peda-

gogů a zároveň nabízí akce, na nichž se 

nejen ředitelé, ale i učitelé jednotlivých 

škol a školek nebo rodiče potkávají a vy-

měňují si své zkušenosti. Program pro-

pojuje školy a školky z Prahy 12 i s jejich 

partnery z Libuše, Písnice a Kunratic, 

kde pod vedením Víta Berana funguje 

jedna z nejprogresivnějších základních 

škol v České republice.

Za jeden z úspěchů účasti Pirátů 

s podporou Zelených v koalici v Pra-

ze 12 lze považovat též založení a ze-

jména výsledky pracovní skupiny ZŠ 

Na Beránku. Ve škole příliš nefungovala 

spolupráce mezi programy Začít spolu 

a Montessori, díky pracovní skupině se 

situace zlepšuje. Z programu Montes-

sori má ještě v tomto volebním období 

vzniknout samostatný právní subjekt, 

který bude dál hostovat na ZŠ Na Be-

ránku.

Úspěchem jsou také projekty dvou 

nových školských zařízení. Jedná se 

o objekt mateřské školy MŠ Mydlin-

ky, projektované jako pasivní budova 

se zelenou střechou a plnohodnotnou 

základní školu v Komořanech. Sna-

ha o zlepšování vzdělávací nabídky 

v Praze 12 nekončí. Piráti s podporou 

Zelených uvítají zpětnou vazbu rodičů 

i žáků a svěží nápady, jak další ze zá-

kladních i mateřských škol posunout 

zase o kus dál.

Jiří G. Růžička
předseda Komise pro rozvoj vzdělávání 

a zastupitel za Zelené

RADNICE JAKO SEBEVĚDOMÝ 

PARTNER DEVELOPERŮ

Představy o rozumném rozvoji měst-

ské části narušují některé naddimen-

zované developerské projekty. K úpra-

vě do přívětivější podoby či zastavení 

podnikatelských záměrů využívají 

Piráti na radnici Prahy 12 všechny 

dostupné nástroje při odvolávání se 

proti rozhodnutím stavebního úřadu. 

Při odvolání pomáhají zkušení právní-

ci, což za předchozích koalic nebývalo 

zvykem. I proto mnoho projektů dříve 

prošlo v podobě pro místní občany 

nepřijatelné. Úspěch jsme zazname-

nali například u projektů Dvě věže 

na místě současné Billy ve Vosátkově 

ulici, Zelený Kamýk nebo přestavby 

obchodního centra Sázava. V přípa-

dě Dvou věží se již podařilo záměr 

úředně zastavit. Názor radnice, že ve 

stabilizovaném území nelze stavět tak-

to předimenzované objekty, potvrdilo 

Ministerstvo pro místní rozvoj.

Někteří vlastníci pozemků usilují 

o změny územního plánu s jednoznač-

ně negativními dopady na okolí. Moje 

iniciativa vedla k tomu, že zastupitelé 

hl. m. Prahy zamítli změnu územního 

plánu na louce Na Hupech na stavební 

pozemek. Proti této změně se svým 

podpisem v petici postavilo více než 

tři tisíce občanů. Podobný podnět vedl 

k zamítnutí změny územního plánu, 

která by umožnila další výstavbu na 

polích kolem Cholupic nebo v zahrád-

kářské kolonii Belárie.

Stále větším problémem se stávají 

také přestavby rodinných domů na ob-

jemnější bytové domy o několika by-

tech. Někteří investoři se snaží vytěžit 

z pozemku maximum. I tady pomáhají 

při prosazování práva na ochranu pří-

znivého prostředí k životu již zmíněná 

odvolání zpracovaná profesionálními 

právníky. Tento postup rada využila 

proti rozhodnutím o stavbě bytových 

domů v ulicích Nesvadbova, Krha-

nická, Dolnocholupická, Mezihorská 

a Okružní.

KOMPENZACE SOUČASNÝM 

OBYVATELŮM

Zastupitelstvo městské části také 

schválilo transparentní zásady jed-

nání s developery. Jedním z požadav-

ků je příspěvek ve výši tisíc korun na 

metr čtvereční podlahové plochy bytů 

(patnáct set korun při změně územ-

ního plánu) určených na vybudování 

infrastruktury pro občany. Pokud de-

veloper zasahuje do území bytovou 

výstavbou, musí se zároveň podílet 

například na vybudování škol a školek. 

Nebo přispět ke zlepšení veřejného 

prostoru pro starousedlíky i nově pří-

chozí v podobě zbudování prostor pro 

služby a podnikání.

Eva Tylová
místostarostka MČ Praha 12

Zajímá vás, co se děje ve vašem okolí? Před volbami v roce 2018 Piráti na 
svých stránkách zveřejnili mapu developerských projektů, kterou průběžně 
aktualizují. Nalézt ji můžete na adrese praha12.pirati.cz/vystavba.
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PIRÁTI SKLÁDAJÍ ÚČTY. JAK PRACUJÍ V POSLANECKÉ SNĚMOVNĚ? 

PRVNÍ TÝDEN MĚ VÁŽNĚ BAVIL

Sportovně vyhlížející mladá žena na první pohled nepůsobí ani jako čtyřicetiletá 
maminka pěti dětí, ani jako senátorka. O to víc jsou Piráti hrdi na její úspěch, 
když ve volebním okrsku Kladno přesvědčivě porazila politického matadora 
Petra Bendla, poslance ODS, bývalého hejtmana a ministra zemědělství.

JAKUB MICHÁLEK, předseda posla-

neckého klubu. Zaměřuje se na téma-

ta práva a justice. Bojuje proti korupci 

a prosazuje zásady pro férovou a kom-

petentní politiku založenou na datech.

▶  V říjnu 2020 prosadili Piráti udělo-

vání dotací jen fi rmám se známými 

vlastniky, kdy Sněmovna schválila 

pozměňovací návrhy k zákonu proti 

legalizaci výnosů z trestné činnosti. 

Františku Navrkalovi a Jakubovi Mi-

chálkovi se podařilo prosadit, aby do-

tace dostávaly jen společnosti s jasně 

defi novanými skutečnými vlastníky. 

▶  V září 2019 prošel Sněmovnou zákon 

proti politickým trafi kám, tzv. nomi-

nační zákon, který upravuje jmeno-

vání členů řídících a dozorčích rad ve 

státních fi rmách. Obsazování pozic 

lidmi bez odbornosti Piráti dlouho-

době kritizují. Poslancům Jakubovi 

Michálkovi a Tomášovi Martínkovi 

se podařilo vyjednat pirátské návrhy 

omezující tuto praxi.

▶  V březnu 2019 sněmovna schválila 

omezení platů politiků, kteří kumu-

lují funkce. Za druhou politickou 

funkci se odměna snižuje na 40 pro-

cent platu. Přijatý poslanecký návrh 

byl inspirovaný původním návrhem 

Jakuba Michálka. Piráti upozornili, 

že několik poslanců a senátorů je 

zároveň plně placenými hejtmany, 

starosty a členy správních rad.

DANA BALCAROVÁ, předsedkyně 

výboru pro životní prostředí. Věnuje 

se problematice ochrany klimatu a udr-

žitelného rozvoje. Bojuje za práva zvířat 

a proti drancování přírody. Prosazuje 

právo veřejnosti spolurozhodovat o svém 

okolí. 

▶  Dlouhodobě vystupuje proti další-

mu betonování krajiny, podporuje 

přírodě blízká řešení na zadržení 

vody v krajině a opatření na ochranu 

kvality pitné vody. Naposledy kriti-

zovala vládou schválený záměr na 

stavbu koridoru Dunaj-Odra-Labe. 

Bojuje proti rozšiřování uhelného 

dolu Turów a za vyšetření ekologické 

havárie na řece Bečvě. 

▶  V září 2020 Dana Balcarová společně 

s Janem Pošvářem a tlakem občanské 

společnosti prosadili zákaz klecového 

chovu slepic od roku 2027. Dalším 

welfare tématem, kterým se Dana 

zabývá, jsou podmínky transportu 

živých zvířat.

▶  Jako členka uhelné komise, která roz-

hoduje o ukončení spalování uhlí, 

prosazuje odklon od spalování uhlí 

nejpozději do roku 2033 a podporu 

obnovitelných zdrojů. Dohlíží na 

budoucí spravedlivé využití fondů 

Zelené dohody EU pro udržitelný 

rozvoj uhelných regionů.

ONDŘEJ PROFANT, předseda pod-

výboru pro eGovernment. Zabývá se 

prosazováním digitalizace státu. Naplno 

však řeší také oblasti související s místním 

rozvojem – veřejnou správu, poskytování 

dotací a problematiku veřejných zakázek.  

Jak se ti od voleb změnil každo-

denní život? 

První týdny po volbách jsem se vě-
novala komunikaci s mnoha médii, 
což zabralo vlastně hodně času. Mlu-
vit sama o sobě a o svém soukromí 
a být každou chvíli fotografována 
není snadné. S rodinou si na ten 
zájem stále ještě zvykáme.
 
Jak ti sedí nová role senátorky a jak 

se ti líbí v Senátu? 

Jsem z ní nadšená. Můj první tý-
den v Senátu mě vážně bavil. Jako 
právnička ráda hledám argumenty 
a diskutuji o výhodách a nevýho-

dách projednávaných návrhů. Navíc 
Valdštejnský palác je překrásný. Ne-
můžu se dočkat, až jej ukážu dětem. 
Zatím jsem to ještě nestihla.

Stihla jsi v této roli už něco udělat?

Ano, prosadili jsme pozměňovací 
návrhy k balíčku zákonů o odpadech 
tak, aby vypadla nespravedlivá usta-
novení. Senát schválil novelu zákona 
na ochranu zvířat proti týrání.

Prošel i pozměňovací návrh kolegy 
Lukáše Wagenknechta o povinnosti 
prokazování skutečných 
majitelů fi rem žádajících 
o dotace nebo ucházejí-

cích se o veřejné zakázky. Už mám 
také svou asistentku a hledáme místo 
pro kancelář v Kladně. 

Co plánuješ v nejbližší době?

Jsem členkou Výboru pro sociál-
ní politiku a Stálé komise VODA 
– SUCHO. Těším se na spolupráci 
s pirátskými poslanci působícími ze-
jména v sociální oblasti a životním 
prostředí. Ve svém obvodu se pak chci 
seznámit s problémy občanů v jejich 
obcích, kteří se na mě už obrátili. 

Podporuješ dobrovolnictví a po-

moc sociálně či ekonomicky znevý-

hodněným spoluobčanům. Budeš 

v tom pokračovat?

Samozřejmě. Mám radost, 
že kladenská sekce Nadač-
ního fondu humanitární 

pomoci je dál aktivní a její činnost 
se profesionalizuje. Prostřednictvím 
tohoto fondu odebíráme potraviny 
z potravinové banky a distribuuje-
me je seniorům i rodičům s dětmi 
v nouzi. 

Zapojili jsme se také do sbírky 
výpočetní techniky pro distanční 
výuku školáků. Naše malé pirátské 
centrum v Kladně teď díky solida-
ritě lidí praská ve švech. Mrzí mě 
ale nedostatek sil pro právní po-
moc lidem. I když jsem bezplatné-
mu poradenství věnovala spousty 
času, pořád to bylo málo. Hodlám 
být i v této oblasti nadále aktivní 
a získat zde podporu například 
České advokátní komory.

Věra Marušiaková
redakce

▶  V lednu 2020 upozornil na vládní 

IT zakázku na ministerstvu kultu-

ry. Projekt Czechiana měl stát 450 

milionů korun, ačkoliv prakticky 

kopíruje již existující evropský kul-

turní portál Europeana. Po kritice 

ministr kultury Lubomír Zaorálek 

zakázku zrušil.

▶  V listopadu 2019 byl za významného 

přispění Ondřeje Profanta schválen 

klíčový zákon o právu na digitální 

služby. Do pěti let garantuje obča-

nům možnost jednat s úřady elek-

tronicky, ale i právo nebýt digitální. 

Zelenou dostaly i zákony umožňu-

jící komunikovat se státem přes při-

hlašovací údaje do elektronického 

bankovnictví a digitální technická 

mapa, která zpřesní územní pláno-

vání a zjednoduší stavební řízení.

▶  V rámci lidskoprávních témat prosa-

dil ve sněmovním výboru pro veřej-

nou správu a regionální rozvoj konec 

povinného přechylování ženských 

příjmení. Také bojuje za zrušení po-

vinných sterilizací trans osob.

OLGA RICHTEROVÁ, místopřed-

sedkyně výboru pro sociální politiku.

Působí ve zdravotně sociální oblasti. 

Zabývá se řadou témat, jako je dostup-

né i sociální bydlení, fungování úřadů 

práce, pomoc ohroženým rodinám, seni-

orům či znevýhodněným osobám. 

▶  V jarním období Olga Richterová usi-

lovala o ošetřovné pro dohodáře a za 

možnost doprovodu partnerů u po-

rodů, rodičů u dětí v nemocnicích či 

ústavech a příbuzných u umírajících. 

Následovala snaha o zveřejňování 

dat o epidemii. Ve všech oblastech 

i díky jejímu tlaku došlo k podstat-

ným zlepšením.

▶  V listopadu 2019 prosadila návrh, 

který zvyšuje limit měsíčního čer-

pání rodičovského příspěvku na 10 

tisíc korun (ze stejné celkové částky). 

Zvyšuje to fl exibilitu pro rodiče např. 

těsně po škole.

▶  S týmem odborníků pracuje na návr-

hu zákona o podpoře obcí v bydlení. 

Jde o provázání základního pora-

denství, asistence v bydlení formou 

cílené sociální práce až po podporu 

výkupu, rekonstrukce či výstavby 

obecních nájemních bytů. Nyní vzni-

ká podrobná analýza dopadů.

JAN LIPAVSKÝ, místopředseda za-

hraničního a obranného výboru. Za-

bývá se zahraničními vztahy, diplomacií, 

mezinárodní bezpečností a lidskými prá-

vy. Upozorňuje na rizika dezinformací 

a hybridních hrozeb.

▶  V říjnu 2020 předložil dva pozmě-

ňovací návrhy, které zabrání Rusku 

nebo Číně stavět v Česku jadernou 

elektrárnu. Opakovaně upozorňoval 

na možnost zanedbání bezpečnost-

ních aspektů výstavby nového bloku 

Dukovany II. Svůj nesouhlas s účastí 

totalitních států v tendru vyslovila 

česká bezpečnostní komunita, celá 

demokratická opozice i část vlády. 

▶  V červnu 2020 ušetřil daňovým 

poplatníkům 2,5 miliardy korun. 

V Poslanecké sněmovně zpochybnil 

státní záchranu soukromých aeroli-

nek Smartwings, o kterou se snažil 

ministr průmyslu a obchodu Havlí-

ček. Soukromého přepravce ovládá 

Čínská lidová republika a skupina 

podnikatelů okolo Jiřího Šimáně, 

miliardáře s blízkými vazbami na 

premiéra Andreje Babiše.

▶  V květnu 2020, během první vlny 

pandemie, upozornil na vládní dis-

kriminaci stejnopohlavních párů. 

Nařízení o uzavření hranic mělo vý-

jimku pro „manžele a nezletilé děti“, 

na registrované partnery stát zapo-

mněl a až po interpelaci na premiéra 

chybu opravil. Toto zapomínání se ale 

opakuje neustále. Systémovým řeše-

ním tak je manželství pro všechny. 

Věra Marušiaková
redakce

CO SE PODAŘILO PRAŽSKÝM PIRÁTSKÝM 
POSLANCŮM V POSLANECKÉ SNĚMOVNĚ?

R O Z H O V O R  S  N O V O P E Č E N O U  P I R Á T S K O U  S E N Á T O R K O U  A D É L O U  Š Í P O V O U

PLNĚNÍ PROGRAMU SI HLÍDÁME PRŮBĚŽNĚ
Pirátský poslanecký klub sdružuje poslance zvolené za Piráty, pod 

vedením Jakuba Michálka jim poskytuje profesionální odborné 

zázemí. Vedle výkonu poslaneckého mandátu odpovídá Jakub za 

celkovou vizi klubu a plnění programu, což v praxi také znamená 

vedení týmu několika desítek lidí. „Naším společným cílem je od-

vádět co nejlepší opoziční práci pro občany,“ říká Jakub Michálek, 

zvolený jako jednička na pražské kandidátce poté, co působil jako 

pražský zastupitel. Zde úspěšně vedl opoziční pirátský zastupitel-

ský klub, který získal cenu Otevřeno za transparentnost. Sliby dané 

voličům jsou pro Piráty jednoznačnou prioritou, proto si plnění 

volebního programu v Poslanecké sněmovně průběžně hlídají 

s využitím projektového řízení a pečlivé každodenní analytické 

práce odborných resortních týmů. Například se jim podařilo 

správně předpovědět druhou vlnu pandemie a v dubnu před-

stavili dosud jediný plán na její zvládnutí a obnovu ekonomiky.
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25. 10. 2018
Vznik koalice

Piráti, Praha Sobě a Spojené síly pro Prahu se 
ve večerních hodinách shodli na vedení Prahy. 
Nominantem na primátora se stal kandidát Pi-
rátů Zdeněk Hřib, radními za Piráty byli navrženi 
Adam Zábranský pro oblast bydlení a transpa-
rentnost a Vít Šimral pro školství, sport a vědu 

a výzkum.

15. 11. 2018
Zdeněk Hřib zvolen pražským 

primátorem
Na ustavujícím zasedání nového pražského 
zastupitelstva byl do funkce primátora zvolen 
pirát Zdeněk Hřib. Společně s ním byla zvolena 

i Rada hlavního města Prahy.

29. 11. 2018
Výběrová řízení do dozorčích rad 

městských společností
Své zástupce v městských fi rmách si vybrali 
Piráti transparentně formou otevřených výbě-
rových řízení na základě profesních zkušeností 
a kvalifi kace uchazečů. V prvním a největším 
výběrovém řízení svého druhu bylo za účasti 
nezávislých odborníků pod vedením Michaely 
Krausové vybráno 27 kandidátů, většinou mana-
žerů, kteří nyní zastupují Prahu v řadě městských 
fi rem, od dopravního podniku až po vodárny.

14. 1. 2019
Úprava smlouvy o spolupráci mezi 

Prahou a Pekingem
Ze smlouvy o spolupráci s Pekingem byla vyne-
chána klauzule o jednotné Číně nehodící se do 
tohoto typu dokumentu. Čína reagovala zákazem 
vystupování pražských umělců. Nenechali jsme 
se zastrašit a v říjnu 2019 jsme na jednání Rady 
HMP odhlasovali vypovězení smlouvy, jež nemě-
la větší ekonomický přínos. Slibnější je spoluprá-
ce s Tchajwanem, která Praze přinesla reklamu 
za miliony i pomoc během koronavirové krize.

Komunální 
volby 2018

5.– 6. 10. 2018
Volby do pražského zastupitelstva

Volby skončily úspěchem několika stran: ODS, 
Pirátů, Prahy Sobě a Spojených sil pro Prahu. 
ODS získala ve volbách 14 mandátů, Piráti, Praha 
Sobě a Spojené síly pro Prahu (TOP 09, STAN, 
KDU-ČSL, LES a SNK ED) shodně 13 mandátů 

každý. Hnutí ANO 2011 získalo 12 mandátů.

výběrová 
řízení

13. 8. 2019
Zveřejněna analýza o stavu bytů v Praze 
a zveřejněný přehled nebytových prostor

Zájemci nyní mohou sledovat, jaké byty má 
hlavní město k dispozici. Podnikatelé zase ocení 
přehled o volných prostorách k pronájmu. Ana-
lýza bytového fondu ukázala, že Praha potřebuje 
opravit nejméně 2 000 bytů. Krátce po zveřejnění 
analýzy se tým radního Adama Zábranského 
pustil do jejich renovací. Informace byly publi-

kovány na portálu opendata.praha.eu.

1. 10. 2019
Spuštění aplikace CityVizor 

– hospodaření města
Hlavní město Praha na adrese https://cityvizor.
praha.eu/ spustilo aplikaci s názvem CityVizor. 
Každý zde najde přehledné a podrobné informa-
ce o jeho příjmech i o tom, jak Praha nakládá 
s veřejnými penězi. Aplikace je provázána s re-
gistrem smluv i úředními deskami, díky čemuž 

přináší úplný přehled o hospodaření města.

7. 11. 2019
Zahájen projekt Zastromuj Prahu

Slíbili jsme milion stromů a systematicky na 
tom pracujeme. Zapojit se mohou i občané 
v rámci projektu Zastromuj Prahu, který po-
může Pražanům zasadit si své vlastní stromy. 
Vzhledem ke koronavirové krizi jsme bohužel 
museli plánované akce odvolat. Místo nich jsme 
podpořili iniciativu Adopce stromu inspirovanou 

již běžícími projekty v městských částech.

12. 12. 2019
Vstup města do bytových družstev

Praha se rozhodla ponechat si 70 bytových jed-
notek, které by jinak byly privatizovány. Budou 
poskytnuty zástupcům veřejných profesí, jako 
jsou učitelé či sociální pracovníci. Podle nových 
pravidel privatizace schválených pražským za-
stupitelstvem si město ponechá prázdné byty, 
u nichž měla být podle původního harmonogra-

mu dokončena poslední vlna privatizace.

4. 6. 2019
Zveřejnění rozpočtu HMP na úroveň 

smluv a faktur
Magistrát hl. m. Prahy ve spolupráci s městskou 
společností Operátor ICT zpřístupnil na portá-
lu otevřených dat rozpočet na úrovni smluv 
a faktur. Díky tomu si každý může dohledat, jak 
pražský Magistrát hospodaří s veřejnými penězi 
a může tak vládnoucí koalici sám kontrolovat.

27. 4. 2020
Vznik Pražské developerské 

společnosti
Aby se v Praze nestavělo živelně, bez plánů a ne-
koncepčně, schválila Rada hlavního města Prahy 
založení Pražské developerské společnosti, která 
má koordinovat rozvoj území v zájmu Pražanů. 
Město chce více nové výstavby v podobě druž-

stevního bydlení a na tzv. brownfi eldech.

16. 6. 2020
Projekt CHYTRÝ SVOZ ODPADU 

bude pokračovat
Pilotní projekt chytrého svozu odpadu v rámci 
iniciativy Smart Prague dopadl úspěšně. Jed-
notlivé kontejnery byly vybaveny čidly, která měří 
jejich zaplněnost. Svoz tak probíhá efektivněji, 
protože se nejezdí k prázdným košům. Nasazení 
tohoto projektu proto doporučujeme všude, kde 

to je možné.

16. 7. 2020
Dohoda HMP a státu: Prioritou je 

rozvoj nemocnic
HMP a stát se dohodly na urychlení majetkových 
směn v oblasti zdravotnictví. Tento krok umožní 
rozvoj Fakultní nemocnice Královské Vinohrady 
a Nemocnice Na Bulovce. Další urychlení postupu 
se týká strategických dopravních investic, zejmé-
na Pražského okruhu, a spolupráce při převodu 
pozemků pro zelené pásy. Vyplynulo to z jednání 

mezi Zdeňkem Hřibem a Andrejem Babišem.

4. 8. 2020
Praha pronajme byty těm, kdo je 

potřebují
Nechali jsme opravit některé zpustošené měst-
ské byty a nabídli je potřebným profesím – uči-
telům, strážníkům, zdravotníkům, ale i rodinám 
v bytové nouzi či lidem, kteří čelí duševním 
onemocněním. Do nástupu současné koalice 
byla pouhá 4 % městských bytů vyčleněna pro 
sociální bydlení. Tento podíl se snažíme co nej-

rychleji navýšit.

15. 4. 2020
Zahájena rekonstrukce Václavského 

náměstí
Odstartovali jsme dlouhodobě odkládanou 
a zoufale potřebnou rekonstrukci Václavského 
náměstí. Rekonstrukce za 327 milionů korun má 
poslat na smetiště dějin Štrougalovy sady“z 80. 
let a učinit z hlavního náměstí v republice opět 
důstojný a reprezentativní veřejný prostor. Bude 
instalován nový mobiliář (lavičky apod.), před-
lážděna dnes vyasfaltovaná plocha a vysázeno 

dvouřadé stromořadí.
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A ROKY  VE VEDENÍ PRAHY

14. 1. 2019
Úprava smlouvy o spolupráci mezi 

Prahou a Pekingem
Ze smlouvy o spolupráci s Pekingem byla vyne-
chána klauzule o jednotné Číně nehodící se do 
tohoto typu dokumentu. Čína reagovala zákazem 
vystupování pražských umělců. Nenechali jsme 
se zastrašit a v říjnu 2019 jsme na jednání Rady 
HMP odhlasovali vypovězení smlouvy, jež nemě-
la větší ekonomický přínos. Slibnější je spoluprá-
ce s Tchajwanem, která Praze přinesla reklamu 
za miliony i pomoc během koronavirové krize.

17. 3. 2019
Miliarda navíc pro pražské učitele

Rada hl. m. Prahy schválila záměr navýšit roz-
počet na platy pražských učitelů o 1 miliardu 
korun nad rámec peněz poskytovaných minis-
terstvem školství. Praha tím kompenzuje vyšší 
životní nároky v metropoli. Zároveň ukazuje, jak 
si cení této profese a že vzdělání považuje za 

skutečnou hodnotu.

17. 3. 2019
Revize a náprava pravidel pro pro-

najímání městských bytů
Na popud ombudsmanky provedlo ministerstvo 
vnitra v roce 2018 kontrolu pravidel pronájmu 
bytů HMP z roku 2016 přijatých za Adriany Kr-
náčové. Ve 30 bodech byl shledán možný rozpor 
se zákonem. Ve všech bodech byla sjednána 
náprava. Praha tak pronajímá byty těm, kdo 
je skutečně potřebují. V bytové politice pak 
intenzivněji spolupracuje s městskými částmi.

16. 5. 2019
Ohlášena iniciativa prg.ai

ČVUT v Praze, Univerzita Karlova a Akademie 
věd ČR spojily síly s HMP, aby podpořily vědu 
a výzkum v oblasti umělé inteligence (AI). Cí-
lem je přilákat do Česka světové vědce i talenty 
a podpořit technologické fi rmy a startupy. Praha 
se tak může stát evropským centrem umělé 
inteligence. Vedle magistrátu podporují tuto 
iniciativu i vláda a významné soukromé fi rmy.

20. 5. 2019
Zahájení stavby metra D

V červnu 2019 byla zahájena výstavba metra D 
formou geologického průzkumu. Začala ražba 
průzkumných šachet, které bude metro využívat 
jako své tunely. Klíčová stavba, která má stát 
70 miliard korun, čeká na svoji realizaci desítky 
let a podstatným způsobem zlepší dopravní 

obslužnost jižní části města.

12. 12. 2019
Vstup města do bytových družstev

Praha se rozhodla ponechat si 70 bytových jed-
notek, které by jinak byly privatizovány. Budou 
poskytnuty zástupcům veřejných profesí, jako 
jsou učitelé či sociální pracovníci. Podle nových 
pravidel privatizace schválených pražským za-
stupitelstvem si město ponechá prázdné byty, 
u nichž měla být podle původního harmonogra-

mu dokončena poslední vlna privatizace.

23. 1. 2020
Řešíme sucho i ve městě

Výbor pro infrastrukturu, veřejnou vybavenost 
a životní prostředí ZHMP na svém jednání dopo-
ručil budovat na pozemcích města zasakovací 
průlehy, tzv. svejly, které zajistí zadržování vody 
v terénu. Návrh na toto opatření předložili mís-
topředseda výboru Tomáš Murňák a místosta-

rostka Prahy 12 Eva Tylová.

28. 1. 2020
Prodloužení Lítaček o tři roky

Praha ulevila občanům od papírování a starosti 
s Lítačkou. U cestovního dokladu Lítačka z roku 
2016 byla automaticky prodloužena jeho plat-

nost o další tři roky. 

12. 3. 2020
Role Prahy v koronavirové krizi

Spolu s organizací Život 90 a dobrovolníky spus-
tila Praha krizovou linku pro pražské seniory jako 
jedno z opatření během první vlny koronavirové 
krize. Také iniciovala projekt Učíme se online 
a provoz internetového rádia Ámos. Vedení Pra-
hy dále realizovalo program na podporu malých 
a středních podnikatelů a lidem bez domova po-
skytlo azyl v prázdných hotelech a ubytovnách. 

10. 4. 2020
Standard BIM na pražském 

Magistrátu
Chceme postupně zavádět standardy pro vyhod-
nocování vnitřních procesů fungování úřadu. Zní 
to možná nudně, ale pomůže nám to zajistit, aby 
když do úřadu něco vložíme, aby z něj vypadlo 
to, co má. Abychom věděli, jak dlouho něco 
trvá a co je k tomu potřeba. A abychom to také 
dokázali vyhodnotit. Mezinárodní standard BIM 
nasadíme nejprve ve správě majetku, a pak na 

celém úřadu.

4. 8. 2020
Praha pronajme byty těm, kdo je 

potřebují
Nechali jsme opravit některé zpustošené měst-
ské byty a nabídli je potřebným profesím – uči-
telům, strážníkům, zdravotníkům, ale i rodinám 
v bytové nouzi či lidem, kteří čelí duševním 
onemocněním. Do nástupu současné koalice 
byla pouhá 4 % městských bytů vyčleněna pro 
sociální bydlení. Tento podíl se snažíme co nej-

rychleji navýšit.

26. 8. 2020
Nový plán rozvoje sportu

Praha zavedla nový systém podpory sportu, kte-
rý zajistí férové rozdělování peněz do roku 2032. 
Přestože se podpora pražským sportovním orga-
nizacím v posledních pěti letech zdvojnásobila, 
více než polovina z nich cítí fi nanční ohrožení. 
Proto se do příprav plánu prostřednictvím online 
dotazníku zapojily sportovní kluby, tělovýchovné 
jednoty i školy a jednotlivci. Své podněty poslalo 

již 1 400 účastníků.

30. 9. 2020
Spuštěn nový Portál Pražana

Nově spuštěný Portál Pražana nabízí lepší komu-
nikaci s úřadem i s městskými fi rmami. Jeho pro-
střednictvím je možné získat například potvrzení 
platnosti nájemní smlouvy, podávat oznámení 
o shromáždění nebo žádosti o informace. Jedná 
se o první významnější krok v Piráty avizované 
digitalizaci úřadu, který zlepší služby a usnadní 

každodenní život obyvatel Prahy.

2. 10. 2020
Nový web pro testování COVID-19: 
všechna odběrová místa a termíny 

na jednom webu
Spustili jsme nové internetové stránky https://
www.covid.praha.eu, kde jsou k dispozici infor-
mace o možnostech testování a čekací lhůty, či 
zda jsou odběrová místa určena jen pro pacienty 
s doporučením od lékaře, nebo testují i pro sa-
moplátce. Díky možnosti rezervovat si termín 

se pak lidé vyhnou čekání ve frontě.

23. 10. 2020
Otevření Trojské lávky

Trojská lávka v havarijním stavu spadla v prosin-
ci 2017 kvůli zanedbané údržbě. Nová koalice 
dala prověřit stovky mostů, odškodnila oběti 
pádu lávky, vybrala fi rmu pro stavbu nové lávky, 
nechala ji postavit a v říjnu 2020 ji slavnostně 

vrátila Pražanům.



8 PIRÁTSKÉ LISTYpraha.pirati.cz

Hlavním cílem ubytování lidí bez 

domova bylo ochránit starší a ne-

mocné osoby bez přístřeší před ná-

kazou COVID-19, snížit riziko šíření 

koronaviru a dalších infekčních ne-

mocí (TBC, žloutenka, svrab, apod.) 

v Praze, zvýšit bezpečnost ve městě 

a zlepšit veřejný prostor.

Zajistit bezpečný přechod lidí bez 

domova do stabilní a důstojné ži-

votní situace je mým dlouhodobým 

cílem. V současné době město nadále 

provozuje 4 hotely, v nichž zůstává 

zhruba 200 lidí. Smlouvy mezi hotely 

a městem jsou uzavřené do konce 

června 2021 a ubytovaní se na ná-

kladech podílejí, a to buď z vlastních 

příjmů, nebo z dávek (např. doplatku 

na bydlení).

Osobně považuji průběh celého 

projektu za velmi úspěšný, a to hned 

z několika důvodů. Hlavní je, že se 

podařilo ubytovat stovky starších 

a nemocných osob bez domova 

a ochránit je před nákazou korona-

virem. Ubytovací zařízení neutrpěla 

žádné vážnější škody na majetku 

a postupně se snižují i náklady Prahy 

na ubytování osob bez domova. 

Nabídka humanitárního ubytování 

navíc výrazně motivuje starší a ne-

mocné osoby bez přístřeší k řešení 

vlastní situace a spolupráci se so-

ciálními a zdravotními službami. 

Řada ubytovaných postupně přechází 

z chaotického života zaměřeného 

pouze na krátkodobé strategie k ale-

spoň částečné stabilizaci. 

Velmi mě těší, že si projektu ve velké 

míře všímala mainstreamová média. 

Novináři veřejnosti nezřídka přinášeli 

autentické osobní příběhy ubytova-

ných, kterým projekt pomohl, což 

může ve výsledku přispět k postupné 

destigmatizaci lidí v tíživé situaci 

a k jejich postupnému opětovnému 

začlenění do společnosti. 

Ukončování bezdomovectví má 

pozitivní dopady i na kvalitu veřejné-

ho prostoru, bezpečnost ve městech 

a sociální a zdravotní systém. Zajistit 

lidem důstojné bydlení se fi nančně 

vyplácí i Praze. Náklady na řešení 

důsledků bezdomovectví jsou totiž 

pro Prahu výrazně vyšší než podpora 

bydlení. Ukončování bezdomovectví 

tak i nadále zůstává jednou z mých 

priorit a ve svých snahách zajistit 

důstojný život lidem, kteří jsou nyní 

na ulici, nehodlám polevovat.

Adam Zábranský
radní hl. m. Prahy pro bydlení 
a transparentnost za Piráty

Práce s lidmi bez domova pokračuje
Humanitární ubytovny můžou být pro mnohé 

novou startovní čárou v životě

Pomoci Pražanům v cestě za dostupným 

bydlením může například plánova-

ná bytová výstavba v brownfi eldech, 

tedy v nevyužívaných oblastech. Pro 

představu – jen ty největší brownfi eldy 

v Praze zabírají plochu více než 250 

hektarů. Nový domov až pro 25 tisíc 

obyvatel v 11 tisících bytech by měla 

zajistit například plánovaná proměna 

lokality Bubny-Zátory. V současnosti 

vzniká územní studie, která se bude 

schvalovat ještě tento rok. Samotná 

výstavba je plánována od roku 2024.

Zásadní je, aby bylo bydlení v no-

vých čtvrtích na území brownfi eldů 

dostupné. Byty za tržní ceny si dnes 

nemůže dovolit koupit téměř nikdo 

a nelze spoléhat na to, že bytovou krizi 

vyřeší sám trh. Je proto nutné upravit 

i legislativu, například vyčlenit 15 nebo 

20 % z nového developmentu pro fond 

dostupného bydlení.

Na využití městských pozemků, jejich 

rozvoj a výstavbu především nájemního 

bydlení ve veřejném zájmu bude nově 

dohlížet Pražská developerská společ-

nost, která svou činnost zahájila v srpnu. 

Na starosti bude mít přípravu pozemků 

a dohled nad schvalovacími procesy.

Dalšími projekty, které by výrazně 

pomohly s řešením bytové krize, jsou 

jednak družstevní, jednak spolkové 

bydlení (tzv. baugruppe). Město může 

díky nim rozložit náklady na bydlení 

do dostatečného časového horizontu, 

aby průběžná měsíční platba nebyla 

příliš vysoká a bydlení bylo pro občany 

dostupné. Zároveň by projekt měl být 

dlouhodobě udržitelný i pro město.

Pod správou magistrátu je nyní 7 700 

bytů. Po nástupu do funkce jsme zjis-

tili, že zhruba 700 jich bylo prázdných 

a 400 z toho dlouhodobě neopravených. 

Proto usilovně pracujeme na jejich 

postupné rekonstrukci. Od ledna do 

října se podařilo opravit 347 těchto 

bytů, což je velký úspěch (ve stejném 

období loni jich prošlo rekonstrukcí 

131). Městské byty využívají například 

zástupci podporovaných profesí, senioři, 

lidé se zdravotním postižením a lidé 

v sociální tísni. 

A jaké jsou naše další priority do konce 

volebního období? Opravit všechny 

městské byty, které rekonstrukci potře-

bují, mít na stole první reálné projekty 

městské bytové výstavby a schválit jasná 

pravidla pro spravedlivé protiplnění 

developerů za změny územního plánu. 

Jedině tak budeme moci Pražanům 

v dohledné době nabídnout opravdu 

dostupné bydlení. 

Adam Zábranský
radní hl. m. Prahy pro bydlení 
a transparentnost za Piráty

V tomto klubu budeme pracovat pří-

ští dva roky s dalšími kolegy, s nimiž 

máme blízké postoje a názory. Většina 

z nich také dostala od Pirátů podporu 

v primárkách. Každý z členů klubu je 

odborníkem na jinou oblast, od práva 

přes ekonomiku a životní prostředí 

až po sociální politiku. Skvěle se tedy 

doplňujeme a já se těším na naši spo-

lečnou práci.

Na návrh našeho klubu vznikla Stálá 

komise Senátu pro dohled nad posky-

továním veřejných prostředků a pro 

analýzu kontrolních postupů fi nanční 

správy. Vážím si toho, že mě kolegové 

senátoři na ustavující schůzi Senátu 

zvolili předsedou této komise. Jeden 

z cílů, zviditelnění Pirátů v českém Se-

nátu, se nám tedy myslím podařilo spl-

nit. V prosazování pirátského progra-

mu budeme samozřejmě pokračovat.

Lukáš Wagenknecht 
senátor za obvod č. 23 – Praha 8, 18 a okolí

CO DĚLÁME PRO DOSTUPNĚJŠÍ BYDLENÍ

PIRÁTI POSILUJÍ V SENÁTU

PO ŘÍJNOVÝCH VOLBÁCH SI PIRÁTI POLEPŠILI TAKÉ V SENÁTU, 
PŮSOBIT BUDOU VE SPOLEČNÉM KLUBU S HNUTÍM SENÁTOR 21.

KOMENTÁŘ ADAMA ZÁBRANSKÉHO

S počátkem pandemie koronaviru jsem byl coby pražský radní pro 
oblast bydlení postaven před jednu z dosud největších výzev, tedy za-
jistit, aby tuto dobu důstojně přečkali lidé bez domova. Díky spolupráci 
jsme s radní pro sociální oblast našli řešení. Během jarního nouzového 
stavu se podařilo na náklady magistrátu ubytovat zhruba 350 osob 
v 6 hotelech a hostelech, které by byly kvůli vládním opatřením jinak 
prázdné. Tento typ ubytování se zaměřoval na nejohroženější skupiny 
lidí bez domova, tedy ty nad 60 let a nemocné osoby. Individuálně bylo 
dále ubytováno v běžných komerčních ubytovnách přibližně 150 osob.

V senátních volbách zvítězi-
la v obvodu Kladno pirátská 
kandidátka, nyní už senátorka, 
Adéla Šípová a rozšířila tak naše 
řady v horní komoře Parlamen-
tu. Adéla se svého mandátu 
energicky ujala a hned na první 
plenární schůzi několikrát vy-
stoupila k problematice týrání 
zvířat nebo praní špinavých 
peněz. Podařilo se nám také 
vyjednat společný senátorský 
klub s názvem „SEN 21 a Piráti“. 

Nedostupné bydlení – v současnosti často skloňované téma a problém, se kterým se potýkají města po ce-
lém světě. Praha v tomto bohužel není výjimkou. Na dostatek dostupných bytů neexistuje rychlý recept ani 
jediné řešení. Pomůže dlouhodobá racionální bytová politika zahrnující výstavbu v brownfi eldech, promyšlené 
aktivity městského developera, podpora družstevního bydlení i baugruppe. 

Kuchyně před rekonstrukcí

Adam Zábranský

Adam Zábranský v bytě po rekonstrukci

Kuchyně po rekonstrukci

Lukáš Wagenknecht
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V minulých letech tohoto krasavce 

postihla skutečná pohroma, neboť 

trpěl opakovaným holožírem hou-

senek bekyně zlatořitné. Nejhorší 

situace nastala v roce 2019, kdy strom 

zůstal zcela bez listů. Ve spojení s ne-

příznivými klimatickými podmín-

kami, zejména suchem a necitlivým 

hospodařením s půdou v jeho těsné 

blízkosti, bylo reálné riziko, že dub 

tuto zátěž nezvládne a zahyne.

Zastupitel za Piráty s podporou 

Zelených Ivan Štěpka proto inici-

oval záchrannou akci. Spolu s ním 

a místostarostkou Evou Tylovou se 

do ní zapojili další pirátští zastupitelé, 

úředníci a znalci z řady institucí.

Použití insekticidů nepřipadalo 

v úvahu, jiné navrhované zásahy 

však nebylo možné bezprostředně 

realizovat. Tehdy šlo o boj doslova 

vlastníma rukama, když dobrovolníci 

v rukavicích odchytávali housenky 

a likvidovali je. Teprve poté mohli 

arboristé, specialisté z Lesů hl. m. 

Prahy, provést rozsahem zcela uni-

kátní zásah. Na konci března vyšpl-

hali do koruny stromu a zámotky, 

ve kterých housenky přezimovaly 

a kterých byly celkem tři velké pytle, 

odřezali. Tímto postupem se podařilo 

veškeré housenky mechanicky zcela 

odstranit.

S příchodem Pirátů na radnici 

bylo též zajištěno, aby na pozemku 

v bezprostředním okolí dubu nadále 

nedocházelo k orbě. S bojem proti 

suchu zase pomáhají dobrovolní 

hasiči z Cholupic, kteří dub pravi-

delně zalévají.

Veškeré úsilí vedlo k dobrému 

konci. Významný památný strom 

se podařilo zachránit, když se opět 

zazelenal v plné kráse. Společnost 

mu navíc dělá alej nově vysazených 

dubů. V okolí Cholupic a Točné loni 

nechali loni Piráti vysadit celkem 

čtyři stromořadí. Krom dubové 

aleje jsou to ovocná alej kolem uli-

ce K Dýmači, živý větrolam podél 

cesty k letišti a ovocná alej u cesty 

do Dolních Břežan.

Ivan Štěpka
zastupitel MČ Praha 12 za Piráty

Památný dub 
zachráněn

Památný dub mezi Cholupicemi a Točnou v Praze 12 vytváří výraznou 
krajinnou dominantu, která zde stojí téměř celé jedno století. O toto 
vzácné přírodní dědictví je třeba náležitě pečovat. O to se úspěšně 
zasazují Piráti a Zelení na radnici a v zastupitelstvu městské části.

ABY DEŠŤOVÁ VODA 

NEODTÉKALA DO KANÁLU

Mezi prvními úkoly byla řešení přispí-

vající k dostatku vody. V posledních 

letech se snížilo množství srážek, navíc 

většina panelových domů má dešťovou 

vodu svedenou ze střechy přímo do 

kanalizace. Voda tak bez využití od-

téká do čistírny odpadních vod a na 

zalévání je třeba brát vodu z hydrantu. 

Kde začít? Na budovách ve vlastnictví 

městské části. Na těch stávajících, kde 

ještě zůstaly venkovní okapy, ke kterým 

bylo možné nádrž na vodu instalovat, 

ale i na těch, které se staví či plánují. 

Nádrže byly umístěny např. v altánu 

v areálu VOSA či na modřanském 

sběrném dvoře. První velká retenční 

nádrž o kapacitě 76 metrů krychlo-

vých vznikne pod budovou nové rad-

nice. Výstavbu akumulačních nádrží 

požaduje radnice i v nově stavěných 

developerských projektech. Dešťovou 

vodu částečně zadrží i zelená střecha, 

odpařená voda pak zlepší okolní mi-

kroklima. Zelená střecha bude např. 

součástí revitalizace Mateřské školky 

Pastelka.

Praha 12 také zmapovala a začala ob-

novovat studny. Zatím bylo opraveno 

19 studní. Voda z nich není pitná ani 

vhodná k napájení zvířat, protože nelze 

zajistit požadovanou čistotu vody. Proč 

ji ale nevyužít k zalévání? 

ZADRŽET VODU V PŮDĚ

V létě rostliny ve městě usychají, pro-

tože půda nedokáže zadržet dostatek 

vláhy. Přívalová voda z občasných 

dešťů odtéká po suchem ztvrdlém 

povrchu rychle, nevsakuje se, pou-

ze vytváří erozní rýhy. Stržená půda 

a kamení se pak hromadí na chodníku 

a voda bez užitku mizí do kanálu. Jak 

ji zachytit? Jednoduše do tzv. svejlu či 

zasakovacího průlehu. V tomto pří-

kopu naplněném kamenivem se voda 

zadrží a vsákne. První svejly Praha 12 

vybudovala ve volnočasovém areálu 

VOSA v Modřanech a na sídlišti Ka-

mýk. To trpí extrémním suchem, neboť 

je vybudované na navážce. V létě je 

zde velké sucho, usychají stromy, keře 

i tráva. Naopak po dešti zde obyvatelé 

chodili v kalužích vody. To se v oko-

lí svejlu změnilo, svejl vodu i bahno 

opakovaně zadržel.

MOZAIKOVÁ SEČ POMŮŽE 

LUČNÍM KVĚTŮM I MOTÝLŮM

Příjemné mikroklima vytváří i vyšší 

trávník, proto místostarostka Eva Ty-

lová nechala seč trávníků upravit. Seká 

se méně často a na výšku 10 cm. Fir-

my zároveň nesmí sekat při teplotách 

nad 30 ºC. Prudké svahy a pozemky 

na okrajích sídlišť byly ponechány jako 

plochy pro založení lučních trávníků. 

Odměnou za změny v seči jsou kvě-

tiny, které předtím na sídlištích ne-

bývaly k vidění: vlčí máky, kopretiny, 

chrpy, čekanky ad. Mozaikové sekání 

podporuje i zachování populací živo-

čichů, např. motýlů. Místa, která trpí 

suchem, oseli dobrovolníci ve spolu-

práci s městskou částí směsí jetele, ští-

rovníku a dalších suchomilných rost-

lin. Strmé valy v ulici Generála Šišky 

namísto hlučné sekačky spásají ovečky.

STROM JAKO 

MIKROKLIMATICKÁ 

JEDNOTKA 

Stromy zpříjemňují pobyt ve městě, 

poskytují stín. Proto radnice pod ve-

dením Pirátů pečuje o zdravé vzrostlé 

stromy a vysazuje nové. Zejména na 

sídlištích založených na navážce se 

stromům nedaří. V kombinaci s drs-

nějším prostředím (silný vítr, v létě 

sucho) již řada stromů odumřela, 

a proto jsou nahrazovány odolnějšími 

druhy. Dosazovány jsou stromy kolem 

dětských hřišť. Celkem městská část 

loni vysadila 120 stromů na sídlištích 

a 50 stromů v revitalizovaných par-

cích. Další stovky stromů a keřů byly 

vysazeny kolem polních cest. Stromy 

dostávají pravidelnou zálivku, místy 

jsou využívány také vaky na vodu.

NA VYBRANÝCH POLÍCH 

JIŽ JEN EKOLOGICKY

Větší pole ve vlastnictví městské části 

pronajala Praha 12 po nástupu Pirátů 

pro ekologické hospodaření. Na prv-

ním z nich již nový nájemce založil 

luční louku, zasadil keře a stromy, cho-

vá včely a na ochranu proti hrabošům 

umístil bidýlka pro dravce. Na mezích 

nad Točnou a Cholupicemi pachtýři 

vysadí v remízcích další stromy. Tak 

bude zabráněno splachu půdy do ulic. 

Letos na podzim je naplánováno vy-

sazení komunitního ovocného sadu 

u Cholupic.

Do zmírnění dopadů klimatické změ-

ny se městská část aktivně snaží zapojit 

také občany, proto nově mohou podat 

žádost o granty pro životní prostředí 

přímo občané. Příjemné životní pro-

středí plné zeleně je věcí nás všech.

Eva Tylová
místostarostka MČ Praha 12

PRAHA 12 
PROTI SUCHU A VEDRU

Klima se v posledních letech mění, dlouhá období sucha střídají 
prudké přívalové deště. Co proti tomu uděláme, záleží jen na nás. 

Na radnici Prahy 12 jsme řadu opatření již realizovali.

Eva Tylová

Eva Tylová

Zachráněný dub
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Městská společnost Operátor ICT 

při jeho vývoji a správě spolupracuje 

s Ministerstvem vnitra ČR a Národní 

agenturou pro komunikační a infor-

mační technologie NAKIT. Od nich 

také převzala již existující zdrojové 

kódy a přizpůsobila je potřebám 

města. Tím se vývoj nového portálu 

urychlil a zlevnil. 

Další digitální služby pro Pražany

Zajímá vás, jak hospodaří Praha 

s veřejnými prostředky? Aplika-

ce CityVizor umožňuje přehledné 

a transparentní zobrazení hospodaření 

Prahy i jednotlivých městských částí. 

Prostřednictvím aplikace Změňte.to 

zase můžete nahlašovat, co je potřeba 

ve městě opravit. Zprovozněn byl 

také web Pragozor.cz s informacemi 

z oblasti zdraví, bydlení, životního 

prostředí, dopravy, bezpečnosti či 

turismu.

Máte právo na informace

V současné nejisté situaci je zásadní 

dostupnost informací. Aktuální in-

formace související s COVIDEM-19 

v Praze se zveřejňují na datové platfor-

mě Golemio a na webu Pragozor.cz. 

K dispozici je také web covid.praha.

eu s testovacími místy v Praze, včetně 

dostupných termínů odběrů.

– redakce –

Nový Portál Pražana

Piráti digitalizují Dvanáctku

Pražský primátor Zdeněk Hřib představil nový Portál Pražana v jeho 
základní verzi. Úřad hl. m. Prahy tak otevírá možnost vyřídit si řešení 
životních situací v každou denní i noční dobu z pohodlí domova. Přes 
portál si nyní vyřídíte prvních patnáct typů podání. Počet dostupných 
služeb se však bude velmi rychle rozšiřovat díky postupnému připojování 
městských částí a městských organizací.

Chodíte rádi po úřadech? Ne? To asi nikdo. O co lepší je možnost vyřídit si věci vzdáleně. V této době dochází 
k významnému pokroku v oblasti digitalizace veřejné správy na celostátní úrovni. Od ledna platí zákon o právu 
na digitální službu, který občanům garantuje možnost komunikovat s úřady elektronicky. Nezahálí ani Praha 12. 

Digitalizace Prahy pokračuje

Právo na digitální službu

Také díky Pirátům prošel sněmovnou 

zákon o právu na digitální službu. 

Smyslem zákona je, že stát přestane 

nutit občany obíhat úřady a dokládat 

o sobě stále stejné informace. Úřady 

ale i nadále zůstanou otevřené pro ty, 

kdo si budou přát vyřídit své záležitosti 

osobně. Celá věc má jedno zásadní 

úskalí – jak prokázat, kdo s úřadem 

skutečně jedná? Naživo prostě předlo-

žíme občanku. Jak tohle ale vyřešit při 

kontaktu přes internet? Jde to už dnes 

např. přes datovou schránku, tu ale 

nemá zdaleka každý. Existují instituce, 

které o nás již dnes na dálku dokážou 

spolehlivě doložit, kdo jsme, a máme 

v ně obecnou důvěru. Svěřujeme jim 

totiž své fi nance. Jde o banky a jejich 

služby internetového bankovnictví. 

Legislativa, která umožní prokázat se 

státu bankovní identitou, již také platí.

Bezpečné prokázání identity je pro 

komunikaci s úřadem naprosto klíčové, 

každá další možnost jejího prokázání 

tedy zpřístupňuje digitální služby vět-

šímu množství občanů. I když se zákon 

o právu na digitální službu na drtivou 

většinu životních situací řešených na 

Praze 12 nevztahuje, průběžně úřad 

všechny agendy prochází a kde možnost 

jejich vyřízení online chybí, tam se ji 

snaží doplnit.

Co je nového v Praze 12 
v oblasti digitalizace?

Díky spolupráci s Prahou 3 a spolkem 

samospráv Otevřená města letos Praha 

12 zavádí webové rozhraní pro podávání 

žádostí o dotace. Aplikace digitalizuje 

i jejich vyhodnocování a správu. Soft ware 

byl vyvinut Prahou 3, která jej poskytla 

jako svobodný soft ware (open source). 

Digitalizace této agendy ušetří čas a práci 

jak žadatelům o dotace, tak úřadu.

Správně uchopená digitalizace také 

zvyšuje transparentnost činnosti úřadu, 

s cílem umožnit každému člověku, aby 

zjistil, jestli úřad koná hospodárně, 

bez klientelismu a korupce. Čím více 

toho úřad zveřejňuje, a to i nad rámec 

zákona, tím lépe. Praha 12 například 

zveřejňuje všechy faktury, objednávky 

a smlouvy ve formě otevřených dat a na 

přípravě dalších otevřených datových 

sad se pracuje. Hospodářskou agendu 

je možno veřejně nahlížet v rozklikáva-

cím rozpočtu CityVizor, který ukazuje, 

za co se utrácí a jak probíhá čerpání 

v jednotlivých rozpočtových kapitolách.

Aby radnice snížila množství papíru, 

který se potiskne a následně zabírá 

místo v archivech, upravila proces 

přípravy usnesení pro jednání rady 

městské části tak, aby je nebylo nutné 

ani jednou tisknout, v papírové podobě 

podepisovat a archivovat. Celý proces 

probíhá pouze elektronicky. Zastupitel-

stvo schválilo nový jednací řád, který 

umožňuje zastupitelům odhlásit se od 

tisku papírových podkladů. Mnohým 

zastupitelům stačí elektronická forma 

a ušetří se tak další stohy papíru.

Postupně úřad zavádí moderní tech-

nologie, třeba možnost videokonferencí 

jako alternativu k osobnímu setkávání, 

zejména v době pandemie koronaviru. 

Nebo nástroj k projektovému řízení, 

který umožní lépe sledovat stav projektů, 

aktivit a úkolů, na nichž se pracuje. Obě 

zmíněná řešení jsou open source a jejich 

nasazení a provoz úřad nic nestojí.

Rada pod vedením Pirátů má ve svém 

volebním období k ruce nový poradní 

orgán, komisi pro digitalizaci. Schází se 

v ní u jednoho stolu zástupci odborné 

veřejnosti, vedení městské části a IT 

odboru úřadu. Komise konzultuje jak 

koncepční otázky, tak konkrétní provoz-

ní záležitosti. Například byla na komisi 

prezentována a připomínkována i výše 

zmíněná open source řešení. Jednání 

komise jsou otevřená pro veřejnost 

a noví členové jsou vítáni. 

Václav Šístek
předseda komise pro digitalizaci a zastupitel 

MČ Praha 12 za Piráty

Participativní rozpočtování se po-

zvolna prosazuje v různých městech 

napříč Českem. V jádru jde vlastně 

o jednoduchou myšlenku spočívající 

v požadavku, aby město (městská 

část) vyčlenilo ze svého rozpočtu část 

peněz na projekty navržené přímo 

občany. Z nich následně hlasováním 

vybírají opět sami občané. Projekty 

mohou zahrnovat například úpravy 

prostranství (náměstí, parků a jiných 

veřejných prostor), vybudování něče-

ho, co v dané lokalitě chybí (veřejný 

gril, herní prvky pro větší děti apod.), 

nebo opravu či údržbu již existujících 

míst.

Piráti v Praze 12 tento programo-

vý bod prosazovali prostřednictvím 

starosty Jana Adamce v radě městské 

části, provedením byl pak pověřen 

radní Petr Šula (TOP 09). Partici-

pativní rozpočtování bylo v Praze 

12 schváleno od roku 2020 s tím, že 

na projekty v prvním ročníku rada 

městské části vyčlenila jeden milion 

korun. Na jaře dostali občané možnost 

navrhovat prostřednictvím webové ap-

likace své projekty. Sešlo se 10 návrhů, 

u nichž byla poté na úřadě ověřena 

proveditelnost, tedy kontrola toho, 

zda jsou všechny projekty v navržené 

podobě realizovatelné. Projekty byly 

veřejně představeny během oslav Dne 

Prahy 12 na Sofi jském náměstí, kdy 

každý navrhovatel dostal prostor pro 

představení svého návrhu a pro diskusi 

se spoluobčany.

V průběhu podzimu mezi nimi bu-

dou ve veřejném hlasování obyvatelé 

Prahy 12 vybírat vítězné nápady, které 

radnice v roce 2021 zrealizuje. Již příští 

rok se tak Praha 12 dočká prvních 

úprav veřejného prostoru navrže-

ných a vybraných přímo obyvateli 

městské části.

Michal Macek
redakce

Co je to participativní rozpočtování

Do popředí zájmu veřejnosti i komunálních politiků v obcích i větších 
městech se čím dál častěji dostává téma podporování vztahu mezi ob-
čany a jejich čtvrtí. Tedy mezi obyvateli a místem, kde nejen přespávají, 
ale také tráví svůj pracovní i volný čas. Piráti z Prahy 12 si do volebního 
programu vetkli hned několik bodů zacílených na posilování komunitních 
vazeb. Jedním z těchto opatření je i tzv. participativní rozpočtování.

Jak se lidé mohou zapojit 
do rozhodování o místě, kde žijí

Zaujala vás možnost podí-
let se na rozhodování, na 
co použít veřejné peníze? 
Občanské projekty najdete 
a hlasovat pro ně můžete na 
webu tvorime12.praha12.cz. 
Doufáme, že pilotní realizace 
inspirují další občany Prahy 
12 k vlastním nápadům, které 
bude možné přihlašovat už 
na jaře příštího roku.

Sofi jské náměstí, Praha 12 
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Plány pirátského radního Jiřího Brůž-

ka směřují k úpravě koncepce, která 

rozvine myšlenku komunitního po-

bytového centra. Pavilony pro 20 –30 

klientů, které navodí domácí prostředí 

a zároveň umožní pružnost v nastavení 

směn pečujícího personálu nebo pro-

vozu kuchyně.

Od ledna 2020 pracovalo šest stu-

dentských týmů z ČVUT vedených 

architekty Jiřím Smolíkem a Tomášem 

Medem na prověření možností řešení 

stavby takového pobytového centra 

v původně vyčleněné lokalitě. Na říjen 

2020 se připravuje prezentace návrhů 

v místě plánované výstavby tak, aby 

sousedi mohli vyjádřit svůj názor na 

konečnou podobu realizace. A to jak 

co do velikosti zástavby, tak i co se 

týče doplnění potřebné infrastruktury 

v této části Prahy 12.

Největším úkolem je nyní zajištění 

fi nancí na postavení domova a jeho 

provozních nákladů. V této souvis-

losti již Praha 12 jedná s příslušnou 

magistrátní radní Milenou Johnovou 

a jejím týmem.

Hlavním nedostatkem Prahy 12 jsou 

pobytové služby pomáhající lidem, 

kteří již nejsou soběstační a o něž se 

nedokážou postarat jejich příbuzní. 

Tedy těm, kteří potřebují neustálou 

asistovanou péči. Naopak na vysoké 

úrovni je zajišťována pečovatelská 

a odlehčovací služba, která pomáhá 

seniorům v domácím prostředí.

Praha 12 dokáže nabídnout náhradní 

ubytování lidem v nouzi, do níž se 

dnes dostávají zejména senioři a matky 

s dětmi. Pracovníci pečují o přibližně 

600 seniorů, jsou v kontaktu s asi 50 

lidmi bez domova. Na území městské 

části působí adiktologické centrum 

i organizace pečující o děti a dospělé 

s mentálním nebo kombinovaným 

postižením. Několik tisíc dětí a dospí-

vajících má i díky zvláštním magistrát-

ním grantům přístup k preventivním 

programům v rámci školek a škol.

Jiří Brůžek
radní pro sociální věci 
MČ Praha 12 za Piráty

Senioři si zaslouží důstojný život

Když novou radnici, 
tak udržitelně

Plány na výstavbu pobytového zařízení pro seniory se na území městské části Praha 12 táhnou mnoho let. 
V minulosti bylo zpracováno několik studií a návrhů na výstavbu. Poslední plán zpracovaný do velké podrob-
nosti ztroskotal na nezajištěném fi nancování. Investice 500 milionů korun měla zajistit 200 až 300 lůžek 
v domově seniorů a v domově se zvláštním režimem při ulici Jordana Jovkova.

Demografi cká data hovoří jasně. Během 10 let zažije nejen městská část 
Praha 12, ale i celá Praha dramatický nárůst počtu seniorů ve věku 80+.

Pokud se Vy nebo někdo 
z Vašich blízkých dosta-
nete do nouze, neváhejte 
se obrátit na Sociální od-
bor městské části Praha 
12, tel.: 244 028 339 nebo 
osobně na radního Jiřího 
Brůžka tel.: 602 406 504, 
e-mail: bruzek.jiri@pra-
ha12.cz.

Staň se jedním z nás

Pamatuji si to živě, jako by to bylo včera. 

Hlasy prezidentských voleb byly sečteny 

a Miloš Zeman se těsně stal podruhé 

prezidentem. To byl ten moment, kdy 

se ve mně něco zlomilo a podnítilo mě 

mnohem více se občansky zapojit do 

dění kolem. V tomhle ohledu musím 

Milošovi poděkovat, neboť díky němu 

jsem poznal nesmírně zajímavé lidi, 

kterým nejsou věci lhostejné.

Lidi, kteří neváhají obětovat měsíčně 

klidně desítky či stovky hodin pro dob-

rou věc. Lidi, pro které stále ještě nejsou 

slova typu pravda, slušnost a poctivost 

nadávkou. Lidi, kteří sice dokážou myslet 

srdcem, ale ve sporných chvílích se umí 

racionálně rozhodnout i pro nepopulární 

a těžká řešení.

Věřím, že v naší městské části se najde 

celá řada podobně smýšlejících a založe-

ných občanů. Jsem přesvědčen, že jste to 

právě vy, kteří čtete tyto řádky. Dovolte 

mi tedy, abych vás jménem místního 

sdružení Pirátů Prahy 12 pozval mezi 

nás. Jsme otevřeni všem, kteří mají chuť 

a zájem měnit věci k lepšímu. Budu tedy 

nesmírně rád, když navštívíte jedno 

z našich pravidelných setkání a blíže 

se poznáme.

Matěj Mlčoch
předseda místního sdružení Pirátů Prahy 12

(více info např. na facebook.com/PiratiP12)

Jan Adamec, starosta MČ Praha 12

Rozestavěná budova nové radnice v Praze 12

Matěj Mlčoch

Nově zvolená rada v čele s Piráty 

s podporou Zelených převzala projekt 

na konci roku 2018, těsně před zahá-

jením samotné stavby. Vytvořit pro 

občany městské části i zaměstnance 

úřadu moderní komfortní prostředí 

je u takové budovy velmi důležité. 

Lidem ušetří čas, pokud si budou 

moci všechny své záležitosti vyřídit 

v jedné moderní budově a nebudou 

muset obíhat sedm již nevyhovujících 

pracovišť, jak je tomu dnes. Také prá-

ce úředníků se urychlí a zefektivní. 

Z dlouhodobého pohledu ušetří na 

provozu i celá městská část.

Pro Piráty a Zelené v Praze 12 je 

důležitá udržitelnost, ohled na životní 

prostředí a adaptace na klimatickou 

změnu. Již od nástupu proto hledali 

způsob, jak budovu učinit „zelenější“. 

To se podařilo: na střeše bude energe-

tickou stopu budovy úřadu snižovat 

fotovoltaická elektrárna. Toto zařízení 

svým výkonem pokryje podle odha-

dů celou třetinu spotřeby elektrické 

energie budovy. Dešťovou vodu ze 

střechy pak zadrží akumulační ná-

drž. Dešťovka bude využívána pro 

závlahu stromů na území městské 

části, namísto plýtvání drahou pitnou 

vodou. Obě investice, které byly do 

stávajícího projektu přidány, se podle 

výpočtů fi nančně vrátí za několik let.

Jan Adamec

starosta MČ Praha 12 za Piráty

Jednou z výrazných staveb, které nyní v Praze 12 vznikají, je nová 
budova radnice. O její výstavbu usilovala všechna politická vedení 
již od devadesátých let. Na jaře 2021 bude tento projekt dokončen.



Garant: 
Jan Adamec, starosta, Piráti

Garant: 
Jiří Brůžek, radní, Piráti

Garant: 
Eva Tylová, místostarostka, BEZPP

Garant: 
Jiří G. Růžička, zastupitel, Zelení

 Otevřená radnice

Programový bod Plnění
Zavedeme videopřenosy z jednání zastupitelstva 100 %
Zavedeme jmenné hlasování členů rady 100 %
Zavedeme rozklikávací rozpočet  100 %
Zavedeme veřejnou inventarizaci majetku 80 %
Prosadíme kvalitní a profesionální zadávání zakázek 100 %
Prosadíme férové noviny Prahy 12 100 %
Odpolitizujeme státní správu 0 %
Umožníme setkávání se starostou 100 %

 Doprava

Programový bod Plnění

Navýšíme parkovací kapacity na sídlištích 20 %

Podpoříme vybudování napojení na Pražský okruh 20 %

Podpoříme napojení Komořan na tramvajovou síť 20 %

Podpoříme hromadnou a alternativní dopravu 20 %

 Moderní město

Programový bod Plnění
Zdigitalizujeme úřední procesy 50 %
Podpoříme zapojení nových technologií 40 %
Zavedeme publikování dat ve strojově čitelném formátu 90 %
Iniciujeme modernizaci v České poště  0 %
Rozšíříme síť veřejných WC  40 %

 Zapojování občanů

Programový bod Plnění
Podpoříme občanskou angažovanost 40 %
Podpoříme spolky a další organizace 0 %
Zprostředkujeme jednoduchou komunikaci s radnicí 30 %
Zavedeme participační rozpočet 100 %

 Zdravotnictví a bezpečnost

Programový bod Plnění
Zajistíme funkční sítě zdravotnických zařízení 50 %
Navážeme na podporu prevence kriminality 20 %
Neumožníme nelegální herny 100 %

 Podpora podnikání

Programový bod Plnění

Podpoříme vznik nových pracovních míst 100 %

Podpoříme začínající fi rmy a startupy 10 %

Prosadíme skutečné farmářské trhy 90 %

 Územní rozvoj, bydlení a sociální služby

Programový bod Plnění
Vybudujeme místa k setkávání 30 %
Zkrotíme developery 50 %
Podpoříme občanskou vybavenost a infrastrukturu 30 %
Zapojíme občany do územního plánování 30 %
Podpoříme Točenskou infrastrukturu  40 %
Oživíme veřejná prostranství 50 %
Postaráme se o nemovitosti ve vlastnictví městské části 60 %
Zachováme ráz Cholupic a Točné 40 %

 Životní prostředí

Programový bod Plnění

Korektně vysoutěžíme zakázky na údržbu zeleně 100 %
Obnovíme a vysadíme stromy a aleje 100 %
Umístíme vodní prvky do veřejného prostoru 20 %
Podpoříme hospodaření s dešťovou vodou 60 %
Prosadíme opatření proti hluku a prašnosti 20 %
Zachováme zemědělskou půdu a sídlištní zeleň 60 %
Zredukujeme jednorázové plasty 30 %
Obnovíme a opravíme kompostéry 60 %

 Kultura

Programový bod Plnění
Podpoříme kulturní spolky a akce  0 %
Otevřeme nová kulturní zařízení 10 %
Pozveme umělce zaměřené na různé generace 10 %
Umístíme umělecké objekty do veřejného prostoru  30 %

 Školství, sport a volný čas

Programový bod Plnění

Zřídíme více dětských skupin 10 %
Podpoříme osobní růst učitelů 10 %
Prosadíme zdravější stravování ve školách 10 %
Vytvoříme rozmanitější školní hřiště 50 %
Obnovíme naučné stezky 40 %
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