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TRANSPARENTNOST A EFEKTIVNÍ HOSPODAŘENÍ

• ČERPÁNÍ FINANCÍ Z FONDŮ EVROPSKÉ UNIE
V letech 2008 – 2010 měla Strana zelených na Praze 11 na starosti čerpání peněz z fondů EU. V tomto období
se nám pro městskou část podařilo získat téměř 200 000 000 korun. Od voleb v roce 2010 však radnice tuto
oblast zcela opomíjí.
Strana zelených považuje efektivní využívání financí z evropských fondů za jeden z nejdůležitějších vedlejších
příjmů rozpočtu. Chceme navázat na naše úspěchy a znovu zapojit městskou část do evropských projektů.

• VEŘEJNĚ DOSTUPNÉ INFORMACE
Chceme, aby lidé mohli na webu městské části jednoduše a v přehledné formě najít všechna usnesení, smlouvy
a především veškeré poptávky a výběrová řízení. Transparentnost a veřejnou kontrolu pokládáme za hlavní aspekty
boje proti korupci.

• VEŘEJNÁ DEBATA O NOVÉ RADNICI
Úřad Prahy 11 sídlí na několika místech a mnoho politických stran se snaží o jeho sjednocení do jedné budovy
i za cenu výstavby nové radnice či přestavby jiné budovy. S tím jsou spojeny investice v řádech desítek až sta-
milionů korun. Doposud však neexistuje žádný průzkum, který by posoudil, zda si toto občané přejí a zda je to pro
ně vůbec důležité. Chtěli bychom iniciovat veřejnou debatu, která by na tyto základní otázky odpověděla.

• ROZPOČET VSTŘÍCNÝ KE VŠEM SKUPINÁM OBYVATEL
Městská část je domovem všech, kteří zde žijí, bez ohledu na to, jak kdo volil a jakého je pohlaví či věku. Chceme
zavést do přípravy rozpočtu prvky komunitního plánování a dát možnost širší veřejnosti podílet se na tvorbě
rozpočtu. Budeme se snažit, aby žádná skupina obyvatel nebyla znevýhodněna.

• AUDIT AKCIOVÝCH SPOLEČNOSTÍ
Prověříme hospodaření akciových společností ve vlastnictví městské části. Chceme mít jistotu, že společnosti Prahy
11 hospodaří efektivně, a zamyslet se nad možnými úsporami. Společnosti, které se ukáží jako nadbytečné, zrušíme.

• PRŮHLEDNÝ A SPRAVEDLIVÝ GRANTOVÝ SYSTÉM
Zřídíme grantovou komisi pro posuzování projektů složenou nejen z politiků, ale také z nezávislých odborníků.
Rozdělování grantů musí být jasné a transparentní jak pro žadatele, tak pro širokou veřejnost.

• MÍSTNÍ REFERENDA A SPOLUROZHODOVÁNÍ OBČANŮ
Rozhodování občanů nekončí volbami. Dáme prostor občanským sdružením a všem aktivním a iniciativním lidem.
Občané mají právo spolurozhodovat o otázkách, které se jich přímo dotýkají. U významných záměrů (rozvoj
městské části, výstavba kapacitních dopravních staveb a velkých nákupních center, zásadní úpravy veřejného
prostoru apod.) vyhlásíme místní referendum. K menším projektům se lidé budou moci vyjadřovat v anketách
a diskusních setkáních pořádaných městskou částí.



• VEŘEJNÁ ZASEDÁNÍ ORGÁNŮ MĚSTSKÉ ČÁSTI
Všechna jednání orgánů městské části by měla být veřejná. Chceme přesunout tato zasedání do odpoledních
hodin, aby se jich mohla veřejnost snáze účastnit. Občané mají právo vidět, jak jednají jimi zvolení zástupci.

• VYROVNANÝ ROZPOČET NESTAČÍ
Městská část se musí chovat jako dobrý hospodář. V časech prosperity musí Praha 11 hospodařit s přebytkem
tak, aby v časech krize mohla i nadále poskytovat všechny služby bez negativního dopadu na občany. Tato
základní věc se bohužel neděje.

• OTEVŘENÝ RADNIČNÍ ZPRAVODAJ
Časopis Klíč musí být otevřen všem politickým stranám, ne jen vládnoucí koalici. Budeme prosazovat prostor pro
články opozičních zastupitelů i zastoupení opozice v redakční radě.

• VÝBORY ZASTUPITELSTVA I PRO OPOZICI
V současné době nemají všechny opoziční strany zastoupení ve výborech zastupitelstva. Chceme, aby členy těchto
výborů byli i opoziční zastupitelé stran zvolených do zastupitelstva a stejně tak i zástupci odborné i laické veřej-
nosti. Zejména předseda kontrolního výboru by měl být z řad opozice.

• OTEVŘENÝ SOFTWARE
Prověříme možnosti nahrazení placených softwarových produktů za otevřený software, který je levnější či zdarma.

ROZVOJ PRAHY 11

• DLOUHODOBÝ STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE
Jižní Město potřebuje jasnou vizi budoucího rozvoje, která zde však stále chybí. Zasadíme se o vytvoření dlouho-
dobého strategického plánu ve spolupráci s občany a odborníky. Chceme Prahu 11 moderní, ekologickou a pří-
jemnou k životu.

• LESOPARK NA TROJMEZÍ PRO NAŠE DĚTI
I nadále budeme usilovat o vybudování nového, celoměstsky významného lesoparku s herními, sportovními
a komunitními prvky (hřiště, sportoviště, grilovací místa, louka pro psy), který propojí stávající Hostivařský leso-
park s meandry Botiče. Chceme zahájit debatu s vlastníky dotčených pozemků o této variantě, případně oživit
téma vykoupení těchto pozemků.

• VENKOVNÍ KOUPALIŠTĚ
Dlouhodobě prosazujeme přeměnu retenčních nádrží nedaleko křižovatky ulic Mírového hnutí a K Horkám
na venkovní koupaliště. Nový vodní svět nenaplnil očekávání obyvatel a pro Jižní Město je kapacitně zcela
nevyhovující. Obyvatelé Prahy 11 si zaslouží venkovní koupaliště.



• STOP STAVEBNÍM ZÁMĚRŮM V PRAZE 11
Nejsme proti jakékoli nové výstavbě a rozvoji Jižního Města, vše však musí mít svou logiku, opodstatnění
a přínosy. Není možné stavět nové bytové komplexy v situaci, kdy stávající obyvatelé nemají kde parkovat, stavět
nové administrativní budovy, pokud jsou již v současné chvíli příjezdy na Jižní Město na hraně své kapacity,
či povolovat novou výstavbu, pokud nemá jednoznačně pozitivní dopad na obyvatele Prahy 11. Z těchto důvodů
jsme proti takovým stavebním záměrům, jako jsou nové obytné domy v Milínské a Klapálkově ulici, mrakodrapy
Prague Eye Towers, mrakodrap na Litochlebském náměstí, obytný soubor Výstavní, zástavba Roztyl, multifunkční
centrum na Opatově apod.

• PODPORA PODNIKATELŮ
V letech 2008 – 2010 se Strana zelených podílela na vytvoření podnikatelského portálu a katalogu služeb a pod-
nikatelů v Praze 11, za což městská část získala několik ocenění (např. v soutěži Město pro byznys). V současné
době tento projekt bohužel stagnuje. Rádi bychom tuto situaci změnili a spolupráci a podporu živnostníků a firem
v Praze 11 znovu oživili.

• SKUTEČNÝ CENTRÁLNÍ PARK
Zasadíme se o zkultivování centrálního parku (mezi stanicemi metra Opatov – Háje) tak, aby se stal skutečným
parkem přírodního rázu a nebyl jen pásem trávy mezi panelovými bloky.

• MÍSTNÍ OBYVATELÉ NA PRVNÍM MÍSTĚ
Chceme z Prahy 11 udělat moderní, zelenou městskou část, která bude příkladem toho, že i největší sídliště
ve střední Evropě může být ohleduplné k životnímu prostředí a příjemné pro život. Nové záměry chceme posuzovat
především z hlediska místních obyvatel. Chceme Jižnímu Městu vtisknout novou tvář.

ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

• ZELENÉ STŘECHY PRO PŘÍZNIVÉ MIKROKLIMA
Zavedeme grantový systém, který podpoří a motivuje bytová družstva, sdružení vlastníků i soukromé osoby
k ozelenění svých střech či fasád domů.
Zelené střechy ochlazují a zvlhčují vzduch, mírní výkyvy teplot, zachycují prach, tlumí hluk, jsou výrazným estetic-
kým prvkem a v neposlední řadě zadržují dešťovou vodu. V ozelenění střech Jižního Města je potenciál několika
set tisíců metrů čtverečních nové zeleně namísto asfaltu.

• KVALITNÍ ZELEŇ MÍSTO ŠPATNĚ SEKANÉ TRÁVY
Na vhodných místech podpoříme výsadbu křovin a stromů namísto současné travnaté plochy. Křoviny a stromy
lépe zadržují vodu v krajině, tlumí hluk, v letních vedrech poskytují stín a přispívají tak k příznivějšímu mikroklimatu.

• PODPORA KOMUNITNÍHO KOMPOSTOVÁNÍ
Bioodpad by neměl končit bez užitku. Zasadíme se o umístění kontejnerů na bioodpad do vhodných lokalit,
kde nebudou obtěžovat a současně budou dobře dostupné. Kompost mohou následně využít jak zahrádkáři,
tak městská část.



• LEPŠÍ TŘÍDĚNÍ ODPADU
Pokusíme se nastavit takové podmínky, aby třídění odpadu v Praze 11 bylo co nejefektivnější. Ve spolupráci
s magistrátem bychom rádi rozšířili třídění odpadu i na hliník a další kovový odpad. Odpadkové koše v parcích
chceme doplnit o koše na plasty a papír.
Zajistíme časté vyvážení kontejnerů tak, aby v jejich okolí nevznikal nepořádek, který odrazuje od jejich využívání.

• ROZŠIŘOVÁNÍ ZELENÝCH PLOCH
Veřejná zeleň je jednou z největších předností Jižního Města. Velký potenciál skrývá například ozeleňování
vnitrobloků. Chceme umožnit koordinovanou výsadbu zeleně veřejností a její podporu, patronaci a supervizi.
Zabráníme mnohdy zbytečnému kácení stromů a křovin a budeme důsledně posuzovat veškeré zásahy do zele-
ných ploch.

• PODPORA EKOLOGICKÉ VÝSTAVBY
Čím více se sídliště prolíná s okolní přírodou, tím příjemnější trávení volného času může nabídnout lidem, kteří
v něm žijí. Na území Trojmezí chceme vybudovat alternativní kulturní centrum, vystavěné výhradně s použitím
ekologických stavebních technik.

• PSÍ HŘIŠTĚ
Rádi bychom napravili současnou absenci psích hřišť. Pes je živý tvor a musí mít možnost pohybu i bez vodítka.
I přes velký počet psů na Jižním Městě zde dosud nemáme žádné veřejné psí hřiště.

ŠKOLSTVÍ A SOCIÁLNÍ POLITIKA

• OMEZENÍ HAZARDU
Herny bez jasného nastavení pravidel a řádného dohledu vytvářejí podhoubí kriminality, zejména ve spojitosti
s drobnými krádežemi. Přestaneme povolovat nové zřizování heren a výherních automatů a zasadíme se o jejich
postupné rušení. Nastavíme takové podmínky, aby stávající herny neobtěžovaly obyvatele, a budeme důsledně
vyžadovat jejich dodržování.

• DOSTATEK MÍST V MATEŘSKÝCH ŠKOLÁCH
Dohlédneme, aby se neopakovala situace s nedostatkem míst v mateřských školách a aby každé dítě z Prahy 11
mělo v mateřské škole své místo. Zajistíme, aby se tato špatná situace následně nepřenesla do základních škol.

• PROJEKT RODINA
Znovu nastartujeme projekt na podporu rodičů, kteří se po rodičovské dovolené vracejí na trh práce. Tento
projekt vytvořili zastupitelé Strany zelených a Praha 11 jej realizovala v roce 2009. Program byl financován z fondů
EU a nabízel rodičům bezplatné vzdělávání a poradenství v různých oblastech. Současná radnice na tuto podporu
zcela rezignovala.



• PODPORA KLUBU VOZÍČKÁŘŮ PETÝRKOVA
Navážeme bližší spolupráci s Klubem vozíčkářů v Petýrkově ulici. V současné době platí postižení spoluobčané
120,- Kč na hodinu za asistenci, bez které se v drtivé většině neobejdou. Chceme, aby tato cena nepřesahovala
100,- Kč na hodinu, a docílíme toho přímou dotací pro zřizovatele asistenčních služeb. Rádi bychom, aby se do
Petýrkovy ulice vrátil rehabilitační lékař, a v tomto směru zahájíme jednání s lékaři a Klubem vozíčkářů.

• DŮSTOJNÉ STÁŘÍ
Vyvineme maximální úsilí pro to, aby lidé mohli prožít důstojné a aktivní stáří v jim známém prostředí. Podpoříme
je ve spolupráci s neziskovými organizacemi a dalšími poskytovateli sociálních služeb. Budeme podporovat
aktivity a programy pro seniory.

• REKONSTRUKCE ZÁKLADNÍCH ŠKOL
Chceme dokončit rekonstrukce základních škol a začít renovovat školy, které rekonstrukcí prošly již před mnoha
lety (např. ZŠ Ke Kateřinkám). Zasadíme se o dostavbu MŠ a ZŠ Chodov, jejíž nutnost doposud všechny radnice
ignorovaly. Na tyto rekonstrukce chceme využít dotace z fondů EU.

• SYSTEMATICKÁ PODPORA MIMOŠKOLNÍCH AKTIVIT
Zavedeme nové finanční podpory pro základní školy, které budou přímo určeny na sportovní, výtvarné a kulturní
kroužky pro děti.

KULTURA, SPORT A VOLNÝ ČAS

• OBNOVA KULTURY V PRAZE 11
Současná radnice dostatečně nepodporuje kulturu v Praze 11 a její rozvoj. Chceme opět začít dostatečně finan-
covat Kulturní Jižní Město o.p.s. a umožnit tak Kulturnímu centru Zahrada i Chodovské tvrzi nabízet kvalitní,
kulturně bohatý program, jako tomu bylo dříve.

• KULTURA DO ULIC
Zasadíme se o oživení veřejného prostoru pořádáním open air akcí pro veřejnost. Budeme stavět na úspěšnému
projektu Street for Art, který byl radnicí značně omezen. Obnovíme malování podchodů a rozšíříme tuto akci
na další betonové plochy.

• PODPORA NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ V PRAZE 11
Reálné potřeby místních komunit znají vždy nejlépe ti, kteří v dané lokalitě žijí. Budeme aktivně kontaktovat
místní občanská sdružení a naslouchat jejich potřebám.

Nabídneme neobývané či jinak neužívané prostory ve vlastnictví MČ Praha 11 k využití občanským sdružením.

Budeme spolupracovat s mateřskými centry, centry sociální péče a nízkoprahovými kluby a podpoříme jejich
činnost, stejně jako další aktivity občanské společnosti.

Pro občanská sdružení vytvoříme víceletý plán podpory a zprůhledníme grantový systém městské části.
Udělování grantů, jejich výběr a zdůvodnění budou veřejné.



• FARMÁŘSKÉ TRHY DO SÍDLIŠŤ
Rádi bychom rozšířili konání farmářských trhů přímo do nitra sídlišť (např. Jírovcovo náměstí, Pošepného náměstí
apod.). Současně jsme pro důslednou kontrolu prodejců, aby farmářské trhy naplňovaly svůj původní účel
a nestaly se jen místem pro překupníky potravin a dalšího zboží.

• SPORT PRO VŠECHNY
Budeme pokračovat v podpoře sportovních aktivit, údržbě a rozvoji sportovišť přímo vyhrazenými finančním
prostředky a granty.

DOPRAVA

• NOVÉ CYKLOSTEZKY A VEŘEJNÁ PŮJČOVNA KOL
Rozšíříme síť cyklotras a cyklostezek tak, aby se kolo stalo reálnou alternativou k automobilové dopravě.
Vytvoříme systém půjčoven kol, který úspěšně funguje v mnoha evropských městech. Tato stání pro kola chceme
umístit uvnitř sídlišť, na stanicích metra a vytipovaných zastávkách MHD.

• NAVÝŠENÍ KAPACIT VEŘEJNÝCH PARKOVIŠŤ
Na okrajích sídlišť navýšíme jednoduchou a levnou jednopatrovou nástavbou ( jako je tomu např. u vysoko-
školských kolejí v ulici K Verneráku) počet parkovacích míst. Zajistíme častější policejní kontroly v těchto oblastech.
Tato parkovací místa chceme pro občany zdarma.

• PARKOVACÍ ZÓNY
Parkovací místa na sídlištích jsou primárně určena pro vozidla jejich obyvatel, nikoli jako parkoviště pro vozidla
zaměstnanců okolních administrativních zón. Podpoříme zavedení parkovacích zón uvnitř sídlišť.

• MHD V PRAZE 11
Důsledně budeme bránit omezování linek a prodlužování intervalů, které čím dál častěji zavádí Dopravní podnik
i mimo období letních prázdnin. Prověříme možnost zřízení okružní autobusové linky na Jižním Městě.


