
PROGRAM TOP 09 PRAHA 13

Představujeme vám program TOP 09 Praha 13 “DESATERO pro lepší Prahu 13”. Do 
programu jsme zahrnuli řadu podnětů, které jste nám sdělili během osobních setkání v 
Centrálním parku a které nám píšete na sociální sítě a posíláte emailem. 

Toto jsou naše priority:

Otevřeme radnici občanům. Jsme pro širší zapojení občanů a jejich aktivní účast na 
schůzích zastupitelstva. Hospodaření městské části bude účelné a transparentní.

Obecní pozemky nebudeme prodávat developerům. Zachováme a rozšíříme plochy 
zeleně a zabráníme snahám o rušení stávajících parkovacích ploch ve prospěch 
developerské výstavby.

Podpoříme výstavbu obecních a družstevních bytů na pozemcích města. Chceme 
tak zajistit dostupné bydlení pro obyvatele Prahy 13.

Bezpečnost obyvatel Prahy 13 vnímáme jako zásadní téma. Budeme požadovat 
nulovou toleranci městských strážníků k narušování veřejného pořádku 
problémovými osobami, zejména v okolí škol a stanic metra.

Jednotlivé kapitoly našeho programu:

1.  Otevřená radnice

- Otevřeme radnici tak, aby sloužila především občanům.

- Názory občanů jsou pro nás velmi důležité. Budeme se občanů ptát na jejich 
spokojenost s přístupem úředníků.

- Stanovíme začátky jednání zastupitelstva nově tak, aby se jednání mohlo zúčastnit více 
občanů.

- Na stránkách městské části budou zveřejňovány materiály přijaté radou.

- Jednání výborů zastupitelstva a komisí rady budou přístupná pro veřejnost.

- Budeme dbát na objektivní zpravodajství časopisu STOP.

- Chceme, aby se Městská část Praha 13 stala součástí konceptu „Chytré město“ s plnou 
možností využívání nejmodernějších digitálních, informačních a komunikačních 
technologií.



2. Dostupné bydlení, územní rozvoj

- Podpoříme výstavbu dostupného družstevního bydlení. 

- Chceme na Praze 13 dostupné bydlení pro mladé, rodiny s dětmi, seniory, učitele, 
strážníky, zdravotníky.

- Nedovolíme zahušťování sídlišťních vnitrobloků a nekoncepční zástavbu v rozvojových 
plochách.

- Nedovolíme rušení funkčních ploch zeleně a stávajících parkovišť.

- Na Slunečním náměstí podpoříme vznik nového parku a základní umělecké školy. 
Současně zachováme stávající parkoviště na obecním pozemku.

- Prosadíme, aby městská část začala žádat od developerů příspěvky na veřejné 
vybavení a infrastrukturu. Veškeré stavební záměry musí být včas představeny 
veřejnosti.

- Budeme dále připomínkovat návrh nového územního plánu v zájmu občanů.

3. Doprava a parkování

- Podpoříme výstavbu družstevních parkovacích objektů na pozemcích města. Obyvatelé 
Prahy 13 tak budou moci výhodněji pořídit garážové stání. První projekt máme 
připraven na Velké Ohradě.

- Chceme propojení parkovacích systémů jednotlivých městských částí.

- Podporujeme výstavbu P+R parkovišť pro mimopražské řidiče, aby neparkovali v ulicích 
Prahy 13. Prosadili jsme s koalicí na Magistrátu výstavbu parkovacího domu v 
Petržílkově ulici.

- Zbavíme Prahu 13 autovraků.

- Zavedeme parkovací zóny pro sdílená kola a elektrokoloběžky.

- Podpoříme vybudování nabíjecích elektrostanic v celé městské části.

- Budeme dále sledovat vývoj kolem projektu Radlické radiály a budeme trvat na jejím 
zakrytí v úseku Bucharovy ulice. Také na základě našich připomínek k původnímu 
projektu byla vypracována studie proveditelnosti se zakrytím radiály.

4. Sociální oblast

- Podpoříme široké spektrum sociálních služeb pro obyvatele Prahy 13.

- Zajistíme dotace a užší spolupráci s neziskovými organizacemi za účelem zvýšení 
kvality života seniorů a hendikepovaných.



- Zasadíme se o rozšíření asistenčních služeb pro seniory a hendikepované.

- Budeme rozvíjet pomoc seniorům a zdravotně znevýhodněným obyvatelům v jejich 
domácím prostředí.

- Zřídíme zelenou linku osobního průvodce pro potřebné osoby.

- Budeme dohlížet na odpovídající péči soukromých lékařských a zdravotnických 
zařízení.

- Zasadíme se o rozvoj infrastruktury sociálních zařízení.

- Budeme propagovat  a podporovat prorodinné aktivity. Posílíme mezigenerační 
soudržnost podporou aktivit společných pro více generací.

- Zabezpečíme rozvoj sportovních a volnočasových aktivit pro seniory, jako je nordic 
walking a organizování výletů.

- Budeme podporovat bezbariérové úpravy veřejných prostranství.

5. Veřejný prostor a životní prostředí

- Zasadíme se o celkové zlepšení kvality veřejného prostoru na Praze 13.

- Chceme více veřejné zeleně, stromořadí, záhonů s trvalkami, zelené střechy a fasády.

- K ochlazování města v době veder instalujeme vodní prvky, pítka, mlžítka a zavedeme 
další opatření - omezené sekání trávy v pruzích a vhodnou náhradu asfaltových a 
betonových ploch všude tam, kde je to možné.

- V rámci bytové výstavby na Praze 13 budeme požadovat rozšíření zeleně, parků a 
zelené střechy.

- Budeme monitorovat pravidelný svoz tříděného odpadu a řešit případné nedostatky s 
odpovědnými institucemi.

- Chceme lepší úklid veřejných prostor, zejména Centrálního parku. 

- Zmapujeme problémová místa – chybějící přechody pro chodce, veřejné osvětlení, 
chodníky a zasadíme se o nápravu.

- Zřídíme malé granty pro místní iniciativy na zvelebení veřejného prostoru.

6. Majetek a bytová politika

- Sestavíme přehled majetku a závazků městské části.

- Podpoříme výstavbu dostupného družstevního bydlení na pozemcích města.

- Nájemné v obecních bytech udržíme v dostupné výši.



- Obecní pozemky nebudeme prodávat developerům.

- U developerských projektů prosadíme, aby městská část začala žádat od developerů 
příspěvky na veřejné vybavení a infrastrukturu.

- Na objektech v majetku městské části budeme z důvodu úspor za energie instalovat 
fotovoltaické systémy všude tam, kde to podmínky dovolí.

- Zrevidujeme činnost správcovských firem.

7. Účelné hospodaření a finance

1. Hospodaření městské části bude účelné a transparentní.

2. Zasadíme se o vyrovnané hospodaření bez skrytých dluhů.

3. S veřejnými prostředky budeme nakládat odpovědně a s péčí řádného hospodáře.

4. Chceme hospodárnější chod radnice a organizací zřízených městskou částí, a to 
úsporu v řádu až několika desítek milionů Kč.

5. Chceme participativní rozpočet (část).

6. Zasadíme se o maximální transparentnost všech výběrových řízení.

7. Školství
    
- Chceme co největší a nejkvalitnější spektrum mateřských a základních škol.

- Podporujeme výstavbu základní umělecké školy na Slunečním náměstí.

- Podpoříme výstavbu sportovní střední školy v Praze 13.

- Zasadíme se o zlepšování podmínek pro kvalitní práci pedagogů a ředitelů ve školách.

- Chceme zvýšit jazykovou gramotnost žáků i pedagogů.

- Chceme bezpečné školy bez sociálně patologických jevů.

- Podpoříme zavádění IT technologií v oblasti školství.

8. Bezpečnost
     
- Budeme požadovat nulovou toleranci městských strážníků k narušování veřejného 

pořádku problémovými osobami, zejména v okolí škol a stanic metra.

- Chceme více městských strážníků v ulicích.

- Zajistíme lepší kamerový systém v problémových lokalitách.



- Rozšíříme veřejné osvětlení na potřebná místa.

- Podpoříme dobrovolné hasiče.

9.  Sport, kultura a volný čas
     
- Podpoříme volnočasové aktivity mládeže, sportovní a tvůrčí umělecké aktivity a místní 

sportovní kluby.

- Zajistíme pravidelnou údržbu a rozvoj ploch pro sportovní a volnočasové vyžití.

- Zajistíme pestřejší program pro širší veřejnost s podporou městské části prostřednictvím 
organizování uměleckých soutěží, výstav či festivalů.

- Zřídíme družiny podporující aktivní způsob trávení volného času zejména pro děti z 
neúplných rodin.

Další informace na webu:  www.top09praha13.cz
  
Facebook:    www.facebook.com/TOP09Praha13

                     www.facebook.com/praha13napady
                  
Napište nám email na:     praha13@pha.top09.cz
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