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 Milí voliči, 
  
 
na podzim 2010 jste dali svůj hlas nám a našemu programu. Po volbách 2010 jsme 
vstoupili do koalice s Občanskou demokratickou iniciativou a s Občanskou koalicí 
Prahy 13, abychom náš program mohli uvádět v realitu. Každá koalice sebou nese 
jisté kompromisy, ale věříme, že v našem případě byly minimální. 
Náš lídr Aleš Mareček se stal místostarostou, který má v gesci oblast sociální, 
dopravy a životního prostředí. Tedy oblasti pro nás sociální demokraty stěžejní.I 
tento fakt se odrazil na plnění našich priorit. 
  
 

V připojeném dokumentu se prosím seznamte s tím, že my své sliby plníme. 
 
Vaši zastupitelé: 
Aleš Mareček 

Lucie Lerch  
Eva Montgomeryová  
Jiří Neckář  
Jaromír Vacek  
 

 

Praha 13 – Město pro moderní a šťastný 
život 

(aktualizace k 24.9.2014) 
 

Sociální pomoc 
Školství  
Zdravotnictví 
Doprava 
Kultura, sport 
Bezpečnost  
Bydlení 
Pořádek 
Protidrogová prevence 
Životní prostředí 
Veřejná správa 
Veřejné zakázky 
Územní plánování 
 
Plnění našich priorit najdete na následujících stránkách 
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Sociální pomoc  
 
• finančně podpořit činnost neziskových organizací a 
sdružení 
§ MČ finančně podporuje celou řadu organizací, které poskytují 
sociální a doprovodné služby, např. Domov sv. K. Boromejského (4 
zdravotní lůžka), Farní charita Stodůlky–Charitní ošetřovatelská 
služba; Diakonie ČCE – středisko v Praze 5–Stodůlkách 
(podporováno 5 sociálních služeb), Proxima Sociále, o.s. (terénní 
program a nízkoprahový klub JednaTrojka). Dále jsou v rámci 
grantového řízení podporovány další služby (v roce 2011 bylo 
podpořeno celkem 35 projektů v souhrnné výši 570 tisíc Kč, pro rok 
2012 bylo do grantového řízení pro sociální oblast vyčleněno 530 tisíc 
Kč, v roce 2013 to již bylo celkových 900 tisíc Kč, v roce 2014 bylo 
zatím vyčleněno 767 200 Kč.). 
 
• propojit ústavní a domácí péči 
§ MČ finančně podporuje služby, které přispívají k podpoře 
klientů a rodin, zůstat v přirozeném prostředí (pečovatelská služba, 
aktivizační programy Střediska sociálních služeb, osobní asistence, 
Charitní ošetřovatelská služba apod.) 
§ MČ finančně podporuje služby zaměřené na sanaci rodin a 
jejich sociální aktivizaci (Dům tří přání) ; 
 
• ve spolupráci s neziskovými organizacemi zřídit cenově 
dostupné jídelny pro důchodce a sociálně slabší 
spoluobčany 
§ MČ finančně podporuje prostřednictvím Střediska sociálních 
služeb Prahy 13 provoz jídelny a rozvoz jídel klientům; 
§ ZMČ schválilo záměr renovace jídelny ve Středisku sociálních 
služeb 
 
Finančně podporujeme rozšíření nabídky aktivit pro seniory - stavba 
petanqového hřiště, zřízení nové počítačové učebny, koupě nových 
fitness prvků, nabídka plavání,  zřízení dalších klubů  pro seniory atd. 
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Školství  
 
• zvýšit počet škol, mateřských školek a jeslí, aby byl 
dostatek míst pro děti všech rezidentů Prahy 13 
§ Byla rozšířena kapacita školky v bývalém DDM Praha 13; 
§ Od září 2013 byla nově otevřena mateřská škola v Husníkově 
ulici. Její kapacita je 75 míst; 
§ na území městské části také již existují či vznikají různé 
soukromé školky či školky speciálního zaměření např. anglická školka 
či Montessori 
 
Každý obyvatel Prahy 13 má možnost umístit své dítě v předškolském 
zařízení.  
 
• provádět výběrová řízení na funkce ředitelů škol a 
veřejně projednávat výroční zprávy jednotlivých škol a 
dalších vzdělávacích institucí 
▪   Vyšší flexibilitu zajišťuje již aktualizace zákona 561/200, která 
umožňuje vypsat po šesti letech ředitele ve funkci na jeho místo nové 
výběrové řízení. Na návrh vedoucího odboru školství je buď ředitel ve 
funkci potvrzen nebo je vyhlášeno nové výběrové řízení; 
§ Výroční zprávy jsou projednávány na školských radách, kde 
jsou volení zástupci rodičů a na rodičovských sdruženích;   
§ Výroční zprávy jsou povinně  zveřejňovány na internetu; 
 
 • podpořit možnost otevření dalších škol pro vyšší 
vzdělávání 
§ Možnosti pro vyšší vzdělávání jsou otevřeny (zřizovatel je 
MHMP či soukromé školy). V dnešní době je nedostatek žáků na 
středním stupni vzdělávání, a není tedy momentálně potřeba tento 
stupeň vzdělávání příliš rozšiřovat ( na území MČ se nacházejí jak 
školy střední, tak i školy vysoké). Je to otázka spíše budoucnosti, kdy 
dnešní děti z mateřských škol dospějí do středoškolského věku; 
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Zdravotnictví  
 
• ponechat majetek sloužící k poskytování zdravotní péče 
ve vlastnictví MČ Praha 13 
§ V roce 2012 začalo zateplování a oprava včetně technické 
infrastruktury všech tří poliklinik - Hostinského, Jánského, Lípa. V 
roce 2013  bylo ukončeno zateplování polikliniky Lípa, u ostatních 
práce stále pokračují. Polikliniky zůstanou ve vlastnictví MČ; 
 
• podpořit rozvoj dostupných sociálních služeb a 
ošetřovatelských lůžek 
§ MČ Praha 13 má nasmlouvána 4 zdravotnická (tzv. LDN) lůžka 
v Domově sv. K. Boromejského); 
 
• získat granty pro místně nedostatkové nebo nedostupné 
zdravotní služby 
§ MČ Praha 13 nemá přímo zřízený grantový program určený na 
podporu zdravotnických služeb. Z rozpočtu OSPZ je dlouhodobě 
poskytován příspěvek Farní charitě (Charitní ošetřovatelská služba) a 
Domovu sv. K. Boromejského (zde jsou nasmlouvána 4 ošetřovatelská, 
tzv. LDN lůžka); 
 
 

Na území MČ bylo nově zřízeno výjezdové stanoviště Zdravotnické 
záchranné služby hlavního města Prahy s finančním přispěním městské 
části. 
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Doprava  
 
• zvýšit počet levných parkovacích míst (hromadné 
velkokapacitní garáže a hlídaná parkoviště) 
§ Byly vybudována nové parkovací rampy na Velké Ohradě; 
§ Budou vybudovány nová parkovací stání v ulici Bellušova cca 
60 a cca 18 Zázvorkova; 
§ Byla zadána studie na využití dalších parkovacích zálivů cca 
100 nových parkovacích míst; 
§ Prověřují se další možnosti např. ul Červeňanského (kde měl 
zřídit parkovací místa magistrát; 
 
 
 
• v předstihu řešit dopravní situaci po výstavbě 
Západního města – posílit autobusovou dopravu na území 
MČ Praha 13 a upravit časový režim v metru B 
§ Provoz metra byl v rámci úspor omezen především u 
prodlouženého nočního provozu, ve špičkách pracovního dne jsou 
intervaly v současné době dostatečné, s hlavním městem budeme o 
případných změnách provozních parametrů jednat průběžně 
s ohledem na rozvoj území a možnými stoupajícími nároky na 
navýšení dopravní kapacity;  
§ Bylo vyjednáno zřízení nové linky č. 168, která dopravně 
začlenila i staré Stodůlky. Kromě přímého spojení této oblasti 
s metrem zajišťuje tato linka i přímé spojení s nemocnicí Motol a 
nemocnicí Na Homolce. Doprava je zajišťována nízkopodlažními 
minibusy; 
§ Při projednávání změn v provozu hromadné dopravy ve 4. 
čtvrtletí 2011 prosadila Praha 13 zavedení nové autobusové linky č. 
214, která doplňuje a posiluje linku č. 225;  
§ Nově byla zavedena školní linka číslo 566 na trase Řeporyjské 
náměstí – Ovčí hájek (v provozu v ranní i odpolední špičce 
pracovního dne); 
§  „uhájili“jsme zrušení některých tradičních tras. Jde především 
o linku č. 179 zajišťující spojení s letištěm nebo linku č. 137, která 
zajišťuje přímé povrchové spojení mezi Stodůlkami a Prahou 5, po 
zrušení původní linky č. 130. Na lince č. 137 byl navíc zaveden do 
Stodůlek celotýdenní provoz; 
§ Byla znovu zavedena autobusová linka H 2, pro osoby se 
sníženou schopností pohybu a orientace. Linka spojuje Prahu 13 
s centrem a je obsluhována nízkopodlažními vozidly;  
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§ místostarosta pro dopravu usiluje o zachování linky 174 v celé 
její délce i po otevření nových stanic metra A. Dokonce po 
zprovoznění tunelu Blanka by linka 174 mohla být prodloužena a 
zajistit tak spojení s Prahou 8 nebo 9  
 
• podpořit nezpoplatnění Pražského okruhu (možný 
dopad na dopravní situaci v MČ Praha 13) 
§ nepodařilo se, okruh byl ministerstvem dopravy začleněn mezi 
zpoplatněné komunikace; 
§ byla otevřena Jinočanská  spojka;  
 

Dále se pracuje na zklidnění a vyšší bezpečnosti dopravy 
drobnými úpravami 
§ Dokončení změn dopravního značení na základě auditu 
dopravního značení; 
§ Byly vymezeny zóny s dopravním omezením (zóna s nejvyšší 
povolenou rychlostí 30 km/hod); 
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Kultura, sport  
 
• rozšířit činnost stávajících lokálních kulturních zařízení 
§ MČ podporuje činnost KD Mlejn každoročním grantem ze 
svého rozpočtu; 
§ MČ podporuje finančně různé kulturní a vzdělávací akce jako 
Ekoslunovrat, hudební soutěž Doremifa;  
§ V kulturním domě Mlejn a Spolkovém domě organizují různé 
organizace, školky, školy svoje kulturní představení či akce za 
zvýhodněných podmínek; 
§ DDM Praha 13 byl přestěhován do větších a opravených 
prostor (bývalá ZŠ Chlupova), může tedy nabízet větší spektrum 
kroužků a činností; 
§ V atriu radnice se pravidelně konají nejrůznější výstavy či 
koncerty; 
 
• vybudovat cyklistické stezky vedoucí zelenou páteří MČ 
Praha 13 a prodloužit je do Prokopského údolí a 
Středočeského kraje 
§ Probíhají jednání s majiteli pozemků pro propojení Centrálního 
parku a Prokopského údolí; 
§ Probíhá jednání ohledně čerpání peněz z EU na cyklostezky 
(žadatel musí být MHMP); 
§ Byly provedeny drobné opravy trasy do Prokopského údolí, tak 
aby byla sjízdná do doby, než budou vyřešeny majetkové vztahy; 
§ Probíhá údržba okruhu „Za prací a zábavou“ v MČ Praha 13, 
cyklookruh je napojen na cyklotrasy Středočeského kraje: trasa Řepy–
Hlubočepy a Stodůlky–Karlštejn; 
§ Probíhají propagační akce na cyklotrasách např. Jarní 
otevírání Greenways Praha–Vídeň (duben 2012), Butovický rohlík, 
Pražské cyklozvonění (září 2012); 
 
• podpořit sportovní vyžití mládeže v zařízeních zřízených 
či spravovaných MČ Praha 13 
§ Ve školách jsou za zvýhodněných podmínek pronajímány 
prostory subjektům zabývajícím se volným časem dětí; 
§ Ve školách jsou opravována a budována hřiště s moderními 
povrchy, která pak využívají i místní sportovní oddíly( např. 
rekonstrukce atletického areálu v ZŠ Brdičkova, rekonstrukce areálu 
na minikopanou ZŠ Jánského) ; 
§ MČ má grantové schéma pro podporu sportování mládeže 
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§ MČ podporuje (z odvodu výherních hracích přístrojů)  sport 
mládeže také prostřednictvím příspěvků pro neziskové organizace 
zabývající se sportovní činností mládeže např. pro TJ Sokol Stodůlky, 
SK Motorlet, HC Kert Park Praha, SK Hala Lužiny; 
 
• zahájit výstavbu krytého plaveckého bazénu pro 
veřejnost 
§ Bylo vydáno územní rozhodnutí. Vzhledem k poměrně vysokým 
provozním nákladům se hledá soukromý investor; 
 
• dokončit záměr na dobudování areálu pro míčové hry 
§ Bylo vydáno rozhodnutí o umístění stavby. Stejně jako u bazénu 
pro veřejnost se kvůli vysokým provozním nákladům hledá soukromý 
investor;  
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Bezpečnost  
 
• razantně snížit kriminalitu sociálně nepřizpůsobivých 
občanů 
§ V roce 2012 vznikl na Praze 13 terénní program pro 
bezdomovce a Mobilní sociální služba (obojí provozuje NADĚJE). 
V tomto roce program pokračuje, služby je také v provozu; 
§ Byl navýšen počet městských strážníků; 
 
• instalovat a náležitě zabezpečit městský kamerový 
systém na kritických místech, zejména u škol a ve 
vnitroblocích 
§ Na školách a školkách je školní kamerový systém funkční; 
§ ZMČ 11.9.2013 schválilo odůvodněním veřejné zakázky na 
rozšíření kamerového systému v městské části v rámci projektu 
„Bezpečné město Praha 13“. Záměr počítá s rozmístěním 59 otočných 
kamer na exponovaných místech městské části a s jejich připojením 
k městskému kamerovému systému. magistrát souhlasí s připojením 
dohledového systému do celopražského kamerového systému. Nyní 
probíhají jednání o úhradě nákladů na provozování sytému s MHMP; 
  
• zvýšit počet městských strážníků i republikových 
policistů v ulicích Prahy 13, aby byla zajištěna bezpečnost 
občanů nejen ve dne, ale také ve večerních hodinách 
§ Počet městských strážníků byl navýšen o 8 od září 2013 
§ Byly pořízeny kamery (+ software)pro městské strážníky na 
vyhledávání odcizených vozidel 
 
 



 10 

Bydlení  
 
• vypracovat, vydat a zveřejnit jednoznačně formulované 
a srozumitelné podmínky bytové politiky MČ Praha 13 
§ Nyní po ukončení poslední fáze prodeje bytů, kdy je jasné, které 
nájemní byty jsou ve vlastnictví MČ,  je zpracovávána koncepce 
bytové politiky; 
  
• budovat startovací byty pro mladé rodiny a levné byty 
pro sociálně nejslabší spoluobčany z prostředků MČ 
Praha 13 (s využitím finančních prostředků z prodeje 
technologických celků) 
§ Ve vlastnictví MČ jsou již nyní byty s jasně danými pravidly pro 
nájemníky – byty zvláštního určení, byty určené pro veřejně 
prospěšnou službu(učitele, policisty…), byty pro seniory v středisku 
sociálních služeb, byty „sociální“ ; 
§ Byty, které nebyly prodány ani v poslední fázi prodeje bytových 
jednotek, jsou postupně, jak jsou uvolňovány stávajícími nájemníky, 
převáděny do kategorie bytů sociálních;  
§ Záměr stavby startovacích bytů byl odsouhlasen na ZMČ. Bylo 
vyhlášeno výběrové řízení na dodavatele stavby. Výběrové řízení 
bohužel muselo být zrušeno. Nyní jsou prověřovány další možnosti; 
§ V souvislosti s přípravou výstavby startovacích bytů jsou 
formulovány jasná pravidla, jak tyto byty budou přidělovány; 
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Pořádek  
 
• zřídit stálé placené úklidové skupiny pro úklid 
veřejných prostranství a dát možnost nezaměstnaným 
občanům také se zapojit do této činnosti 
§ Jsou zřízeny úklidové skupiny, které fungují v rámci komplexní 
péče o zeleň, tj. pod správcovskými firmami – kontroly provádí 
kompetentní pracovníci OŽP; 
§ Další skupina jsou nezaměstnaní, kteří pracují přímo pod OŽP 
v rámci veřejné služby – kontroly provádí kompetentní pracovník 
OŽP; 
§ Je zajišťována koordinace mezi úklidovými skupinami TSK a 
OŽP ÚMČ Praha 13 – kontroly provádí kompetentní pracovníci OŽP 
a TSK; 
§ Úklid je posílen další službou – tj. odvoz velkoobjemových 
odpadů z černých skládek – kontroly zajišťuje též kompetentní 
pracovník OŽP. 
§ Je zajištěna koordinace úklidu sněhu z pěších komunikací vč. 
jarního úklidu nepotřebného posypu v rámci ÚMČ Praha 13 (OŽP + 
OMBAI + DOP) a TSK; 
§ mimořádný úklid ploch zeleně je zajišťován často i bez ohledu 
na vlastnické vztahy, tak aby byl vylepšen vzhled obce (úklid probíhá 
na jaře a na podzim); 
§ Je operativně reagováno na připomínky zastupitelů i občanů a 
v rámci jednotlivých kompetencí pracovníků úřadu jsou podněty 
neodkladně řešeny. 
 
• zajistit kontrolu úklidu 
§ Kontrola probíhá v rámci práce úklidových skupin; 
§ Probíhají pravidelné kontroly pracovníků OŽP a DOP v terénu 
– pokud je zjištěn drobný nepořádek či černá skládka většího rozsahu, 
je vlastník pozemku vyzván k nápravě; 
§ Je promtně reagováno na oznámení občanů. 
§ Byla zajištěna komplexní informace k péči o zeleň i úklidy na 
web MČ Praha 13, vč. mapové dokumentace; 
§ Je posílena spolupráce úřadu s policií tak, aby byla zajištěna 
přísnější kontrola občanů, zda dodržují čistotu a pořádek (úklid psích 
exkrementů, drobné odpady na hřištích a v parcích); 
 
• důsledně kontrolovat „pejskaře“, aby dbali na úklid 
psích exkrementů 
§ Městská policie byla vyzvána k větší pozornosti vůči pejskařům; 
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§ Na pejskaře je pravidelně apelováno prostřednictvím, jak 
místního (STOP), tak i celostátního tisku (např. MF Dnes) ; 
 
• vymezit „venčicí plochy“ pro psy 
§ Vyhlášku s vymezením konkrétních ploch vydává hl. m. Praha, 
MČ místa ve svém katastrálním území navrhuje( k čemuž je 
připravena) ; 
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Protidrogová prevence  
 
• výrazně omezit počet heren, výherních automatů a non-
stop barů 
§ Každoročně je počet heren snižován (na návrh MČ vyhláškou 
MHMP), aktuálně je počet povolených míst 11 ; 
§ Novou vyhláškou (účinnost od 4.10.2013) byl značně omezena 
možnost reklamy, metodiku vydává MHMP ; 
§ Problémem jsou videoloterijní terminály, které povolovalo MF. 
Tyto terminály často nejsou umístěny v souladu s vyhláškou  MHMP 
by měly být postupně odstraněny (pořadí v jakém v prověřování 
postupuje MF nelze ovlivnit);  
  
• zahájit resocializaci mládeže, eliminovat ohniska, kde 
vznikají gangy 
§ Vedle podpory mládežnického sportu, MČ finančně podporuje 
jeden nízkoprahový klub a terénní práci s mládeží a uživateli 
návykových látek. 
§ MČ Praha 13 přispívá základním školám na oblast prevence 
rizikového chování v roce 2013 souhrnnou částkou 200.000,- Kč; 
 
  
• podporovat neziskový sektor v práci s dospívající 
mládeží  
• MČ Praha 13 podporuje tyto služby: Proxima Sociále, o.s. – 
terénní program a nízkoprahový klub JednaTrojka; 
• V roce 2011- 2013 byly v grantovém řízení podpořeny i 
organizace zabývající se sociální prací s mládeží (např. Lata – 
Programy pro ohroženou mládež, občanské sdružení; Středisko 
prevence a léčby drogových závislostí – DROP IN, o.p.s.) ;   
• Z dotace HMP určené na protidrogovou politiku je pravidelně 
podporován terénní program Sananim, o.s. zaměřený na intravenózní 
uživatele návykových látek;   
 
• prohloubit spolupráci zahraničních komunit s 
většinovou společností 
§ Od roku 2010 realizuje MČ Praha 13 projekt Integrace cizinců 
v MČ Praha 13. Součástí projektu je celá řada opatření, včetně výuky 
českého jazyka pro cizince (doučování na ZŠ a MŠ, 14denní kurz na 
FZŠ Mezi Školami nebo nízkoprahový kurz pro cizince ve spolupráci 
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s Centrem pro integraci cizinců apod.). Projekt je primárně zaměřen 
na děti, je však určen i široké veřejnosti;   
 
 

 Životní prostředí  
 
• nepřipustit výstavbu objektů, které by mohly přispívat 
ke znečišťování životního prostředí Prahy 13 
§ Při posuzování projektových dokumentací předložených pro 
účely územního a následně stavebního řízení se kontroluje dodržování 
přísných kritérií pro ochranu přírody a krajiny, ochranu ovzduší a 
odpadového hospodářství; 
§ Projektové dokumentace musí být vždy předloženy i za účelem 
rekonstrukcí již stávajících objektů (tyto jsou navíc posuzovány i z 
pohledu ochrany hnízdišť rorýse obecného a netopýrů) ;   
§ Obzvláště pozorně jsou posuzovány projektové dokumentace 
pro velké stavby podléhající posuzování vlivů na životní prostředí 
podle zvláštních právních předpisu, tzv. EIA (MČ vydává stanoviska k 
prováděným zjišťovacím řízením) ; 
 
• zasadit se o snížení počtu přeletů (případně jejich 
vyloučení) nad hustě obydlenými oblastmi MČ Praha 13 
§ MČ se podařilo se vyjednat zkrácení oprav  
§ klíčovou podmínkou je úplné zastavení nočního  leteckého 
provozu (od 24:00 do 05:29)  
§ v období od 13.8.2013 do 1.9.2013 byla na Slunečním náměstí 
v provozu mobilní stanice pro monitoring hluku z provozu letadel. 
Výsledky měření s hodnotami srovnatelnými s platnými hygienickými 
limity budou k dispozici začátkem roku 2014  
§ po realizaci celé generální opravy budou pravidelné jarní a 
podzimní údržby trvat pouze tři až pět dní místo dosavadních dvou až 
tří týdnů; 
§ společnost Letiště Praha, a. s. vede letecké dopravce k 
používání modernějších a následně tišších strojů; 
§ MČ svým stanoviskem k záměru vybudování nové vzletové a 
přistávací dráhy na letišti Praha Ruzyně (tzv. paralelní dráha) 
přispěla k tomu, že souhlasné stanovisko EIA (posouzení vlivů záměru 
na životní prostředí) vydané Ministerstvem životního prostředí je 
podmíněno splněním 71 opatření- klíčovou podmínkou je úplné 
zastavení leteckého provozu na celém letišti v době od 24:00 do 05:29 
hodin po zprovoznění nové dráhy; Vyžadujeme použití systému 
monitoringu hlukové zátěže pro informování veřejnosti; 
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• rozšiřovat a propojovat udržované „zelené plochy“ tak, 
aby tvořily souvislé rekreační území 
§ Každoročně je rozšiřován rekreační potenciál jednotlivých 
lokalit pomyslné zelené páteře městské - Údolí s prameništěm 
Motolského potoka, Panská zahrada, Centrální park, který přes 
Arboretum Albrechtův vrch volně navazuje na Prokopské a Dalejské 
údolí v okolí Dalejského potoka;  
- Centrální park – dokončena Severní Alej, bylo vysazeno 62 
nových stromů a přibližně 600 keřů; 
- Panská zahrada-  nová fontána,  zrekonstruováno a rozšířeno 
dětské hřiště, založeny záhony trvalek;  
- Prameniště Prokopského potoka – revitalizace 2013 - probírky 
přehuštěných porostů okolo pramene, opravena skulptura i dno 
prameniště, budou dosazeny vlhkomilné rostliny ; 
- Údolí Motolského potoka - vedle pravidelné pěstební péče a 
potřebné údržby, proběhla obnovy porostů, které narušila vichřice 
v srpnu 2013;   
§ Jsou revitalizovány pásy izolační zeleně (za podpory z fondů 
EU) např. při ulici Jeremiášova, Píškova, Mohylova ; 
§ Pokračuje revitalizace dalších vnitrobloků. Vedle pravidelné 
údržby zeleně jsou prováděny postupné revitalizace dětských hřišť, 
sportovišť a obnovy parkových úprav;  
 
• podporovat a realizovat projekty ekologické výchovy a 
vzdělávání 
§ MČ podporuje akce a vzdělávání jak ve školách , tak i mimo ně. 
Příklady ekovýchovných akcí: 
- Divadlo Kapsa - ekodivadélko ke Dni Země 
- Informační kampaň ke Dni Země - metro Lužiny (MHMP) 
- Jarní otevírání cyklotrasy Greenways -Butovický rohlík 
- Výstava "Za pražskými  památnými stromy pěšky i na kole" 
- Výstava památných stromů Prahy                                                                            
- Výtvarná soutěž pro děti z MŠ a ZŠ k ekodivadélku ke Dni Země a 
výstava 
nejlepších obrázků  
- Pražské cyklozvonění  
- Výstava "Příběhy obyčejných stromů" - ke Dni Stromů 
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Veřejná správa 
 
• umožnit občanům účast v jednotlivých komisích a 
výborech ZMČ 

Praha 13 
§ Zákon i jednací řád výborů MČ Praha 13 účast dalších osob 
umožňuje. Výbory mají termíny plánovaných výborů vždy vyvěšeny na 
internetových stránkách úřadu;  
§ Od tohoto volebního období počínaje jsou zveřejňována 
usnesení jednotlivých výborů. Finanční výbor zveřejňuje svá usnesení 
i s krátkým komentářem kvůli dostatečné srozumitelnosti a 
informovanosti. 
§ Členy výborů jsou zástupci koalice i opozice; 
§ Jednotlivá místní  témata začala být diskutována s občany 
v rámci Agendy 21. Zodpovědný politik za Agendu 21 je náš zástupce 
př. Neckář; 
 
• obsadit redakční rady STOP, TV13 a internetových 
stránek zastupiteli všech zvolených subjektů 
§ Internetové stránky jsou tvořeny nepoliticky úředníky ve 
spolupráci s tiskovým mluvčím; 
§ V redakční radě STOPu je zástupce opozice; 
§ Ostatní redakční rady nefungují 
 
• pořádat veřejně kontrolovatelná výběrová řízení na 
vedoucí  zaměstnance společností, které zřizuje, nebo v 
nichž má většinovou 
majetkovou účast MČ Praha  
§ MČ Praha 13 má majetkovou účast pouze v jedné společnosti 
Společnosti západní město která je rozhodnutím Zastupitelstva 
městské části momentálně v likvidaci; 
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Veřejné zakázky  
 
• důsledně vyhodnocovat realizované investiční akce za 
účasti zastupitelů všech zvolených subjektů 
§ U akcí realizovaných a ukončených  z prostředků získaných 
z technologických celků a bytových jednotek v daném roce jsou 
předány všem zastupitelům písemné podklady s podrobnostmi 
k jednotlivým akcím včetně fotografických podkladů. Návrhem na 
ukončení každé takto financované akce závěrečnou zprávou vzešel z 
finančního výboru.  Výbor je veden sociálnědemokratickou 
předsedkyní a další dva členové tohoto výbory jsou také z klubu 
zastupitelů za  CSSD; 
§ U plánovaných velkých zakázek jsou ve výběrové komisi 
zástupci všech stran zvolených do zastupitelstva;  
 
• zveřejnit veřejné zakázky včetně jejich výsledků na 
internetových stránkách MČ Praha 13 
§ Nutnost  zprůhlednit praxi a podřídit zadávání veřejných 
zakázek veřejné kontrole byla natolik zřejmá, že byla zhmotněna 
v novele zákona – byly sníženy horní limity pro  zakázky malého 
rozsahu( a tudíž se zpřísnil režim jak zadávání , tak i zveřejňování 
VZ), povinně jsou zveřejňovány na profilu zadavatele veškeré  
podlimitní a nadlimitní veřejné zakázky(tj. všechny zakázky nad 1 mil 
na služby a dodávky a nad 3 mil Kč na stavební práce )a smlouvy 
v objemu nad 500 tis. Kč. Odkaz na profil zadavatele a Informační 
systém o VZ (vedený Ministerstvem pro místní rozvoj)najdete na 
webových stránkách MČ; 
 
• v případě podezření na korupci zřídit nezávislý 
kontrolní orgán za účasti zástupců občanů 
§ Takový případ nenastal; 
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Územní plánování  
 

Hlavní město začalo připravovat tzv. metropolitní plán. V rámci 
tohoto plánu byly osloveny jednotlivé MČ ke zpracování rozvahy 
svého území. Toto zpracování započalo první fází, tj zpracování 
rozvahy architektonickým atelierem K2. V rámci své práce ateliér 
uspořádal 2 setkání  s laickou veřejností a 1 s odbornou veřejnou se 
zástupci jednotlivých politických stran a uskupení. Poté proběhla 
druhá fáze, kdy tuto vizi dopracoval odborný aparát MČ např. 
v závislosti na již vydaných územních rozhodnutí atd. Zde bylo 
navrženy plochy cenné zeleně, navržena území vhodná pro použití 
regulačních plánů atd. 
Tento dokument byl předán hl.městu Praze jako zadavateli tzv. 
metropolitního plánu. Nyní bude projednávání probíhat standardním 
způsobem, tj hl. město zadá zpracování plánu zpracovateli, 
k výslednému plánu budou v dalších fázích probíhat připomínky. MČ 
bude aktivně účastnit tohoto procesu; 
 
• omezit výstavbu nových obytných i administrativních 
budov na volných 
„zelených plochách“ a výstavbu nadměrně vysokých 
budov 
 
• zachovat v územním plánu plochy určené pro 
zdravotnictví a zdravotnická zařízení 
 
• zpracovat regulační plán pro MČ Praha 13 za účasti 
zastupitelů všech zvolených subjektů 


