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Rozumem a srdcem. Společně. 

Úvod 

Komunální volby na konci léta 2022 se budou konat uprostřed trvající války na Ukrajině, stále 
rostoucích nákladů na energie, vysoké inflace a pod hrozící další vlnou pandemie koronaviru. 
My, zástupci stran vládní koalice, věříme české vládě, že i v takto složité době bude lidem 
přinášet efektivní a bezpečné cesty. Ale víme zároveň, že se do řešení problémů musíme zapojit 
na všech úrovních naší společnosti. Začít u sebe, v rodinách, komunitách i ve městech.  

Města a obce mají velkou moc. V obcích směřujeme k udržitelné budoucnosti: zde začíná boj 
proti změnám klimatu, investuje se do vzdělání, podporují se nejslabší, ale také posiluje 
blahobyt, duševní zdraví a rovnost. V tomto programu ukazujeme, jak toho lze dosáhnout. 

Nesmíme nechat padnout nikoho následkem energetické krize. Nesmíme ubrat od vzdělání 
našich dětí, na kterém bude postavena budoucnost. Nesmíme omezit služby, které brání růstu 
sociální nerovnosti. Naopak musíme podpořit rozvoj, podnikání, kultivovat, odstraňovat bariéry 
a vytvářet podmínky pro spokojený život a bydlení. V neposlední řadě, bude třeba také napravit 
sociální dluh, způsobený pandemií. Krize zanechávají dlouhý stín a my si nemůžeme dovolit 
vytvářet ztracenou generaci. Mnoho občanů právě teď potřebuje, aby je obec podržela. 

Tyto komunální volby budou o tom, zda se podaří rozumně spojit kroky vlády s tím, co dělají 
kraje a mají dělat jednotlivá města. Budeme potřebovat odvahu společně bránit to, co je cenné 
a přijmout naději, že se se vším dokážeme vypořádat. Potřebujeme rozhodné a kompetentní lidi 
ve vedení města a městské části, kteří dokáží spolupracovat napříč stranami a politickými 
programy. Koalice stran na vládní úrovni je důkazem, že je taková spolupráce možná a vysoce 
efektivní. Věříme, že stejně účinné bude spojení našich politických stran i v jednotlivých městech 
a městských částech. 

Máme před sebou hodně těžkých úkolů a otázek. Ale vždy existuje nějaké řešení, zvlášť když 
se zapojí více lidí a je vůle a odhodlání. My, občané, můžeme dělat cokoliv, když se 
tak rozhodneme. 

Každý Váš hlas bude pro nás závazkem. 

 

Jan Ladin & Pavlína Lacková 

lídři kandidátky Společně pro Prahu 7, koalice ODS a TOP 09 
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Praha 7 je místem, kde se potkávají všechny aspekty města a městského života. Máme 
štěstí, že se v naší městské části spojuje práce, služby a výroba s rezidenčními oblastmi, 
které přechází v ostrovy městské přírody. Praha 7 musí i nadále zůstat dobrým místem pro 
život. Největším vyznamenáním pro nás bude, pokud místní nebudou mít důvod Prahu 7 
opouštět a rádi se budou vracet. Naším úkolem je vnímat a předvídat změny v našich 
životních stylech a potřebách. Mysleme na budoucnost. Jedině tak Praha 7 zůstane 
vyhledávanou částí hlavního města.  

Pro následující komunální volby jsme připravili program, který přináší odpovědi na otázky dnešní 
doby, jako je energetická krize, fatální nedostatek parkovacích míst nebo ohrožení pěších 
na chodnících cyklisty a koloběžkáři, ale nabízíme také vize pro delší období, jako je ochlazení 
horkých prostranství, zpřístupnění vltavských břehů nebo vybudování nové polikliniky s lůžkovou 
částí. Nebudeme vytvářet jen další a další utopické vize, ale společně s Vámi hledat racionální 
řešení, která co nejrychleji dokončíme. Nebudeme nikomu vnucovat to, co je dobré, ale chceme 
odstraňovat bariéry, pomáhat tam, kde je to možné a zvelebovat svěřený majetek a prostředky. 

Společně pro Prahu 7. Rozumem a srdcem.  
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Strategické priority 

Strategická priorita #1: Energii pro Prahu 7 – Kvůli drahým energiím 
nenecháme nikoho mrznout. Pomůžeme také sportovním klubům. 

▪ Rozjedeme projekty fotovoltaiky na střechy budov, které patří městské části nebo Hlavnímu 
městu Praha a všude tam, kde to má smysl. 

▪ Vytvoříme speciální sociálně-právní poradnu pro nájemníky a pomůžeme se žádostmi 
o příspěvek na bydlení. Nikoho nenecháme v zimě doma mrznout. 

▪ Zavedeme efektivní úspory v organizacích, zřizovaných městskou částí. S vědomím 
odpovědnosti za zdraví zaměstnanců a dětí.  

▪ Podpoříme snížení zbytečné spotřeby energie zateplením budov nebo používáním 
energeticky úsporných spotřebičů. 

▪ Pomůžeme sportovním organizacím grantovými programy vyrovnat se s růstem nákladů 
na energie a údržbu sportovišť. 

▪ V rámci pomoci obyvatelům a podnikatelům se vyrovnat s inflací a energetickou krizí 
nebudeme uplatňovat v nájemních bytech a nebytových prostorech městské části inflační 
doložku. 

Strategická priorita #2: Parkovat bez křečí – Obnovíme zbytečně 
zrušená parkovací stání a postavíme nová s využitím parkovacích 
systémů. 

▪ Do dvou let navýšíme nejméně o 358 míst počet parkovacích stání. 
▪ Nasadíme jednoduché parkovací systémy. 

Strategická priorita #3: Vrátit chodníky chodcům – Vytvoříme bezpečné 
zóny, kde nebude hrozit riziko střetu s rychle jedoucím cyklistou či 
uživatelem elektrokoloběžky. 

▪ Vytvoříme bezpečnou zónu v Letenských sadech, kde nebude umožněna jízda na kole.  
▪ Budeme na celém území městské části vyžadovat dodržování jasného pravidla, že cyklista 

na chodník nepatří. To platí i pro uživatele elektrokoloběžek.  
▪ Vybudujeme páteřní cyklistický koridor na jižním nábřeží Vltavy v Holešovicích, který 

bezpečně odbaví potřebné množství cyklistů; s dobrou návazností do Letenských sadů, 
na Libeňský most a do Troje. Cílem je bezpečnost pro cyklisty i chodce v celé Praze 7. 
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Strategická priorita #4: Ochladit ulice – Postavíme desítky nových 
drobných vodních prvků, jako jsou pítka, fontány nebo vodotrysky. 

▪ S ohledem na doslova hořlavou teplotní mapu Holešovic i části Letné, budeme prosazovat 
vznik desítek nových drobných vodních prvků, jako jsou pítka, fontány nebo vodotrysky. 
V této oblasti má městská část obrovské rezervy a musíme to změnit. 

Strategická priorita #5: Poskytovat důstojně zdravotní péči – 

Vybudujeme novou polikliniku s lůžkovou částí pro Prahu 7.  

▪ Budeme usilovat o vybudování nové polikliniky s lůžkovou částí; a to buď v prostorách 
bývalého úřadu městské části, nebo na transformovaném území Bubny-Zátory.  

Strategická priorita #6: Respektovat naše seniory – Postavíme nový dům 
s pečovatelskou službou v ulici Na Maninách.  

▪ Budeme usilovat o vybudování dalšího domu s pečovatelskou službou s přispěním 
magistrátu v ulici Na Maninách na pozemku Hlavního města Prahy. 

Strategická priorita #7: Zpřístupnit vltavské břehy – Umožníme bohatší 
využití řeky k odpočinku, sportu nebo dopravě. 

▪ Chceme zásadně zpřístupnit břehy Vltavy a umožnit pohodlný nástup a výstup pro 
milovníky kanoistiky, uživatele kajaků a paddleboardů (park U Vody, budoucí park 
u Libeňského mostu, ostrov Štvanice).  

▪ Prosadíme vybudování přístavu pro hromadnou městkou lodní dopravu a ve spolupráci 
s Magistrátem budeme diskutovat o vytváření podmínek pro rozvoj individuální dopravy. 

▪ Během opravy Libeňského mostu budeme podporovat lodní spojení mezi oběma břehy 
Vltavy. 

▪ Postupně upravíme řečiště Vltavy dle projektu Trojská kotlina, jehož smyslem je, krom 
splavnosti řeky, umožnit i vznik přírodě blízkých lokalit mezi Císařským ostrovem 
a nábřežím u ZOO s větším potenciálem městské rekreace. 
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Doprava 

Naším cílem je plynulá doprava, kvalitní silnice a dobrá dopravní dostupnost. Nesmíme ale 
zapomenout na bezpečí pro chodce v ulicích a na dostatek parkovacích míst pro občany 
v městské části. Hodláme podporovat aktivity vedoucí k dosažení těchto cílů. Doprava 
patří mezi naše strategické priority, proto jí v programu věnujeme obsáhlejší prostor. 

Praha 7 je dopravou poměrně značně zasažena díky tranzitu po severojižní magistrále. 
K částečnému zlepšení došlo po otevření tunelu Blanka, ale zásadním předpokladem dalšího 
zklidnění dopravy na Praze 7 je dostavba vnějšího a městského okruhu Prahy. Tyto priority 

budou prosazovat naši kolegové kandidující na Magistrát Hlavního města Prahy.  

Parkování 

Praha 7, díky své struktuře historické zástavby, která v době svého vzniku nepředpokládala tak 
masivní rozvoj individuální automobilové dopravy, má omezené možnosti pro parkování. V Praze 

7 je 9 287 parkovacích míst, ale současně je prodaných cca 12 000 parkovacích karet! 

Praha 7 má k dispozici data, kde je jasně vidět zaplněnost parkovacích míst, ale zatím neudělala 
jediné vyhodnocení reálných potřeb. Praha 7 neřeší možnost navýšení parkovacích míst – téma 
parkování se na Komisi pro dopravu, která je obsazena zástupci Praha 7 Sobě a Strany zelených 

v posledním volebním období vůbec nevyskytlo. Praha 7 zatím záměrně snižuje počet 
parkovacích míst – zahrazení parkovacích míst na Ortenově náměstí plastovými sloupky. Projekt 
na rekonstrukci Jankovcovy ulice předpokládá zrušit příčné stání (parkování) od budovy parních 
mlýnů (Billa) až po ulici Přístavní, což znamená další snížení počtu parkovacích stání v hustě 
obydlené oblasti, kde je parkovacích míst již nyní nedostatek. Garáže ve Veverkově 10 (objekt 
v majetku Prahy 7) jsou již několik let nevyužity. Tento objekt ve vnitrobloku umožňuje zřídit 
minimálně 20 parkovacích míst. Praha 7 má třetinovou obsazenost P+R parkovišť a nemotivuje 
potenciální uživatele k jejich vyššímu využití. 

Problematice parkování a veřejného prostoru se chceme systematicky věnovat založením 
samostatného programu, který bude řešit příležitosti ke zlepšení parkování v ulicích a objektech 

v majetku města a současně bude vyhledávat možnosti spolupráce se soukromými majiteli. 
Už teď víme, že během dvou let můžeme nejméně o 358 míst navýšit počet parkovacích stání. 
Obnovíme ta zbytečně zrušená a postavíme nová s využitím jednoduchých parkovacích 
systémů. 

Chceme: 

▪ Prověřit možnosti změny některých obousměrných ulic na ulice jednosměrné tak, aby 
nebyla ohrožena dopravní obslužnost a zároveň se zvýšil počet parkovacích míst. 
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▪ Zrevidovat stávající projekt na rekonstrukci ulice Jankovcova a zachovat parkovací místa.  

▪ Zprovoznit garáže ve Veverkově 10, což by stálo stejně, jako stála revitalizace bývalé 
prádelny ve Vinařské 1 a její přestavba na ateliér pro 1 osobu. 

▪ Podpořit projekty sdílení vozů. 

▪ Prověřit možnost vytvoření vyhlášky o povinnostech tvorby parkovacích míst při nové 
výstavbě.  

▪ Motivovat developery k vytvoření dalších parkovacích míst v rámci výstavby. 

▪ V rámci projektu nové budovy filharmonie musí vzniknout dostatek nových parkovacích 
míst. 

MHD 

MHD v Praze 7 je poměrně stabilizovaná. V příštích letech však organizaci MHD dosti negativně 
ovlivní oprava Libeňského mostu. Termín zahájení rekonstrukce se neustále odsouvá 
a náhradou čtyř vytížených tramvajových linek má být pouze provizorní pěší spojení mezi 
předmostím na straně Holešovic a Palmovkou. A to pouze po dobu části rekonstrukce. 
Domníváme se, že tak velký zásah do dopravního systému nejen Prahy 7, by měl zahrnovat lepší 
přípravu alternativního dopravního spojení. 

Například: 

• Budeme usilovat o snížení intervalu autobusu č. 156 a o případnou modifikaci trasy nebo 

zavedení dalšího spoje tak, aby se zachovala přímá návaznost z Holešovic na metro B. 

• Během opravy Libeňského mostu budeme podporovat lodní spojení mezi oběma břehy 
Vltavy. 

• Po opravě Libeňského mostu budeme usilovat o návrat tramvajové linky 12 na Palmovku. 

Jdu pěšky 

Praha 7 se stala rozšířeným centrem celé metropole. Pěší chůze po Praze 7 je však často 

zatížena rizikem střetu s rychle projíždějícím cyklistou či uživatelem elektrokoloběžky. 

Navrhneme:  

• Vytvořit v Letenských sadech bezpečný koridor pro pěší a pejskaře, kde nebude hrozit 
srážka s rychle jedoucím cyklistou nebo koloběžkářem.  

• Zvýšení počtu bezbariérových přechodů a počtu bezbariérových toalet. 
• Násobné zvýšení počtu odpadkových košů s vybavením pro úklid po venčení psů. 

• Doplnění městského mobiliáře o lavičky tak, aby si starší spoluobčané mohli odpočinout. 
• Navýšení počtu pítek a dalších vodních prvků pro ochlazení ulic.  
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Jedu na lodi 

Městská část je ze tří stran obklopena řekou a je velká škoda, že je potenciál vodní cesty 
využíván jen minimálně a spíše zapálenými fanoušky vodních sportů. Jsme přesvědčení, že voda 

musí v budoucnosti hrát v naší městské části mnohem větší roli. 

Chceme: 

• Zásadně zpřístupnit břehy Vltavy a umožnit pohodlný nástup a výstupu pro milovníky 
kanoistiky, uživatele kajaků a paddleboardů (park U Vody, budoucí park u Libeňského 
mostu, ostrov Štvanice).  

• Prosadit vybudování přístavu pro hromadnou městkou lodní dopravu a ve spolupráci 
s Magistrátem diskutovat o vytváření podmínek pro další rozvoj individuální dopravy. 

Jedu na kole 

Cyklostezky na Praze 7 jsou často jen pro odvážlivce a občas jsou nebezpečné pro cyklisty i pro 

řidiče. Například sjezd z Hlávkova mostu na Bubenské nábřeží a následné odbočení 
do Argentinské připomíná dálniční křižovatku, do které kdosi moudrý přimaloval několikero 
cyklopruhů. Jízda po nich je adrenalin nejen pro cyklisty samotné, ale i pro řidiče. Většina 
cyklistů řeší tyto adrenalinové zážitky jízdou po chodníku, což není řešení, ale jenom stres pro 
cyklisty a zejména chodce.  

Situace se významně zhoršila s příchodem koloběžek. Mnoho lidí si v Praze 7 pořídilo vlastní 
koloběžku a mnoho si jich zvyklo používat sdílenou. Pro ně je situace úplně stejná. Je nutné 
vytvořit bezpečné a přehledné podmínky pro chodce, cyklisty i řidiče. Praha 7 je staré město 
a není možné rozšířit každou ulici o oddělený cyklopruh při zachování chodníku. Je však možné 
vytvořit bezpečné páteřní cesty a v ostatních ulicích nekombinovat jednosměrky pro auta 
s cyklostezkou v protisměru. 

Příkladem takového nevhodného nastavení je dnešní Osadní, která je jednosměrkou, ale cyklisti 
mohou jezdit i v protisměru. Nejednou jsme viděli a slyšeli brzdící vozidla vyděšená z vjíždějících 
cyklistů do křižovatky. Dalším příkladem je cyklostezka v Tusarově ulici vedená v protisměru 
jednosměrky, přestože o 20 m dále u téhož parku je možnost bezproblémové jízdy na kole 
požadovaným východním směrem. 

Z Bubenského nábřeží, kde vzniká nová lávka pro pěší a cyklisty z Karlína, není dořešena 
bezpečná návaznost do Letenských sadů, na Libeňský most a ani na severní nábřeží Holešovic, 
odkud lze pokračovat do Stromovky a do Troje. 
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Chceme: 

• Vybudovat páteřní cyklistický koridor na jižním nábřeží Vltavy v Holešovicích, který 
bezpečně odbaví potřebné množství cyklistů; s dobrou návazností do Letenských sadů, 
na Libeňský most a do Troje. Cílem je bezpečnost pro cyklisty i chodce v celé Praze 7. 

 

• Vytvořit v Letenských sadech bezpečný koridor pro pěší a pejskaře, kde nebude hrozit 
srážka s rychle jedoucím cyklistou nebo koloběžkářem.  

• Zlepšit kvalitu cyklostezky pod Trojským mostem ve směru ze Stromovky do ulice 

Varhulíkové. 

• Kultivovat vltavské nábřeží mezi novou lávkou a Libeňským mostem tak, aby byl oddělen 
cykloprovoz od chodců a automobilové dopravy. 

Podpora cyklistiky se nemá vyznačovat jen množstvím namalovaných cyklopruhů na silnicích. 
Je možná lépe méně, ale bezpečných cyklostezek, oddělených od rušného autoprovozu a bez 
konfliktů s chodci.  

Podporujeme rozvoj cyklo-logistických center, která umožní lepší distribuci neustále se rozvíjející 
e-komerce a rozvoz balíků pomocí elektrokol a elektrovozíků, které nezatěžují ovzduší ve městě 
a neblokují ulice tak, jako velké dodávky.  
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Rozvoj veřejného prostoru napříč městskou částí 
V případě budoucích rekonstrukcí ulic chceme s rezidenty rozvíjet dialog o podobě jejich 
ulice, předložit varianty řešení a nerozhodovat bez jejich vědomí. Takto vnímáme 
smysluplnou participaci. Pro možné koncepty úpravy ulice lze využít také spolupráce 
například s Fakultou architektury ČVUT, kde studenti v ateliérech každoročně připraví 
řadu studií „do šuplíku“ často s minimální pravděpodobností realizace. Musíme také 
koncepčně „ochladit“ městskou část. 

Naše priority: 

• Vodní prvky – s ohledem na doslova hořlavou teplotní mapu Holešovic i části Letné, 
budeme prosazovat vznik desítek nových drobných vodních prvků, jako jsou pítka, fontány 
nebo vodotrysky. V této oblasti má městská část obrovské rezervy a musíme to změnit. 

• Zpřístupníme vltavské břehy. Zajistíme možnost pohodlného nástupu a výstupu pro 
milovníky kanoistiky, uživatele kajaků a paddleboardů (park U Vody, budoucí park 
u Libeňského mostu, ostrov Štvanice). Chceme prosadit vybudování přístavu pro 
hromadnou městkou lodní dopravu. 

• Bezbariérovost – chceme pokračovat a pokud možno urychlit přeměnu zastávek 
na bezbariérové a rovněž chceme rozšířit dostupnost bezbariérových toalet. Program 

chceme konzultovat s lidmi, kteří mají zájem na zlepšení v této oblasti. 
• Navážeme na výsledky architektonické soutěže pro park U vody a zajistíme realizaci 

vítězného projektu s ohledem na pejskaře a respektem ke komunitě kolem spolku 
Prazelenina. Nepovažujeme za šťastné, že se v rámci projektu má komunitní centrum 
Prazelenina „posunout“ o desítky metrů a pokusíme se tento plán změnit.  

• Prosadíme zlepšení povrchu cyklostezky od tohoto budoucího parku směrem 
do Stromovky.  

• V návaznosti na opravu Libeňského mostu chceme pokračovat v kultivaci nábřeží směrem 
k Pražské tržnici, kde by měla vzniknout relaxační zóna pro obyvatele Holešovic. 

• Zajistíme kultivaci Jankovcovy ulice v úseku mezi Přívozní a Argentinskou tak, aby 
se zde nepovalovaly betonové bloky, vznikly vodní prvky, přibylo zeleně a ulice 

získala důstojný městský charakter. 
• Budeme usilovat o kultivaci prostoru před Národním zemědělským muzeem. 
• Budeme usilovat o spoluúčast soukromých developerů na rozvoji potřebné infrastruktury 

(školy, školky, parkování) tak, aby potřebné kapacity korespondovaly s očekávaným 
nárůstem obyvatel v naší městské části. 

• Zajistíme bezpečné křižovatky a přechody bez sloupků a dalších nástrah, které komplikují 
průjezdnost pro záchranou službu a hasiče. Nesystémové umisťování zpomalovacích prahů 
(retarderů) nahradíme bezpečnými osvětlenými přechody s bezbariérovým přístupem. 
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Z projektů MHMP podporujeme: 

• Revitalizaci tržnice, kultivaci Bubenského nábřeží v návaznosti na stavbu lávky na Štvanici 
a do Karlína. Projekt Filharmonie na Vltavské (součástí musí být parkovací dům). 

• Postupné úpravy řečiště Vltavy dle projektu Trojská kotlina, jehož smyslem je, krom 
splavnosti řeky, umožnit i vznik přírodě blízkých lokalit mezi Císařským ostrovem 
a nábřežím u ZOO s větším potenciálem městské rekreace. 

 

Školství, vzdělávání a podpora spolků 

Výběr škol je v naší městské části bohatý, rodiče si můžou vybrat, jak chtějí své dítě 
vzdělávat. V Praze je konkurence vysoká, přesto se nám daří držet krok. Tyto služby 
chceme nadále rozvíjet. Chceme zajistit bezpečné, dostupné a kvalitní školy. Proto 
potřebujeme mít skvělé učitele, úřad by měl především vytvářet dobré podmínky pro 
jejich práci a nezasahovat ideologicky do řízení jednotlivých škol. V nejbližších letech 
bude také poměrně náročné zvládnout nárůst počtu žáků v mateřských a základních 
školách. 

Pro naše děti jen to nejlepší 

• Budeme nadále udržovat kvalitní síť základních škol zřizovaných městskou částí. 
• Budeme i nadále investovat do oprav našich škol. 
• Budeme nadále podporovat udržení kvalitního pedagogického sboru. 
• Podpoříme výměnné pobyty škol v rámci ČR a budeme iniciovat zapojení škol 

do mezinárodních programů. 
• Zasadíme se o podporu rozvoje talentovaných žáků. 

• Podpoříme projekty matematické a čtenářské gramotnosti a rovněž i integraci dětí cizinců. 
• Podpoříme spolky organizované při školách, které zajišťují doučování žáků se slabším 

prospěchem a další aktivity podporující vzdělávání a rozvoj dětí. 

S očekávaným demografickým vývojem chceme: 

• navázat na přípravu projektu výstavby základní školy Jana Vodňanského (dříve Přádelní) 
v Jankovcově ulici,  

• využít uvolněných prostor v ZŠ Letohradská k navýšení potřebné kapacity základních škol,  
• navýšit příspěvky do oblasti školství hledáním vhodných dotačních titulů a shánění podpory 

od soukromých subjektů,  
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• udržet počet míst ve školkách podle potřeb občanů, aby zaměstnaní rodiče mohli své dítě 
do školky vždy umístit, 

• podpořit formou grantů rozvoj protidrogových programů, 

• zajistit pokračování preventivně bezpečnostních aktivit ve spolupráci s městskou policií. 
 

Sociální péče a zdravotnictví 
Senioři nebo lidé sociálně znevýhodnění si zaslouží naši zvláštní pozornost a péči. Sociální 
služba musí přicházet za lidmi, ne oni za ní. Naše městská část patří k místům, která jsou 
k seniorům přívětivá, ale přesto je stále co zlepšovat. Budeme usilovat o co nejdelší pobyt 
seniorů v domácím prostředí, rozšiřovat zdravotně-sociální služby a usilovat o důstojné 
podmínky pro potřebné. Víme o tom, že vůči hendikepovaným máme u nás určitý dluh, 
který budeme chtít velmi rychle napravit.  

• Budeme pokračovat v projektu „Inovace a rozvoj systému péče zajišťované v domácím 
prostředí s důrazem na rozvoj pečovatelské služby“.   

• Soustředíme se na odbornost sociální služby, aby bylo umožněno osobám v nepříznivé 
sociální situaci žít doma. Nejedná se jen o seniory, ale třeba lidi po úrazu.  

• Odstraníme bariéry ve veřejném prostoru, které dnes komplikují život hendikepovaným 
(zastávky, toalety atd.).  

• Vytvoříme podmínky pro zkvalitnění života seniorů propojením pečovatelské služby 
s praktickými lékaři, protože mnohdy lidé, kteří nejvíce potřebují pomoc, si o ni sami 
neřeknou. Podpoříme využití pomůcek pro různé formy hendikepu; nejčastěji se u seniorů 
jedná o zrakové vady.  

• Budeme podporovat poradnu pro rodinné příslušníky seniorů s vážnými zdravotními 
problémy.  

• Jsme pro možnost výběru denně čerstvých kvalitnějších jídel pro seniory s využitím 
stravovacích zařízení základních škol.  

• Budeme rozvíjet pohybové a vzdělávací programy pro seniory v Přístavu 7 a mezigenerační 
projekty, které jsou pro děti i seniory velkým přínosem. Aktivně se zapojíme do příspěvků 
v magazínu Senior Prahy a Středočeského kraje.  

• V rámci bezplatné právní poradny pomůžeme všem občanům s řešením energetické 
krize.  

Tam, kde „pouhá“ podpora nestačí… 

• Budeme usilovat o vybudování dalšího domu s pečovatelskou službou s přispěním 
magistrátu v ulici Na Maninách na pozemku Hlavního města Prahy.  
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• Budeme usilovat o vybudování nové polikliniky s lůžkovou částí; a to buď 
v prostorách bývalého úřadu městské části, nebo na transformovaném území Bubny-

Zátory.  
• Budeme nadále přispívat na pomoc svobodným matkám s dětmi v azylovém domě 

Za papírnou. 

V rámci sociální práce: 

• budeme podporovat organizaci táborů pro děti ze sociálně znevýhodněného prostředí, 
• budeme podporovat účast dětí ze sociálně slabších rodin na školních výletech a pobytech 

škol, které se ze sociálních důvodů nemohly dříve zúčastnit,  
• nadále budeme rozvíjet spolupráci s dalšími firmami v rámci veřejné služby 

• budeme tvrdě postupovat proti těm, kteří zneužívají sociální systém. 

 

Kultura, sport, volný čas 

Život není jen o práci, ale také o odpočinku a volném čase. Kvalitní trávení volného času si 
jistě zaslouží naši pozornost. Je třeba se mít kde bavit, sportovat, poznávat přátele. Čím 
více příležitostí pro volný čas bude, tím lépe s ním občané naloží. Chceme tomu být 
nápomocni a volnočasové aktivity v městské části rozvíjet.  

Do kultury v Praze 7 směřovalo v posledních letech značné množství finančních prostředků. 
Opravovala se Šlechtova restaurace, ale již dlouho tvoří jen kulisu stánkovému prodeji. Oprava 
letenského kolotoče spolykala víc, než bylo v plánu a trvala mnoho let. Rekonstrukce prádelny 
v suterénu Vinařské 1 na atelier stála přes 600 tisíc, ale využije jej pouze jeden vítězný uchazeč 
o zvýhodněné nájemné s příslibem propagace Prahy 7. Domníváme se, že podpora kultury 
z rozpočtu Prahy 7 by měla směřovat především do „živých“ projektů, divadel a spolků 
dlouhodobě působících na Praze 7. 

Poměr grantů na kulturu a sport je značně vychýlen v neprospěch sportu. Chceme zajistit větší 
podporu sportovním oddílům, spolkům, ale i konkrétním projektům, které budou rozvíjet 
sportovní aktivity mládeže i dospělých. Se zdražením energií nenecháme padnout sportovní 
kluby a oddíly, které již tradičně na Praze 7 fungují. 

Praha 7 může být díky svým dispozicím (Stromovka, Letenská pláň, řeka) ideálním prostorem 
pro trávení volného času. Chceme proto pokračovat v revitalizacích nejen dětských hřišť 
a koutků, ale také mikrosportovišť a relaxačních zákoutí pro dospělé. V rámci vize „ochlazení“ 
městské části, postavíme nové fontány a vodotrysky, které se stanou příjemnými relaxačními 
místy. Na Letenské pláni zřídíme městskou půjčovnu sportovních potřeb. 



 

Stránka 16 z 20 

Rozumem a srdcem. Společně. 

Životní prostředí, zeleň a pořádek  
Žijeme v městské části s největším podílem zelených ploch v rámci centrální Prahy. 
Životní prostředí, úklid a pořádek města je pro nás absolutní priorita. Místo, kde žijeme, 
ale bude vždy jen takové, jaké si jej sami vytvoříme a zachováme. Chceme navázat na kus 
dobře vykonané práce a pokračovat v naplánovaných projektech.  

Jsme hrdí na to, že životní prostředí na Praze 7 je velmi rozmanité a díky Stromovce 
a Letenským sadům je jednou z nejzelenějších městských částí. Současně je zde ale i mnoho 

asfaltových ploch, které dramaticky přehřívají naši městskou část. Mezi tato kritická místa patří 
oplocené parkoviště před zemědělským muzeem, nevyužité autobusové nádraží před nádražím 
Holešovice, parkoviště v tržnici nebo asfaltový soutok Varhulíkové a Jankovcovy ulice ozdobený 
betonovými bloky. Musíme proto koncepčně městskou část „ochladit“. 

Naše priority 

• Vznik nových vodních prvků, jako jsou pítka, fontány nebo vodotrysky; v této oblasti má 
městská část obrovské rezervy a musíme to změnit. 

• Opatření vedoucí k výraznému snížení asfaltových ploch, jejich rozčlenění, nebo 
výměna za jiné povrchy s menší absorpcí slunečního záření. 

• Lepší péče o stromy – zejména údržba a prořezávání, aby správně provětrávaly ulice 
a nevytvářely skleníkový efekt. 

• Další rozumná výsadba a údržba stromů snižující teplotu v městském prostředí. 

Čistá Sedmička musí být naší vizitkou 

• Zajistíme čistotu chodníků i tam, kde nelze použít strojové čištění, např. za použití jiných 
technologií, jako je například tlaková voda. 

• Zavedeme pravidelné dezinfekce vnějších plášťů u domů ve vlastnictví městské části 
a po dohodě s vlastníky i domů v soukromém vlastnictví. 

• Vytvoříme systém umožňující doplňování nových košů zohledňující požadavky občanů 

a násobně navýšíme počet odpadových nádob (se sáčky) na psí exkrementy. 
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Efektivní a odpovědné hospodaření s majetkem 

Jsme si vědomi toho, že veškerý majetek nám byl svěřen do správy. Dobrý hospodář není 
ten, který vše zakonzervuje a strachuje se o to, aby svěřený majetek neztratil. Dobrý 
hospodář se stará, pečuje a chce svěřený majetek řádně spravovat a zhodnocovat pro 

další generace. Proto chceme hospodařit s vyrovnanými rozpočty, investovat i opravovat. 
Uvědomujeme si, že nás všechny čeká těžké období, ale kde je vůle, je i cesta. 

• Pomůžeme se zvládáním dopadů krize: v nájemních bytech a nebytových prostorech 
městské části nebudeme uplatňovat inflační doložku. 

Nedovolíme zadlužení městské části 

• Budeme dále hospodařit s vyrovnaným rozpočtem s použitím prostředků minulých let 
a optimální tvorbou rezerv pro příští roky. Nedovolíme zadlužení městské části. 

• Nebudeme zadlužovat ani neúčelně snižovat hodnotu majetku svěřeného městské části. 
• Peníze tzv. „neprojíme“, ale dobře investujeme, abychom veřejný majetek zhodnocovali 

a rozmnožovali. 
• Veškeré výdaje budeme směřovat na zlepšení životní úrovně našich občanů a zamezíme 

zbytečnému plýtvání. 
• Výdaje budou čerpány transparentním a všem jasným způsobem tak, aby byl vždy a pro 

každého zřejmý jejich účel. 

Efektivní hospodaření je naší doménou 

• Odpovědně a s velkou obezřetností budeme provádět veškeré aktivity týkající se dalšího 
zhodnocení peněžních zdrojů. 

• Svěřený nemovitý majetek budeme účelně opravovat tak, aby mohl být nabízen 
k okamžitému pronájmu, a jeho stoprocentní využitelnost byla přínosem pro získání příjmů 
městské části k naplnění výdajů. 

• Budeme dále usilovat o získávání dotací z evropských dotačních programů, i ze 

státního rozpočtu. Můžeme se opřít o naši schopnost se domluvit i zároveň o silnou pozici 
našich politických uskupení ve Vládě České republiky.   

• Budeme maximálně podporovat výstavbu nových sociálních bytových jednotek 
a v návaznosti na tuto výstavbu budeme prodávat další bytové jednotky, které nesplňují 
charakter sociálního bydlení.  
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Podpora podnikání a rozvoj 
Jsme si vědomi faktu, že dobré podmínky pro podnikatelské aktivity přinášejí prospěch 
městské části a jejím obyvatelům. Velký důraz budeme klást na zajištění rovných 
příležitostí a zdravé podnikatelské prostředí. Podnikatele chceme motivovat a podporovat 

jejich smysluplné projekty, které umožní rozvoj městské části a přinesou nová pracovní 
místa.  

Méně bariér, více servisu pro podnikatele 

• Budeme odstraňovat bariéry v podnikání – jsme přesvědčení o tom, že nejrozumnější 
cestou pro rozvoj podnikání je jej co nejméně omezovat a svazovat. 

• Budeme usilovat o přátelský úřad a omezování byrokratické zátěže podnikatelů. 

• Zajistíme servis pro podnikatele, aby snáze dosáhli na dotace; zejména v souvislosti 

s nárůstem cen energií. 
• Najdeme smysluplné řešení, které umožní další otevírání předzahrádek u restaurací. 
• V rámci podpory motivace podnikatelů obnovíme úspěšný projekt ankety Nejlepší 

na Sedmičce. 
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Bezpečnost 
Lidé se musí cítit bezpečně, jak doma, tak na ulici. Město má povinnost své občany chránit 
a pomáhat tam, kde si sám člověk pomoci nedokáže. Bezpečnější město zahrnuje také 
bezpečnější obydlí, bezpečnější dopravu, bezpečnost dětí, bezpečnost žen, bezpečnost 
starších obyvatel, bezpečnost hendikepovaných atd.  

Více bezpečí za dveřmi bytu 

• Chceme pokračovat v aktivitách a podpoře v oblasti bezpečného domova, proto udržíme 
právní poradnu, poradny pro týrané nebo mediační služby. 

• Budeme preferovat spolupráci s neziskovým sektorem a všemi občanskými institucemi, 
které se věnují některému z faktorů bezpečnosti (například poradna pro týrané ženy nebo 
sběr jehel).  

Méně nebezpečí na ulici 

• Zásadně chceme chránit chodce tak, aby nebyli ohrožování koloběžkáři, cyklisty a dalšími 
dopravními prostředky, které nemají na chodnících co dělat (více se problematice 

věnujeme v části doprava).  
• Budeme požadovat po strážnících městské policie, aby zajistili kontrolu a bezpečnost 

na chodnících ve veřejném prostoru. Chceme zjednodušit jejich práci, aby se mohli 
věnovat problémům občanů. 

• Budeme usilovat o bezpečnost na silnicích, a to zejména zlepšováním přechodů pro 
chodce, osvětlením a dalším značení přechodů, zpomalením aut a instalací radarů.  

• Budeme i nadále podporovat terénní pracovníky, kteří pracují s bezdomovci. Chystáme 
se zrušit bezdomoveckou zónu na Bubenském nábřeží a nepřipustíme zakotvení další lodě 
pro bezdomovce. Nechceme, aby Praha 7 byla spádovou oblastí pro bezdomovce. 

• Budeme usilovat o zklidnění prostranství u Metronomu. 

Více pravomocí pro městskou část 

• Podpoříme aktivity v oblasti protidrogové prevence a řešení sociálně patologických jevů. 

• Posílíme funkce městské policie a spolupráci s Policií ČR v oblasti prevence kriminality, 
pátrání po osobách a community policing. 

• Posílíme spolupráci s pražským Magistrátem a navážeme na aktivity v rámci průzkumů, 
monitorování a kontroly. 

 

  



Rozumem srdcem&

Volební program koalice Společně pro Prahu 7

pro komunální volby v Praze 7 

Více informací:

spolecneprosedmicku.cz

podporuji@ spolecneprosedmicku.cz

Volby 23. a 24. září 2022


	Page 2
	Page 3
	Page 1

