Programové prohlášení Rady MČ Praha 22 pro roky 2018 - 2022
Preambule
Praha 22 je charakteristická svým rychlým rozvojem v posledním desetiletí. Svou
polohou na okraji města a zároveň specifickým uspořádáním se na hranici mezi
městskou částí hlavního města, maloměstem a vesnicí má svoje typické výhody,
ale i neduhy. Naším cílem je vytěžit maximum toho nejlepšího, co mohou tyto
celky nabídnout. Chceme podporovat bohatý komunitní život, uvědomělý rozvoj
zástavby v návaznosti na infrastrukturu, naplňovat potřeby všech věkových i
sociálních skupin obyvatel Prahy 22.
Pomoci nám k tomu má výrazné zapojení obyvatel do chodu čtvrti, otevřená
radnice a transparentní hospodaření, moderní technologie pro komunikaci občanů
s úřadem, dlouhodobé, dobře zpracované strategické plány pro urbanistický rozvoj,
sociální a kulturní politiku a školství.
Budeme aktivně spolupracovat s Magistrátem hl. města Prahy na vypracování
koncepcí a vyhlášek pro oblasti, na které nemá Rada MČ přímý vliv, zkvalitňování
veřejných služeb, jako je bezpečnost, úklid ulic a údržba zeleně.
Programové prohlášení pro období 2014–2018 obsahuje principy a cíle, které
bychom rádi v následujícím období spolu s obyvateli Prahy 22 realizovali.
Otevřená radnice
•
•
•

•
•

Občany Prahy 22 více zapojíme do života městské části, své aktivity budeme
plánovat spolu s nimi. Naším cílem je otevřenost a transparentnost.
O určitém procentu z rozpočtu budou rozhodovat sami občané – zavedeme
participativní rozpočet.
Zpřehledníme a zmodernizujeme webové stránky, na kterých budou informace a
dokumenty snadno přístupné. Drtivá většina materiálů radnice by měla být
dostupná v digitalizované podobě.
Změníme jednací řád Zastupitelstva městské části Prahy 22 tak, aby občané mohli
důstojným způsobem přednést své dotazy.
Důležitá témata týkající se výstavby a projednáme na veřejných setkáních
s obyvateli.

•

Budeme naše občany srozumitelně informovat o velkých změnách v naší MČ, které
mohou ovlivnit kvalitu jejich života v MČ.
Hospodaření a majetek MČ

•

•
•

•
•

•

•
•

•

•

•

Budeme optimalizovat výdaje městské části a efektivní správou majetku zároveň
zvýšíme příjmy rozpočtu městské části díky transparentnímu zadávání
a vyhodnocování zakázek.
Budeme důsledně snižovat ty náklady městské části, které nepřinášejí obyvatelům
dostatečnou přidanou hodnotu.
Na smysluplné projekty budeme hledat vhodné finanční krytí, a to především
formou evropských či národních dotačních programů, dotací ze zdrojů Magistrátu
hl. města Prahy, popřípadě nevládních nadací a fondů.
Významné investice budeme realizovat pouze s ohledem na finanční možnosti
a dlouhodobou vizi rozvoje městské části prodiskutovanou s občany.
Veřejné zakázky budeme zadávat a vyhodnocovat transparentně, relevantní
podklady zveřejníme na webových stránkách. Umožníme otevřenou soutěž většího
počtu uchazečů, a tak snížíme a zefektivníme výdaje MČ Praha 22.
Zpřístupníme rozpočet MČ Praha 22 ve srozumitelné formě veřejnosti. Rozpočet
bude přístupný on-line a „rozklikávací“, aktualizovaný v průběhu roku podle
schválených úprav a čerpání.
Budeme zveřejňovat finanční zprávy a výhledy včetně uvažovaných investic s cílem
umožnit občanskou diskuzi nad jejich podobou.
Nebudeme prodávat nebytové prostory – vlastnictví nebytových prostorů je
dlouhodobým nedaňovým příjmem obce a vynikajícím nástrojem regulace
a podpory toho, co se v městské části děje.
Zaměříme se na pronájem veškerého bytového a nebytového fondu. Je pro nás
nepřijatelné, aby jakýkoliv majetek nebyl pronajat jen proto, že je ve špatném
technickém stavu.
Byty ve vlastnictví MČ rozčleníme do tří skupin – komerční (pronájem na dobu
určitou za nejvyšší nabídnuté nájemné), podporované (například ústupové nebo
startovací byty) a sociální (pro nájemce v tíživé životní situaci).
Budeme pořádat setkání s místními podnikateli a konzultovat s nimi vhodná
opatření pro rozvoj podnikání.
Školství a volný čas

•

Budeme podporovat stavbu nové školy, budeme se snažit přizpůsobit projekt školy
Romance tak, aby lépe splňoval potřeby žáků i pedagogů a odpovídal
demografickému vývoji Prahy 22.

•
•
•
•

Zefektivníme provoz školní jídelny.
Budeme budovat nové mateřské školy, a to i ve spolupráci s okolními MČ.
Budeme průběžně pracovat s demografickými daty, abychom byly na změny
v počtu a složení obyvatel dobře připraveni.
Zajistíme částečný letní provoz v mateřských školách.
Územní rozvoj

•

•
•
•

•
•
•

Praze 22 dáme jasnou urbanistickou vizi. Budeme ji konzultovat s občany,
odborníky na územní plánování, architekty, sousedními městskými částmi a s
Magistrátem hlavního města Prahy tak, aby tato vize měla přesah i do dalších
volebních období. Jenom taková má šanci být skutečně realizována. Zavedeme
jasné a transparentní podmínky pro developery, které zajistí, že MČ bude mít
dostatečné kapacity sítí a občanské vybavenosti pro všechny stávající i budoucí
obyvatele.
Zřídíme novou pozici architekta městské části, který významnou měrou přispěje ke
zkvalitnění architektury, urbanismu a veřejného prostoru.
Budeme podporovat přeměnu nefungujících lokalit na transformační území (např.
areál Barvy a laky).
Nebudeme podporovat stavební výjimky, které by vedly ke zhoršení kvality života
stávajících obyvatel, budeme aktivními účastníky stavebních řízení. Zasadíme se o
důsledné dodržování platné stavební legislativy a souvisejících právních předpisů
(např. Pražské stavební předpisy).
Budeme aktivně využívat metodiku či manurály Institutu plánování a rozvoje
Aktivně podpoříme snahy o vybudování občanské infrastruktury v Pitkovicích
Na významné stavby v Praze 22 budeme vyhlašovat otevřené architektonické
soutěže.
Kultura, sport a komunitní život

•
•
•
•
•

Omezíme pořádání nákladných kulturních akcí dodávaných agenturami a budeme
podporovat kulturní iniciativy místních spolků a občanů.
Proměníme Uhříněveský zpravodaj v časopis plný informací o životě v Praze 22,
budeme podporovat všechny názorové proudy.
V Uhříněveském zpravodaji budeme zveřejňovat zápisy a usnesení ze zastupitelstva
a z Rady srozumitelnou formou a v souvislostech.
Zpřehledníme udělování grantů na sport a kulturu a zavedeme jasné podmínky pro
jejich čerpání.
Z Uhříněveského muzea uděláme malé kulturní centrum - důstojný prostor pro
výstavy, setkávání a koncerty.

•
•
•

Aktivně se zasadíme o vznik pobočky Městské knihovny.
Podpoříme vznik nových zájmových organizací v Praze 22.
Budeme podporovat zapojení seniorů do společenského života MČ.
Doprava

•
•
•
•
•

Budeme trvat na plném zprovoznění okruhu SOKP 511 pouze spolu se
zprovozněním Hostivařské spojky, aby se Uhříněves nestala neprůjezdnou zkratkou.
Budeme systematicky opravovat chodníky a budovat nová pěší spojení tam, kde je
to zapotřebí. Zaměříme se na bezpečnost chodců.
Budeme iniciovat postavení úschovny kol u vlakového nádraží a vytvoření Cyklo
Generelu pod Prahu 22.
Budeme usilovat o kapacitní navýšení dopravních kapacit zejména v ranní spičce.
Provedeme revizi parkování v naší městské části. Zaměříme se na kapacitu
parkovacích kapacit a kontrolu dodržování stávajících pravidel.
Životní prostředí

•
•
•
•
•
•
•

Pokusíme se najít vhodné místo a realizovat vodní biotop vhodný ke koupání.
Budeme odporovat a iniciovat znovuzalesnění a zkultivování uhříněveské Obory.
Rozšíříme síť odpadkových košů se sáčky na psí exkrementy do lokalit, kde je to
potřeba.
Zasadíme se o snižování hluku a zlepšování kvality ovzduší například výsadbou
stromů.
Zlepšíme dostupnost kontejnerů na tříděný odpad včetně kontejnerů na bioodpad,
nápojové kartony, kovy a elektroodpad.
Zajistíme řádnou údržbu a rozvoj stávajících dětských hřišť.
Zefektivníme fungování místní Agendy 21 tak, aby se občané mohli skutečně zapojit
do zlepšování (nejenom) životního prostředí v Praze 22.
Sociální a zdravotní oblast

•
•
•
•
•

Budeme motivovat lékaře k otevření ordinace v Praze 22 pro potřeby zejména
místních občanů.
Budeme pokračovat v projektu DPS Betlímek.
Účelně a adresně podpoříme sociálně slabé rodiny a pěstouny.
Budeme se podílet na mezigenerační spolupráci prostřednictvím akcí v DPS a
základních i mateřských školách.
Budeme se snažit rozšířit síť sociálních bytů pomocí dotací z EU, MPSV a MHMP.

