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Zdravá a moderní Patnácka 

•   Budeme umravňovat výstavbu v Praze 15, aby odpovídala 

veřejnému zájmu a nesnižovala kvalitu života stávajících 

obyvatel naší městské části. Vůči developerům se budeme 

chovat sebevědomě.

•   Budeme i nadále bojovat proti navržené podobě připra-

vovaných developerských projektů v lokalitách: Norma 

na Košíku, OC Taškent, Billa v Hornoměcholupské ulici, 

louky pod OC VIVO!, Parmská ulice, Maraťák nebo výmění-

ky v Janovské ulici, Livornské a Pod Průsekem.

•   Podporujeme zachování přírodního a rekreačního rázu 

Trojmezí.

•   Budeme nadále bránit změnám územního plánu, které by 

vedly k rozšiřování stavebních pozemků na úkor funkčních 

ploch zeleně a sportovišť.

•   Nepodpoříme prodej pozemků, které patří městské části 

a mohly by být zasaženy výstavbou s negativními dopady 

na okolí.

•   Budeme nadále chránit, udržovat a rozvíjet zbývající zele-

né plochy v naší městské části, zejména volná prostranství 

mezi bytovými domy, aby nemohla být nadále zahuš-

ťována výstavbou, ale sloužila ke svobodnému pohybu 

a rekreaci. Budeme v tomto duchu 

uzavírat smlouvy se soukromými 

vlastníky.

•   Nechceme, aby z Prahy 15 byla 

noclehárna. Na stavebních pozem-

cích soukromých investorů proto 

budeme vstřícnější k výstavbě ve-

řejné vybavenosti, kulturních zaří-

zení, sportovišť, obchodů, kanceláří 

apod., aby se stávajícím obyvate-

lům zlepšila nabídka a dostupnost 

těchto služeb.

•   S developery bytových domů 

budeme vyjednávat o budování 

školek a další veřejné vybavenosti, parků, dětských hřišť 

a sportovišť. Budeme uplatňovat Metodiku spoluúčasti 

investorů na rozvoji území.  

•   Budeme občany co nejvíce informovat o chystaných de-

veloperských projektech v Praze 15. Rozvojové a stavební 

záměry připravované městskou částí budeme včas zveřej-

ňovat, abychom zapojili občany do diskuse.

•   Na stavební záměry připravované samotnou městskou 

částí budeme kvůli větší kvalitě vypisovat architektonické 

soutěže.

•   Postavíme hodnotný skatepark v Horních Měcholupech, 

domov pro seniory na pozemku za ZŠ Hornoměcholupská 

a mateřskou školu v západní části Hostivaře – na Groši 

nebo na Košíku.

Územní rozvoj
garant / Marcel Pencák
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Zdravá a moderní Patnácka 

•   Budeme nadále důsledně chránit nezastavitelné hranice 

a přirozený charakter přírodního parku Hostivař-Záběhlice 

(Hostivařský lesopark, Meandry Botiče a Trojmezí) a území 

Za Drahou (Záštěpí, Triangl, U Forstu).

•   Podpoříme přirozený přírodní charakter a vývoj sečených luk, 

lesů a biokoridorů v Záštěpí a v Hostivařském lesoparku, což 

povede k rozvoji přirozené biologické rozmanitosti (mozaiko-

vitá seč, úkryty pro zvířata, potlačování invazních druhů).

•   Zachováme stávající rekreační využití Hostivařského leso-

parku a Záštěpí pro všechny obyvatele (rodiny s dětmi, se-

nioři, sportovci i pejskaři). Podpoříme výstavbu přírodních 

forem hřišť určených pro všechny věkové skupiny.

•   V Hostivařském lesoparku a Záštěpí nechceme asfaltování 

cest, které si z velké části udržely přírodní ráz a v lesním 

prostředí vyhovují běžcům a cyklistům. Odmítáme zby-

tečnou a nákladnou „revitalizaci“ a proměnu zdejšího 

přírodního prostředí.

•   Podpoříme zodpovědné nakládání s dešťovou a povrcho-

vou vodou. Zvážíme možnosti revitalizace Měcholupského 

a Slatinského potoka. Podpoříme vznik menších vodních 

ploch či mokřadů a přirozený vsak, retenci a využití 

dešťové a povrchové vody (například svod dešťové vody 

z průmyslových areálů a objektů městské části do přiroze-

ných recipientů).

•   Chceme, aby si městská část sama zajišťovala některé 

služby v oblasti ekologické péče o zeleň (preferování biolo-

gicky nezávadných přípravků pro údržbu zeleně, podpora 

biodiverzity), úklidu veřejných prostranství apod., proto 

zřídíme „obecní technické služby“.

•   Chceme bojovat proti trendu oteplování města, a proto 

budeme pokračovat v pravidelné výsadbě stromů, přede-

vším původních druhů dřevin a ovocných stromů ve veřej-

ném prostoru a na pozemcích městské části.

•   Budeme nadále maximálně chránit vzrostlé stromy na po-

zemcích městské části včetně těch na předzahrádkách 

obytných domů. O nezbytném kácení budeme občany 

včas informovat. Budeme dbát na adekvátní náhradní 

výsadbu s maximální možnou následnou péčí.

•   Připravíme grantový program pro drobné realizace ná-

mětů občanů v oblasti životního prostředí (např. krmítka, 

pítka, ptačí budky, motýlí louky).

•   Podpoříme rozšíření komunitních kompostérů, stojanů se 

sáčky na psí exkrementy a nádob na tříděný odpad (jedlé 

oleje a tuky, kovové odpady, elektroodpad, náplně do tis-

káren, nápojové kartony, textil, bioodpad). Budeme optima-

lizovat množství kontejnerů, jejich rozmístění a pravidelný 

svoz.

•   Městská část by měla jít příkladem při třídění odpadu. Za-

jistíme dostatek košů na tříděný odpad ve všech veřejných 

budovách ve správě městské části a budeme požadovat, 

aby takové koše byly i na všech kulturních a sportovních 

akcích podporovaných z rozpočtu Prahy 15. Nebudeme 

používat jednorázové plastové nádobí na akcích pořáda-

ných městskou částí.

•   Dokončíme revitalizaci parků Pražská, U Průseku a případ-

né další v přirozeném přírodním duchu bez zbytečných 

a nákladných atrakcí.

•   Budeme podporovat stávající zahrádkářské osady a ko-

munitní zahrady v naší městské části a vznik nových 

na pozemcích městské části.

•   Nadále budeme maximálně organizačně i materiálním 

zajištěním podporovat dobrovolnické úklidové akce, jako 

je Ukliďme Česko, osvětové aktivity (informační tabule, ko-

munitní akce, workshopy) a principy cirkulární ekonomiky 

(swapy, komunitní bazary, bezodpadové hospodaření).

•   Hodláme zavádět vhodná a cenově přijatelná chytrá 

řešení, která budou usnadňovat a zpříjemňovat život 

obyvatelům Prahy 15 a zároveň budou přispívat ke zlep-

šování životního prostředí (zmapujto.cz, lepší využití funkcí 

mobilního rozhlasu).

Životní prostředí 
garant / Martin Šimák
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Zdravá a moderní Patnácka 

•   Obnovíme a zlepšíme vzhled a kvalitu veřejných prostran-

ství. Zaměříme se např. na někdejší hornoměcholupskou 

náves, plácek u hasičárny v Horních Měcholupech, prostor 

okolo busty na Groši, Hostivařské náměstí i další místa.

•   Budeme prosazovat revitalizaci tzv. Maraťáku s význam-

ným posílením veřejného prostoru chápaného jako místo 

pro veřejná setkávání (jeho celková obnova, doplnění 

stolků a laviček). Ideální by byl vznik pěší zóny propojující 

krámky v parteru s prostorem.  

•   Navážeme na opravy, sjednocení a výměnu mobiliáře – 

laviček, odpadkových košů, herních prvků, vitrín, plakáto-

vých ploch apod.

•   Zavedeme nástěnkový program pro lepší informovanost 

občanů Prahy 15.

•   Doplníme lavičky na promenádu mezi Veronským náměs-

tím, do Janovské ulice a na další vhodná místa .

•   Budeme usilovat o vykoupení zelených ploch ze soukro-

mých rukou. Postaráme se, aby poté byly ve správě ma-

gistrátu nebo Prahy 15 nadále zachovány jako veřejná ze-

leň – v Padovské ulici u lesoparku, v Javorové čtvrti a jinde.

•   Na pozemcích městské části budeme omezovat reklamní 

i světelný smog (např. zrušení nevýhodně pronajímaných 

bigboardů).

•   Spustíme program podpory restaurací, hospod, barů, 

cukráren a dalších provozoven, které nabídnou své toalety 

k využití veřejnosti, nejen platícím hostům. Tyto provozovny 

budou mít jednotné viditelné označení.

•   Instalujeme nová pítka a vodní prvky v ulicích a parcích.

•   Zasadíme se o bezpečnost a čistotu veřejných prostor. Bu-

deme usilovat o doplnění chybějícího veřejného osvětlení, 

přístřešků na zastávkách MHD a košů na tříděný odpad.

•   Budeme prosazovat projekt sdílených kol.

•   Formou participativního rozpočtu podpoříme projekty 

občanů k vylepšení veřejného prostoru.

•   Provedeme rekonstrukci KC Varta, aby se z něj stalo důstoj-

né místo pro pořádání kulturních a společenských akcí 

v Horních Měcholupech. 

•   Revitalizujeme okolí železniční zastávky Praha-Horní 

Měcholupy (doplníme zde osvětlení, opravíme chodníky 

a parkovací místa).

•   Ve spolupráci s magistrátem budeme prosazovat  úpravu 

přechodu pro chodce a přístupu do ZŠ Hostivař v ulici Dou-

povská, aby byl příchod do základní školy pro obyvatele 

sídliště Košík bezpečnější a pohodlnější. 

Veřejný prostor  
garant / Radek Běla
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•  Budoucnost naší městské části chceme vytvářet společně 

s jejími obyvateli. Jejich názory jsou pro nás i nadále velmi 

důležité.

•  Chceme úřad jednodušší a přátelštější. Zrekonstruujeme 

přízemní prostory a obřadní síň, aby byly důstojnější pro 

všechny příchozí. Vylepšíme navigační a vnitřní informační 

systém úřadu. Zpřehledníme webovou prezentaci městské 

části.

•  Budeme se průběžně dotazovat občanů na spokojenost 

s návštěvou radnice a přístupem úředníků.

•  Vrátíme Prahu 15 do Národní sítě Zdra-

vých měst ČR a obnovíme akci Diskuzní 

fórum Zdravé městské části – setkávání 

obyvatel s představiteli radnice.

•  Zpracujeme Strategický plán městské čás-

ti Praha 15 na následujících deset let, aby 

byla zajištěna kontinuita jejího rozvoje. Plán 

s vymezením priorit připravíme ve spoluprá-

ci s veřejností a ostatními stranami v zastu-

pitelstvu.

•  Všechny studie a koncepční materiály, 

které plánuje městská část, představíme 

obyvatelům a budeme se ptát na jejich 

názory.

•  Chceme dále rozvíjet projekty spojené 

s programem místní Agenda 21, budeme 

podporovat další zapojení spolků, podnikatelů a občanů 

do místního dění, podpoříme kroky pro udržitelný rozvoj, zdra-

ví a kvalitu života v naší městské části.

•  Vypracujeme etický kodex starosty, místostarostů, členů 

rady a zastupitelstva, tedy soubor pravidel nad rámec zákon-

ných předpisů, kterými budou vázáni k dalším principům 

zdůrazňujícím jejich odpovědnost a důvěryhodnost v rámci 

přijatého mandátu k výkonu veřejné služby.

•  Úpravou jednacího řádu znovu zavedeme praxi skutečně 

otevřeného zastupitelstva.

•  Stanovíme pevné začátky jednání zastupitelstva v 17.00, 

interpelace a dotazy občanů v pevný čas od 18.00 hodin. 

Budeme pokračovat s jejich on-line přenosy.

•  Budeme klást větší důraz na včasné, objektivní a pestré 

zpravodajství radničního časopisu Hlasatel.

•  Chceme podpořit kladný vztah žáků a studentů k Praze 15 

a jejich zájem o dění v městské části. Proto navrhneme vznik 

„studentského zastupitelstva“, které radnici pomůže s řešením 

problémů týkajících se právě dětí a mládeže.

•  Na webu městské části budeme zveřejňovat všechny ma-

teriály přijaté radou, a to včetně všech příloh. Zasadíme se, 

aby všechny zveřejňované informace byly ve formě otevře-

ných dat. 

•  Zřídíme komise jako poradní orgány rady MČ a zasadíme 

se o jejich odborné složení, aby se mohla samospráva opírat 

o jejich fundované názory.

•  Jednání výborů zastupitelstva a komisí rady zůstanou 

přístupná pro veřejnost.

Otevřená radnice   
garant / Petr Šumbera
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•   Budeme se i nadále podílet na sesta-

vování vyrovnaného a transparentního 

rozpočtu městské části. Pro maximálně 

průhledné nakládání s finančními 

prostředky budeme prosazovat zavedení 

on-line rozklikávacího rozpočtu městské 

část a budeme zveřejňovat všechny fak-

tury, které radnice proplácí. Zapojíme se 

do aplikace CityVizor.

•   Zasadíme se, aby radnice vynakládala 

finanční prostředky rovnoměrně ve pro-

spěch všech skupin svých obyvatel. Bu-

deme ověřovat, jestli z nich mají srovna-

telný užitek i ženy, mládež, senioři či lidé 

s hendikepem.

•   Navýšíme participativní rozpočet – vyčleníme každý rok 

jeden milion korun z rozpočtu městské části, o jehož využití 

budou rozhodovat přímo občané Prahy 15. Zlepšíme pra-

vidla a povědomí o možnostech participativního rozpočtu, 

aby se obyvatelé mohli a chtěli zapojit do rozvoje své měst-

ské části a přímo a podle vlastních preferencí rozhodovali 

o tom, jak zvelebit své okolí.

•   Zkvalitníme grantový systém – vypracujeme efektivnější 

pravidla a zlepšíme informovanost o vyhlášených dotač-

ních programech, aby se o nich dozvěděli všichni případní 

zájemci. Zorganizujeme semináře pro žadatele, aby lépe 

porozuměli systému.

•   Podpoříme dotační programy a granty nejen na posky-

tování sociálních služeb, na podporu školství, sportu, 

tělovýchovy, volnočasových aktivit a kultury, ale také 

na ochranu životního prostředí, na protidrogovou prevenci 

a prevenci kriminality.

•   Protikorupční strategii, kterou jsme prosadili, doplníme 

o další materiály k předcházení případné korupce – pra-

vidla pro jednání s dodavateli a developery a kvalitnější 

pravidla pro zadávání veřejných zakázek.

•   Zvýšíme transparentnost zadávání veřejných zakázek. 

Abychom oslovili co nejširší okruh možných dodavatelů, 

využijeme webové stránky, sociální sítě a další komunikač-

ní nástroje.

•   Dodavatele budeme vybírat nejen podle ceny, ale v nej-

vyšší míře i podle kritérií kvality a zásad zeleného naku-

pování a ekodesignu – chceme získávat kvalitní nabídky 

za nejlepší cenu. Zavedeme průběžné hodnocení práce 

dodavatelů a kvality odvedených zakázek.

•   Městská část by měla jít příkladem v efektivním využívání 

energie. Zavedeme certifikovaný energetický manage-

ment podle normy ČSN EN ISO 50 001 a vhodná energe-

ticky úsporná opatření ve veřejných budovách ve správě 

MČ Praha 15 a veřejném prostoru. Chceme zabránit zbyteč-

nému plýtvání – zejména energie a veřejných peněz.

•   Navážeme spolupráci s Pražským společenstvím obnovi-

telné energie (PSOE) a budeme usilovat o instalaci obnovi-

telných zdrojů energie a zejména fotovoltaických systémů 

na střechách městských budov, abychom snížili závislost 

na dodavatelích elektřiny. Budeme podporovat spolupráci 

PSOE se soukromými vlastníky domů a SVJ.

•   Vyhlásíme výběrová řízení na centrální dodavatele 

komodit a služeb, jako jsou např. zelené energie, IT a tele-

komunikační služby, kancelářské potřeby, aby byl zajištěn 

společný nákup pro radnici i organizace, které zřizuje – 

školy, školky, dům s pečovatelskou službou. Tímto způso-

bem získáme lepší ceny a dodržíme zásady úsporného 

hospodaření.

Účelné a průhledné hospodaření
garant / Jan Veleba
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•   Zasadíme se o vytvoření samostatného odboru investic 

v rámci úřadu městské části, aby se zlepšila příprava a fi-

nancování investičních akcí.

•   Budeme včas zapojovat obyvatele do plánování nových 

investičních záměrů městské části, jako jsou revitalizace 

veřejných prostranství, nové stavby atd.

•   Vypíšeme nové výběrové řízení na správcovskou firmu 

domu na Veronském náměstí.

•   V rámci bytového fon-

du podpoříme sociální 

bydlení pro mladé rodiny 

s dětmi, seniorky a seniory, 

matky samoživitelky a otce 

samoživitele, prarodiče vy-

chovávající svá vnoučata, 

osoby zdravotně postižené, 

nízkopříjmové domácnosti 

nebo osoby bez domova.

•   Nájemné v obecních by-

tech udržíme v dostupné 

výši.

•   Nízkopříjmovým skupi-

nám obyvatel nabídneme 

snížené nájemné. Průběž-

ně budeme kontrolovat 

potřebnost této sociální 

výhody a výpomoci.

•   Ponecháme nebytové prostory v majetku městské části. 

Nebytové prostory nabídneme k pronájmu firmám dopl-

ňujícím veřejnou vybavenost, neziskovým organizacím 

a sociálním podnikům.

•   Byty a nebytové prostory vyžadující rozsáhlejší rekonstruk-

ci nabídneme k pronájmu nájemníkům, kteří si je opraví 

sami. Nájemné až do výše odsouhlasené ceny rekonstruk-

ce jim bude odpuštěno.

•   Zlepšíme informovanost o volných nebytových prostorech 

a jejich nabídku zveřejníme na internetu a v Hlasateli.

•   Zasadíme se, aby ve všech nových stavebních investicích 

městské části připadla část finančních prostředků na umě-

leckou realizaci.

•   Volné byty a nebytové prostory budeme prezentovat na ve-

řejném portálu nemovitostí. Informace a fotografie všech 

prostor k pronájmu budou všem jednoduše dostupné.

•   Pozemky ve svěřené správě MČ Praha 15 budeme pro-

dávat jen ve výjimečných případech, a to tak, aby jejich 

prodej nepoškodil zájmy občanů Prahy 15. 

•   Zjednodušíme hlášení závad a připomínek nájemníků. 

Podněty bude možné zadávat přes formulář na webových 

stránkách Prahy 15. Budeme kontrolovat jejich splnění 

správní firmou.

Majetek a bytová politika 
garant / Milan Ducko
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•   Prověříme možnost umístění parkovacích domů a nových 

parkovacích míst na sídlištích na pozemcích MHMP či 

Prahy 15.

•   Zrevidujeme stávající smlouvy na pronájem parkovišť 

v majetku městské části, která jsou pronajímána soukro-

mým subjektům.

•   Podporujeme dostavbu jihovýchodní části Pražského 

okruhu (silnice 511 – spojka mezi dálnicí D1 a D11) a Hos-

tivařské spojky, které odvedou tranzitní 

dopravu z Prahy 15.

•   Ve spolupráci s Magistrátem hl. m. Prahy 

a společností ROPID budeme usilovat 

o celodenní a obousměrný provoz pří-

mé autobusové linky 254 Košík – Horní 

Měcholupy, kterou jsme prosadili jako 

školní linku.

•   Budeme požadovat umístění přístřešků 

na všechny zastávky MHD v Praze 15.

•   Dokončíme stezku pro pěší a cyklisty 

mezi Kozinovým náměstím a Praž-

skou ulicí, která zlepší cyklistické 

spojení mezi starou Hostivaří a sídliš-

těm Košík a zajistí bezpečný příchod 

do ZŠ Hostivař.

•   Vytvoříme ochranné pruhy pro cyklisty 

v celé ulici Hornoměcholupská, stezku 

pro chodce a cyklisty od zastávky Pra-

ha-Horní Měcholupy k ZŠ Křimická, chráněné cyklistické 

propojení přes sídliště Horní Měcholupy a stezku pro pěší 

a cyklisty mezi ulicemi K Horkám a U Břehu.

•   Budeme dále zlepšovat prostupnost území pro pěší, cyklis-

ty, kočárky a vozíčkáře dle generelu bezmotorové dopra-

vy, který jsme v předminulém volebním období nechali 

vytvořit.

•   Ve všech investicích do veřejného prostoru budeme dbát 

na co nejvyšší možnou míru bezbariérovosti a budeme 

pokračovat v rekonstrukci přechodů pro chodce na bezba-

riérové.

•   Umožníme obousměrnou jízdu cyklistů v jednosměrkách 

všude tam, kde to šířka ulic bezpečně dovolí.

•   Budeme pokračovat v opravách chodníků.

•   Revitalizujeme komunikace a chodníky na Trhanovském 

náměstí dle studie, kterou jsme nechali v roce 2016 připra-

vit. Zlepší se tak parkovací poměry i komfort pro chodce 

v celé této lokalitě.

•   Budeme požadovat vrácení plánovaného obchvatu / pro-

pojení ulice Hornoměcholupská s ulicí Plukovníka Mráze 

podél železniční trati do připravovaného územního plánu 

(MPP).

•   Vyřešíme dopravní situaci v ulici K Hostivařskému nádraží 

u hokejbalové arény.

•   Podpoříme prodloužení metra A do Hostivaře a Horních 

Měcholup.

Doprava   
garant / Zdeněk Edlman
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•   Prosadíme vybudování nových kapacit v mateřských 

školách v oblastech s dlouhodobě největším nedostatkem 

míst. Rozšíříme MŠ Trhanovské náměstí o jednu třídu dle 

již zpracované studie, dokončíme projekt mateřské školy 

v Gercenově ulici a ve spolupráci s magistrátem budeme 

prosazovat novou mateřskou školku na Groši.

•   Přispějeme ke vzniku dětských skupin a mateřských center, 

budeme iniciativní v hledání vhodných prostor pro jejich 

realizaci. Zasadíme se o střídavý provoz mateřských škol 

během prázdnin nejen pro „kmenové“ děti. 

•   Chceme otevřené školy, které jsou centrem komunitního 

setkávání. Školy, kde jsou rodiče zváni ke spolupráci a žáci 

se aktivně podílí na svém vzdělávání. 

•   Podpoříme vzájemné setkávání, řešení problémů a sdílení 

dobré praxe mezi řediteli, pedagogy a dalšími pracovníky 

vzdělávacích subjektů všech úrovní. Zintenzivníme i spolu-

práci s dalšími organizacemi, které se zabývají vzdělává-

ním. Inspiraci budeme hledat i mimo Prahu 15. 

•   Zkvalitníme výuku cizích jazyků na školách, budeme pod-

porovat rozvoj gramotností (čtenářské, finanční, mediální) 

a klíčových kompetencí. Budeme se věnovat i  podpoře 

škol ve výchově k udržitelnému vývoji a řešení environ-

mentálních otázek. 

•   Zprostředkujeme finanční spoluúčast městské části, aby se 

školy mohly zapojovat do grantových výzev, a čerpat tak 

finance z rozpočtu ČR a EU na investiční projekty podle 

svých potřeb a priorit.

•   Zajistíme metodickou podporu školám, aby mohly čerpat 

finanční prostředky na obsazení klíčových pozic potřeb-

ných pro podporu každého žáka – na místo školního psy-

chologa, speciálního pedagoga a dvojjazyčného asisten-

ta. Chceme, aby funkční poradenské pracoviště v každé 

škole poskytovalo odbornou pomoc učitelům pracujícím 

s rozmanitým kolektivem. 

•   Pomůžeme školám využívat IT technologie a zároveň se 

soustředíme na zlepšování zázemí dílen, venkovních uče-

ben, skleníků a pozemků, abychom tak přispěli k rozvoji 

zručnosti žáků. 

•   Podpoříme projekty zahraniční spolupráce škol, aby se 

žáci i pedagogové mohli více účastnit výměnných pobytů 

a zahraničních stáží. Za tímto účelem zahájíme spolupráci 

s odborníky v této oblasti (např. Dům zahraniční spolu-

práce, E-Twinning…) a pomůžeme pro tyto projekty hledat 

potřebné finanční zdroje. 

•   Navážeme na podporu rodilých mluvčích ve školách.

Školství    
garant / Jana Brádková
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•   Společně s místními organizacemi a občany vytvoříme 

celkovou koncepci rozvoje kulturního života v Praze 15.

•   Zpřehledníme informovanost o kulturních akcích v Pra-

ze 15. Vytvoříme systémový přehled o všech kulturních 

a volnočasových nabídkách i kulturních institucích.

•   Poskytneme metodologickou podporu místním institucím 

i jednotlivým občanům při získávání dotací, a to včetně 

dotačního monitoringu. Budeme informovat o všech mož-

nostech podpory v oblasti kultury, sportu a volného času 

a zajistíme rovný přístup pro všechny.

•   Upravíme pravidla pro poskytování finančních prostředků 

z rozpočtu MČ Praha 15, aby byla transparentnější. Vytvoří-

me metodologii pro žadatele.

•   Budeme pokračovat v rozvoji stávajících tradičních kultur-

ních a sportovních akcí i místních institucí a zasadíme se 

i o vznik nových projektů (např. Hostivařské komorní dny, 

letní kino). Podpoříme i vystoupení zájezdních hudebních 

kapel a divadel a budeme usilovat o celkové zvýšení 

povědomí o Praze 15 v rámci celé 

kulturní mapy hl. m. Prahy.

•   Budeme podporovat sousedskou 

pospolitost, osobitost a pestrost jednot-

livých projektů a nezávislost a činoro-

dost místních obyvatel.

•   Vytvoříme podmínky, aby kultura, 

sport a volnočasové aktivity byly sku-

tečně dostupné pro všechny dospělé, 

děti a seniory. Budeme více podporo-

vat zájem o tyto oblasti, a přispívat tak 

k rozvíjení dětí, dospělých a seniorů.

•   Podpoříme rozvoj místních sportovních 

institucí i školních sportovních klubů.

•   Budeme iniciovat rozvoj podpory pro hendikepované spor-

tovce s důrazem na potřebné zázemí a prostředky. Vytvoří-

me novou kategorii v projektu Sportovec roku Prahy 15.

•   Opravíme a zpřístupníme nevyhovující či nevyužívaná 

sportoviště v naší městské části.

•   Chceme podporovat zdravý patriotismus a hrdost na pří-

slušnost k Hostivaři a Horním Měcholupům.

Kultura, sport 
a volný čas     
garant / Lukáš Pertl
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•   Chceme celou Prahu 15 takovou, aby se v ní dobře žilo 

všem – od dětí a mladých rodin až po seniory – a aby to 

byla čtvrť, kde se nikdo necítí omezen kvůli věku nebo 

zdravotnímu stavu.

•   Budeme aktivně zjišťovat a analyzovat potřeby místních 

obyvatel. Zasadíme se např. o realizaci „auditu čtvrti 

příznivé pro obyvatele“, který uskutečníme i za pomoci 

dobrovolníků. Namísto komunikace pouze s vybranou 

skupinou obyvatel budeme hledat způsob, jak zjišťovat 

potřeby všech občanů.

•   Budeme podporovat různé typy sociálních služeb pro 

obyvatele MČ Praha 15. Poskytovatelům výrazně zjednodu-

šíme možnost požádat o podporu pomocí grantového sys-

tému, který jsme prosadili. Opět navýšíme finance na tyto 

granty nejméně o jednu třetinu.

•   Chceme dosáhnout toho, aby mohli senioři a vážně 

nemocní zůstat za pomoci podpůrných služeb co nejdéle 

v domácím prostředí.  Proto prověříme možnost rozšířit 

dotační systém na fyzické osoby, které jsou zcela závislé 

na péči druhých a jejich finanční situace jim neumožňuje 

uhrazení potřebných služeb.

•   Pro osoby, které již nemohou setrvat ve svém domácím 

prostředí, budeme usilovat o zajištění dostupných a kvalit-

ních pobytových služeb. Z hlediska demografického vývoje 

budeme zjišťovat možnosti vytvoření dostatečných kapacit 

pobytových služeb také do budoucna (např. výstavba 

domova pro seniory).

•   Budeme se zasazovat o to, aby se každý mohl po městské 

části pohybovat bez překonávání zbytečných bariér a bez-

pečně. Proto budeme podporovat bezbariérové úpravy 

veřejných prostranství a budov. Zohledníme bezbariérovost 

při akcích organizovaných městskou částí, případně při 

akcích podpořených z rozpočtu MČ (buď bezbariérový pro-

stor, nebo asistenční služba jako součást nákladů na akci).

•   Pro volby konané od roku 2023 budeme usilovat o bezba-

riérově přístupné volební místnosti ve všech budovách, 

kde volby probíhají.

•   Jako zásadní vnímáme podporu rodin. Budeme usilovat 

o zkvalitňování fyzického prostředí pro rodiny (bezpečné 

přechody, dětská hřiště, lavičky pro dospělé) a budeme 

hledat možnosti podpory vzájemného setkávání rodičů, 

kteří mají malé děti. Navážeme na aktivity, které mají 

za cíl symbolické ocenění práce rodin (vítání občánků, 

stromy života) a budeme tyto činnosti dále rozvíjet.

•   Posílíme mezigenerační soudržnost podporou aktivit, 

které budou společné pro více generací – místo „akcí pro 

seniory“ chceme „společné zážitky se seniory“ (aktivity pro 

prarodiče s dětmi, podpora setkávání seniorů se školáky).

•   Budeme společně s občany bydlícími v Praze 15 hledat 

důstojný a milý způsob, jak gratulovat seniorům k jejich 

životním výročím.

•   Provedeme analýzu počtu osob s bydlištěm v Praze 15 

ohrožených ztrátou bydlení. Na tomto základě určíme 

nezbytný počet bytů, které musí zůstat ve vlastnictví měst-

ské části Praha 15 a mohou být nabídnuty občanům pro 

dostupné a sociální bydlení.

•   K dobré atmosféře Prahy 15 přispívá také terénní prá-

ce s dětmi a mládeží. Výborně fungující nízkoprahové 

zařízení Proxima Sociale budeme nadále podporovat, 

zasadíme se o vybudování kvalitního nízkoprahového 

klubu v Praze 15.

Sociální oblast, 
zdraví a rodina     
garant / Jana Vachulová



•   Budeme prosazovat nulovou toleranci hazardu, tedy rušení 

všech heren a kasin, neboť gamblerství přináší nárůst 

sociálně patologických jevů včetně kriminality a rozpadu 

rodinných vazeb.

•   Po magistrátu budeme požadovat umístění kamer na ri-

ziková místa v Praze 15 v ulicích Přeštická, Bratislavská 

u Alberta, U Hostivařského nádraží, Milánská u Klece 

a na parkoviště Doupovská.

•   Zlepšíme dohled strážníků na rizikových místech v Pra-

ze 15, představíme obyvatelům jejich okrskáře.

•   Prosadíme další opatření, která zvýší bezpečnost chodců, 

a to zejména v ulicích Doupovská, K Měcholupům a v uli-

ci U Hostivařského nádraží u příchodu k hokejbalovému 

hřišti.

•   Ve spolupráci se základními školami a spolkem Pěšky 

městem budeme pokračovat v projektu Bezpečně do školy, 

který byl úspěšně realizován v ZŠ Hostivař.

•   Prosadíme doplnění semaforu do ulice Hornoměcholup-

ská k přechodu pro chodce mezi Javorovou čtvrtí a ulicí 

Janovská. 

Bezpečnost  
garant / Josef Prajzler
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