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tále rosteme. Sílíme. Cítíme vaši podporu na každém kroku. Věříte 
nám a my věříme vám. Patnáctka náš domov se začala formovat 
v roce 2013. V komunální politice jsme měli minimální zkušenosti, 

ale už jsme se nemohli dívat, kam se Hostivař a Horní Měcholupy ubí-
rají. A tak jsme do toho šli. Ukázat té partičce, co naši krásnou čtvrť roky 
pustošila, že už si to nenecháme líbit. Získali jsme 13,71 %. Zaskočilo je to. 
Právem. Protože jsme je na další čtyři roky odsunuli z vedení Prahy 15. 
Občané byli s naší prací spokojeni. Proto jsme v roce 2018 vyhráli volby 
se ziskem 33,48 %! V tu chvíli se ale naší síly zalekly i ostatní strany a ra-
ději se dohodly s protřelými šíbry, jen aby uhájily své posty.

Máme rok 2022. V lesoparku byla zahájena výstavba souboru 
bytových domů. Pokračují podivná výběrová řízení s předraženými 
nákupy. Utrácí se miliony z veřejných peněz za studie mrakodrapů 
a výškových staveb, které tady nikdo nechce. Majetek městské části 
se rozprodává pod cenou.

Přejeme si dostatečné kapacity školek a škol, rozvoj sportovišť, volno-
časových aktivit, kvalitní zdravotnickou péči a služby pro seniory. Ale 
odmítáme, aby radnice místo občanům dávala přednost develope-
rům s jejich předimenzovanou výstavbou, která přispívá k dopravním 
zácpám, ubírá parkovací místa, likviduje zelené plochy a místním 
obyvatelům nepřináší žádný užitek.

Je čas to změnit. Chceme vrátit městskou část jejím občanům. Jsme 
vaši sousedé, znáte nás. Bydlíme tu a žijeme s vámi. Zbývá poslední 
krok. Pojďte ho s námi udělat. Pokud k volbám 23.–24. září přijdeme 
v hojném počtu, podaří se to. S náskokem vyhrajeme a vy budete 
u toho. Jsme v cílové rovince a odhodláni zvítězit. Pro vás. Pro nás, 
kteří tu bydlíme. Pro naši Prahu 15!

 — Vaši kandidáti za Patnáctku náš domov

Radnice pro občany, 
ne developery

S
Volby 23.–24. září

PŘIJĎTE K VOLBÁMA ZMĚŇTE PRAHU 15!
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o vítězství v minulých komunálních vol-
bách a čtyřleté důsledné opoziční práci 
se Patnáctka náš domov znovu uchází 

o přízeň svých sousedů – voličů. Věříme, že 
naše zdejší působení má smysl, protože zájem 
občanů o dění v naší městské části rapidně 
narůstá a s ním i naděje na změnu poměrů 
na radnici. 

Jedinečnost Patnáctky náš domov spočívá 
v propojení lidí dobré vůle, bez ohledu na to, 
komu ve „velké politice“ drží palce. Jsme stra-
níci, ale i nezávislí, aktivní občané, členové 
místních spolků, vaši přátelé a spoluobčané, 
které dobře znáte. A jsme svorní – vzájemně si 
věříme a víme, že máme společnou zodpověd-
nost za Patnáctku, která je naším domovem.

Naše postoje zůstávají i po letech stejné: Jsme 
na straně současných obyvatel Prahy 15, 
nikoliv na straně developerů. Budeme dál 
důsledně chránit náš veřejný prostor a životní 
prostředí. Budeme zapojovat veřejnost do roz-
hodování a maximálně zprůhledníme hospo-
daření radnice. Chceme zastavit rozprodávání 
obecního majetku pod cenou a utrácení 
veřejných peněz za nepotřebné projekty. 

Je čas změnit Prahu 15 a my na to máme tým!

NAŠI KANDIDÁTI PRO KOMUNÁLNÍ VOLBY 2022

P

V čele kandidátní listiny Patnáctky náš domov 
pro podzimní volby stojí někdejší místostarosta 
pro územní rozvoj Marcel Pencák, organizátor 
kulturních akcí Lukáš Pertl a učitelka Jana 
Brádková. Doplňují je zkušené zastupitelky 
a zastupitelé, odborníci a pracovníci ze škol-

PhDr. Marcel Pencák, Ph.D.
redaktor, historik architektury
„Máme sen o radnici, která naslouchá 
a slouží všem občanům, při správě 
Prahy 15 je vstřícná k moderním 
řešením a ze všech sil brání a zlepšu-
je zdejší životní prostředí a veřejnou 
vybavenost. A která neprodává obecní 
majetek svým známým se slevou 
9,3 milionu korun a nenakupuje ping-
pongové stoly předražené o 45 tisíc.“

1 Lukáš Pertl
organizátor kulturních akcí, předseda 
spolku Patnáctka kulturní z.s.
„Budu dál pokračovat v rozšiřování 
nabídky kulturních akcí a v podpoře 
umělecké činnosti v naší městské části. 
Společně s místními organizacemi 
a občany vytvoříme ucelenou koncep-
ci rozvoje zdejší kultury. Budu se snažit 
o větší zviditelnění Prahy 15 na kultur-
ní mapě celé metropole.“

2

Mgr. Jana Brádková
učitelka na 2. stupni ZŠ
„Zdejší školství by mělo být přístupnější 
moderním a inovativním podnětům. 
Také chci prosadit otevřenější a efek-
tivnější komunikaci radních s občany. 
Je nutné více naslouchat potřebám 
stávajících obyvatel, radní nemohou 
hájit zájmy pouze vybraných skupin 
privilegovaných jedinců.“

3

Milan Ducko
manažer bezpečnosti práce
„Chci otevřít radnici občanům. Nelze 
pokračovat v praxi, kdy se bez jejich 
účasti a za zavřenými dveřmi vymýšle-
jí zbytečné studie a připravují projekty 
s developery. Správná řešení chci hle-
dat společně s lidmi. Vrátím Prahu 15 
do sítě Zdravých měst, která nabízí 
inspiraci úspěšnými příklady.“

5 Mgr. Martin Šimák
učitel na 2. stupni ZŠ, organizátor 
dobrovolnických úklidů
„Své znalosti z ochrany přírody bych 
rád uplatnil ve prospěch Prahy 15. 
Zdejší prostředí vyžaduje kvalitní za-
cházení s veřejnou zelení, vodním reži-
mem a biodiverzitou. Chci podporovat 
takové projekty, které přispějí k udrži-
telnému rozvoji celé městské části.“

6

MUDr. Radek Běla
manažer lékové bezpečnosti
„Vadí mi zdejší nepřiměřená deve-
loperská výstavba, a proto v rámci 
možností vznáším v územních řízeních 
námitky, které by ji „umravnily“. V tom-
to duchu pracuji ve prospěch občanů 
i ve výboru pro územní rozvoj. Chci 
přispět k tomu, aby naše městská část 
byla příjemným místem pro radostný 
život.“

4

ské praxe a sociální sféry, odborníci na příro-
du, úspory energií a informační technologie. 
Na kandidátce najdete dobrovolníky a zá-
stupce občanů z mnoha místních kauz, kteří 
se úspěšně postavili proti likvidování zeleně 
a megalomanským developerským projektům.
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Kompletní listinu našich
31 kandidátek a kandidátů 

naleznete na stránkách 
www.15nasdomov.cz

Ing. Zdeněk Edlman
projektant pozemních staveb
„Lepší budoucnost Prahy 15 nepovažuji 
za ztracenou. Proto znovu kandiduji 
do dalšího volebního období ve víře, 
že se do zastupitelských lavic navrátí 
zdravý rozum a podobu našeho okolí 
nebudou ovlivňovat lidé, kteří zde 
trvale nebydlí.“

7 Lucie Jechová
asistentka zahraničních zakázek 
v telekomunikacích
„Chci, aby děti měly podobnou 
možnost trávit volný čas venku, jako 
jsme měli my. Je potřeba snížit hustotu 
automobilové dopravy, budovat hřiště 
pro větší děti a nezastavovat poslední 
zelená místa. Jízda s kočárkem vyža-
duje bezbariérové cesty, nesmí to být 
disciplína jen pro zdatné sportovce.“

8

Miroslav Hynšt
koordinátor webu a komunikace
„Při svém zaměstnání v progresivním 
úřadě pracuji s novými informačními 
technologiemi a moderními způsoby 
komunikace s občany a zabývám se 
digitalizací veřejné správy. Tímto smě-
rem se musí ubírat i radnice Prahy 15 – 
občanům má co nejvíce ulehčovat 
získávání informací a vyřizování 
potřebných záležitostí.“

9 Josef Prajzler
místopředseda SVJ, rozhodčí karate, 
servisní technik
„Přeji si, aby i moje milovaná vnou-
čata vyrůstala v příjemném prostředí, 
v němž budou moci smysluplně trávit 
volný čas, ať už se sportem, nebo 
s kulturou. Na dosah ruky by tu měla 
být nejen neporušená příroda, ale 
také občanská vybavenost na úrovni 
21. století.“

10

Mgr. Klára Krybusová
sociální pracovnice v domě pro seniory
„Jako sociální pracovnice a dvojná-
sobná maminka cítím, že v Praze 15 je 
potřeba více uzpůsobit veřejné prostře-
dí rodinám a lidem s hendikepy. Chci 
se také zasadit o poskytování účelné 
podpory lidem v nepříznivé sociální 
situaci. Především je však třeba vy-
tvářet podmínky, aby si lidé mohli být 
oporou navzájem.“

11 Ing. Jan Veleba
konzultant energetických úspor
„Mojí profesní parketou je efektivní 
využívání energie v budovách. Své 
zkušenosti z českých i mezinárod-
ních projektů přenesu i do Prahy 15. 
Nehospodárný objekt radnice se musí 
přeměnit na moderní úřad, který šetří 
energii i veřejné peníze. Energetický 
management zamezí plýtvání i v dal-
ších městských objektech.“

12

Ing. Petr Šumbera 
programátor
„Jako IT specialista si přeji, aby radni-
ce používala otevřená data – špatně 
čitelné naskenované dokumenty 
do 21. století nepatří. I nadále budu 
hlídat rozvoj sídliště, kde žiji. Lidé tu 
chtějí hřiště pro větší děti, takže by ho 
radnice měla požadovat při dalších 
jednáních o zdejší výstavbě.“

13 Ing. Petra Petrů
pojistná makléřka, organizátorka 
Zažít město jinak
„Moc ráda bych napomohla propojová-
ní různých generací, protože si navzá-
jem mohou předávat specifické znalos-
ti, dovednosti a zkušenosti. Svým dílkem 
chci přispět k vylepšení prostředí pro 
život v Praze 15. To neutvářejí jen nová 
hřiště, ale také přívětivější atmosféra, 
kterou každý pocítí ve svém nitru.“

14

Mgr. Markéta Schaeferová
učitelka na 1. stupni ZŠ
„Pro Prahu 15 si přeji otevřené školy, 
které komunikují s dětmi i rodiči. Školy 
jako místo, kde jsou učitelé respekto-
vanými odborníky, kde se žáci aktivně 
podílejí na svém vzdělávání a při-
pravují se na život v 21. století. Školy 
jako přirozené místo setkávání, kde se 
kultivuje komunitní život obce.“

15 Jana Vařeková 
obchodnice
„Nejvíce mi na srdci leží ochrana ži-
votního prostředí. Přeji si, aby Praha 15 
využívala udržitelné zdroje energie 
a nové ekologické technologie. Také 
potřebujeme hřiště a aktivity pro větší 
děti. Chci zapojit občany do zvelebo-
vání naší městské části, aby se nám tu 
všem líbilo a radostně žilo.“

16

PaeDr. Jana Vachulová
poradkyně rané péče v rodinách dětí 
s postižením
„Chci takovou Prahu 15, v níž se nikdo 
nebude cítit omezený kvůli věku nebo 
zdravotnímu stavu. Zjednodušíme 
podávání žádostí o sociální granty. 
Zaměříme se na podporu asistenčních 
a pečovatelských služeb pro občany 
s vyšší potřebou této pomoci, aby mohli 
bezpečně žít v prostředí svého domova.“

17
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ZDRAVÁ A MODERNÍ PATNÁCTKA
aše vize prospěšného a udržitelného 
rozvoje Prahy 15 vychází ze stejných 
základů jako před čtyřmi lety, kdy 

jsme drtivě vyhráli volby. Vládnoucí koalice, 
která nás na radnici nakonec nepusti‑
la, totiž od té doby městskou část nikam 
dopředu neposunula. Program, který vám 
předkládáme, jsme však leckde prohloubili 
nebo přizpůsobili současné situaci. Zahrnuli 
jsme do něj také řadu podnětů, jež jste nám 
poskytli při 14 setkáních v rámci květnového 
a červnového Turné s mapou. Před prázd‑
ninami jsme si v ulicích stihli popovídat asi 
s 1200 našich sousedů, od nichž jsme získali 
téměř 500 originálních nápadů na zlepšení 
Horních Měcholup a Hostivaře. Všem moc 
děkujeme!

A co chystáme? Dobře nás znáte, takže urči‑
tě nebudete překvapeni. 
– Ze všech sil a všemi zákonnými prostředky 
budeme umravňovat zdejší výstavbu tak, 
aby odpovídala veřejnému zájmu a nesni-
žovala kvalitu života stávajících obyvatel. 
Radnice už nadále nepůjde na ruku deve-
loperům v jejich snaze maximálně vytěžit 
stavební pozemky. 

– Otevřeme a vyvětráme radnici. Bude 
sloužit výhradně občanům, co nejvíce jim 
usnadní vyřizování různých životních záleži-
tostí a bude je podrobně informovat, na čem 
politici pracují a jak nakládají s finančními 
prostředky. Hospodaření městské části bude 
účelné a transparentní. 

– Z Prahy 15 uděláme kvalitní místo pro 
život. Je potřeba významně navýšit zane-
dbanou kapacitu míst ve školkách a mo-
dernizovat výuku na základních školách. 
Chceme dostupné obecní bydlení, širší 
poskytování sociálních služeb, smysluplné 
dopravní projekty a důkladnou péči o veřej-
ná prostranství.

Z NAŠEHO PROGRAMU PRO PRAHU 15
VYBÍRÁME 15 BODŮ:

Budeme bojovat proti navržené podo‑
bě připravovaných developerských 

projektů v lokalitách: Norma na Košíku, 
OC Taškent, Billa v Hornoměcholupské ulici, 
louky pod OC VIVO!, Parmská ulice, Maraťák 
nebo výměníky v Janovské ulici, Livornské 
a Pod Průsekem.

Budeme bránit změnám územního 
plánu, které by vedly k rozšiřování 

stavebních pozemků na úkor zeleně a ploch 
určených pro sport, rekreaci a veřejnou 
vybavenost.

Budeme důsledně chránit nezastavi‑
telné hranice a přirozený charakter 

přírodního parku Hostivař-Záběhlice (Hosti-
vařský lesopark), Trojmezí a území Za Dra-
hou (Záštěpí, Triangl, U Forstu).

N

Vybudujeme nové kapacity v mateř‑
ských školách v oblastech s dlouhodo-

bě největším nedostatkem míst – rozšíříme 
MŠ Trhanovské náměstí o jednu třídu dle již 
zpracované studie, dokončíme projekt v Ger-
cenově ulici a ve spolupráci s magistrátem 
budeme prosazovat novou školku na Groši.

Pro větší děti postavíme skatepark 
v Horních Měcholupech. 

Začneme připravovat výstavbu 
domova pro seniory na pozemcích 

za ZŠ Hornoměcholupská.

V obecních bytech udržíme nájemné 
v dostupné výši. 

Chceme čelit oteplování města, a pro-
to budeme pokračovat v pravidelné 

výsadbě stromů, především původních 
dřevin a ovocných druhů.

Podpoříme vznik menších vodních 
ploch či mokřadů a přirozený vsak, 

retenci a využití dešťové a povrchové vody. 
Instalujeme nová pítka a vodní prvky v uli-
cích a parcích.

Obnovíme a zlepšíme vzhled a kva‑
litu veřejných prostranství. Budeme 

důsledně udržovat a opravovat chodníky 
a mobiliář – lavičky, odpadkové koše a her-
ní prvky.

Budeme včas zapojovat obyvatele 
do plánování a přípravy nových 

investičních záměrů městské části, jako jsou 
revitalizace veřejných prostranství nebo 
výstavba a rekonstrukce obecních objektů.

Pro maximálně průhledné nakládání 
s finančními prostředky zavedeme 

on-line rozklikávací rozpočet městské části 
a budeme zveřejňovat všechny faktury, které 
radnice proplácí.

Budeme realizovat vhodná energe‑
ticky úsporná opatření ve veřejných 

budovách ve správě městské části. Chceme 
zabránit zbytečnému plýtvání energie a ve-
řejných peněz.

Prověříme možnost umístění parko‑
vacích domů a rozšíření parkovacích 

míst na sídlištích na pozemcích Prahy 15 
a magistrátu. Při ekonomické únosnosti 
a společenské shodě nové parkování zreali-
zujeme.

Budeme dále zlepšovat prostupnost 
území pro pěší, cyklisty, kočárky a vo‑

zíčkáře dle generelu bezmotorové dopravy, 
který jsme v předminulém volebním období 
nechali vytvořit.
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CELÝ NÁŠ PROGRAM 

„ZDRAVÁ A MODERNÍ 

PATNÁCTKA“

pro volby v Praze 15 

najdete na stránkách

www.15nasdomov.cz
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Ve spolupráci s místními občany se nám 
podařilo zabránit zbytečnému kácení stromů 
na dětském hřišti v Bruslařské ulici nebo 
za radnicí v Boloňské ulici.

Pro občany každoročně vydáváme noviny 
a pomocí webu, sociálních sítí nebo třeba 
letáků jim dáváme co nejdříve vědět, když se 
v jejich okolí plánuje nějaká výstavba nebo jiný 
investiční záměr.

Ukazujeme lidem, že mohou účinně hájit svá 
práva, mohou chodit na jednání zastupitelstva 
nebo výborů, vyjadřovat zde své názory a ptát 
se zástupců radnice na jejich počínání.  

Připravujeme takové projekty, které mají 
pro místní lidi skutečně smysl, vědí o nich 
od samého začátku a mohou k nim přispět 
svými nápady a připomínkami.

Uspořádali jsme soutěž na podporu místních 
obchůdků, po tornádu jsme poslali 15 000 Kč 
jihomoravským skautům, vybrali jsme 15 000 Kč 
na asistenčního psa pro Izabelku nebo 18 000 Kč 
pro Selský dvůr na pomoc ukrajinským dětem.

V zastupitelstvu hlasujeme proti poškozování naší 
městské části, jako je třeba nevýhodný prodej 
obecních pozemků nebo napomáhání developerům. 
Letos jsme navrhli 30 připomínek k návrhu 
Metropolitního plánu, ale koalice je zamítla.

Na veřejných setkáních diskutujeme s občany 
o problémech Prahy 15. Sbíráme jejich 
podnětné nápady, snažíme se jim pomoci, 
poradit a motivovat je k vlastní činnosti.

Pravidelně pořádáme dobrovolnické úklidy 
Prahy 15 – na podzim u nádraží v Horních 
Měcholupech a na jaře v Záštěpí a na Groši. 
Za poslední 4 roky jsme zvládli odklidit několik 
kontejnerů odpadu.

Zájmy stávajících občanů jsou pro nás 
důležitější než záměry developerů. Pomáháme 
místním bránit se proti nechtěné výstavbě, 
podílíme se na peticích, neváháme svolat 
i mimořádné zastupitelstvo.

Ve prospěch občanů věnujeme spoustu 
volného času. Hodně schůzujeme, což 
ale znamená, že všechny kauzy podrobně 
studujeme a společně v klidu promýšlíme další 
postup. Naše postoje nejsou unáhlené.

Náš zastupitel a organizátor kulturních akcí 
Lukáš Pertl k nám vozí hvězdy hudební scény, 
třeba skupinu Mňága & Žďorp, Dana Bártu, 
Laca Decziho, Sto zvířat nebo Visací zámek. 

Ve Farním dvoře jsme uspořádali hojně 
navštívené promítání o moderní architektuře 
s Davidem Vávrou a našimi sousedy 
Radovanem Lipusem a Jiřím Grygarem.

BRÁNÍME

HLÍDÁME

VZDĚLÁVÁMEPLÁNUJEME

BAVÍME

POMÁHÁME

UKLÍZÍME

INFORMUJEME PŘEMÝŠLÍME

NASLOUCHÁME

HÁ JÍME

Co také děláme pro Prahu 15

OTEVÍRÁME



Projekty masivní výstavby v Praze 15,
pod které se „podepsala“ vládnoucí koalice

ANO / ODS / TOP 09

BYTOVÝ SOUBOR PRAGA
Koalice nepodala žádné připomínky 
v územním řízení na nový komplex 
pro 2 000 lidí, nevadilo jí ani napojení 
výjezdu automobilů do Strašnické ulice.

BYTOVÉ DOMY JAVOROVÁ ČTVRŤ
Koalice si ve své koncepční studii 
odsouhlasila možnost výstavby bytových 
domů na stávajících plochách zeleně.

HOSTIVAŘSKÁ KOBRA
Koalice si za 1,5 mil. Kč pořídila 
koncepční studii na tzv. Nové centrum 
Hostivaře, v níž se zabývala například 
návrhem nejvyšší budovy v Česku 
(40 podlaží, 154 m).

DOMY U HOSTIVAŘSKÉHO NÁDRAŽÍ
Koalice od developera převzala 
plán na masivní výstavbu u nádraží 
a odsouhlasila ji ve své koncepční studii.

DVA BYTOVÉ DOMY NA MARAŤÁKU
Koalice odmítla petici 230 místních 
obyvatel proti stavbě. Naopak, 
uzavřela s developerem memorandum 
o spolupráci a poskytla mu pozemek pro 
napojení vjezdu.

BYTOVÝ DŮM ZA RADNICÍ
Koalice developerovi umožnila příjezd 
automobilů do komplexu přes svoji 
komunikaci a napojení všech sítí přes 
své pozemky.

MULTIFUNKČNÍ DŮM TAŠKENT
Koalice odsouhlasila až 12podlažní výstavbu 
a poskytla developerovi obecní plochu 
zeleně, aby si mohl udělat předpolí ke svému 
obchodnímu centru. Následně odmítla petici 
místních obyvatel proti této výstavbě.

BYTOVÝ DŮM HOROLEZECKÁ
Koalice navrhla a ve své koncepční 
studii odsouhlasila plán na výstavbu 
14podlažního domu.

BYTOVÉ DOMY U OC VIVO!
Koalice se dohodla s developerem Central 
Group na rozšířené výstavbě bytových 
domů – na louce jižně od pěší promenády.

UBYTOVACÍ REZORT VESI V LESOPARKU
Koalice nevyslovila absolutní nesouhlas 
s výstavbou obytného komplexu 
v přírodním parku. Navzdory petici, 
kterou podepsalo 725 občanů, se potom 
neodvolala proti územnímu rozhodnutí.

BYTOVÝ DŮM MILÁNSKÁ  
Koalice podepsala s developerem 

memorandum o spolupráci a pro stavbu 
7podlažního domu mu poskytla napojení 

na inženýrské sítě přes obecní pozemky.
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DOMY U HŘBITOVA   
Koalice souhlasila se změnou
územního plánu pro navýšení výstavby
na pozemcích developera Neuinvest. 
Odmítla také petici místních obyvatel 
proti tomuto záměru.

O stavebních záměrech 
v Praze 15, které 
developeři připravují 
ve spolupráci s koalicí 
ANO / ODS / TOP 09 nebo 
s její podporou, jsme 
vás informovali také 
při veřejných setkáních 
na jaře 2021 (tzv. Turné 
s Kobrou).

BYTOVÝ KOMPLEX EKOCITY
Koalice podepsala s developerem 
memorandum o spolupráci ohledně 
výstavby téměř 700 bytů v průmyslové 
oblasti. V územním řízení potom nepodala 
žádné námitky.

BYTOVÝ DŮM JANOVSKÁ
Místostarosta pro územní rozvoj Petr 
Neumann (TOP 09) v létě 2019 poskytl 
developerovi Exafin souhlas se započtením 
obecních pozemků kolem domova 
seniorů. S takto zvýšeným koeficientem by 
investor mohl na místě výměníku stavět až 
devítipodlažní objekt. Stavební úřad stavbu 
naštěstí zamítl. 

NEPŘEJETE SI, ABY SI PRAHU 15
DÁL PŘIVLASTŇOVALI DEVELOPEŘI?

PŘIJĎTE K VOLBÁM A DEJTE SVŮJ HLAS 
PATNÁCTCE NÁŠ DOMOV,

KTERÁ VŽDY PRACOVALA V ZÁJMU 
STÁVAJÍCÍCH OBYVATEL!



 www.15nasdomov.cz

Společně s vámi bojujeme proti věžákům 
na Košíku

tojíme za občany, kteří odmítají chystanou výstavbu 12podlaž-
ních věžáků nad objektem Normy. Podíleli jsme se na petici proti 
tomuto záměru (členem výboru byl náš zastupitel Miroslav Hynšt), 

kterou nakonec podepsalo 1137 místních obyvatel. Na jejich podporu 
jsme navrhli zastupitelstvu, aby s developerským projektem „Výhledy 
Košík“ vyjádřilo nesouhlas. Všichni opoziční i koaliční zastupitelé nako-
nec ve shodě takové usnesení přijali. 

Developer potom požádal magistrát o směnu pozemků kolem Normy, 
které k výstavbě potřebuje. Nechali jsme proto svolat mimořádné 
zastupitelstvo a navrhli jsme, aby Praha 15 vyslovila nesouhlas s touto 
směnou. Spolu s přítomnými občany se nám podařilo přesvědčit koa-
liční zastupitele, aby i tentokrát hlasovali ve veřejném zájmu.

Dobré zprávy

CHCETE LEPŠÍ PRAHU 15?
Obraťte se na nás, 
ptejte se a pojďte volit!

PATNÁCTKA NÁŠ DOMOV
Jsme uskupení KDU-ČSL, Zelených, hnutí Naše 
Obec a nezávislých osobností ve volbách 
do Zastupitelstva městské části Praha 15.

Umravnili jsme developera
yl dostavěn dům Na Groši mezi Švehlovou a Strašnickou ulicí. 
Je výrazně zmenšený oproti návrhu z roku 2016, proti kterému 
občané sepsali petici. Na zastupitelstvu jsme se jich tehdy 

zastali a prosadili usnesení, aby developer snížil objem výstavby 
o polovinu. Ten naše doporučení vyslyšel. Po stranách domu navíc 
vznikly dva veřejné průchody. 
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Zabránili jsme vyvedení 10 milionů

ned po volbách 2018 nová koalice ANO / ODS / TOP 09 v ti-
chosti rozjela prodej nemovitého majetku na ploše více než 
jednoho hektaru za 25,8 mil. korun, a to p. Aleši Petříšovi, synovi 

někdejšího starosty za ODS. Záměr prodeje neschválili v radě, pouze 
ho vyvěsili na úřední desku. Čekali, že se nikdo jiný nepřihlásí, a pak 
už se vše hladce schválí v zastupitelstvu. Tam jsme je ale donutili 
záměr přímého prodeje stáhnout. Radní pak museli vypsat otevřené 
výběrové řízení, i když u toho skřípali zuby a zneužívali média městské 
části, v nichž psali o naší „štvavé kampani“. Ve výběrovém řízení se 
potom za areál vodárny dosáhlo prodejní ceny o 9,3 milionu vyšší! Po-
dobným způsobem jsme odvrátili hrozbu, že koalice připraví městskou 
část o dalších 700 tisíc korun. Prostřednictvím svých zastupitelů se totiž 
nejprve v červnu 2020 pokusila s výraznou „slevou“ prodat pozemek 
v Doupovské ulici. Po našem veřejném tlaku musela cenu řádně 
navýšit.

Stromy na hřišti zůstaly
polečně s vámi se nám podařilo zabránit kácení na dětském 
hřišti v ohybu Sáňkařské a Bruslařské ulice na sídlišti Horno-
měcholupská. Jen náhodou jsme odhalili záměr koalice, která 

tady chtěla zabrat část pozemku hřiště, vykácet desítku letitých 
stromů podél plotu a na jejich místo posunout parkovací stání. 
Informovali jsme místní obyvatele a z jejich iniciativy potom vznikla 
petice, pod kterou organizátoři shromáždili více než 400 podpisů 
na podporu tohoto malého přírodního ráje v srdci sídliště. Petice 
se projednávala v zastupitelstvu, kde na náš návrh zastupitelé ze 
všech politických subjektů jednomyslně schválili, že s kácením stro-
mů nesouhlasí. Díky odbornému poradenství našeho člena Martina 
Šimáka se podařilo zachránit také podstatnou část lipového stromo-
řadí v Boloňské ulici, které úřad původně povolil pokácet.
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