
 

 

Koaliční smlouva 
 

uzavřená mezi kluby politických stran 

TOP 09, SZ, KDU-ČSL a ČSSD  
při ZMČ Praha 5 ve volebním období  

2014 – 2018,  

V Praze, dne 17. 10. 2014 

 

Klub TOP 09 při Zastupitelstvu městské části Praha 5  

zastoupený: MUDr. Radkem  Klímou, Ing. Vítem Šormem 

(dále jen „TOP 09“) 

a 

Klub Strany zelených při Zastupitelstvu městské části Praha 5  

zastoupený: Mgr. Lukášem Budínem, Bc. Tatianou Konrádovou  

(dále jen „SZ“) 

a 

Klub KDU-ČSL při Zastupitelstvu městské části Praha 5  

zastoupený: Ing. Josefem Cuhrou, Mgr. Jakubem Suchelem, Mgr. Vítem Šollem  

(dále jen „KDU-ČSL“) 

a 

Klub ČSSD při Zastupitelstvu městské části Praha 5  

zastoupený: Mgr. Janem Smetanou, Pavlem Chramostou    

(dále jen „ČSSD“) 

 

uzavřely Koaliční smlouvu v MČ Praha 5 ve volebním období 2014-2018 takto: 

 



 

 

čl. I. 
Předmět smlouvy 

1. TOP 09, SZ, KDU-ČSL a ČSSD (dále jen „smluvní strany“), vycházejíce z výsledků 
komunálních voleb do Zastupitelstva městské části Praha 5 (dále jen „ZMČ“) kona-
ných ve dnech 10.10. - 11. 10. 2014 a vzhledem k programu těchto politických stran a 
ve snaze prosazovat společné zájmy zejména v oblastech personálního obsazení or-
gánů zastupitelstva, zvýšení transparentnosti radnice, boje proti korupci, vytvoření 
koncepce územního rozvoje, ochrany zelených ploch městské části, hospodárného 
nakládání s obecním majetkem, otevření se odborným skupinám občanů, občanským 
sdružením, vládním a nevládním organizacím, zlepšením kvality života v městské 
části a vytvoření programového prohlášení rady městské části se výše uvedené 
smluvní strany dohodly na společném postupu následovně:  

 

čl. II. 
Programové prohlášení Rady 

1. Smluvní strany se zavazují, že priority souhrnně uvedené v příloze č. 1 této smlouvy 
se stanou základem Programového prohlášení Rady městské části Praha 5 (dále jen 
„Programové prohlášení“), které po projednání v jednotlivých zastupitelských klubech 
smluvních stran bude projednáno a schváleno Radou městské části Praha 5 nejpoz-
ději do 31. 12. 2014 a následně bude dáno na vědomí ZMČ. 

2. Smluvní strany prohlašují, že budou na půdě všech orgánů městské části Praha 5 a 
dalších institucí, podporovat naplnění takto schváleného Programového prohlášení.  

 

čl. III. 
Principy spolupráce 

1. Smluvní strany se dohodly, že Rada městské části Praha 5 (dále jen „RMČ“) 

a) bude sestávat ze 7 členů, a to v poměru 3 členové za TOP 09, 2 členové za 
SZ, 1 člen za KDU-ČSL a 1 člen za ČSSD.  

b) Konkrétní personální složení RMČ včetně základních kompetencí a složení 
zřizovaných komisí je uvedeno v příloze č. 2 této smlouvy.  

c) Tajemník úřadu MČ Praha 5 bude vybrán ve výběrovém řízení, kde výběrová 
komise bude čtyřčlenná a složena tak, že každá ze stran koaliční smlouvy bu-
de mít po jednom zástupci, přičemž starosta má právo veta. 

d) Bude v souladu se zákonem rozhodovat většinovým hlasováním. 

e) V bodech určených touto smlouvou, anebo v případech určených event. do-
datky v průběhu volebního období, je povinností smluvních stran jednat dle 
koaličně dohodnutých postupů. Za koaličně dohodnutý se má takový návrh, 
který je předem dohodnut v této smlouvě nebo jej podpoří svým hlasováním 
na RMČ nejméně 5 členů RMČ. Smluvní strany se zavazují, že návrhy 

1. rozpočtu, 

2. zasahující významným způsobem do rozpočtu, 

3. na personální změny v RMČ nebo vedení výborů ZMČ, 

4. koncepce využívání jednorázových prostředků získaných privatizací 
majetku městské části Praha 5, 

5. schvalování územně plánovacích materiálů, 

6. které kterákoli ze smluvních stran označí za zásadní, 



 

 

 budou do ZMČ předkládány výlučně jako koaličně dohodnuté, dle předchozí 
 věty. 

2. Smluvní strany se dále dohodly na počtu 10 výborů zřízených při zastupitelstvu MČ 
Praha 5. Devět (9) výborů bude zřízeno vždy k hlavní kompetenci, kterou mají v gesci 
jednotliví radní. Každý výbor bude řídit předseda a dva místopředsedové s tím, že to 
budou vždy zástupci jiných stran, než je příslušný radní. A to v poměru 4 předsedové 
za TOP 09, 2 předsedové za SZ, 2 předsedové za ČSSD, 1 předseda za KDU-ČSL. 
Konkrétní výbory a personální obsazení jsou uvedeny v příloze č. 3 této smlouvy. 
Desátý výbor je výbor kontrolní, jehož předsednictví bude nabídnuto zástupci opozi-
ce.  

3. Smluvní strany se zavazují při ustavujícím zasedání ZMČ podpořit návrh na složení 
RMČ a zřizovaných výborů uvedených v příloze č. 2 a č. 3 této smlouvy. Smluvní 
strany se zároveň zavazují nepodpořit jakýkoli jiný pozměňovací návrh či protinávrh, 
který by byl ve věci složení RMČ a výborů na zasedání ZMČ vznesen, pokud se na 
tomto smluvní strany před hlasováním výslovně a prokazatelně nedohodly. Smluvní 
strany se zároveň zavázaly na prvním zasedání RMČ zřídit komise dle seznamu 
uvedeného v příloze č. 2 této smlouvy, a to včetně dohodnutého personálního obsa-
zení. Smluvní strany se dohodly, že si vzájemně nebudou vetovat kandidáty na úrov-
ni všech pozic v ZMČ i RMČ a jejich orgánech. V případě, že dojde k ukončení výko-
nu funkce u osoby z nominovaných funkcí za kluby smluvních stran, tyto funkce bu-
dou i nadále náležet k obsazení uvolněné pozice nominantem příslušného klubu, po-
kud se strany nedohodnou jinak. Totéž platí pro oblast působnosti resp. kompetence 
jednotlivých členů RMČ. Jednotlivé kluby mají právo si přerozdělit oblasti působnosti 
resp. kompetence nebo jejich část v rámci působnosti svých nominantů v RMČ. O 
tomto záměru musí informovat starostu, který tuto změnu nechá  odsouhlasit RMČ 
nejpozději do 14 dnů od předložení návrhu této změny klubem.  

4. Smluvní strany se zavazují, že po dobu trvání této smlouvy nevyvolají na půdě ZMČ 
hlasování o vyslovení nedůvěry RMČ, resp. odvolání RMČ či jejích členů a ani se k 
takovému hlasování nepřipojí. Smluvní strany respektují dohodu starosty s předse-
dou klubu zastupitelů příslušné koaliční smluvní strany o případných změnách ve slo-
žení RMČ, týkajících se této smluvní strany. Smluvní strany uznávají demokratické 
právo opozičních stran na kontrolní pravomoci činnosti samosprávy. 

5. Smluvní strany se zavazují, že podpoří na půdě ZMČ přijetí návrhů předložených 
RMČ, které budou koaličně dohodnuté ve smyslu ustanovení odst. 1 tohoto článku 
smlouvy. Pozměňovací či doplňovací návrhy či protinávrhy podpoří smluvní strany jen 
po vzájemné dohodě. Současně se zavazují, že případné iniciativní návrhy či protiná-
vrhy předkládané na úrovni jednotlivých členů zastupitelských klubů smluvních stran 
anebo připojení se k iniciativě zastupitelů z jiných klubů budou předem konzultovány 
na úrovni předsedů klubů. Podmínkou pro jejich podporu bude dohoda smluvních 
stran. Není-li dohodnuto jinak, budou zastupitelské kluby smluvních stran při hlaso-
vání respektovat stanovisko RMČ.  

6. Smluvní strany se zavazují na úrovni projednávání návrhů v RMČ respektovat právo 
kteréhokoliv člena RMČ či předsedy klubu zastupitelů každé ze smluvních stran 
uplatnit výhradu v případě, že se jedná o záležitost, která podle názoru dané smluvní 
strany odporuje principům a cílům uvedeným v příloze č. 1 této smlouvy a na ní na-
vazujícího Programového prohlášení. V případě takto vznesené výhrady představite-
lem jednotlivé smluvní strany bude další projednávání tohoto návrhu přerušeno a od-
loženo na nejbližší další zasedání RMČ a neprodleně bude svoláno dohodovací jed-
nání pověřených jednatelů smluvních stran a starosty. Smluvní strany se dále dohod-
ly na možném vzniku pracovních týmů v paritním zastoupení smluvních stran za úče-
lem získání odborných stanovisek k připravovaným projektům, zvláště v těch přípa-
dech, kde není předem jasná shoda smluvních stran.  



 

 

7. Smluvní strany se zavazují, že pokud při projednávání návrhu usnesení ZMČ schvá-
leného RMČ v zastupitelském klubu některé ze smluvních stran bude ze strany člena 
či členů tohoto klubu vznesena taková připomínka, která by ve svém důsledku ohrozi-
la jednotu představitelů a všech zástupců smluvních stran při procesu přijetí tohoto 
návrhu usnesení ZMČ, bude předseda tohoto klubu o této skutečnosti neprodleně, 
nejpozději pět dní předcházejících den zasedání ZMČ, informovat předsedy klubů 
ostatních smluvních stran a starostu tak, aby bylo možné vyvolat dohodovací jednání 
pověřených jednatelů zastupitelských klubů smluvních stran a starosty.   

8. Nejméně jednou měsíčně, zpravidla v odpovídajícím předstihu před jednáním ZMČ, 
se uskuteční společné jednání představitelů smluvních stran ve složení: předsedové 
zastupitelských klubů smluvních stran a/nebo jejich zástupci k projednání otázek spo-
lečného zájmu a hodnocení naplňování této koaliční dohody. Jednání svolává staros-
ta městské části Praha 5, který se jednání také účastní.  

 

čl. IV. 
Dohodovací řízení 

1. Případné rozpory vyplývající z této smlouvy budou nejdříve řešeny dohodovacím ří-
zením - jednáním smluvních stran. Dohodovací řízení bude zahájeno nejpozději do 5 
pracovních dnů od doručení podnětu k jeho zahájení ostatním smluvním partnerům. 
Tímto doručením se rozumí podání na podatelně MČ Praha 5. Projednávání sporné 
věci bude přerušeno do doby ukončení dohodovacího řízení. Dohodovacího řízení se 
zúčastní za každou stranu 2 pověření jednatelé a starosta. Doba trvání dohodovacího 
řízení nesmí přesáhnout 14 dní od prvého jednání pověřených jednatelů. Smluvní 
strany se zavazují, že uzavřou dodatek k této smlouvě, pokud naleznou společné ře-
šení sporné otázky a pokud si toto vyžádá změnu smlouvy.  

2. Smluvní strany se zavazují, že vyvinou maximální úsilí k překlenutí eventuálních roz-
porů s tím, že budou respektovat dohodu učiněnou v dohodovacím řízení. Pokud jed-
nání nevyústí v dohodu, má kterákoliv ze smluvních stran právo tuto smlouvu vypo-
vědět s výpovědní lhůtou 3 měsíce. Výpovědní lhůta počne plynout od prvního dne 
měsíce následujícího po měsíci, v němž byla výpověď doručena poslední ze smluv-
ních stran.   

3. Smluvní strany se zavazují, že budou vystupovat ve vzájemných vztazích korektně, s 
vyloučením osobních předpojatostí a v mezích profesionální spolupráce a slušnosti. 
Smluvní strany se zavazují společně nést před veřejností spoluodpovědnost za uči-
něná rozhodnutí a zdržet se vzájemné osobní komunikace a vzájemného napadání 
prostřednictvím hromadných sdělovacích prostředků. 

 

čl. V. 
Závěrečná a ostatní ustanovení 

1. Smluvní strany se zavazují poskytnout ostatním politickým klubům, které nejsou 
smluvní stranou této koaliční smlouvy a jsou zastoupeny v ZMČ Prahy 5, personální 
a materiální prostředky k výkonu jejich nezastupitelné kontrolní, iniciativní a poradní 
činnosti v orgánech Městské části Praha 5 i orgánech obecních firem Prahy 5 tak, 
aby měly možnost vykonávat své funkce v ZMČ. 

2. Porušení závazků uvedených v této smlouvě bude považováno za důvod k jedno-
strannému odstoupení od této smlouvy, nejdříve však po neúspěšném dohodovacím 
jednání smluvních stran.   

3. Smluvní strany prohlašují, že tato smlouva byla uzavřena na základě projevu svo-
bodné a vážné vůle, a že znění této koaliční smlouvy bylo předem projednáno a od-
souhlaseno příslušnými orgány jednotlivých smluvních stran.  



 

 

4. Tato koaliční smlouva je platná a účinná dnem jejího podpisu poslední ze smluvních 
stran, platí na dobu volebního období ZMČ 2014 – 2018 a pozbývá účinnosti nejpoz-
ději skončením tohoto volebního období ZMČ.  

5. Smluvní strany se zavazují, že ode dne podpisu této koaliční smlouvy nebudou bez 
předchozího informování ostatních smluvních stran samostatně jednat s ostatními po-
litickými subjekty, ani neuzavřou smlouvu nebo dohodu s jinou politickou stranou 
v rámci ZMČ Prahy 5. 

6. Všechny změny, doplňky nebo zrušení této smlouvy musí mít písemnou formu. 
Smluvní strany prohlašují, že neexistuje žádná neveřejná část této koaliční smlouvy.  

7. Tato smlouva byla podepsána v 8 vyhotoveních, včetně tří příloh, které jsou nedílnou 
součástí této smlouvy. Každá ze smluvních stran obdrží dvě vyhotovení.  

 

 

za klub TOP 09     za klub SZ 

  

  

 

 

 
 
 
 
 
 
za klub KDU-ČSL                                                           za klub ČSSD    
 
 
 
 
 
 
 
Příloha č. 1 – Programové priority 
Příloha č. 2 – Personální složení RMČ včetně základních kompetencí a složení komisí 
Příloha č. 3 – Personální složení výborů ZMČ  



 

 

 
Příloha č. 1  Programové priority  
 
Základ pro tvorbu programového prohlášení rady  

 
 
Otevřená radnice 
 

-  tvořená jako otevřená informační infrastruktura 

 
a) Internetové stránky městské části: zasadíme se o úpravu internetových strá-

nek městské části, aby každý občan získal požadovanou informaci rychle, 
kvalitně, přehledně a úplně. Veřejnost bude mít k dispozici fungující interneto-
vou úřední desku s dostupným archivem.  

b) Zavedeme průhledný způsob zadávání veřejných zakázek, tak aby ob-
čané a firmy měli co nejméně důvodů pochybovat o čistotě vydávání veřejných 
prostředků. Nástrojem k tomuto cíli je zveřejňování všech zakázek, sledování 
jejich řešení zakončené uzavřenou smlouvou. 

c) Do rozhodování o strategických projektech a záměrech městské části 
zapojíme občanské iniciativy prostřednictvím pracovních komisí rady a veřej-
ných diskusí nebo místního referenda, budeme využívat průzkumy veřejného 
mínění před učiněním zásadních koncepčních rozhodnutí. 

d) Prostřednictvím internetového portálu budou mít občané možnost kon-
troly nakládaní s rozpočtem městské části a pohybu financi na straně příjmu a 
výdajů formou tzv. rozklikávacího rozpočtu.  

e) Zavedeme veřejně přístupný registr stížností na činnost úřadu a žádostí 
občanů a budeme důsledně dbát na jejich projednávání v zákonné lhůtě.  

f) Zprovozníme veřejně přístupný registr smluv 
g) Budeme otevření vůči sdělovacím prostředkům.  
h) Radniční periodika budou otevřena opozici a nebudou sloužit 

k jednostranné propagaci vládnoucí koalice.  
i) Oproti současné praxi otevřeme jednání orgánů zastupitelstva veřejnos-

ti.  
j) Otevřeme komise MČ nominantům (odborníkům) stran.  
k) Kompletní záznamy a podklady k jednání rady zastupitelstva, výborů a 

komisí, včetně archivů, budou zveřejněny na webu městské části.  
 

 
Finance 
 

a) Budeme důsledně prosazovat, aby příjmy z privatizace byly přednostně 
směrovány do oblasti investic, resp. na zvláštní účet. 

b) Budeme se snažit vytvořit vyrovnaný rozpočet a připravíme dlouhodo-
bou strategii financování městské části s ohledem na klesající příjmy 
z privatizace. 

c) Budeme podporovat partipaci občanů na shromaždování podkladů pro 
tvorbu rozpočtu MČ. 

d) Zefektivníme chod radnice. 
e) Budeme klást důraz na získávání prostředků z fondů EU.  
 



 

 

 
 
Bezpečnost 
 

a) Budeme prosazovat nulovou toleranci vůči hazardu vzhledem k jeho dopadům 
na sociálně slabé vrstvy a na společenské náklady s ním spojené.  

b) Omezíme venkovní reklamu.  
c) Budeme podporovat činnost městské a státní policie.   
d) Prověříme připravenost městské části na případné živelné pohromy 

zvláště pak povodně a plošný dlouhodobý výpadek elektrické energie.  
e) Připravíme a budeme realizovat projekty na prevenci sociálně patolo-

gických jevů ve spolupráci s Městskou policií a Policií ČR. 
f) Zaměříme se na posílení bezpečnosti seniorů, např. kurzy první pomo-

ci, ochrana proti podomním prodejcům atp.  
 
 

Ochrana životního prostředí  
 

a) Budeme prosazovat, aby obec zvýšila počet kontejnerů na tříděný od-
pad a umožnila také třídění a sběr biologického odpadu. 

b) Podpoříme stávající zařízení pro opuštěná zvířata nebo záchranné sta-
nice pro nemocná a handicapovaná zvířata. V případě nutnosti podpoříme 
vznik dalších. 

c) Vytvoříme specializované poradenské středisko pro získávání dotací 
z EU, programu Zelená úsporám apod. na zateplování bytových domů, jehož 
součástí bude i pomoc s vypracováním a finální kontrola žádostí. 

d) Prosadíme, aby se veřejné zeleni dostalo odpovídající ochra-
ny. Zasadíme se o rozšiřování zeleně a výsadbu alejí. Budeme usilovat o roz-
šíření rekreačních a klidových zón. 
 
 

Územní rozvoj 
 

a) Prosadíme citlivý územní rozvoj s respektem k jedinečným lokalitám 
Prahy 5. Zasadíme se o jejich ochranu a dáme občanům a občankám Prahy 
5 možnost participovat na tvorbě územního plánu. 

b) Budeme podporovat opravy staré zástavby a novou výstavbu vytlačovat 
do nevyužitých již dříve zastavěných ploch, např. bývalých továren (tzv. brow-
nfields). 

c) Zasadíme se o nedotknutelnost přírodních parků a ochranných zón a 
jejich rozšiřování. Zabráníme dalšímu rozprodeji pozemků v přírodních parcích 
a prosadíme nulovou toleranci výstavby v těchto lokalitách. Iniciujeme výkupy 
soukromých pozemků v přírodních parcích do vlastnictví obce. 

d) Neumožníme změny územního plánu tak, aby mohly být zastavovány 
stávající veřejné parky a odpočinkové plochy (zejména Dívčí hrady, Prokop-
ské a Dalejské údolí). 

e) Budeme usilovat o urychlení revitalizace zanedbaných území (Smí-
chovské nádraží, Waltrovka, Lihovar či vybydlené bloky u ulice Plzeňská) 
s tím, že budeme dbát na citlivé začlenění staveb do okolí, ne efektivitu vý-
stavby a její co možná nejmenší zásah do života obyvatel v okolí těchto lokalit. 
Budeme dbát na to, aby v těchto nových blocích byl vždy dostatek zeleně, od-



 

 

počinkových a sportovních ploch a parkovacích míst. Zároveň výstavbu těchto 
komplexů povolíme až po dořešení infrastruktury.  

f) Zpracujeme koncepci kulturního a společenského využití veřejných pro-
stor, zejména okolí křižovatky Anděl, Nám. 14. října, Arbesova náměstí.  

 
 
Školství 
 

a) S ohledem na demografický vývoj připravíme dlouhodobou strategii 
školství na MČ.  

b) Začneme odbornou diskusi o kvalitativním hodnocení našich škol smě-
řující ke snížení rozdílů v jejich kvalitě.   

c) Zajistíme dostupnost kvalitních forem péče o děti (jesle, mateřské škol-
ky, dětská centra atp.) pro děti všech rodičů. 

d) Rozšíříme přípravné třídy (nultých ročníků základních škol), pro děti s 
odloženým nástupem do základních škol, tak abychom v co největší míře vy-
hověli poptávce občanů naší městské části, změníme pravidla pro umísťování 
dětí do školek tak, že nárok bude mít daleko širší okruh rodin 

e) Budeme prosazovat zachování stávajících mateřských a základních škol Pra-

hy 5. Naplněnost tříd se musí odvíjet od specifických vzdělávacích potřeb žá-

ků, především s ohledem na žáky se specifickými poruchami učení. Kvalitní 

výuka se neslučuje s přeplněností tříd. Podpoříme inkluzivní vzdělávání, 

všechny děti musí mít stejné podmínky pro vzdělání.  

f) Pronájmy a prodeje školských objektů - k případným pronájmům případně 

prodejům školních prostor budeme přistupovat velmi obezřetně, nájemní 

smlouvy nesmí být uzavírány na dobu několika volebních období.  

g) Budeme podporovat využití školních areálů i pro mimoškolní vzdělávací a vol-

nočasové aktivity v odpoledních a večerních hodinách tak, aby se školské 

areály otevřely všem generacím. 

h) Prosadíme kvalitnější a zdravější stravování ve školských zařízeních.  
 
 

Sociální oblast 
 

a) Vytvoříme specializované poradenské středisko pro: 
1. pomoc nájemníkům v  bytech, např. právním poradenstvím, zajistíme 

právní servis, vytvoříme mapu místně obvyklého nájemného tak, aby 
soudy mohli rozhodovat ve sporech sociálně citlivě  

2. pro matky, které nedostávají řádné výživné od otce dětí, zajistíme práv-
ní servis  

3. pro socio-kulturně znevýhodněné spoluobčany -  poradenství pro bez-
domovce 

4. pro informovanost občanů o dostupnosti sociálních služeb, dávek a pří-
spěvků (např. na bydlení) 

5. pro finanční informovanost a gramotnost občanů  
b) Vybudujeme domov pro seniory, jehož součástí bude denní stacionář a 

dům s pečovatelskou službou.  



 

 

c) Kontaktní a poradenské centrum závislostí STAGE 5 provozované 
sdružením Progressive o. s. se sídlem Mahenova 4, Praha 5 přemístíme do 
Polikliniky Kartouzská.  

d) Vytvoříme pracovní příležitosti pro bezdomovce v oblasti málo kvalifiko-
vaných činností, se systémem denních výplat, jejich zapojením do systému ve-
řejných prací při úklidu ulic Prahy 5, zřídíme poradenství pro osoby ohrožené 
bezdomovectvím a prosadíme programy na řešení tzv. polobezdomovectví. 

e) Zpracujeme a budeme realizovat koncepci krátkodobé výpomoci mat-
kám samoživitelkám. 

f) Navrhneme a budeme realizovat koncepci sociálního bydlení. Podpoří-
me vznik a rozvoj družstev chráněného bydlení a chráněných dílen. 

g) Posílíme spolupráci s neziskovými organizacemi v oblasti sociálního 
podnikání.  

 
Majetek, bytová politika, investice  
 

a) S majetkem MČ budeme hospodařit s péčí řádného hospodáře. Prově-
říme efektivitu správy obecního majetku.  

b) Zajistíme koncepci nakládání s majetkem a budeme ji realizovat. Sou-
částí koncepce budou i bytová politika a seznam strategické infrastruktury a 
majetku, který se privatizovat nesmí. Nastavíme pravidla pro transparentní 
dokončení procesu privatizace bytového fondu.  

c) Volné byty budeme přidělovat přednostně občanům Prahy 5 - zdravotně 
postižení, ekonomicky slabé rodiny, matky samoživitelky a vybrané profese - 
učitelé, zdravotní sestry, policisté, rozšíříme počet bytů zvláštního určení se 
sníženým nájemným.  

f) Vyčleníme malometrážní byty na výměny pro seniory žijící ve velkých 
bytech.  

g) Vytvoříme mapu místně obvyklého nájemného.  
h) Zveřejníme kompletní nabídku volných nebytových prostor a budeme jí 

průběžně aktualizovat.   
i) Urychleně dokončíme revitalizaci Dětského ostrova. 
j) Nebytové prostory musí sloužit přednostně společným zájmům obce a 

jejich případná privatizace bude vždy individuálně posuzována.  
 
 
 

Doprava 

 

a) Zlepšíme podmínky pro pohyb chodců ve městě a odstraníme bariéry 
na přechodech. Podpoříme zklidnění dopravy v obytných čtvrtích. 

b) Opravíme chodníky po celé městské části a podpoříme výstavbu no-
vých stezek pro pěší. 

c) Podpoříme rozvoj MHD a nedovolíme další omezování spojů autobusů 
a tramvají. 

d) Podpoříme pouze takové nové silniční stavby, které zlepší životní pro-
středí obyvatelstva Prahy 5 (Radlická radiála, Dvorecký most atd.) 

e) Společně s MHMP zavedeme jednotný systém parkovacích zón. 
f) Rozšíříme pěší zónu Anděl.  
g) Odsuneme autobusové nádraží (příjezdové autobusy ze středních 

Čech) z oblasti Na Knížecí do oblasti Smíchovské nádraží.  



 

 

h) Podpoříme výstavbu nových cyklostezek a rozšíření počtů stojanů na 
kola. Zasadíme se o propojení mostem mezi náplavkou a Císařskou loukou 
tak, abychom cyklostezku na našem břehu Vltavy vedoucí od Barandovského 
mostu dostali bezpečně až do centra.  

 
 
Zdravotnictví 
 

a) Otevřeme lékařskou a zubní pohotovost pro děti a dospělé v Poliklinice 
Kartouzská. 

b) Posílíme kapacity i rozsah LSPP (lékařské služby první pomoci).  
c) Podpoříme mobilní zdravotnickou službu pro lidi bez domova.  
d) Vyzveme  Medifin, aby dle smlouvy vybudoval domov pro seniory v ob-

jektu polikniky Kartouzská.  
 
 
Kultura, sport a volný čas 
 

a) Budeme podporovat občanská sdružení (kulturní i sportovní) jak formou 
grantů, tak i přímo údržbou stávajících či výstavbou nových sportovních a kul-
turních zařízení a zvýhodněnými  pronájmy klubovních a společenských pro-
storů.  Naší prioritou budou občanská sdružení, která vychovávají mládež. 

b) Prosadíme navýšení grantů (volnočasových, sociálních, kulturních a 
sportovních).  

c) Budeme všemi možnými způsoby motivovat existující občanská sdru-
žení k rozšiřování členských základen.  

d) Aktivně se budeme zabývat ochranou kulturních památek.  
e) Zachováme stávající pobočky Městské knihovny. 
f) Budeme podporovat také nekomerční a alternativní kulturní akce, sou-

sedské akce a pouliční umění (tzv. busking).  
g) Podpoříme rozvoj komunitních zahrad, farmářských trhů a budeme ini-

ciovat vznik trvale zastřešené tržnice pro prodej lokálních produktů.  
 



 

 

Příloha č. 2 
 
RADA: 
 
1) Starosta – finance, TOP 09 – Radek Klíma  
+ bezpečnost + zdravotnictví, územní a stavební řízení 
 
2) Majetek (investice, byty, nebyty) TOP 09 – Pavel Richter  
+ sport + zahraniční vztahy  
 
3) Doprava + kultura SZ – Petr Hnyk 
 
4) 1. místostarosta - životní prostředí  SZ – Lukáš Budín  
+ rozvoj městské části 
 
5) Místostarosta – školství + občansko-správní  KDU-ČSL – Vít Šolle 
 
6) Místostarosta - sociální   ČSSD – Jan Smetana 
+ veřejná prostranství + podnikání 
 
7) Otevřená radnice (IT, legislativa a veřejné zakázky) TOP 09 – Viktor Čahoj  
+ EU Fondy  
 
VÝBORY: 
(v závorce uvedena strana, která má radního v dané oblasti)  
 
Školství (KDU-ČSL)  TOP 09 – Martin Damašek  
Finance (TOP 09)  ČSSD – Karel Klíma  
Bezpečnostní (TOP 09)  TOP 09 – Vít Šorm  
Životní prostředí (SZ)  KDU-ČSL – Josef Cuhra 
Územní rozvoj (SZ+TOP 09)  TOP 09 
Doprava (SZ)  TOP 09 – Naděžda Priečinská  
Sociální (ČSSD)  SZ – Tatiana Konrádová 
Majetek a investice (TOP 09) ČSSD – Pavel Chramosta  
Otevřená radnice (TOP 09)   SZ – Ondřej Velek 
  
Kontrolní  opozice  
 
 

za klub TOP 09     za klub SZ 

  

  

 

 

 
za klub KDU-ČSL                                                           za klub ČSSD    



 

 

Příloha č. 3 
 
KOMISE: 
Ochrana dětí  TOP 09 – Radek Klíma  
Kulturní, sportovní  ČSSD – Mirka Havlová 
Zahraniční, EU fondy  SZ – Erika Uchytilová 
Zdravotní  TOP 09 
Mediální (redakční rada)  KDU-ČSL 
Legislativní  KDU-ČSL  
Stavební  SZ  
IT  TOP 09 – Radomír Palovský 
Ombudsman  TOP 09 
 
 
 

za klub TOP 09     za klub SZ 

  

  

 

 

 
 
 
 
 
 
za klub KDU-ČSL                                                           za klub ČSSD    

 
 

 
 


