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1 /   Občan jako tvůrce místa, kde žije: čisté 
prostředí, citlivý územní rozvoj 

/   Metropolitní územní plán musí hájit zájmy obyvatel Prahy 

MPP je pro nás v této podobě nepřijatelný. Nový Metropolitní územní plán hlavního města Prahy (MPP) 
podstatně rozšiřuje zastavitelná území a na mnoha místech zvyšuje povolenou výšku staveb, takže ve 
stávajících hranicích Prahy vytváří kapacity pro 600 000 nových obyvatel. Rozlišuje podstatně méně funkcí než 
stávající územní plán, takže dává developerům mnohem širší prostor pro jejich záměry. MPP v současné 
podobě ohrožuje existenci řady parků, sadů i hřišť a veřejných prostranství, což by nutně vedlo ke zhoršení 
kvality života občanů. 

ZELENÉ ŘEŠENÍ: Chceme, aby MPP jasně definoval a garantoval trvale nezastavitelná území 
a účinně chránil zeleň, včetně izolační, i všechny plochy určené pro veřejné vybavení. Je pro nás 
důležité i to, aby MPP především chránil unikátní pražský genius loci a respektoval potřeby 
obyvatel Prahy. Při dalším projednávání Metropolitního plánu maximálně podpoříme připomínky 
obyvatel Prahy 5 a místních spolků, budeme dbát o to, aby veřejnost byla o vývoji plánu 
dostatečně informovaná, zajistíme poradenství a konzultace s odborníky.  
 

/   Developeři se musí podílet na budování veřejné infrastruktury 

V současné době developeři staví hlavně byty a kanceláře a málo se starají o to, jak se tam uživatelé bytů 
a kanceláří dostanou, kde budou nakupovat, kam budou chodit k lékaři či na poštu, kam budou dávat děti do 
školy, kde si děti budou moci hrát a dospělí odpočinout v zeleni. Developer inkasuje zisky a o potřebnou 
infrastrukturu se musí postarat obec. 

ZELENÉ ŘEŠENÍ: Ve spolupráci se zastupiteli hlavního města Prahy chceme do Pražských 
stavebních předpisů prosadit povinnou spoluúčast developerů na budování infrastruktury dopravy 
a služeb. Budeme usilovat o uzavírání plánovacích smluv se soukromými investory. 
 

/   Občané a spolky musí být zapojeni do rozhodování o územním 
rozvoji a životním prostředí 

Občané se o chystané zástavbě nebo jiných změnách často dozvědí až ve chvíli, kdy jim někdo za domem 
začne kácet stromy. V lepším případě se o chystaném projektu dozvědí na zasedání poradního orgánu 
zastupitelstva MČ, jako je Výbor územního rozvoje nebo Výbor životního prostředí, kde se k němu musí ihned 
bez přípravy vyjádřit. 

ZELENÉ ŘEŠENÍ: Budeme občany informovat a poskytovat materiály projednávané v poradních 
orgánech předem, aby měli čas vznášet připomínky. Tím umožníme dotčeným občanům 
a občanským spolkům více se zapojit do rozhodovacích procesů k chystaným stavbám a jiným 
projektům ovlivňujícím životní prostředí.  
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/   Praha 5 by měla lépe využít potenciálu Smíchov City 

Praha 5 je 85 tisícové město, jehož centrem je jen frekventovaná křižovatka u Anděla (v tramvajovém provozu 
nejfrekventovanější v Praze). Naskýtá se ojedinělá příležitost, využít prostor bývalého odstavného nádraží 
Smíchov pro výstavbu nového moderního centra naší čtvrti. Městská část ale tuto možnost zatím promarnila, 
ani se nepokusila definovat veřejný zájem, formulovat zadání o podobě nové čtvrti a vytvořit regulační plán 
celé oblasti. Developer Sekyra Group tedy má zcela volnou ruku v tom, jak cenné území co nejvíc využít ve svůj 
prospěch, a snaží se sem umístit co nejvíc lukrativních nových bytů a kanceláří. Projekt neřeší kritickou 
dopravní situaci Smíchova, naopak sem přitáhne mnoho dalších aut. Postrádáme v něm například náměstí, 
park, kulturní centrum, nová školská a zdravotnická zařízení. 

ZELENÉ ŘEŠENÍ: Budeme s developerem tvrdě jednat o co nejlepších podmínkách pro současné 
i budoucí obyvatele. V rámci projektu musí být funkčně vyřešena doprava, nesmí chybět občanská 
vybavenost, možnosti kulturního vyžití a dostatek zeleně a vodních prvků. Lépe by měl být 
vyřešen autobusový terminál, aby umožňoval krátké rychlé přechody z městských a dálkových 
autobusů do tramvají, metra a vlaků. Dohlédneme na to, aby byl parter využit pro občanskou 
vybavenost, aby byla s developerem uzavřena smlouva o výstavbě budov sloužících veřejnosti 
a byl jmenován koordinátor pro dopravní aktivity na základě Studie dopravních uzlů Smíchov. 
 

/   Zlíchovský lihovar jen s vyřešenou dopravou 

V areálu bývalého lihovaru mezi ulicemi Nádražní a Strakonická se nacházejí památkově chráněné objekty – 
varna a starý komín – ve zcela dezolátním stavu. Společnost Zlatý lihovar od května 2016 představila Výboru 
pro územní rozvoj tři projekty, které všechny počítají s jejich rekonstrukcí, ale také s velmi hustou zástavbou 
a výškovými budovami. 

ZELENÉ ŘEŠENÍ: Území Lihovaru je dopravní branou do naší městské části. Chceme nejdříve 
vyřešit dopravní situaci včetně velkého záchytného parkoviště (podzemního, jak navrhuje 
například David Černý), než dojde k masivní zástavbě nejen v oblasti lihovaru, ale v celém 
prostoru centra Smíchova včetně Smíchov City.  
 

/   Respektujeme připomínky obyvatel k využití území Na Pláni 

Městská část sice umožnila občanům Malvazinek zapojit se do participačního projektu a vyjadřovat se ke 
způsobu využití území pod ulicí Na Pláni, nakonec ale prosazuje úplně jiné řešení než to, které preferovali 
místní obyvatelé. 

ZELENÉ ŘEŠENÍ: Chceme, aby využití území respektovalo zájmy místních obyvatel a ponechalo 
více prostoru zeleni a komunitním prvkům (hřištím, místům pro setkávání občanů apod.). 
 

/   Park Klamovka si zaslouží více ústupků ze strany developera 

Zastupitelstvo HMP pozemky určené pro veřejné vybavení nedávno v územním plánu změnilo na obytné. 
Podobnými kroky město přichází o tyto čím dál cennější plochy, navíc v oblasti širšího městského centra 
a v blízkosti obytné čtvrti. Vzhledem k potřebě územních rezerv pro budoucí rozvoj města a kvalitní bydlení je 
tato změna krokem naprosto neuváženým, neopodstatněným a pokud dojde k zástavbě, tak i nevratným. 

ZELENÉ ŘEŠENÍ: Výsledkem vyjednávání Metrostavu s místními občany je dohoda, že stavby 
sníží o jedno podlaží a místo jednoho objektu umožní výstavbu školského zařízení. Tento ústupek 
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ze strany Metrostavu považujeme za naprosté minimum. Budeme sledovat další vývoj 
a dohlédneme na to, aby oprávněné zájmy místních občanů byly respektovány. 
 

/   Na Kavalírce skutečný park 

Dnešní “Park Kavalírka” je již z východu i ze západu obestavěn novými bytovými domy a poslední zbývající 
část je zanedbaná. Spolek Za záchranu parku Kavalírka dlouhodobě usiluje o zachování parku pro rekreaci 
obyvatel, dětské hřiště a sportoviště. Stále však hrozí nebezpečí, že územní plán změní pozemek na obytný 
a park úplně zmizí. 

ZELENÉ ŘEŠENÍ: Chceme, aby město pozemek vykoupilo nebo vyměnilo za jiný a na nevzhledné 
ploše vytvořilo skutečný park, kde bude udržovaná zeleň, prostor pro sportování dětí i dospělých, 
místa pro odpočinek i loučka pro venčení psů. 
 

/   Přírodní park Košíře-Motol ponechat přírodě 

Různé společnosti se snaží z přírodního parku postupně ukrajovat. Před několika lety například městská část 
prodala část přírodního parku v Motole v lokalitě Pod Hliníkem sportovním svazům, které tam budou moci 
stavět sportovní zázemí. Zastupitelstvo hlavního města Prahy udělalo nedávno významný krok ke schválení 
změny územního plánu Z2899, která by umožnila výstavbu bytových domů v lese nad ulicí Jinonická. 

ZELENÉ ŘEŠENÍ: Území přírodního parku považujeme za nedotknutelné a rozhodně 
nesouhlasíme se všemi kroky, které jej umenšují. Toto stanovisko budeme důsledně prosazovat 
na všech jednáních a v krajním případě se obrátíme i na soud, aby problematická rozhodnutí 
zrušil. 
 

/   Vidoule jako zelené plíce Prahy 

Zásluhou mnohaletého velikého tlaku spolků a občanů i Strany zelených už i městská část oficiálně uznává, že 
vrch Vidoule má zůstat nezastavěný a plnit funkci zelených plic města. V současné době probíhá zpracování 
projektu, jak s Vidoulí dále naložit, a hrozí nebezpečí, že z Vidoule vznikne park podobný Ladronce.  

ZELENÉ ŘEŠENÍ: Usilujeme o to, aby město dokončilo výkup pozemků, Vidouli natrvalo 
ochránilo regulačním plánem a v co největší míře tam zachovalo “divokou” přírodu. Vidouli je 
třeba uklidit, místy šetrně doplnit či obnovit původní stezky, pokud možno s přírodním povrchem, 
postupně citlivě rekultivovat zeleň (například obnovit původní druhy dřevin) a řádně udržovat. 
 

/   Jsme zásadně proti developerské výstavbě v Prokopském údolí 

Přírodní rezervace Prokopské údolí je součástí Přírodního parku Prokopské a Dalejské údolí, vyhlášeného roku 
1993. Je unikátní svou geologií, paleontologickými nálezy, florou i faunou. Aby byla tato přírodní rezervace 
zachována, je nutné ji chránit. 

ZELENÉ ŘEŠENÍ: Chceme zabránit rozšiřování zástavby, vhodně pečovat o vegetaci (vysazovat 
původní dřeviny) a zdroje vody i s ohledem na v údolí žijící zvířata, dávat pozor na vznik černých 
skládek atd. Budeme usilovat o zajištění I. a II. stupně ochrany významného zdroje vody v údolí 
pro obyvatele Prahy a jeho rekonstrukci pro krizové zásobení vodou. 
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/   Geopark Barrandien 

Zelení sice zachránili Lom Požáry v Řeporyjích před zavezením odpady, ale ochrana tohoto cenného území 
stále není dostatečná. 

ZELENÉ ŘEŠENÍ: Požadujeme, aby Ministerstvo životního prostředí zařadilo celé Dalejské údolí 
do Geoparku Barrandien. Tento pomalý proces chceme urychlit vyjednáváním s politiky hlavního 
města Prahy a městských částí Prahy 13, Slivence a Řeporyjí. 
 

/   Barrandov západ potřebuje kvalitní, ne bezohlednou zástavbu 

Barrandov západ je velká rozvojová lokalita velmi atraktivní pro developery, kteří se snaží posunout hranice 
výstavby co nejblíže k Prokopskému údolí. Podle odhadů se zde má stavět bydlení až pro 15 tisíc lidí.  

ZELENÉ ŘEŠENÍ: Bez řešení občanské vybavenosti Barrandova, jejíž možnosti jsou již teď na 
hranicích své kapacity, nová zástavba zhorší podmínky pro život na Barrandově pro stávající 
obyvatele a pro další obyvatele nevytvoří žádnou přidanou hodnotu. Budeme usilovat o to, aby se 
developeři podíleli na financování investic do veřejné infrastruktury souvisejících s každou novou 
výstavbou. Všechny nové projekty by také měly počítat s prostorem pro drobné obchody, služby 
a další veřejné vybavení v docházkové vzdálenosti, aby se Barrandov nestal jen místem 
k přespávání. Jsme proti posunutí hranice zastavitelné plochy blíže k Prokopskému údolí. 
Podporujeme vybudování okružního parku kolem nového sídliště, které bude zmírňovat dopady 
nové zástavby na Prokopské údolí. 
 

/   Podporujeme zahrádkářské kolonie, komunitní zahrady 

Developeři se snaží získat pozemky zahrádkářských kolonií na Mrázovce, Dívčích hradech, Barrandově, 
v Jinonicích (Pod Majerovic) a jinde, změnit je na stavební parcely a zastavět. Mnoho lidí by bylo nuceno své 
často milované zahrádky opustit a ztratilo by možnost přirozené seberealizace na čerstvém vzduchu. Někteří 
zahrádkáři své pozemky hájí ze všech sil, například za zachování kolonie Pod Majerovic bojují už přes dvacet 
let. 

ZELENÉ ŘEŠENÍ: Chceme zahrádkářům pomoci hájit jejich práva a zahrádkářské kolonie v co 
největší míře zachovat, aby lidé ve městě neztráceli kontakt s živou přírodou. Zahrádkaření má 
také velký význam pro rozvíjení místních komunit. Oceňujeme pozitivní přínos zahrádek i pro 
ochlazování a okysličování vzduchu, zadržování vody v krajině a pro edukativní účely. Podpoříme 
zachování a vytváření nových komunitních zahrad. 
 

/   Péče o zeleň musí být koncepční 

Radnice Prahy 5 uzavřela na úklid a péči o zeleň smlouvu na pět let s dodavateli Centra, a. s. a CDV služby, 
s r. o., a to za více než 250 milionů korun. Vzhledem k chybějící strategii péče o zeleň a parky Prahy 5 se však 
Centra stará o zeleň zcela nekoncepčně a často ji tak svou péčí (například nízkým sekáním trávy v období 
největšího sucha a veder) spíš poškozuje. 

ZELENÉ ŘEŠENÍ: Prověříme smlouvy s Centrou a prosadíme takovou koncepci péče o zeleň, 
která bude citlivá a v souladu se zdravým rozumem. Zavedeme funkce zahradníků a správců 
zeleně, kteří se budou starat o zeleň tak, aby mohla zadržovat vodu a ochlazovat a čistit vzduch 
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od prachu a jiných škodlivin. Všechny tyto funkce jsou vzhledem k vysokým teplotám zásadně 
důležité pro kvalitní život ve městě.  
 

/   Chceme více stromů 

V Praze 5 je mnoho zbytečně otevřených asfaltových a betonových ploch, které se v létě nadměrně ohřívají, 
jsou to například některé chodníky a parkoviště. 

ZELENÉ ŘEŠENÍ: Budeme usilovat o to, aby se maximum takových ploch bylo zakrylo korunami 
stromů. Na budovách ve vlastnictví a správě MČ budeme podporovat instalace zelených střech 
a zakládání střešních zahrad. Tam, kde to infrastruktura umožní, necháme vysázet stromy, keře, 
květiny nebo vertikální zahrady.  
 
 
Registr pražských památných stromů vede jen soukromý nadšenec, viz http://www.prazskestromy.cz/. 

ZELENÉ ŘEŠENÍ: Chceme, aby se Praha 5 aktivně zapojila do registrace a ochrany památných 
stromů. 
 

/   Zachování biodiverzity je klíčové pro lidi i zvířata 

Necitlivé zásahy do přírodních procesů a požívání pesticidů/herbicidů způsobuje hromadné vymírání hmyzu. 
Počet motýlů, včel, čmeláků i vážek v Evropě klesl za necelých třicet let o tři čtvrtiny. V Evropě závisí na opylení 
včelami 84 % druhů rostlin a 76 % produkce potravin. Bez hmyzu se ekologický systém zhroutí. 

ZELENÉ ŘEŠENÍ: Chceme prosazovat opatření, která podpoří biodiverzitu a početnost hmyzu 
a dalších živočichů v krajině: například vysazování druhově pestrých květnatých luk, ovocných 
dřevin a jiných vhodných dřevin a rostlin sloužících jako potrava včelám, čmelákům, broukům 
a motýlům. Do krajiny je třeba umisťovat “mrtvé dřevo”, hmyzí a motýlí domy, pítka pro ptáky 
a další zvířata, budovat přirozené mokřady a jezírka a etapové sečení provádět maximálně třikrát 
v roce. Vytvoříme projekt umístění včelích úlů na vhodných místech a podpoříme kroužky 
včelaření pro děti.  
 

/   Ochrana vodních zdrojů a zadržování vody v krajině 

Vodní prameny jsou ohroženy developerskou výstavbou, která na ně nebere ohled. Například na Vidouli obří 
projekt Aalto Cibulka pravděpodobně zlikviduje pramen potoka Cibulka, na Spiritce jsou ohroženy vzácné 
křídové prameny. V Praze není zvykem využívat dešťovou vodu. 

ZELENÉ ŘEŠENÍ: Ve spolupráci s MHMP, který je stoprocentním vlastníkem vodohospodářských 
sítí v Praze, prosadíme zpracování studie “Voda a Praha 5”, která určí vhodná opatření k ochraně 
vodních zdrojů a zadržování vody v krajině. 
Budeme podporovat záměr vyvést Motolský potok z podzemních stok zpátky na zemský povrch. 
Chceme, aby co nejvíce cest, parkovišť apod. mělo propustnou dlažbu a dešťová voda se mohla 
vsakovat do půdy. U městských budov chceme řešit zadržování dešťové vody v rezervoárech 
a malých nádržích – například mateřské školy mohou zadržovat dešťovou vodu k zalévání zahrady 
nebo budovat jezírka s vodní vegetací a vodními živočichy. 
 

http://www.prazskestromy.cz/
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/   Adaptace na klimatickou změnu 

Praha 5 se neřídí Strategií adaptace hl. m. Prahy na klimatickou změnu 

(viz http://www.iprpraha.cz/adaptacnistrategie). Zpevněné plochy a hustá zástavba bez zeleně vytvářejí 
efekt tepelného ostrova, který v létě cítíme všichni, na Praze 5 zejména na Smíchově. Vícepatrová zeleň – 
květiny, keře, stromy – brání přehřívání vzduchu a teplota v jejím okolí je nižší oproti teplotě v blízkosti budov 
a zpevněných ploch. 

ZELENÉ ŘEŠENÍ: Zasadíme se o to, aby Strategie byla plněna. Prosadíme opatření, která zmírní 
dopad tepelného ostrova a klimatické změny celkově. Chceme Prahu 5 zapojit do výměny 
zkušeností s jinými městy o nových možnostech a využívání moderních technologií pro 
zmírňování dopadů klimatické změny.  
 

/   Energie a její úspora  

Praha nevyužívá obnovitelné zdroje energie.  

ZELENÉ ŘEŠENÍ: Podpoříme výrobu elektřiny z obnovitelných zdrojů. Zasadíme se o to, aby co 
nejvíc budov ve vlastnictví nebo správě městské části bylo zatepleno, případně na ně byly 
instalovány solární panely. Budeme pořádat přednášky na téma úspor energie a podporovat školy 
v projektech zaměřených na tuto problematiku. 
 

/   Odpadům předcházet, maximum třídit 

Občané Prahy 5 rozumějí tomu, že třídění odpadu je nezbytnou součástí života šetrného k životnímu prostředí. 
Sběrných míst je ale málo a nádoby na tříděný odpad jsou často přeplněné. Zcela nedostatečný je počet 
šedých kontejnerů pro kovový odpad a hnědých kontejnerů na bioodpad. 

ZELENÉ ŘEŠENÍ: Při pořádání farmářských trhů budeme usilovat o zavedení vratných 
zálohovaných nádob na nápoje. Budeme podporovat propagaci redukce odpadu (například 
projekt Nekup to). Radnice a jí zřízené instituce mají jít příkladem. 
 
Chceme zvýšit počet kontejnerových stání a frekvenci odvozů tříděného odpadu a kde je to 
možné, doplnit i chybějící šedé a hnědé kontejnery na kovový odpad a bioodpad. V místech, kde 
není pro běžné kontejnery dost prostoru, budeme podporovat výstavbu podzemních kontejnerů. 
Na dostatečné množství a velikost kontejnerových stání musí pamatovat i všechny nové 
developerské projekty. Na frekventovaných místech umístíme koše na tříděný odpad. Budeme 
podporovat “chytré popelnice”, které budou odvozové společnosti automaticky hlásit stav 
naplnění. Chceme motivovat občany ke snižování množství směsného odpadu tím, že odpad se 
při nakládání bude vážit a fakturovaná částka bude přímo úměrná skutečně odvezenému 
množství.  
 

/   Šance pro pejskaře 

V mnoha částech Prahy 5 pejskaři nemají v docházkové vzdálenosti od svého domova prostor, kde by mohli 
venčit své miláčky. Mnoho psů zejména starších majitelů tak nemá reálnou možnost se volně proběhnout 
a pohrát si s jinými psy, venku mohou být jen na obojku. Takoví psi si nemohou vytvořit přirozené vztahy 
k jiným psům a mohou trpět poruchami chování, např. zvýšenou agresivitou. 

http://www.iprpraha.cz/adaptacnistrategie
https://www.jsns.cz/projekty/kdo-jiny/kampan-nekup-to
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ZELENÉ ŘEŠENÍ: Ve větších parcích chceme vybudovat ohrazená prostranství, psí loučky, kde se 
psi budou moci proběhnout a psím způsobem se “socializovat”. Chceme také zjednodušit 
a zefektivnit úklid po psech. Podpoříme umístění dalších odpadkových košů se sáčky na 
exkrementy. 
 
 

2 /   Ekologická doprava 

/   Budeme soustavně podporovat rozvoj MHD 

Autobusy a tramvaje často váznou v dopravních zácpách, takže stovky lidí v  prostředcích MHD musí čekat, až 
jednotlivci v autech komunikace uvolní. 

ZELENÉ ŘEŠENÍ: Budeme podporovat všechny formy preference MHD – vyhrazené pruhy, 
dálkové řízení semaforů apod. Při všech opravách významných komunikací (například 
Barrandovského mostu) musí být vždy jeden jízdní pruh vyhrazen pro MHD. 
 
 
Nádraží a zastávky (například Na Knížecí nebo před Smíchovským nádražím) jsou často špinavé a plné 
nepořádku, některé jsou nevhodně umístěné nebo na nich chybí přístřešky či lavičky 

ZELENÉ ŘEŠENÍ: Ve spolupráci s MHMP budeme usilovat o to, aby byly modernizovány 
například umístěním nového mobiliáře – laviček, odpadkových košů, pokud možno i košů na 
tříděný odpad (plast, plechovky). Podpoříme častější úklid. Všechny zastávky, kde nejsou 
přístřešky pro cestující (například všechny zastávky autobusu v Peroutkově ulici směrem 
k Waltrovce), chceme nechat opatřit přístřešky s lavičkami. Podporujeme posun autobusové 
zastávky Starolázeňské v Malé Chuchli do blízkosti prodejny Hornbach, aby lidé mohli do tohoto 
velkého (a v Praze 5 jediného) hobbymarketu jezdit městským autobusem a nechávat auto doma. 
 
 
V Praze 5 jsou blízko od sebe dva velké zastaralé autobusové terminály – Na Knížecí a u Smíchovského 
nádraží. Přestupování z autobusů končících na jednom z nich do autobusů odjíždějící z druhého je 
komplikovaný a zdlouhavý.  

ZELENÉ ŘEŠENÍ: Podporujeme přesun autobusového terminálu z Knížecího ke Smíchovskému 
nádraží a spojení obou terminálů do jednoho moderního autobusového nádraží, kde by bylo 
možné realizovat snadné a rychlé přestupy mezi všemi druhy dopravy (dálkovými a městskými 
autobusy, tramvajemi, metrem a vlaky), viz například  
http://praha5.zeleni.cz/wp-content/uploads/sites/43/2015/12/Smichovske_nadrazi_2015-02-
28_idea_bus_terminalu.pdf  
 
 
Velké autobusy v obytných čtvrtích často obtěžují hlukem a emisemi. 

ZELENÉ ŘEŠENÍ: Ve spolupráci s MHMP budeme podporovat zavádění tichých a bezemisních 
elektrobusů, přednostně v kopcovitých terénech. 
 
 
Praha 5 má komplikované a pomalé spojení se sousedními čtvrtěmi (Prahou 4 a Prahou 6), autobusy 
v dopravních špičkách často stojí v kolonách. 

http://praha5.zeleni.cz/wp-content/uploads/sites/43/2015/12/Smichovske_nadrazi_2015-02-28_idea_bus_terminalu.pdf
http://praha5.zeleni.cz/wp-content/uploads/sites/43/2015/12/Smichovske_nadrazi_2015-02-28_idea_bus_terminalu.pdf
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ZELENÉ ŘEŠENÍ: Podporujeme výstavbu Dvoreckého mostu, který by byl vyhrazen pro tramvaje 
a autobusy MHD a podstatně by zkrátil spojení ze Zlíchova na Dvorce a dál na Budějovickou. 
Podporujeme i šetrně provedenou stavbu dalšího mostu přes Vltavu k Podolské vodárně. 
Podporujeme zavedení expresní autobusové linky Strahovským tunelem a Blankou, která by 
umožnila rychlou cestu ze Smíchova na Dejvickou a k nádraží Holešovice.  
Podporujeme prodloužení tramvajových tratí z Barrandova do Holyně a Slivence a z Radlic do 
Jinonic. Navrhujeme vybudovat tangenciální tramvajové spojení z Petřin přes Motol do Nových 
Butovic a Stodůlek. Podporujeme delší páteřní autobusové linky s krátkými intervaly, tzv. 
metrobusy. 
 

/   Podpoříme železniční dopravu 

Ze Smíchova vede do vnitřní Prahy jen jedna linka městské železnice S7 – na Hlavní nádraží, do Libně a Úval. 

ZELENÉ ŘEŠENÍ: Navrhujeme vytvořit další linky, například ve směru na Vršovice, Hostivař 
a Benešov u Prahy. 
 
 
Vilová čtvrť Dívčí hrady je dopravně obsluhována pouze jedním způsobem – autobusovou linkou 231 od stanice 
Anděl – Na Knížecí. Do roku 1989 tam fungovala také železniční zastávka Konvářka, od té doby ji ale vlaky 
linky S65 (zvané “Smíchovský Semmering”) jen projíždějí. 

ZELENÉ ŘEŠENÍ: Navrhujeme železniční zastávku Konvářka obnovit. Vlakem linky S65 by se 
obyvatelé dostali mnohem rychleji do Jinonic, na Cibulku, do Řep či Hostivic nebo opačným 
směrem na Žvahov a Smíchovské nádraží. Podporujeme také přesun vlakové zastávky Jinonice ke 
stanici metra Jinonická. 
 
 
Železniční most na Výtoň je ve špatném technickém stavu a SŽDC usiluje o zrušení jeho památkové ochrany, 
aby mohla snadněji (a pravděpodobně méně kvalitně) provést renovaci této významné industriální památky. 

ZELENÉ ŘEŠENÍ: Budeme trvat na tom, aby památková ochrana mostu zůstala zachována 
a renovace proběhla s nejvyšší péčí a citlivostí, podobně jako nyní probíhá přestavba Negrelliho 
viaduktu. 
 

/   Podporujeme rozvoj cyklistické infrastruktury 

Cyklotras je málo, špatně na sebe navazují a je na nich mnoho nebezpečných míst. Praha na rozdíl od jiných 
evropských měst zatím téměř nevyužívá potenciálu cyklodopravy. Překážkou pro pohyb cyklistů po Praze není 
jen její kopcovitost, ale také například nenavazující nebo neexistující značení (stačí i piktogram), které 
upozorňuje řidiče aut na to, že se vedle nich může pohybovat cyklista.  

ZELENÉ ŘEŠENÍ: Dokončíme rozpracované projekty a cykloinfrastrukturu budeme dále 
vylepšovat a rozvíjet. Podpoříme cykloopatření pro zlepšení pohybu cyklistů po městě, jakými 
jsou například cykloobousměrky. Do rekonstrukcí a nových staveb zahrneme dopravní řešení pro 
cyklisty. Spolupracujeme a budeme i nadále spolupracovat s českými i mezinárodními 
neziskovými organizacemi podporujícími rozvoj cykloinfrastruktury a zdravý pohyb na kole, 
abychom měli zpětnou vazbu k potřebám občanů. Podporujeme rozvíjení a zlepšení sítě 
dálkových cyklotras. Podporujeme a sami se účastníme soutěže Do práce na kole a Chceme 
podpořit vytvoření návyku na využívání kola u dětí například prostřednictvím soutěže Do školy na 
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kole. Podpoříme zapojení základních škol do spolupráce s Auto*Matem, který pro žáky 
i pedagogy pořádá soutěže a cyklojízdy a formou hry vytváří dobré dopravní návyky. Chceme 
vytvořit podmínky pro vybudování městského bikesharingu napojeného na MHD. Zlepšíme 
situaci v místech pro cyklisty potenciálně nebezpečných. Podpoříme budování dalších 
cyklostojanů, především u důležitých institucí, obchodních center, škol, knihoven, nádraží 
a zastávek MHD. Kde to bude možné, tak i uzamykatelných boxů. Podpoříme vyčlenění části 
parkovacích domů pro parkování kol. 
 
Podporujeme vznik nových cyklotras, například: 

 Navrhujeme vyhlídkovou rekreační cyklotrasu, která by v mírném sklonu podél železniční 
trati S65 spojovala rekreační areály Vidoule, Děvína a Prokopského údolí a cyklistice 
v Praze 5 (i v celé Praze) by přinesla úplně novou kvalitu jízdy. 

 Podporujeme cyklotrasu vedenou po zeleném jižním úbočí Motolského údolí od Cibulky 
po Mrázovku a dál po novém přemostění do parku Sacre Coeur až do zahrady Kinských. 

 Budeme usilovat o výstavbu lávky ze Santošky do nové čtvrti Smíchov City, odkud by trasa 
pokračovala na Železniční most. 

 Smysl zejména pro elektrocyklisty mají i cyklostezky v kopcích Prahy 5, například na 
Malvazinkách, Cibulce a Hřebenkách, proto je budeme prosazovat i tam. 

 Zasadíme se o to, aby páteřní cyklostezka na levém břehu Vltavy vedla podél řeky a byla 
zřetelně a bezpečně vyznačena přes Smíchov až na Malou Stranu.  

 

/   Zlepšíme podmínky pro pohyb chodců ve městě 

Chodníky v hustě zastavěných částech Prahy 5, například v centrální části Smíchova, jsou úzké a špinavé. 

ZELENÉ ŘEŠENÍ: Budeme usilovat o rozšiřování chodníků tam, kde je to možné, a o zřizování 
pěších zón. Kde to bude možné, necháme zasadit nové stromy a další zeleň. Postaráme se o větší 
počet odpadkových košů a posílení úklidových služeb.  
 
 
V Praze 5 je dost přírodních areálů, ale zejména ty kopcovité jsou většinou neprostupné a zanedbané, občané 
se tam často bojí chodit. Místo přirozených pěších zkratek pak volí dlouhé objízdné trasy autem nebo 
hromadnou dopravou. 

ZELENÉ ŘEŠENÍ: Budeme usilovat o obnovu a vylepšení (ve výjimečných případech i o citlivé 
zpevnění a osvětlení) přírodních stezek pro chodce a běžce v oblastech, jako je Děvín, Vidoule, 
Radlice (pod hřbitovem Malvazinky), Paví vrch, Šalamounka, Kotlářka, Skalka (nad Plzeňskou) či 
svahy Prokopského údolí, a také o jejich pravidelný úklid a údržbu. 
 
 
Chodci se na některých přechodech necítí bezpečně. 

ZELENÉ ŘEŠENÍ: Budeme usilovat o instalaci zpomalovacích prahů před frekventovanými 
přechody, zvláště v blízkosti škol a školek, o zřetelné označení všech přechodů, například 
červeným asfaltem a blikačkami, a o jejich efektivní, přesně směrované osvětlení.  
 
 
Jen málo míst na Praze 5 je zcela bezbariérových. To ovlivňuje kvalitu života nejen vozíčkářů a dalších lidí 
s omezenou pohyblivostí, ale také třeba rodičů s kočárky. 
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ZELENÉ ŘEŠENÍ: Ve spolupráci s odborníky budeme dbát na to, aby nová výstavba byla co 
nejvíce bezbariérová, a upravovat stávající problematická místa.  
 

/   Ohleduplná automobilová doprava  

Hluk a exhalace z automobilové dopravy a bezohledné chování řidičů ohrožují zdraví všech.  

ZELENÉ ŘEŠENÍ: Budeme usilovat o výstavbu P+R parkovišť v okrajových částech města u stanic 
MHD a železnice (například v Malé Chuchli u velkoprodejny Hornbach při posílení autobusového 
spojení na Smíchov, na konci prodloužené tramvajové tratě z Barrandova do Slivence), aby více 
dojíždějících mohlo zanechat svá auta na okraji Prahy a využívat prostředků hromadné dopravy. 
Podporujeme projekt car-sharing.  
 
Budeme podporovat zpoplatňování vjezdu do města pokud možno tak, aby platby byly přímo 
úměrné počtu kilometrů, které vozidlo po městě ujede. Slevu by měly dostat elektromobily a auta 
splňující přísnější emisní limity. 
Ve spolupráci se Zastupitelstvem HMP budeme usilovat o to, aby se do Pražských stavebních 
předpisů vrátila povinnost developerů stavět obytné domy s dostatečným počtem garážových 
stání. 
 
Podpoříme instalaci dopravních kamer a zpomalovacích pásů všude tam, kde řidiči často 
překračují povolenou rychlost, například na Peroutkově ulici. Zasadíme se o posílení policejních 
kontrol a přísnější postihy řidičů, kteří nedovolenou rychlostí, bezohlednou jízdou nebo špatným 
technickým stavem vozidla ohrožují bezpečnost ostatních účastníků provozu nebo obtěžují 
ostatní nadměrným hlukem. 
 
Budeme usilovat o rozšíření obytných zón s povolenou rychlostí jízdy do 30 km/h. Při 
rekonstrukcích komunikací budeme prosazovat tichý asfalt. 
 
 
Začíná poslední fáze příprav výstavby pokračování dálnice D5, tzv. Radlické radiály, které by mělo rozdělit 
území Jinonic na dvě části a přivést tam množství dalších aut i tranzitní dopravu. Obyvatelé Jinonic se obávají 
také hluku a zhoršení ovzduší. 

ZELENÉ ŘEŠENÍ: Navrhujeme celou trasu Radlické radiály zakopat pod zem nebo zakrýt alespoň 
lehkou protihlukovou konstrukcí s parkovou úpravou, viz například 
http://praha5.zeleni.cz/radlickou-radialu-celou-pod-zem/. Za nutné považujeme zavést 
opatření, která by v případě ucpání radiály zabránila rozlévání dopravy do okolních ulic obytných 
čtvrtí. 
 
 
Pokud ulice Ostrovského bude dál součástí takzvaného Malého smíchovského okruhu, Na Knížecí nikdy 
nevznikne hodnotné náměstí. Komu by se také chtělo pobývat v těsné blízkosti třípruhové magistrály? 

ZELENÉ ŘEŠENÍ: Budeme usilovat o zklidnění této zásadně důležité oblasti. Zadáme zpracování 
dopravní studie a budeme ve spolupráci s odborníky i s veřejností hledat nejlepší řešení.  
 
 
 

http://praha5.zeleni.cz/radlickou-radialu-celou-pod-zem/
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/   Moderní technologie musí dobře sloužit i v dopravě 

ZELENÉ ŘEŠENÍ: Podpoříme zavádění nových technologií a propagaci již existujících technologií, 
které umožní lépe využívat disponibilní prostředky a kapacity, například sdílení aut, dálkové řízení 
semaforů, poskytování informací o průjezdnosti ulic a volných parkovacích místech. Podpoříme 
také budování veřejných stanic pro dobíjení elektromobilů a zavádění autobusů s elektrickým 
pohonem. 
 
 

3 /   Dostupné nájemní bydlení, pestrá síť sociálních 
služeb, bezpečné město 

/   Změníme přístup obce k nájemnímu bydlení 

Praha 5 pod vládou pravicových stran zprivatizovala téměř celý bytový fond. Městská část tím pádem nemůže 
pokrýt potřebu nájemního bydlení pro rodiny se středním a nižším příjmem, rodiny s dětmi, samoživitele nebo 
seniory a ani pro preferované profese, jakou jsou učitelé, policisté nebo zdravotnický personál.  

ZELENÉ ŘEŠENÍ: Prosadíme novou koncepci bytové politiky. Všechny výnosy z privatizace, 
nájemného a také finanční zdroje z vedlejší hospodářské činnosti městské části budou použity na 
vybudování moderního bytového fondu cestou rekonstrukce stávajících bytů v domech 
vlastněných MČ a výstavbou nových bytových domů v prolukách a brownfieldech. V rámci 
výstavby nových bytů budeme prosazovat ve spolupráci s developerskými firmami povinný podíl 
sociálních bytů. Budeme podporovat budování objektů komunitního bydlení (co-housing) pro lidi 
s nejrůznějšími fyzickými nebo psychickými bariérami a jejich rodiny (například pro seniory, rodiče 
samoživitele přednostně se znevýhodněnými dětmi, pro mladé lidi z dětských domovů a lidi 
s dalším omezením). 
 

/   Prosadíme koncepci sociálního a dostupného bydlení na principu 
Housing First 

Na Praze 5 žije mnoho lidí bez domova a na předražených ubytovnách. Jde o závažný sociální problém, který 
poškozuje image městské části a způsobuje zbytné výdaje (zásahy policistů, lidé v dluhových pastech, vysoké 
náklady na zdravotní péči atd.) 

ZELENÉ ŘEŠENÍ: Prosadíme koncepci sociálního bydlení. Jejím prostřednictvím podpoříme 
možnost sociálního bydlení pro nízkopříjmové skupiny obyvatel a rizikové skupiny ohrožené 
sociálním vyloučením (rodiče samoživitele, seniory, etnické menšiny, osoby se zdravotním 
postižením ad.) Zřídíme pozici pracovníka pro prevenci ztráty bydlení, který bude pracovat přímo 
v ohrožených domácnostech. Budeme úzce spolupracovat s neziskovými organizacemi jako 
 Férová realitka, Jako doma, ad. Budeme podporovat princip housing first, v rámci kterého 
chceme zabydlovat i osoby bez přístřeší. Inspirujeme se úspěšným brněnským projektem Housing 
First, díky němuž se podařilo dostat z ulice a ubytoven několik desítek rodin, z nichž drtivá většina 
si bydlení udržela, došlo ke zlepšení zaměstnanosti, školní docházky dětí i zdravotního stavu. 
V dlouhodobém horizontu tedy projekt znamená pro město úsporu.  
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/   Posílíme služby pro osoby bez domova a zavedeme programy pro 
prevenci sociálního vyloučení a ztráty bydlení 

Lidem bez domova je třeba zajistit přístup ke zdravotní péči a dalším službám. Vzniku bezdomovectví je třeba 
aktivně předcházet.  

ZELENÉ ŘEŠENÍ: Posílíme mobilní zdravotní službu, která poskytuje potřebnou zdravotní péči 
lidem přímo na ulici bez nutnosti dojíždění. Zasadíme se o vznik nízkoprahové prádelny, kde si 
budou lidé bez domova moci vyprat a provést osobní hygienu. Zároveň se zaměříme na prevenci 
bezdomovectví formou individuální práce sociálních pracovníků s lidmi ohroženými ztrátou 
zaměstnání nebo bydlení. Pro osoby ohrožené sociálním vyloučením a ztrátou domova zřídíme 
speciální poradenskou telefonickou linku. Posílíme spolupráci sociálního a bytového odboru 
městské části a spolupráci s nevládními organizacemi pečujícími o lidi bez domova. 
 

/   Zasadíme se o vznik chybějícího Centra duševního zdraví  

V rámci reformy psychiatrické péče v ČR vznikají Centra duševního zdraví. Sociální a zdravotní pracovníci zde 
pomáhají klientům primárně v jejich prostředí a zároveň nabízejí služby, například krizovou pomoc, i přímo 
v prostorách Centra. Pro obyvatele Prahy 5 aktuálně taková služba chybí, není ani výhledově v plánu a na 
území městské části neposkytuje takové služby ani žádná nezisková organizace.  

ZELENÉ ŘEŠENÍ: Zasadíme se o vznik centra duševního zdraví pro dospělé, děti a mladistvé, 
včetně krizové pomoci, terénní práce v rodinách a odpolední klub pro děti se specifickými 
problémy. Součástí práce centra bude také terénní práce v rodinách, jejichž člen má zkušenost 
s duševním onemocněním nebo se potýká s psychickou krizí a nízkoprahový klub určený 
především dětem a mladistvým se specifickými psychickými či společenskými omezeními. 
 

/   Podpoříme rozvoj sociálního podnikání 

Lidé s hendikepy v produktivním věku obtížně získávají na současném pracovním trhu stálý pracovní poměr. 
Většinou jsou zaměstnáváni jen na dohodu o provedení pracovní činnosti nebo dohodu o provedení práce, 
pokud vůbec. 

ZELENÉ ŘEŠENÍ: Podpoříme integraci osob znevýhodněných na pracovním trhu pomocí modelu 
sociálního podnikání. Radnice také zaměstná ve stálém pracovním poměru více než doposud 
osoby se zdravotním postižením v produktivním věku. Rozšíříme dotační programy pro začínající 
sociální podniky. 
 

/   Rozšíříme seniorská centra, posílíme začlenění seniorů 
do společnosti 

Senioři jsou často ohroženi sociální izolací. 

ZELENÉ ŘEŠENÍ: Budeme aktivně podporovat pravidelná setkávání občanských sdružení s kluby 
seniorů, rozšíření informačních služeb pro seniory a pravidelné akademie pro seniory. Zasadíme 
se o to, aby MČ organizovala pro seniory kulturní besedy, koncerty, návštěvy divadelních 
představení, výstavy, tematické procházky po památkách Prahy 5 všem seniorům. Podpoříme 
setkávání seniorů s dětmi a dospělými střední věkové kategorie při společných akcích a aktivitách. 
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Zaměříme se na zachování místních center, na udržení místních obchodů v prostorách 
vlastněných městskou částí.  
 

/   Posílíme asistenční a pečovatelské služby pro seniory, nemocné či 
lidi s hendikepem 

Asistenční a pečovatelské služby pro seniory, nemocné a lidi s hendikepem nejsou v obci dostatečně zajištěny, 
chybí i dostatečné informace pro seniory, kam se obrátit. 

ZELENÉ ŘEŠENÍ: Budeme podporovat asistenční a pečovatelské služby, včetně přizpůsobení 
poplatků za služby nákladům na bydlení klienta a zvýšení kvality těchto služeb. Chceme zajistit 
dostatek míst v domovech pro seniory se specializovanou péčí, lůžek pro osoby dlouhodobě 
nemocné a míst v hospicích. Podpoříme rozvoj mobilní hospicové péče. Posílíme činnost denních 
stacionářů a zařízení pro krátkodobou péči o středně a těžce postižené v době, kdy ji z jakýchkoliv 
důvodů nemohou zajistit rodiče (takzvaná respitní péče). Za klíčovou považujeme podporu rodin, 
které se o seniora či příbuzné s hendikepem a nemocné starají v domácím prostředí – formou 
poradenství a spoluprací s neziskovými organizacemi jako je např. Cesta domů. Chceme rozšířit 
pečovatelskou službu a finančně podpořit nestátní neziskové organizace, které zajišťují komplexní 
služby – pečovatelské, bydlení pro seniory, pomoc obětem domácího násilí a rodinnou terapii. 
 

/   Posílíme bezpečnost seniorů 

Senioři se musí vypořádávat s dříve neexistujícími nástrahami. Chceme podpořit jejich samostatnost 
a schopnost se bránit. 

ZELENÉ ŘEŠENÍ: Zasadíme se o organizování kurzů první pomoci, ochrany proti podvodným 
podomním prodejcům, proti zneužití tzv. „šmejdy“. Podpoříme zvyšování počítačové gramotnosti 
seniorů a bezpečné chování v online světě – kurzy pro seniory v kontaktních centrech a domech 
pro seniory. 
 

/   Budeme prosazovat nulovou toleranci hazardu  

Herny a kasina vytvářejí v Praze 5 z ohrožených skupin obyvatelstva závislé gamblery, kteří do neřešitelné 
finanční situace často přivádí nejen sebe, ale i své okolí. Nezanedbatelná část kriminality je pak spojená právě 
se sháněním prostředků ke hře na automatech. Město Praha již na svém území částečně hazard reguluje. 

ZELENÉ ŘEŠENÍ: V městské části Praha 5 dotáhneme do konce nulovou toleranci hazardu 
a místa, kde sídlí herny a kasina, nabídneme k využití pro kavárny, obchody nebo pro využití 
neziskovým organizacím. 
 

/   Podpoříme programy prevence kriminality a nábor strážníků 

Některé části městské části Prahy 5 trpí vyšší kriminalitou.  

ZELENÉ ŘEŠENÍ: Podpoříme preventivní programy. Vytvoříme obcí podporované pracovní místo 
pro asistenta prevence kriminality, který bude asistovat policii v nejvíce ohrožených lokalitách. 
Podpoříme nábor zájemců o práci u policie například inzercí v radničních médiích či besedami 
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s policisty o jejich práci. Podpoříme nákup elektrokol pro strážníky jako levnější, flexibilnější 
a ekologičtější alternativu k motorovým vozidlům. 
 
 

4 /   Dobré školy pro všechny 

/   Zajistíme místo v obecních školkách a školách pro všechny děti 

Vzhledem k demografickému vývoji bude síť stávajících základních škol na Praze 5 také třeba spíše rozšiřovat. 

ZELENÉ ŘEŠENÍ: Obec musí adekvátně reagovat na demografický vývoj i na rozvoj území a vznik 
nových obydlených lokalit. Chceme navýšit počet školek v nových zástavbách, kde by se na jejich 
vzniku měl podílet developer. Kromě návratu některých pronajatých budov do veřejného školství 
vidíme jako řešení proměnlivé populační poptávky po vzdělávacích zařízeních také víceúčelové 
školské budovy. Budeme pokračovat v bezbariérových úpravách našich škol. 
 

/   Obec převezme větší odpovědnost za kvalitu základních škol 

Základní školství na Praze 5 je v uspokojivém stavu, přesto je třeba dbát na to, aby se nerozevíraly nůžky mezi 
“dobrými” a “ostatními” školami.  

ZELENÉ ŘEŠENÍ: Zájmem obce je, aby každý žák na kterékoli její základní škole získal co nejlepší 
vzdělání. Podpoříme inovativní a alternativní metody ve výuce na všech školách a budeme se 
systematicky starat zejména o 2. stupeň ZŠ, například o výuku cizích jazyků rodilými mluvčími. 
Přímo, administrativní pomocí s granty či prostřednictvím místního akčního plánu budeme 
přispívat na další vzdělání pedagogických pracovníků a na pedagogické asistenty. Zapojíme školy 
více do komunálních rozvojových programů. Městská část bude garantovat transparentní 
a odborný výběr ředitelů mateřských a základních škol za účasti pedagogických expertů. 
Podpoříme polytechnické vzdělání, vybavení škol například pro technické a fotografické kroužky. 
Podpoříme programy zaměřené na podporu manuální zručnosti dětí a rozvoj jejich jemné 
motoriky. 
 

/   Budeme podporovat hrazení obědů dětem ve školách a školkách 
a prosadíme zdravější stravování 

Nízkopříjmové rodiny mohou mít potíže hradit dětem obědy ve škole. 

ZELENÉ ŘEŠENÍ: Chceme i nadále podporovat hrazení obědů dětem na základních školách 
a školkách z rozpočtu městské části, aby žádné dítě nezůstalo bez oběda kvůli ekonomické situaci 
rodiny.  
 
 
Vyhláška o školním stravování je zastaralá, neodráží nové poznatky v oblasti výživy dětí a udržitelného 
stravování. Přitom ve škole se stravuje přibližně 80 % dětí.  

ZELENÉ ŘEŠENÍ: Do té doby, než se podaří vyhlášku o školním stravování aktualizovat, 
podpoříme zapojení základních a mateřských škol do programu Skutečně zdravá škola, kde se 
děti učí základním zdravým stravovacím návykům a dozví se důležité informace, díky kterým si 
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později dokáží vybrat zdravé, kvalitní a udržitelným způsobem produkované potraviny. 
Podpoříme zavedení jednoho veganského a bezlepkového jídla. Budeme podporovat zřizování 
záhonů či zahrádek ve školách, na kterých se děti učí samy si něco pěstovat. 
 
 

5 /   Nejen otevřená, ale i spoluvytvářená radnice 

/   Zajistíme přiměřenou účast vládnoucích a opozičních stran 
v činnosti radnice 

Ve výborech Zastupitelstva a komisích Rady městské části není zajišťována přiměřená účast opozice.  

ZELENÉ ŘEŠENÍ: Zajistíme přiměřenou účast vládnoucích a opozičních stran. Ve všech výborech 
a komisích budou zastoupeny i opoziční kluby. Budeme nadále hájit otevřenost komisí a výborů 
pro veřejnost. 
 

/   Do rozhodování radnice více zapojíme veřejnost 

Veřejnost je málo zapojena do rozhodovacích procesů na radnici. Radnice pořádá akce, které prezentuje jako 
debaty s veřejností, jde však spíše o PR vládnoucích stran než o opravdovou participaci občanů. 

ZELENÉ ŘEŠENÍ: Umožníme veřejnosti zapojovat se aktivně do rozhodování. Ke klíčovým 
rozhodnutím a k formulaci dlouhodobých záměrů bude veřejnost přizvána prostřednictvím 
výzkumů veřejného mínění, anket, jednání s místními spolky, pracovních skupin atd. Do práce 
poradních orgánů rady a zastupitelstva zapojíme experty z řad občanů. Zvýšíme informovanost 
zájemců o dění ve výborech a komisích například včasnou publikací informací o konání zasedání 
včetně programu na webu Prahy 5 a možností tyto informace odebírat. 
 

/   Zasedání zastupitelstva a jejich výsledky budou občanům lépe 
přístupné  

Zasedání zastupitelstva začínají v ranních hodinách. Občané tak mají ztíženou možnost se zasedání zúčastnit, 
vystoupit na něm k jednotlivým bodům nebo ho třeba jen sledovat online. 

ZELENÉ ŘEŠENÍ: Chceme, aby pozvánka na zasedání zastupitelstva byla na webu městské části 
vždy dobře viditelná a obsahovala seznam projednávaných bodů. Zasedání zastupitelstva by se 
mělo konat častěji, pokud možno každý měsíc, aby se zkrátila délka jednání. Mělo by začínat až 
v odpoledních hodinách, aby občané mohli snadněji zasedání sledovat, zúčastnit se ho a případně 
na něm i vystoupit. Budeme prosazovat, aby se délka příspěvku občanů prodloužila ze současných 
3 na 5–7 minut. Chceme, aby při jednání zastupitelstva byl na internetu průběžně zveřejňován 
a aktualizován pořad jednání – plán “odbavování” jednotlivých bodů programu (podobně jako na 
nádraží či na letišti), který by ukazoval, který bod programu se právě projednává a které další jsou 
na řadě, aby občan mohl snadno zjistit, kdy asi “jeho” bod přijde na řadu a mohl se na jeho 
projednávání soustředit nebo i dostavit (a nemusel si vzít dovolenou na celý den). 
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Zasedání zastupitelstva je sice přenášeno online, později ale už videozáznam ani stenozáznam (přepis 
mluvené řeči do textové podoby) k dispozici není, zveřejňuje se jen seznam přijatých usnesení, ze kterého se 
občané nedozví, jaké jiné návrhy či protinávrhy usnesení byly podány, ale nebyly přijaty, a jak kdo hlasoval 
a jak se k projednávanému bodu vyjádřil. Dosud nebylo realizováno usnesení zastupitelstva (iniciované 
Stranou zelených a ČSSD), že se bude zveřejňovat podrobný program zasedání, videozáznam, stenozáznam 
(který umožní fulltextové vyhledávání témat) a hlasování jednotlivých zastupitelů. 

ZELENÉ ŘEŠENÍ: Budeme prosazovat dodržení těchto zásad a trvat na zveřejňování všech 
uvedených materiálů v uživatelsky přívětivé podobě, například videozáznam musí být přehledně 
rozčleněn podle bodů programu. Všechny informace ze zasedání zastupitelstva musí být následně 
dostupné všem. Výsledky hlasování by měly být dostupné též ve strojově čitelné podobě. 
 

/   Radniční média nejen pro starostu 

Radniční noviny a další mediální výstupy radnice (tiskové zprávy, web) včetně sociálních sítí dnes slouží 
starostovi a radním. Často jde o bezobsažné PR články a líbivé fotografie. Televizní spoty a informace na 
sociálních sítích obsahují pouze propagaci vládnoucí koalice. Názory opozice a veřejnosti dostávají jen velmi 
omezený prostor. 

ZELENÉ ŘEŠENÍ: K demokratické diskuzi patří i kritické a alternativní mediální výstupy. Radniční 
noviny a další média tedy otevřeme názorům opozice, místních spolků i občanů. Budeme 
prosazovat taková pravidla pro vydávání radničních novin, která omezí vliv vládnoucí strany či 
koalice v redakční radě a možnost nepřiměřeně ovlivňovat obsah ve svůj prospěch (viz například 
Manuál pro dobré radniční periodikum spolku Oživení). 
 

/   Všechny informace patří na internet 

Webové stránky městské části a radničních médií je třeba přebudovat podle moderních standardů. Přehledné 
stránky s co nejširším objemem informací o činnosti radnice zlepší informovanost občanů a zjednoduší jim 
komunikaci s úřadem.  

ZELENÉ ŘEŠENÍ: Zajistíme, aby prostřednictvím nového webu městské části byly uživatelsky 
přívětivým způsobem snadno přístupné všechny informace důležité pro veřejnou kontrolu 
činnosti radnice. Web musí být přehledný a musí obsahovat i podrobné informace o činnosti 
radnice v minulých letech (historie usnesení zastupitelstva atd.) Chceme, aby se podstatně 
zlepšilo vyhledávání usnesení a dokumentů, aby například vyhledávač dokázal vyhledávat nejen 
jednotlivá slova, ale i zadaná slovní spojení, aby uměl pracovat s klíčovými slovy, vybíral jen 
dokumenty vzniklé v určitém období apod. Zavedeme také jednoduchý systém odběru informací, 
aby občan nemusel informace vyhledávat, ale byly mu v elektronické podobě automaticky 
doručovány. 
 

/   Občané mají právo vědět, jak jsou odměňováni zastupitelé i jejich 
poradci 

Občané nemají přesné informace o tom, jaké odměny a v jaké výši čerpají zastupitelé. Nemají informace ani 
o tom, kdo zastupitelům radí a jakou odměnu za to dostává. 

ZELENÉ ŘEŠENÍ: Budeme zveřejňovat odměny zastupitelů včetně dalších výdajů na jejich funkci. 
Ty budou dále vyčísleny na jednotlivé položky (stravenky, další příspěvky na stravné, příspěvky na 
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penzijní připojištění, mobilní data, fond na reprezentaci, na cestovné – provoz automobilů atd.) 
Budeme zveřejňovat jména placených poradců zastupitelů a výši jejich odměn. Veřejnost má 
právo vědět, kdo zastupitelům radí a jakou za to pobírá odměnu. 
 
 

6 /   Obsahově vyvážený, finančně vyrovnaný 
rozpočet, transparentní finance, chytré investice do 
infrastruktury 

/   Hospodárný a vyrovnaný rozpočet 

S penězi daňových poplatníků obec nenakládá vždy s péčí řádného hospodáře.  

ZELENÉ ŘEŠENÍ: Prosazujeme obsahově vyvážený, hospodárný, do budoucna (po dokončení 
plánovaných, ale dosud nerealizovaných investičních akcí) pokud možno vyrovnaný rozpočet, 
který bude přihlížet k potřebám všech obyvatel městské části. V rámci rozpočtu a investic 
zohledníme rozdílné potřeby žen a mužů. Naším cílem bude i zvýšení počtu žen v Radě obce, tzn. 
uvolněných zastupitelek. U hodnocení výsledků hospodaření přejdeme od formálního hodnocení 
k obsahovému posouzení plnění rozpočtu a následné věcné korekci při sestavování rozpočtu 
příštího roku i při sestavování rozpočtového výhledu.  
 

/   Průběžné navyšování financí do participativního rozpočtu s účastí 
projektů obyvatel 

O prioritách rozpočtu zatím většinou rozhodují koaliční politici. 

ZELENÉ ŘEŠENÍ: Zasadili jsme se o zavedení participativního rozpočtu, který více přispívá 
k rozhodování o rozdělování financí dle potřeb obyvatel městské části. Budeme průběžně 
navyšovat finanční prostředky na participativní rozpočet, na široké spektrum projektů, které 
navrhují sami obyvatelé obce. Účast veřejnosti na rozhodování o financích zamezuje korupci 
a plýtvání veřejnými zdroji.  
 

/   Kontrola veřejností – zvýšení rozsahu transparence v interaktivním 
klikacím rozpočtu 

O finančních tocích a změnách schváleného rozpočtu se opozice a obyvatelé dozvídají se zpožděním 
a v omezeném rozsahu.  

ZELENÉ ŘEŠENÍ: Chceme v interaktivním klikacím rozpočtu, který jsme jako první na radnici MČ 
Prahy 5 prosazovali, a který je nástrojem transparence příjmů a výdajů radnice na webu městské 
části, zveřejnit i výpisy z bankovních účtů. Chceme v rámci klikacího rozpočtu prosadit 
transparentnost u zdaňované činnosti. 
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/   Transparentní hospodaření příspěvkových organizací a správních 
firem 

O financích a majetku má rozhodovat obec. Transparence některých společností je stále ještě nedostatečná. 

ZELENÉ ŘEŠENÍ: U všech společností zřízených městskou částí – příspěvkových organizací 
chceme zavést transparentní účty. Chceme prosadit i zvýšení transparentnosti finančních toků 
v externích správních firmách, které spravují majetek městské části – viz interaktivní klikací 
rozpočet. Zapojíme Prahu 5 do iniciativy CityVizor. 
V dozorčích radách a kontrolních orgánech musí být zastoupena opozice, a to většinově, jinak 
kontrolní činnost nemůže probíhat tak, jak má. Využití veřejných prostředků daňových poplatníků 
musí být pod co největší kontrolou veřejnosti. 
 
 
Zavedením průhledných veřejných zakázek vč. zakázek malého rozsahu lze ušetřit nemalé finanční 
prostředky.  

ZELENÉ ŘEŠENÍ: Zavedeme výběrová řízení pro zakázky již od 50 tisíc korun (bez DPH), která 
budou vždy otevřená a pod přímou kontrolou veřejnosti. Všechny zakázky zveřejníme na 
internetu. Provedeme kontrolu Registru smluv a budeme dodržovat Zákon o registru smluv. 
 

/   Úspory v provozních výdajích ve prospěch investic 

Politická reprezentace dlouhá léta plýtvá finančními prostředky např. na přípravné studie a analýzy 
(i opakovaně k jednomu problému – například Motolská skládka), které často končí v šuplíku, na mediální PR, 
na finančně náročné jednorázové reprezentační akce atp. Neinvestiční výdaje na chod radnice a politickou 
reprezentaci nejsou dostatečně úsporné. 

ZELENÉ ŘEŠENÍ: Snížíme neinvestiční výdaje ve prospěch efektivně vynaložených investičních 
výdajů. Při hospodárném chodu radnice jsou u neinvestičních výdajů možné úspory v řádu milionů 
korun. 
 
Prosadíme efektivní investice do:  

 veřejné zeleně včetně parků, dětských hřišť, sportovišť, a cyklostezek, do ochrany 
životního prostředí 

 výkupu zeleně a parků z rukou soukromých majitelů, například parku Kavalírka  
 ochrany a péče o vodu včetně využití dešťovky 
 rekonstrukce a modernizace  mateřských a základních škol 
 oprav chodníků a budování záchytných parkovišť  
 zlepšení údržby a hospodárných rekonstrukcí stávajících obecních bytů 
 podpory výstavby i vlastní výstavby obecního běžného i komunitního bydlení pro místní 

obyvatele  
 zřízení chybějícího krizového centra pro obyvatele Prahy 5 

  
Budeme usilovat o partnerství v pilotních chytrých smysluplných eko-projektech soukromého 
sektoru nebo je budeme alespoň podporovat (například sdílení kol, aut, dalších služeb, úspory 
energie i lidské novými technologiemi – zelené střechy, využití solární energie, digitalizace atp.). 
Prosadíme funkční strategie na to, aby se energie, voda a finanční prostředky využily co nejlépe 
ve prospěch lidí a přírody naší obce. 
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/   Zlepšení dotační politiky 

Informovanost o vypsaných dotačních řízeních stále není dostatečná. Pravidla jsou komplikovaná. Ne všechny 
přidělené dotace jsou zcela transparentní.  

ZELENÉ ŘEŠENÍ: Pro informace o vypsaných dotačních řízeních využijeme všech kanálů, včetně 
nabídky seminářů pro žadatele. 
Zjednodušíme pravidla pro přidělování dotací městské části. Pro zjednodušení podávání žádostí 
o dotaci zavedeme elektronický formulář a help-desk pro podávání elektronických žádostí. 
Dotacemi podpoříme: komunitní činnost místních spolků a neziskových organizací v oblasti 
ochrany přírody, drobné a sociální podnikání, energetické úspory, odpadové hospodářství; 
sousedskou pospolitost a činorodost místních obyvatel. 
 
 

7 /   Široká nabídka trávení volného času kulturou, 
sportem a vzděláváním 

/   Propagace památek 

V Praze 5 se nachází celá řada jedinečných míst a památek, jejich současná propagace ze strany městské části 
vzhledem k občanům i návštěvníkům je ale zcela nedostatečná. 

ZELENÉ ŘEŠENÍ: Postaráme se o to, aby se památky na Pětce dočkaly důstojné propagace na 
městském webu i v radničních médiích, a posílily tak sounáležitost místních s Prahou 5 
a přitažlivost městské části pro návštěvníky. Informace o památkách a zajímavostech budou na 
webu i ve světových jazycích. Zadáme vytvoření aplikace „Památky na Pětce“, na web dáme 
zdarma ke stažení mapky a průvodce, dohlédneme na přehledné značení tras a cest k památkám 
a podpoříme oživení zapomenutých památek v majetku městské části formou soutěží 
a grantových žádostí.  
 

/   Ochrana zanedbaných památek 

V Praze 5 najdeme řadu historicky významných architektonických objektů, které jsou vinou developerských 
projektů i majitelů ve velmi špatném stavu, přestože jsou pod památkovou ochranou. Jde o velké stavby, jako 
jsou například dělnická kolonie Buďánka, zámeček Cibulka, barokní usedlosti Turbová či Skalka.  

ZELENÉ ŘEŠENÍ: Iniciujeme možnost odkupu těchto objektů do majetku městské části 
a vypracujeme ve spolupráci s odborníky vhodnou koncepci k jejich záchraně. Budeme současně 
dbát na přísné dodržování pravidel v městských památkových zónách Smíchov a Barrandov.  
 

/   Zámeček Cibulka 

Nejstarší pražská usedlost s památkově chráněnými prvky a jedna nejcennějších historických památek Prahy 
5, kterou nechává soukromý majitel už téměř 30 let chátrat, její stav je kritický. Městská část se snaží na své 
náklady opravit alespoň Čínský pavilon, i když je v soukromém vlastnictví. 
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ZELENÉ ŘEŠENÍ: Chceme, aby město urychleně celou usedlost (včetně hospodářských budov, 
zahrad a Čínského pavilonu) vykoupilo, opravilo a využilo například pro zřízení hospicu nebo 
k volnočasovým aktivitám občanů. 
 

/   Podpora spolků a místní komunity 

Radnice má jen malý přehled o tom, jaké spolky na území městské části působí, spolky nemají prakticky žádný 
prostor v radničních médiích, takže ani občané nemají přehled o tom, co všechno se zde děje a do jakých aktivit 
by se mohli zapojit. 

ZELENÉ ŘEŠENÍ: Radnice musí zřídit pozici koordinátora, který bude se spolky v kontaktu a bude 
zprostředkovávat komunikaci a spolupráci s radnicí. 
 
 
Nesouhlasíme s rozhazováním veřejných peněz za okázalé akce sloužící k propagaci radničních politiků. 

ZELENÉ ŘEŠENÍ: Chceme kulturní rozmanitost, proto podpoříme místní spolky a nekomerční 
akce. Formou otevřených transparentních grantových řízení, mediální podporou či poskytnutím 
nevyužívaných obecních prostor vytvoříme podmínky pro realizaci nejrůznějších kulturních, 
vzdělávacích a sportovních iniciativ. Dotace městské části zaměříme na menší a lokální projekty, 
které podporují aktivitu občanů, vztah k místu a propojování komunity.  
 

/   Podpora sítě veřejných knihoven 

Veřejné knihovny hrají i v dnešní informační společnosti zásadní roli kulturních a vzdělávacích center 
propojujících celou komunitu. Pět poboček městské knihovny znamená pro Prahu 5 ve srovnání s ostatními 
částmi slabý podprůměr.  

ZELENÉ ŘEŠENÍ: Podpoříme stávající pobočky, například větší propagací jejich aktivit mezi 
občany, a rozšíříme je o další. Zároveň budeme dbát na to, aby ve všech pobočkách kromě wi-fi 
připojení byla k dispozici možnost přístupu k internetu na místních počítačích, kterou oceňují 
zejména senioři bez vlastního počítačového vybavení. 
 

/   Sportování musí být dostupné všem 

Vzhledem k nárůstu civilizačních chorob a problému obezity u dětí je třeba nabízet občanům pestré a dostupné 
možnosti sportovního vyžití.  

ZELENÉ ŘEŠENÍ: Budeme rozšiřovat nabídku bezplatných otevřených sportovních prvků 
(posilovací stroje) ve veřejném prostoru zejména pro seniory a nabídku hřišť a sportovišť pro děti, 
kde chybí. V rámci finanční podpory se zaměříme na sportování těch, pro které je sport finančně 
nedostupný, pro seniory a děti ze sociálně znevýhodněných rodin. V současné době funguje 
zvýhodněné plavání pro seniory, zavedeme další podobné aktivity, například bowling, jógu či 
taneční.  


