
Volební program TOP 09 pro Prahu 11  
naše hlavní priority: 

 
 
Radnice a finance 

Ukončíme éru, ve které se o Praze 11 psalo v médiích převážně ve spojení se skandály. 
Radnice musí sloužit naší čtvrti, ne soukromým zájmům politiků a různých kmotrů. 

Chceme dosáhnout vyrovnaného rozpočtu a stabilizace jihoměstských veřejných financí. 

Radnice musí být otevřená a transparentní, proto mj. zprovozníme rozklikávací rozpočet a 
budeme pořádat pravidelné debaty s občany.  

 

Územní rozvoj, doprava, životní prostředí 

Nedovolíme zahušťování stabilizovaných ploch dalšími investorskými projekty. 

Chceme zavést jednotný a tudíž transparentní příspěvek investorů na jihoměstskou 
infrastrukturu a tím ukončit současné korupční zvyklosti. 

Rozšíříme kapacitu parkovacích míst pro stávající občany výstavbou nízkých parkovacích 
domů, na základě veřejného projednávání s občany. Zabráníme plánům na zastavění 
stávajících parkovišť. 

 

Bezpečnost 

Budeme iniciovat a podporovat pečlivější přístup policie při ochraně majetku občanů, 
zejména parkujících vozidel. Chceme vidět více policistů v ulicích. 

Chceme efektivněji využívat bezpečnostní kamery při boji s kriminalitou. 

V koordinaci s magistrátním Centrem sociálních služeb Praha a neziskovými organizacemi 
chceme zlepšit situaci ohledně bezdomovců a drogově závislých. 

 

Sport a volnočasové aktivity 

Sport si rozhodně zaslouží co největší možnou podporu. Oproti současnosti však nebudeme 
podporovat sportovní aktivity a kluby na základě politických „zásluh“ a konexí. 

Chceme prosadit výstavbu: 

- v zimě otevřeného kluziště pro bruslení, 

- alternativních sportovišť pro mladé typu skatepark/bikepark či hokejbalové hřiště, 

- dobře přístupného cvičiště pro volný pohyb i výcvik psů. 



Též chceme využít Integrované teritoriální investice ITI, např. pro vybudování cyklostezky či 
in-line dráhy, která by umožnila lepší spojení Prahy 11 a Ladova kraje v okolí Říčan 
(předběžně konzultováno se starostou Říčan Vladimírem Kořenem). 

 

Školství 

Budeme prosazovat výstavbu jeslí. 

Zajistíme dostatek míst v mateřských i základních školách. 

Chceme zlepšit situaci ohledně parkování a bezpečnosti v okolí škol i nabídku 
mimoškolních aktivit. 

 

A dále... 

...chceme vybudovat další kulturní zařízení typu KC Zahrada. 

Důkladně vyhodnotíme stávající nabídku služeb pro seniory. Všechny fungující programy 
zachováme a rozšíříme je o další, o které bude zájem.  

Budeme podporovat živnostníky a služby (kavárny, restaurace, specializované krámky, 
řemeslníky apod.), např. místo stávajících heren. 


