
 

 

 

 

 

 

M e m o r a n d u m  
 

o společném postupu pro pražské volby 2018  
 

 
 

        
         

TOP 09       Starostové a nezávislí (STAN) 
Újezd 450/40, Praha 1    Malostranské nám. 5, Praha 1 
jednající Jiřím Pospíšilem, předsedou  jednající Petrem Gazdíkem, předsedou 

 
 
 
 

vydávají toto prohlášení o společném postupu pro pražské volby 2018  
 
 

Preambule 
 

Vědomy si programové blízkosti a společné odpovědnosti v rozvoji hl. m. Prahy, péče o 
veřejnépotřeby jejich občanůna komunální úrovni a ve snaze nabídnout občanům  

hl. m. Prahy alternativu v podzimních volbách 2018 
 

při vědomí dosavadní spolupráce, na kterou chtějí TOP 09 a Starostové a nezávislí 
na úrovni hl. m. Prahy navázat, 

 
společně deklarují: 

 
 
 

1.  SPOLEČNÁ KANDIDÁTKA PRO PRAŽSKÉ VOLBY 2018  
 SPOLUPRÁCEA SLUŠNÁ VOLEBNÍ KAMPAŇ 
 

- Vytvoříme koalici pro volby do Zastupitelstva hl. m. Prahy, v městských částech 
budeme usilovat o spolupráci buď předvolební či povolební. 

- Nabídneme občanům hl. m. Prahy důvěryhodné kandidáty, schopné a osvědčené 
osobnosti. Spolupráce obou partnerů bude otevřená pro spolupráci s místními 
sdruženími občanů a neziskovými organizacemi s cílem oslovit i významné osobnosti 
s nabídkou volitelných míst kandidátky. 

- Budeme vést slušnou volební kampaň bez vzájemného napadání s důrazem 
na konkrétní program kompetentní správy hl. m. Prahy. 

- Ustavíme koordinační radu, která bude zajišťovat naplnění tohoto prohlášení 
a vytvářet dlouhodobou platformu pro diskusi s místními sdruženími občanů 
z jednotlivých městských částí o jejich vizích rozvoje a řešení problémů Prahy a jejich 
městských částí.  

- Do měsíce po dojednání všech bodů spolupráce (podrobný program, pravidla 
sestavení kandidátky, vedení kampaně a financování) podepíšeme řádnou koaliční 
smlouvu. 

 



 

 

 

 

 

 

 
 

2. ZÁKLADNÍ PROGRAMOVÉ UJIŠTĚNÍ 
 

Shodli jsme se, že mezi naše společná východiska pro pražské volby patří  
 

a) podpora liberální demokracie a otevřené politiky - nejširší transparentnost, 
b) prosazení účinných opatření v boji proti korupci a klientelismu a omezení korupčních 

příležitostí i na úrovni Prahy, šetrné hospodaření s finančními prostředky, 
c) urychlené řešení dopravních problémů Prahy, 

d) zvýšení dostupnosti bydlení v Praze, 

e) odpovědný rozvoj Prahy a urychlené schválení nového územního plánu, 

f) investice do vzdělávání a podpora zdravého životního stylu, 

g) město šetrné k životnímu prostředí a podporující zlepšování kvality života 

občanů Prahy,včetně kvalitního systému zdravotnictví a sociálních služeb, 

h) Praha rozvíjená jako kulturní metropole Evropy a sportovního vyžití, 

i) omezení byrokracie a zbytečné administrativy, kterou vytváří i orgány 

Magistrátu hl. m. Prahy,  

j) samospráva hl. m. Prahy, úzce spolupracující s městskými částmi, která rovněž 

nastolí vyvážené vztahy mezi magistrátem a městskými částmi, 

k) samospráva hl. m. Prahy, která spolupracuje s občanským a neziskovým 

sektorem a je otevřená diskusi s občany a řešení jejich potřeb. 

 
 

3. POVOLEBNÍ SPOLUPRÁCE 
 

Po komunálních volbách 2018 s ohledem na výsledek voleb se zavazujeme vést 
jednání o dalším postupu s cílem nabídnout občanům alternativu a volbu programově 
blízkých sil.  

 
 
 
 
V Praze dne 7. března 2018 

 
 

 
  

TOP 09        Starostové a nezávislí 
  
 

Jiří Pospíšil       Petr Gazdík  
předseda       předseda     
 


