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Bc. Michal Štěpař
KANDIDÁT NA STAROSTU PRAHY 17

PROGRAM
pro komunální volby
do zastupitelstva měststké části Praha 17

Řepy jsou dobrým místem pro život. Naším cílem je, aby 
byly ještě lepším. Věříme, že  komunální politika je přede-
vším o konkrétních lidech a o místě, kde žijí. Stejně tak je 
důležité dobře spravovat svěřené finance. To jsou hodnoty, 
které bychom chtěli i nadále hájit a prosazovat.

Více z programu naleznete na našich webových stránkách.

www.top09.cz
/praha17

www.facebook.com
/top09praha17 POŠLI DÁL . . .

Vezmi,

přečti,

přelož

a

kandidáti
do zastupitelstva měststké části Praha 17

Jaroslav Hájek
podnikatel
61 let

Bc.
Jan Růžička
úředník
28 let

Zdeněk Wachfaitl
technik IT
58 let

Jan Novotný
student
19 let

Jaroslav Falta
OSVČ
33 let

MUDr.
Antoine Katra
lékař
60 let

Miroslav Kolda
inženýr IT
39 let

Barbora Hanková
účetní
32 let



LIDÉ PROSTŘEDÍ
Budeme adekvátně pokračovat v 
revitalizaci sídliště.

Podpoříme vhodnou výsadbu 
nových stromů.

Zasadíme se o maximální sou-
činnost s Institutem plánování a 
rozvoje hl. m. Prahy.

Zaměříme se na úzkou spoluprá-
ci s akademickou obcí.

Zvýšíme kvalitu úklidu a údržby 
veřejných prostranství a svozu 
komunálního odpadu.

Budeme pravidelně kontrolo-
vat veřejné vybavení a městský 
mobiliář.

Budeme důsledněji postupovat 
proti vandalům a sprejerům.

FINANCE

Zasadíme se o vyrovnané hospo-
daření bez skrytých dluhů.

S veřejnými prostředky budeme 
nakládat odpovědně a s péčí 
řádného hospodáře.

Požadujeme průhledné sestavo-
vání rozpočtu pevně daného na 
celý rok.

Prosadíme rozklikávací rozpočet 
s dohledáním veškerých plateb 
v hospodaření úřadu.

Zavedeme veřejný registr smluv.

Podpoříme sebevědomou a vidi-
telnou městskou policii.

Zlepšíme spolupráci s městskou 
a státní policií.

Provedeme revizi stavu veřejného 
osvětlení a v místech potřeby 
navrhneme jeho rozšíření.

Nadále budeme podporovat sbor 
dobrovolných hasičů.

Podpoříme rozumnou stavbu 
domu pro seniory se stacionářem 
a lůžkovou částí.

Budeme spolupracovat s organi-
zacemi zabývajícími se sociální 
problematikou.

Nadále budeme podporovat čin-
nost klubů seniorů a jejich aktivní 
způsob života.

Doprava a parkování
Prověříme možnost navýšení 
počtu parkovacích stání úpravou 
uličních profilů.

Zaměříme se na projekt doprav-
ního řešení starých horních Řep 
formou residenčního bydlení.

V součinnosti s okolními obcemi 
dořešíme logickou návaznost 
cyklotras.

Kultura
Nadále budeme podporovat spol-
ky zajišťující kulturní a sportovní 
vyžití dětí i dospělých.

Budeme podporovat dobré sou-
sedské vztahy a zasadíme se o 
zachování řepských  tradic.

Veřejné zakázky
Zajistíme veřejnost zakázek od 
schválení záměru až do oznáme-
ní výsledku.

Ve vhodných případech prosadí-
me elektronické aukce.

Zajistíme rovný přístup k pod-
nikatelům a volný tok informací 
v rámci veřejné soutěže.

Péče o majetek
Sestavíme přehled majetku a 
závazků městské části.

Revidujeme činnost správcov-
ských firem.

Vzdělání a sport
Udržíme kvalitu školství a zasadí-
me se o jeho rozšíření o středo-
školské vzdělání.

Podpoříme rekvalifikaci lidí nad 
50 let a vzdělávání 3. generace.

Podpoříme volnočasové aktivity 
mládeže.

Provedeme revizi projektu spor-
tovního centra.

Radnice
Jsme pro přátelštější přístup k 
občanům.

Zlepšíme pracovní prostředí 
úředníků a podpoříme vzájemnou 
důvěru a komunikaci.

Jsme pro přehlednější a intuitivní 
webové stránky se zveřejňováním 
informací v maximální možné 
míře.

Bezpečnost

Sociální služby a volný čas seniorů

Území a veřejný prostor

Úklid

Otevřené a přehledné hospodaření

Vyrovnané rozpočty


