
VOLEBNÍ PROGRAM

SPOLEČNĚ 
PRO ČTYŘKU

ŽIJEME TADY RÁDI

Mgr. Jan Petr / kandidát na starostu Prahy 4 
Přijďte 10. a 11. října k volbám.

Efektivní úřad = Spokojený občan

Zavedeme možnost elektronického podání a vyřízení admi-
nistrativních úkonů spojených s agendou úřadu městské části. 
Otevřeme úřad občanům, upravíme jeho otevírací dobu tak, 
aby si občané mohli vyřídit své záležitosti v době, která jim 
bude nejvíc vyhovovat. Výběrová řízení budeme standardně 
zveřejňovat na webu MČ P4, včetně jejich výsledků. Připojíme 
se k registru smluv.

PRAHA 4 KULTURNÍ

Podpoříme živé umění

Přesměrujeme prostředky, které byly dosud věnovány na 
nefungující společnost 4-Volnočasovou, na výrazné posílení 
kulturních projektů, podpoříme tak především tzv. živou kulturu 
a učiníme ji díky akcím pořádaným v ulicích přístupnější 
občanům Prahy 4.

Nezapomínáme na památky

Pomůžeme majitelům objektů se zachovanými drobnými 
řemeslnými prvky s jejich opravou.

Praha 4 SOBĚ

Transparentní rozdělování 
grantových prostředků

Granty budeme rozdělovat za účasti nezávislých osobností. 
Zároveň chceme prosadit systém víceletých grantů, který 
umožní racionálnější využívání prostředků a vznik dobré 
tradice akcí.

Praha 4 ZDRAVÁ

Praha 4 by měla využít svého geografi ckého potenciálu 
k tomu, aby se stala sportovním centrem Prahy.

Chceme využít stávající sportovní areály jako sportoviště 
s placenými správci a pokračovat v budování senior parků.

Mgr. Jan Petr
se narodil roku 1979. Je ženatý a má dvě děti. Vystu-
doval Fakultu práva na Panevropské vysoké škole. 
Od roku 2000 pracoval na ministerstvu fi nancí a od 
roku 2011 na ministerstvu dopravy. Mezi jeho zájmy 
patří kromě rodiny především sport.  

„Je nutné otevřít radnici občanům a jejich potřebám.“

Bc. Michal Hroza
se narodil roku 1975. Je ženatý, má jednoho syna. 
Absolvoval Fakultu humanitních studií Univerzity 
Karlovy. V současnosti pracuje sedmým rokem jako 
ředitel Odboru edičního ÚSTR. Dlouhodobě spolu-
pracuje se sdružením Post Bellum na projektu Pa-
měť národa. Hraje na saxofon a klarinet. 

„Podporuji dostavbu Jedličkova ústavu. Je to místo, kde se 
z příjemců sociálních dávek stávají lidé odvážně řídící svůj život.“

Ladislav Kunert
je ženatý, má dvě dcery. Vystudoval gymnázium 
a následně SPŠ dopravní. Zabývá se proble-
matikou nadměrného hluku na Praze 4. V součas-
né době je předsedou Kontrolního výboru MČ 
Praha 4. Hraje tenis a stolní tenis. 

„Budu usilovat o taková dopravní řešení, která sníží hluk v oblasti 
Jižní spojky.“

Filip Vácha
se narodil v roce 1978, je svobodný. Po dokončení 
studií nastoupil do plynárenské společnosti Trans-
gas. V současnosti je zaměstnán u společnosti 
Net4gas v oddělení Operativního řízení přepravy. 
Do TOP 09 vstoupil v roce 2010 z důvodu 
nespokojenosti s úrovní politické kultury. 

„Podporuji dostavbu městského okruhu a úplné uzavření tranzitní 
trasy přes Prahu 4 (Spořilov) pro kamionovou dopravu.“

Ing. Jitka Zykánová
se narodila roku 1954 v Praze 4. Vystudovala 
VŠCHT. 25 let pracovala v nakladatelství Academia 
a v roce 2005 byla pověřena jeho vedením. Od 
října roku 2013 působí jako asistentka poslance 
Mgr. Jiřího Koubka. Má dvě dospělé děti. Ve volném 
čase se věnuje rodině a astronomii.

„Zasadím se o omezení kriminality, hazardu a vandalství.“
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DOPRAVA, KTERÁ BUDE SLOUŽIT

Budeme prosazovat dokončení pražského 
okruhu – stavby 511 Běchovice – dálnice D1 

Funkční okruh umožní úplné uzavření trasy přes Spořilov pro 
tranzitní dopravu. 

Budeme usilovat o potvrzení trasy D metra 
a zahájení stavby

Trasa D je nezbytná pro celý jih města, zlepší kritickou 
dopravní situaci a napojení velkých sídlišť a nahradí zatížené 
autobusové linky. Současným vybudováním parkovišť P+R 
se významně sníží ekologické zatížení.

Dáme přednost veřejné dopravě

Zvýšením komfortu cestování veřejnou dopravou chceme 
nabídnout alternativu k individuální dopravě. Program 
zahrnuje důslednou přednost prostředků MHD a zapojení 
železnice do systému městské hromadné dopravy. 
Předpokladem je rehabilitace nádraží Vyšehrad, Krč a stavba 
nového nádraží Kačerov.

Zavedeme jednotný systém parkování

Připravíme systémové řešení problematiky dopravy na úze-
mí Prahy 4, které umožní bezproblémové parkování občanů 
Prahy 4 a zároveň neohrozí rozvoj podnikání. 

Nová dopravní řešení

Trváme na tom, aby plánovaný Dvorecký most byl určen pouze 
pro MHD, pěší a cyklisty. Podporujeme budování systému 
jednosměrných ulic v obytných částech, který sníží průjezd 
tranzitních vozidel a zároveň zvýší počet parkovacích míst.

Praha 4 BEZPEČNÁ

Strážníci v ulicích

Zajistíme ve spolupráci s Magistrátem hl. města Prahy vyšší 
počet strážníků i lepší fungování městské policie.

Bezpečné trasy pro cyklisty

Rozšíříme síť cyklostezek a cyklotras včetně jejich napojení 
na stezky ostatních městských částí. Zvýšíme bezpečnost 
na některých kříženích s komunikacemi. Dobudujeme zázemí 
(šatny, sociální zařízení) u stávající pobřežní cyklostezky 
Podolí – Zbraslav včetně využití budovy bývalých Ledáren 
a zajistíme větší kontrolu městskou policií.

Rozšíření preventivních a sociálních programů

Rozšíříme preventivní programy proti kriminalitě, které 
již fungují v mateřských a základních školách. Budeme 
organizovat bezpečnostní semináře pro seniory a podporovat 
projekty typu SOS linek pro seniory. Zvýšíme počet pracovníků 
v terénu, kteří budou zjišťovat situaci seniorů a pomáhat při 
řešení životních situací.

Praha 4 OHLEDUPLNÁ

Upravíme zastávky pro bezbariérový přístup

S ohledem na rodiče s kočárky, seniory a zdravotně postižené 
občany je nutné provést značný počet bezbariérových úprav 
zastávek tramvají a autobusů.

Podpoříme mateřská centra

Podpoříme vznik dalších mateřských i jiných komunitních 
center, ale zároveň podle potřeby rozšíříme počet míst 
v mateřských a základních školách.

Podporujeme dostavbu Jedličkova ústavu

Podpoříme dostavbu Jedličkova ústavu, aby mohl i v budou-
cnosti pokračovat ve své úspěšné činnosti.

Praha 4 ČISTÁ A ZELENÁ

Budeme využívat tiché povrchy 
a protihlukové stěny

Naší prioritou je zavedení protihlukových opatření v oblastech 
s extrémním hlukovým zatížením. V oblasti Spořilova je 
nejlepším řešením zakrytí celé komunikace. Pro hustě 
obydlené oblasti podél komunikací je vhodné využít 
tiché povrchy.

Zachováme zeleň 

Je nutné zastavit úbytek zeleně. Při plánování vymezíme 
zelené koridory, citlivě obnovíme zanedbanou zeleň 
i v okolí vodních toků a komunikací. Budeme prosazovat 
vybudování zeleného pásu od Kačerova po Vltavu, hledat 
prostor pro otevření městské farmy a podporovat zřizování 
komunitních zahrádek.

Stavby pro život, a ne pro zlost

Při plánování a povolování staveb budeme důsledně vychá-
zet z regulativů daných stávající hustotou a výškou zástavby. 
Nedovolíme umisťování výškových budov a budov s enorm-
ními nároky mezi stabilizovanou zástavbu. Zajistíme rovná 
práva pro stávající i budoucí uživatele.

Praha 4 OTEVŘENÁ A SPRAVEDLIVÁ

Budeme hospodařit s vyrovnaným rozpočtem 

Můžeme vydávat jen tolik, kolik máme, a přednost ve 
výdajích budou mít investice a sociální programy. Provedeme 
ekonomický a procesní audit Městské části Praha 4. Budeme 
klást důraz na centralizované nákupy a vnitřní úspory. 
Zlepšíme stav bytového fondu v majetku města a zabráníme 
jeho chátrání.
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Mgr. Jan Petr / kandidát na starostu Prahy 4 
Přijďte 10. a 11. října k volbám

SPOLEČNĚ 
PRO ČTYŘKU
ŽIJEME TADY RÁDI

Ing. Jitka Zykánová
kandidátka na zastupitelku Prahy 4

Přijďte 10. a 11. října k volbám

Praha 4 OTEVŘENÁ 

Budeme hospodařit s vyrovnaným rozpočtem 

Můžeme vydávat jen tolik, kolik máme, a přednost ve výdajích 
budou mít investice a sociální programy. Provedeme ekonomic-
ký a procesní audit Městské části Praha 4. Budeme klást důraz 
na centralizované nákupy a vnitřní úspory. Zlepšíme stav byto-
vého fondu v majetku města a zabráníme jeho chátrání.

Efektivní úřad = spokojený občan

Zavedeme možnost elektronického podání a vyřízení admini-
strativních úkonů spojených s agendou úřadu městské části. 
Otevřeme úřad občanům, upravíme jeho otevírací dobu tak, 
aby si občané mohli vyřídit své záležitosti v době, která jim 
bude nejvíc vyhovovat. Výběrová řízení budeme standardně 
zveřejňovat na webu MČ P4, včetně jejich výsledků. Připojíme 
se k registru smluv.

Praha 4 SPRAVEDLIVÁ

Transparentní rozdělování grantových prostředků

Granty budeme rozdělovat za účasti nezávislých osobností. Zá-
roveň chceme prosadit systém víceletých grantů, který umožní 
racionálnější využívání prostředků a vznik dobré tradice akcí.

Praha 4 ZDRAVÁ
Praha 4 by měla využít svého geografi ckého potenciálu k tomu, 
aby se stala sportovním centrem Prahy. Chceme zpřístupnit 
stávající sportovní areály jako sportoviště s placenými správci 
a pokračovat v budování senior parků.

1. Ing. Jitka Zykánová

se narodila roku 1954 v Praze 4. Vystudo-
vala Vysokou školu chemicko-technologic-
kou. 25 let pracovala v nakladatelství Aca-
demia např. jako šéfredaktorka přírodních 
věd a v roce 2005 byla pověřena vedením 
nakladatelství. V roce 2006 přešla do nakla-
datelství Euromedia Group. Od října roku 
2013 působí jako asistentka poslance Mgr. 

Jiřího Koubka. Před vstupem do TOP 09 nebyla členkou žádné 
politické strany. Má dvě dospělé děti. Ve volném čase se věnuje 
rodině a astronomii.

„Cítíme se dobře tam, kde je bezpečno a čisto. Zasadím se 
o omezení kriminality, hazardu a vandalství.“

2. Marie Zacharová

se narodila roku 1969 v Mladé Boleslavi, 
žije v Praze-Nuslích. Je vdaná, má tři dce-
ry. Vystudovala SPŠ strojní a v současnosti 
studuje psychologii. Čtvrtým rokem pracuje 
pro Kontrolní výbor zastupitelstva MČ Pra-
ha 4, spolupracuje s Odborem kontroly při 
vyřizování stížností a kontroluje plnění usne-
sení Rady a Zastupitelstva MČ Praha 4. Zají-
má se o sociologii a veřejné dění.

„Zasadím se o podporu plnohodnotného života seniorů 
v Praze 4, o podporu osamělým matkám a předložím žádost na 
zřízení funkce dětského ombudsmana.“

3. RNDr. Dušan Brabec

se narodil v Praze a od roku 1993 žije v Nus-
lích. Vystudoval Přírodovědeckou fakultu 
Univerzity Karlovy, obor fyzikální chemie. Po 
absolutoriu pracoval na tvorbě státních tech-
nických norem v jaderné oblasti. Na počát-
ku 90. let přešel do prostředí bankovnictví, 
kapitálových trhů a fondů, deset let pracoval 
v ČSOB. Má dvě dospělé děti.

„Budu dbát na efektivitu hospodaření radnice a občanům 
Prahy 4 budu pomáhat v prosazení jejich podnětů 
a spravedlivých požadavků.“

4. Ing. Vojtěch Szaló, důchodce, 5. Miroslav Kodym, učitel, 
6. Dagmar Dallenová, ekonomka, 7. Ing. Ondřej Galík, analytik, 8. Jan 
Svoboda, živnostník, 9. Ing. Kateřina Chalupníková, Ph.D., genetička
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DOPRAVA, KTERÁ BUDE SLOUŽIT

Budeme prosazovat dokončení pražského okruhu 
– stavby 511 Běchovice – dálnice D1 

Funkční okruh umožní úplné uzavření trasy přes Spořilov 
pro tranzitní dopravu. 

Budeme usilovat o potvrzení trasy D metra 
a zahájení stavby

Trasa D je nezbytná pro celý jih města, zlepší kritickou dopravní 
situaci a napojení velkých sídlišť a nahradí zatížené autobuso-
vé linky. Současným vybudováním parkovišť P+R se významně 
sníží ekologické zatížení.

Dáme přednost veřejné dopravě

Zvýšením komfortu cestování veřejnou dopravou chceme 
nabídnout alternativu k individuální dopravě. Program zahrnuje 
důslednou přednost prostředků MHD a zapojení železnice 
do systému městské hromadné dopravy. Předpokladem 
je rehabilitace nádraží Vyšehrad, Krč a stavba nového 
nádraží Kačerov.

Zavedeme jednotný systém parkování

Připravíme systémové řešení problematiky dopravy na úze-
mí Prahy 4, které umožní bezproblémové parkování občanů 
Prahy 4 a zároveň neohrozí rozvoj podnikání. 

Nová dopravní řešení

Trváme na tom, aby plánovaný Dvorecký most byl určen pouze 
pro MHD, pěší a cyklisty. Podporujeme budování systému jed-
nosměrných ulic v obytných částech, který sníží průjezd tranzit-
ních vozidel a zároveň zvýší počet parkovacích míst.

Praha 4 BEZPEČNÁ

Strážníci v ulicích

Zajistíme ve spolupráci s Magistrátem hl. města Prahy vyšší po-
čet strážníků i lepší fungování městské policie.

Bezpečné trasy pro cyklisty

Rozšíříme síť cyklostezek a cyklotras včetně jejich napojení 
na stezky ostatních městských částí. Zvýšíme bezpečnost 
na některých kříženích s komunikacemi. Dobudujeme zázemí 
(šatny, sociální zařízení) u stávající pobřežní cyklostezky Podolí 
– Zbraslav včetně využití budovy bývalých Ledáren a zajistíme 
větší kontrolu městskou policií.

Rozšíření preventivních programů 

Rozšíříme preventivní programy proti kriminalitě, které již fungu-
jí v mateřských a základních školách. Zaměříme se na primární 
protidrogovou prevenci a zasadíme se o zpřísnění pravidel při 
umisťování středisek léčby drogově závislých osob. Budeme 
usilovat o omezení počtu heren a herních zařízení. 

Sociální projekty a péče o seniory

Budeme organizovat bezpečnostní semináře pro seniory a pod-
porovat projekty typu SOS linek pro seniory. Zvýšíme počet pra-
covníků v terénu, kteří budou zjišťovat situaci seniorů a pomá-
hat při řešení životních situací.

Praha 4 OHLEDUPLNÁ

Upravíme zastávky a přechody 
pro bezbariérový přístup

S ohledem na rodiče s kočárky, seniory a zdravotně postižené 
občany je nutné provést značný počet bezbariérových úprav za-
stávek tramvají a autobusů. 

Podpoříme mateřská centra

Podpoříme vznik dalších mateřských i jiných komunitních center, 
ale zároveň podle potřeby rozšíříme počet míst v mateřských 
a základních školách.

Podporujeme dostavbu Jedličkova ústavu

Podpoříme dostavbu Jedličkova ústavu, aby mohl i v budoucnosti 
pokračovat ve své úspěšné činnosti.

Praha 4 ČISTÁ A ZELENÁ

Budeme využívat tiché povrchy 
a protihlukové stěny

Naší prioritou je zavedení protihlukových opatření v oblastech 
s extrémním hlukovým zatížením. V oblasti Spořilova je nejlep-
ším řešením zakrytí celé komunikace. Pro hustě obydlené ob-
lasti podél komunikací je vhodné využít tiché povrchy.

Zachováme zeleň 

Je nutné zastavit úbytek zeleně. Při plánování vymezíme zele-
né koridory, citlivě obnovíme zanedbanou zeleň i v okolí vodních 
toků a komunikací. Budeme prosazovat vybudování zeleného 
pásu od Kačerova po Vltavu, hledat prostor pro otevření městské 
farmy a podporovat zřizování komunitních zahrádek.

Stavby pro život, a ne pro zlost

Při plánování a povolování staveb budeme důsledně vycházet 
z regulativů daných stávající hustotou a výškou zástavby. 
Nedovolíme umisťování výškových budov a budov s enormními 
nároky mezi stabilizovanou zástavbu. Zajistíme rovná práva 
pro stávající i budoucí uživatele.
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Mgr. Jan Petr / kandidát na starostu Prahy 4 
Přijďte 10. a 11. října k volbám

SPOLEČNĚ 
PRO ČTYŘKU
ŽIJEME TADY RÁDI

Mgr. Jan Petr
kandidát na starostu Prahy 4

Přijďte 10. a 11. října k volbám

Praha 4 OTEVŘENÁ A SPRAVEDLIVÁ

Budeme hospodařit s vyrovnaným rozpočtem 

Můžeme vydávat jen tolik, kolik máme, a přednost ve výdajích 
budou mít investice a sociální programy. Provedeme ekonomický 
a procesní audit Městské části Praha 4. Budeme klást důraz na 
centralizované nákupy a vnitřní úspory. Zlepšíme stav bytového 
fondu v majetku města a zabráníme jeho chátrání.

Efektivní úřad = spokojený občan

Zavedeme možnost elektronického podání a vyřízení admini-
strativních úkonů spojených s agendou úřadu městské části. 
Otevřeme úřad občanům, upravíme jeho otevírací dobu tak, 
aby si občané mohli vyřídit své záležitosti v době, která jim 
bude nejvíc vyhovovat. Výběrová řízení budeme standardně 
zveřejňovat na webu MČ P4, včetně jejich výsledků. Připojíme 
se k registru smluv.

Praha 4 KULTURNÍ

Podpoříme živé umění

Přesměrujeme prostředky, které byly dosud věnovány na 
nefungující společnost 4-Volnočasovou, na výrazné posílení 
kulturních projektů, podpoříme tak především tzv. živou kulturu a 
učiníme ji díky akcím pořádaným v ulicích přístupnější občanům 
Prahy 4.

Praha 4 SOBĚ

Transparentní rozdělování grantových prostředků

Granty budeme rozdělovat za účasti nezávislých osobností. 
Zároveň chceme prosadit systém víceletých grantů, který 
umožní racionálnější využívání prostředků a vznik dobré 
tradice akcí.

Praha 4 ZDRAVÁ
Praha 4 by měla využít svého geografi ckého potenciálu 
k tomu, aby se stala sportovním centrem Prahy. Chceme využít 
stávající sportovní areály jako sportoviště s placenými správci 
a pokračovat v budování senior parků.

1. Mgr. Jan Petr

se narodil roku 1979 v Praze 4. Je ženatý 
a má dvě děti. Vystudoval Fakultu práva na 
Panevropské vysoké škole. Od roku 2000 
pracoval na ministerstvu fi nancí a od roku 
2011 na ministerstvu dopravy. Mezi jeho 
zájmy patří kromě rodiny především sport.

„Je nutné otevřít radnici občanům 
a jejich potřebám.“

2. PhDr. Petr Kučera

se narodil roku 1983 v Praze. Vystudoval 
obor International Relations and European 
Studies na Metropolitní univerzitě Praha. 
Několik let byl zaměstnán v tiskových 
odborech ministerstva zemědělství a mini-
sterstva životního prostředí. V současnosti 
pracuje jako protokolista. Zároveň je místo-
předsedou TOP tým z.s. Hovoří anglicky 

a německy. Rád lyžuje a vyráží do přírody.

„Praha 4 by měla lépe využít veřejné prostranství 
pro kulturu a sport.“

3. Naďa Pasiarová

působí jako zdravotní sestra ve vedoucí 
funkci a má třicetiletou praxi v českém 
i zahraničním zdravotnictví. Maturovala 
na střední zdravotní škole a dlouhá léta 
pracovala na ARO, po mateřské dovolené 
pak např. v oddělení pro mladistvé 
toxikomany. Posledních 7 let vede Program 
individuální péče na Poliklinice Budějovická.

„Zaměřím se na řešení otázky sociálních bytů pro nejrůznější 
vrstvy obyvatelstva žijící na Praze 4 a podpořím fungující a pře-
hlednou domácí péči.“

4. Petr Tomáš Opletal, obchodní technický zástupce

5. Jan Lebeda, stavbyvedoucí

6. Věra Henzlerová, fyzioterapeutka

7. Ing. Daniel Zeithammer, projektant

8. Lukáš Vobořil, živnostník

9. Kateřina Hrozová, ředitelka neziskové organizace
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DOPRAVA, KTERÁ BUDE SLOUŽIT

Budeme prosazovat dokončení pražského okruhu 
– stavby 511 Běchovice – dálnice D1 

Funkční okruh umožní úplné uzavření trasy přes Spořilov 
pro tranzitní dopravu. 

Budeme usilovat o potvrzení trasy D metra 
a zahájení stavby

Trasa D je nezbytná pro celý jih města, zlepší kritickou dopravní 
situaci a napojení velkých sídlišť a nahradí zatížené autobusové 
linky. Současným vybudováním parkovišť P+R se významně 
sníží ekologické zatížení.

Dáme přednost veřejné dopravě

Zvýšením komfortu cestování veřejnou dopravou chceme 
nabídnout alternativu k individuální dopravě. Program zahrnuje 
důslednou přednost prostředků MHD a zapojení železnice 
do systému městské hromadné dopravy. Předpokladem 
je rehabilitace nádraží Vyšehrad, Krč a stavba nového 
nádraží Kačerov.

Zavedeme jednotný systém parkování

Připravíme systémové řešení problematiky dopravy na území 
Prahy 4, které umožní bezproblémové parkování občanů 
Prahy 4 a zároveň neohrozí rozvoj podnikání. 

Praha 4 BEZPEČNÁ

Strážníci v ulicích

Zajistíme ve spolupráci s Magistrátem hl. města Prahy vyšší 
počet strážníků i lepší fungování městské policie.

Bezpečné trasy pro cyklisty

Rozšíříme síť cyklostezek a cyklotras včetně jejich napojení 
na stezky ostatních městských částí. Zvýšíme bezpečnost 
na některých kříženích s komunikacemi. Dobudujeme zázemí 
(šatny, sociální zařízení) u stávající pobřežní cyklostezky Podolí 

– Zbraslav včetně využití budovy bývalých Ledáren a zajistíme 
větší kontrolu městskou policií.

Rozšíření preventivních a sociálních programů

Rozšíříme preventivní programy proti kriminalitě, které již 
fungují v mateřských a základních školách. Budeme organizovat 
bezpečnostní semináře pro seniory a podporovat projekty typu 
SOS linek pro seniory. Zvýšíme počet pracovníků v terénu, 
kteří budou zjišťovat situaci seniorů a pomáhat při řešení 
životních situací.

Praha 4 OHLEDUPLNÁ

Upravíme zastávky pro bezbariérový přístup

S ohledem na rodiče s kočárky, seniory a zdravotně postižené 
občany je nutné provést značný počet bezbariérových úprav 
zastávek tramvají a autobusů.

Podpoříme mateřská centra

Podpoříme vznik dalších mateřských i jiných komunitních center, 
ale zároveň podle potřeby rozšíříme počet míst v mateřských 
a základních školách.

Pravidelná údržba dětských hřišť

Postaráme se o neupravená a neopravená dětská hřiště, 
kterých se na území Krče nachází několik desítek. Jejich 
aktuální podoba skrývá různá nebezpečí, která ohrožují děti 
a jejich rodiče, ať už se jedná o ztrouchnivělé ploty s rezavými 

hřebíky, chybějící hrací prvky nebo ohrazení pískovišť. 

Podporujeme dostavbu Jedličkova ústavu

Podpoříme dostavbu Jedličkova ústavu, aby mohl i v budoucnosti 
pokračovat ve své úspěšné činnosti.

Praha 4 ČISTÁ A ZELENÁ

Budeme využívat tiché povrchy 
a protihlukové stěny

Naší prioritou je zavedení protihlukových opatření v oblastech 
s extrémním hlukovým zatížením. V oblasti Spořilova je nejlepším 
řešením zakrytí celé komunikace. Pro hustě obydlené oblasti 
podél komunikací je vhodné využít tiché povrchy.

Zachováme zeleň 

Je nutné zastavit úbytek zeleně. Při plánování vymezíme zelené 
koridory, citlivě obnovíme zanedbanou zeleň i v okolí vodních 
toků a komunikací. Budeme prosazovat vybudování zeleného 
pásu od Kačerova po Vltavu, hledat prostor pro otevření městské 
farmy a podporovat zřizování komunitních zahrádek.

CHODNÍKOVÝ PROGRAM

Vyřešíme neutěšený stav chodníků

Pomocí tzv. chodníkového programu chceme ve spolupráci 
s občany a TSK  zajistit úpravu či rekonstrukci chodníků 
a obrubníků pro bezpečnější pohyb občanů. Známe lokality, kde 
je potřeba neutěšený stav řešit urgentně – například Sídliště 
Antala Staška a Sídliště Krč.

Stavby pro život, a ne pro zlost

Při plánování a povolování staveb budeme důsledně vycházet 
z regulativů daných stávající hustotou a výškou zástavby. 
Nedovolíme umisťování výškových budov a budov s enormními 
nároky mezi stabilizovanou zástavbu. Zajistíme rovná práva pro 
stávající i budoucí uživatele.

DL - nove.indd   6 27.8.2014   18:42:15



VOLEBNÍ PROGRAM

Mgr. Jan Petr / kandidát na starostu Prahy 4 
Přijďte 10. a 11. října k volbám

Mgr. Jan Petr / kandidát na starostu Prahy 4 
Přijďte 10. a 11. října k volbám

SPOLEČNĚ 
PRO ČTYŘKU
ŽIJEME TADY RÁDI

Filip Vácha
kandidát na zastupitele Prahy 4

Přijďte 10. a 11. října k volbám

Efektivní úřad = spokojený občan

Zavedeme možnost elektronického podání a vyřízení admini-
strativních úkonů spojených s agendou úřadu městské části. 
Otevřeme úřad občanům, upravíme jeho otevírací dobu tak, 
aby si občané mohli vyřídit své záležitosti v době, která jim 
bude nejvíc vyhovovat. Výběrová řízení budeme standardně 
zveřejňovat na webu MČ P4, včetně jejich výsledků. Připojíme 
se k registru smluv.

Praha 4 KULTURNÍ

Podpoříme živé umění

Přesměrujeme prostředky, které byly dosud věnovány na 
nefungující společnost 4-Volnočasovou, na výrazné posílení 
kulturních projektů, podpoříme tak především tzv. živou kulturu 
a učiníme ji díky akcím pořádaným v ulicích přístupnější 
občanům Prahy 4.

Nezapomínáme na památky

Pomůžeme majitelům objektů se zachovanými drobnými 
řemeslnými prvky s jejich opravou.

Praha 4 SOBĚ

Transparentní rozdělování grantových prostředků

Granty budeme rozdělovat za účasti nezávislých osobností. 
Zároveň chceme prosadit systém víceletých grantů, který 
umožní racionálnější využívání prostředků a vznik dobré 
tradice akcí.

Praha 4 ZDRAVÁ
Praha 4 by měla využít svého geografi ckého potenciálu k tomu, 
aby se stala sportovním centrem Prahy.

Chceme využít stávající sportovní areály jako sportoviště 
s placenými správci a pokračovat v budování senior parků.

1. Filip Vácha

se narodil v roce 1978 v Praze 4, 
je svobodný. Po dokončení studií nastoupil 
do plynárenské společnosti Transgas. 
V současnosti je zaměstnán u společnosti 
Net4gas v oddělení Operativního řízení 
přepravy. Do TOP 09 vstoupil v roce 2010 
z důvodu nespokojenosti s úrovní politické 
kultury a stavem ekonomiky v naší zemi. 
Hovoří anglicky. Zajímá se o historii 

a rád lyžuje.

„Podporuji dostavbu městského okruhu a úplné uzavření 
tranzitní trasy přes Prahu 4 (Spořilov) pro kamionovou dopravu.“

2. Ing. Alois Těšitel 

působil ve vedoucích pozicích řady 
společností, např. Středočeská plyná-
renská, Řízení letového provozu ČR, 
a v současnosti je obchodním ředitelem 
Pražské plynárenské. Dlouhodobě se věnuje 
dopravním potížím a ekologickým zátěžím 
a chce v tom pokračovat i v následujícím 
volebním období.

„Jako spořilovský občan budu nadále hájit zájmy obyvatel, a to 
nejenom na Spořilově, ale v celé Praze 4.“

3. Ing. Petr Dukát 

se narodil v Praze, od roku 1969 žije na Pra-
ze 4. Vystudoval Vysokou školu ekonomic-
kou. Od roku 1991 podniká ve strojírenství. 
Před vstupem do TOP 09 nebyl členem žád-
né politické strany.

„Chci Praze 4 vrátit ekonomickou prosperitu 
a pořádek ve veřejných fi nancích.“

4. Hildegarda Suchardová, důchodkyně

5. Michal Pěkný, jednatel společnosti

6. Tomáš Bako, správce IKT

7. Jan Váňa, BBA, ekonom

8. Petra Vaňková, administrativní pracovnice

9. Ing. Martin Vojtíšek, MBA, bankovní poradce
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DOPRAVA, KTERÁ BUDE SLOUŽIT

Budeme prosazovat dokončení pražského okruhu 
– stavby 511 Běchovice – dálnice D1 

Funkční okruh umožní úplné uzavření trasy přes Spořilov 
pro tranzitní dopravu. 

Budeme usilovat o potvrzení trasy D metra 
a zahájení stavby

Trasa D je nezbytná pro celý jih města, zlepší kritickou dopravní 
situaci a napojení velkých sídlišť a nahradí zatížené autobusové 
linky. Současným vybudováním parkovišť P+R se významně 
sníží ekologické zatížení.

Dáme přednost veřejné dopravě

Zvýšením komfortu cestování veřejnou dopravou chceme 
nabídnout alternativu k individuální dopravě. Program zahrnuje 
důslednou přednost prostředků MHD a zapojení železnice 
do systému městské hromadné dopravy. Předpokladem 
je rehabilitace nádraží Vyšehrad, Krč a stavba nového 
nádraží Kačerov.

Zavedeme jednotný systém parkování

Připravíme systémové řešení problematiky dopravy na území 
Prahy 4, které umožní bezproblémové parkování občanů 
Prahy 4 a zároveň neohrozí rozvoj podnikání. 

Nová dopravní řešení

Trváme na tom, aby plánovaný Dvorecký most byl určen pouze 
pro MHD, pěší a cyklisty. Podporujeme budování systému 
jednosměrných ulic v obytných částech, který sníží průjezd 
tranzitních vozidel a zároveň zvýší počet parkovacích míst.

Praha 4 BEZPEČNÁ

Strážníci v ulicích

Zajistíme ve spolupráci s Magistrátem hl. města Prahy vyšší 
počet strážníků i lepší fungování městské policie.

Omezíme hazard v naší městské části 

Nepovolíme vznik žádné nové herny nebo kasina a budeme 
důsledně redukovat stávající.

Ulice nejen bezpečné, ale i čisté

Věnujeme zvýšenou pozornost nejen vandalství a sprejerům, 
kteří poškozují veřejný i soukromý majetek, ale i nezod-
povědným majitelům psů, kteří nechávají psí exkrementy 
na chodníku. 

Bezpečné trasy pro cyklisty

Rozšíříme síť cyklostezek a cyklotras včetně jejich napojení 
na stezky ostatních městských částí. Zvýšíme bezpečnost 
na některých kříženích s komunikacemi. 

Rozšíření preventivních a sociálních programů

Rozšíříme preventivní programy proti kriminalitě, které již 
fungují v mateřských a základních školách. Budeme organizovat 
bezpečnostní semináře pro seniory a podporovat projekty typu 
SOS linek pro seniory. Zvýšíme počet pracovníků v terénu, 
kteří budou zjišťovat situaci seniorů a pomáhat při řešení 
životních situací.

Praha 4 OHLEDUPLNÁ

Upravíme zastávky pro bezbariérový přístup

S ohledem na rodiče s kočárky, seniory a zdravotně postižené 
občany je nutné provést značný počet bezbariérových úprav 
zastávek tramvají a autobusů.

Podpoříme mateřská centra

Podpoříme vznik dalších mateřských i jiných komunitních center, 
ale zároveň podle potřeby rozšíříme počet míst v mateřských 
a základních školách.

Podporujeme dostavbu Jedličkova ústavu

Podpoříme dostavbu Jedličkova ústavu, aby mohl i v budoucnosti 
pokračovat ve své úspěšné činnosti.

Praha 4 ČISTÁ A ZELENÁ

Budeme využívat tiché povrchy a protihlukové stěny

Naší prioritou je zavedení protihlukových opatření v oblastech 
s extrémním hlukovým zatížením. V oblasti Spořilova je nejlepším 
řešením zakrytí celé komunikace. Pro hustě obydlené oblasti 
podél komunikací je vhodné využít tiché povrchy.

Zachováme zeleň 

Je nutné zastavit úbytek zeleně. Při plánování vymezíme zelené 
koridory, citlivě obnovíme zanedbanou zeleň i v okolí vodních 
toků a komunikací. Budeme prosazovat vybudování zeleného 
pásu od Kačerova po Vltavu, hledat prostor pro otevření městské 
farmy a podporovat zřizování komunitních zahrádek.

Stavby pro život, a ne pro zlost

Při plánování a povolování staveb budeme důsledně vycházet 
z regulativů daných stávající hustotou a výškou zástavby. 
Nedovolíme umisťování výškových budov a budov s enormními 
nároky mezi stabilizovanou zástavbu. Zajistíme rovná práva pro 
stávající i budoucí uživatele.

Praha 4 OTEVŘENÁ A SPRAVEDLIVÁ

Budeme hospodařit s vyrovnaným rozpočtem 

Můžeme vydávat jen tolik, kolik máme, a přednost ve výdajích 
budou mít investice a sociální programy. Provedeme ekonomický 
a procesní audit Městské části Praha 4. Budeme klást důraz na 
centralizované nákupy a vnitřní úspory. Zlepšíme stav bytového 
fondu v majetku města a zabráníme jeho chátrání.
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VOLEBNÍ PROGRAM

Mgr. Jan Petr / kandidát na starostu Prahy 4 
Přijďte 10. a 11. října k volbám

Mgr. Jan Petr / kandidát na starostu Prahy 4 
Přijďte 10. a 11. října k volbám

SPOLEČNĚ 
PRO ČTYŘKU
ŽIJEME TADY RÁDI

Ladislav Kunert
kandidát na zastupitele Prahy 4

Přijďte 10. a 11. října k volbám

klást důraz na centralizované nákupy a vnitřní úspory. Zlepšíme 
stav bytového fondu v majetku města a zabráníme jeho chátrání.

Efektivní úřad = spokojený občan

Zavedeme možnost elektronického podání a vyřízení admini-
strativních úkonů spojených s agendou úřadu městské části. 
Otevřeme úřad občanům, upravíme jeho otevírací dobu tak, 
aby si občané mohli vyřídit své záležitosti v době, která jim 
bude nejvíc vyhovovat. Výběrová řízení budeme standardně 
zveřejňovat na webu MČ P4, včetně jejich výsledků. Připojíme 
se k registru smluv.

Praha 4 KULTURNÍ

Podpoříme živé umění

Přesměrujeme prostředky, které byly dosud věnovány 
na nefungující společnost 4-Volnočasovou, na výrazné posílení 
kulturních projektů, podpoříme tak především tzv. živou kulturu 
a učiníme ji díky akcím pořádaným v ulicích přístupnější 
občanům Prahy 4.

Praha 4 SOBĚ

Transparentní rozdělování grantových prostředků

Granty budeme rozdělovat za účasti nezávislých osobností. 
Zároveň chceme prosadit systém víceletých grantů, který 
umožní racionálnější využívání prostředků a vznik dobré 
tradice akcí.

Praha 4 ZDRAVÁ

Zprovoznění areálu koupaliště Lhotka

Chceme navrátit toto ojedinělé koupaliště občanům Prahy 4 
jako místo relaxace a sportovního vyžití uprostřed sídliště.

Vybudování areálu volného času

Vybudujeme areál s mnoha herními prvky, horolezeckou stěnou 
a skateparkem.

1. Ladislav Kunert

je ženatý, má dvě dcery. Vystudoval 
gymnázium a SPŠ dopravní. Jako 
bývalý předseda protihlukové komise se 
zabývá problematikou nadměrného hluku 
na Praze 4. V současné době zastává funkci 
předsedy Kontrolního výboru MČ Praha 4. 
Mezi jeho zájmy patří tenis a stolní tenis. 

„Budu usilovat o taková dopravní řešení, která sníží hluk 
v oblasti Jižní spojky.“

2. Mgr. Patrik Šebesta, DiS.

se narodil v roce 1973 v Praze-Krči, celý 
život žije v Praze 4. Má syna a dceru. 
Absolvoval vzdělání v oblasti práva, veřejné 
správy a prevence kriminality. Přes dvacet 
let se věnuje tématu ochrany veřejného 
pořádku, teorii dokazování a správnímu 
právu, kdy působí v této oblasti jako 
nezávislý konzultant. Jako odborný oponent 
projektů pro vnitřní bezpečnost externě 

pracuje pro ministerstvo vnitra a Technologickou agenturu ČR. 
Má rád taneční hudbu. 

„Chci, aby Praha 4 byla konečně bezpečné místo pro nás a naše 
děti. Rovněž podporuji výstavbu herních a odpočinkových míst 
pro děti, rodiče i seniory.“

3. Ondřej Vojtíšek

se narodil v roce 1984 v Praze 4, kde žije 
i nyní. Studoval obor Farmacie na Farma-
ceutické fakultě Univerzity Karlovy. 
Pracoval v marketingu farmaceutické fi rmy 
a v současné době se podílí na vývoji nových 
léčiv jako asistent klinických studií. Má rád 
lyžování, vodní sporty, běh a je zapáleným 
ragbistou. Je svobodný a bezdětný.

„Zkráceně slovy Warrena Buffetta: Nikdy v životě neudělám nic, 
za co bych se musel před přáteli a rodinou stydět.“

4. Jakub Vavřík, polygraf, 5. Ing. Aleš Boháč, manažer, 
6. Jaroslava Kulasová, kontrolorka, 7. Jan Novák, manažer, 
8. Ing. Libor Crha, programátor, 
9. akad. arch. Milada Vorlová, architektka
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DOPRAVA, KTERÁ BUDE SLOUŽIT

Budeme prosazovat dokončení pražského okruhu 
– stavby 511 Běchovice – dálnice D1 

Funkční okruh umožní úplné uzavření trasy přes Spořilov 
pro tranzitní dopravu. 

Budeme usilovat o potvrzení trasy D metra 
a zahájení stavby

Trasa D je nezbytná pro celý jih města, zlepší kritickou dopravní 
situaci a napojení velkých sídlišť a nahradí zatížené autobusové 
linky. Současným vybudováním parkovišť P+R se významně 
sníží ekologické zatížení.

Dáme přednost veřejné dopravě

Zvýšením komfortu cestování veřejnou dopravou chceme 
nabídnout alternativu k individuální dopravě. Program 
zahrnuje důslednou přednost prostředků MHD a zapojení 
železnice do systému městské hromadné dopravy. Předpo-
kladem je rehabilitace nádraží Vyšehrad, Krč a stavba nového 
nádraží Kačerov.

Zavedeme jednotný systém parkování

Připravíme systémové řešení problematiky dopravy na území 
Prahy 4, které umožní bezproblémové parkování občanů 
Prahy 4 a zároveň neohrozí rozvoj podnikání. 

Praha 4 BEZPEČNÁ

Strážníci v ulicích

Zajistíme ve spolupráci s Magistrátem hl. města Prahy vyšší 
počet strážníků i lepší fungování městské policie.

Bezpečné trasy pro cyklisty

Rozšíříme síť cyklostezek a cyklotras včetně jejich napojení na 
stezky ostatních městských částí. Dobudujeme zázemí (šatny, 
sociální zařízení) u stávající pobřežní cyklostezky Podolí – 
Zbraslav včetně využití budovy bývalých Ledáren a zajistíme 
větší kontrolu městskou policií. Upravíme   stávající cyklostezky, 

např. výstavbou podjezdu Vrbova, Ve Studeném a podchodu 
mezi ulicí Nad Strouhou a areálem Branického pivovaru.

Rozšíření preventivních a sociálních programů

Rozšíříme preventivní programy proti kriminalitě, které již 
fungují v mateřských a základních školách. Budeme organizovat 
bezpečnostní semináře pro seniory a podporovat projekty typu 
SOS linek pro seniory. Zvýšíme počet pracovníků v terénu, 
kteří budou zjišťovat situaci seniorů a pomáhat při řešení 
životních situací.

Praha 4 OHLEDUPLNÁ

Upravíme zastávky pro bezbariérový přístup

S ohledem na rodiče s kočárky, seniory a zdravotně postižené 
občany je nutné provést značný počet bezbariérových úprav 
zastávek tramvají a autobusů.

Podpoříme mateřská centra

Podpoříme vznik dalších mateřských i jiných komunitních center, 
ale zároveň podle potřeby rozšíříme počet míst v mateřských 
a základních školách.

Podporujeme dostavbu Jedličkova ústavu

Podpoříme dostavbu Jedličkova ústavu, aby mohl i v budoucnosti 
pokračovat ve své úspěšné činnosti.

Praha 4 ČISTÁ A ZELENÁ

Budeme využívat tiché povrchy 
a protihlukové stěny

Naší prioritou je zavedení protihlukových opatření v oblastech 
s extrémním hlukovým zatížením. V oblasti Spořilova je nejlepším 
řešením zakrytí celé komunikace. Pro hustě obydlené oblasti 
podél komunikací je vhodné využít tiché povrchy.

Zachováme zeleň 

Je nutné zastavit úbytek zeleně. Při plánování vymezíme zelené 
koridory, citlivě obnovíme zanedbanou zeleň i v okolí vodních 
toků a komunikací. Budeme prosazovat vybudování zeleného 
pásu od Kačerova po Vltavu, hledat prostor pro otevření městské 
farmy a podporovat zřizování komunitních zahrádek.

Stavby pro život, a ne pro zlost

Při plánování a povolování staveb budeme důsledně vycházet 
z regulativů daných stávající hustotou a výškou zástavby. 
Nedovolíme umisťování výškových budov a budov s enormními 
nároky mezi stabilizovanou zástavbu. Zajistíme rovná práva pro 
stávající i budoucí uživatele.

Zpracujeme regulační plán pro historické jádro 
Braníku a Hodkoviček

Chceme zpracovat regulativy pro urbanisticky kompaktní celky. 
V rámci studie chceme ve spolupráci s občany vytipovat tzv. 
nedotknutelná území a navrhnout způsob jejich asanace nebo 
nové využití průmyslových a skladových areálů. Připravíme 
urbanistickou studii veřejných prostorů s postupnou realizací 
úprav Branického náměstí a okolí nádraží Braník.

Praha 4 OTEVŘENÁ A SPRAVEDLIVÁ

Budeme hospodařit s vyrovnaným rozpočtem 

Můžeme vydávat jen tolik, kolik máme, a přednost ve vý-
dajích budou mít investice a sociální programy. Provedeme 
ekonomický a procesní audit Městské části Praha 4. Budeme 
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Mgr. Jan Petr / kandidát na starostu Prahy 4 
Přijďte 10. a 11. října k volbám

Mgr. Jan Petr / kandidát na starostu Prahy 4 
Přijďte 10. a 11. října k volbám

SPOLEČNĚ 
PRO ČTYŘKU
ŽIJEME TADY RÁDI

Bc. Michal Hroza
kandidát na zastupitele Prahy 4

Přijďte 10. a 11. října k volbám

centralizované nákupy a vnitřní úspory. Zlepšíme stav bytového 
fondu v majetku města a zabráníme jeho chátrání.

Efektivní úřad = spokojený občan

Zavedeme možnost elektronického podání a vyřízení admini-
strativních úkonů spojených s agendou úřadu městské části. 
Otevřeme úřad občanům, upravíme jeho otevírací dobu tak, 
aby si občané mohli vyřídit své záležitosti v době, která jim 
bude nejvíc vyhovovat. Výběrová řízení budeme standardně 
zveřejňovat na webu MČ P4, včetně jejich výsledků. Připojíme 
se k registru smluv.

Praha 4 KULTURNÍ

Podpoříme živé umění

Přesměrujeme prostředky, které byly dosud věnovány 
na nefungující společnost 4-Volnočasovou, na výrazné posílení 
kulturních projektů, podpoříme tak především tzv. živou kulturu 
a učiníme ji díky akcím pořádaným v ulicích přístupnější 
občanům Prahy 4.

Nezapomínáme na památky

Pomůžeme majitelům objektů se zachovanými drobnými 
řemeslnými prvky s jejich opravou.

Praha 4 SOBĚ

Transparentní rozdělování 
grantových prostředků

Granty budeme rozdělovat za účasti nezávislých osobností. 
Zároveň chceme prosadit systém víceletých grantů, který 
umožní racionálnější využívání prostředků a vznik dobré 
tradice akcí.

Praha 4 ZDRAVÁ
Praha 4 by měla využít svého geografi ckého potenciálu 
k tomu, aby se stala sportovním centrem Prahy. Chceme využít 
stávající sportovní areály jako sportoviště s placenými správci 
a pokračovat v budování senior parků.

1. Bc. Michal Hroza
se narodil roku 1975. Je ženatý, má jednoho 
syna. Absolvoval Fakultu humanitních 
studií Univerzity Karlovy a studoval obor 
Východoevropská studia na Filozofi cké 
fakultě UK. V současnosti pracuje sedmým 
rokem jako ředitel Odboru edičního 
Ústavu pro studium totalitních režimů. 
Dlouhodobě spolupracuje s občanským 
sdružením Post Bellum na projektu Paměť 

národa. Hovoří německy, anglicky, ukrajinsky a rusky. Hraje na 
saxofon a klarinet.

„Podporuji dostavbu Jedličkova ústavu. Je to místo, kde se z pa-
sivních příjemců sociálních dávek stávají lidé odvážně řídící svůj 
život.“

2. akad. arch. Jaromíra Eismannová
studovala Střední uměleckoprůmyslovou 
školu, ČVUT a Vysokou školu umělecko-
-průmyslovou. Po absolvování pracovala 
v projektových ateliérech jako projektant 
rozhlasových a spojových vysílačů, jako ur-
banista sportovních staveb a 20 let jako ve-
doucí odboru územního rozvoje. Celý život 
žije v Praze, 50 let pak v Praze 4. Hovoří 

anglicky, miluje literaturu, dějiny a své vnuky.

„Ze svého profesního života vím, jak je snadné zničit prostředí 
města neproporční výstavbou, a chci tomu ze všech sil zabránit.“

3. Vladimír Říha 
narozen roku 1945 v Praze-Nuslích. Je že-
natý, má tři dospělé děti a sedm vnoučat. Má 
české a švýcarské občanství. Je specialis-
tou v oboru vytápění budov a obnovitelných 
zdrojů energie. Z dlouholetého pobytu ve 
Švýcarsku má detailní znalost tamní komu-
nální politiky. Zajímá se o vodní sporty a lido-
vou a country hudbu.

Motto: T. Baťa: „Vyhledávat ve světě a přebírat jen to nejlepší.“

„Zastávám nulovou toleranci vůči hazardním hrám a drogám, 
jsem pro omezení rozpínavosti developerů.“

4. RNDr. Květoslav Vlk, Ph.D., referent, 5. Pavel Bláža, živnost-
ník, 6. Daniel Staník, MBA, ředitel IT společnosti, 7. Bc. Jan Heř-
mánek, student VŠ, 8. Ing. Martin Čábela, podnikatel, 9. Jana 
Münsterová, jednatelka společnosti
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DOPRAVA, KTERÁ BUDE SLOUŽIT

Budeme prosazovat dokončení pražského okruhu 
– stavby 511 Běchovice – dálnice D1 

Funkční okruh umožní úplné uzavření trasy přes Spořilov 
pro tranzitní dopravu. 

Budeme usilovat o potvrzení trasy D metra 
a zahájení stavby

Trasa D je nezbytná pro celý jih města, zlepší kritickou dopravní 
situaci a napojení velkých sídlišť a nahradí zatížené autobusové 
linky. Současným vybudováním parkovišť P+R se významně 
sníží ekologické zatížení.

Dáme přednost veřejné dopravě

Zvýšením komfortu cestování veřejnou dopravou chceme nabíd-
nout alternativu k individuální dopravě. Program zahrnuje důsled-
nou přednost prostředků MHD a zapojení železnice do systému 
městské hromadné dopravy. Předpokladem je rehabilitace nádra-
ží Vyšehrad, Krč a stavba nového nádraží Kačerov.

Zavedeme jednotný systém parkování

Připravíme systémové řešení problematiky dopravy na území 
Prahy 4, které umožní bezproblémové parkování občanů Prahy 4 
a zároveň neohrozí rozvoj podnikání. 

Nová dopravní řešení

Trváme na tom, aby plánovaný Dvorecký most byl určen pouze 
pro MHD, pěší a cyklisty. Podporujeme budování systému 
jednosměrných ulic v obytných částech, který sníží průjezd 
tranzitních vozidel a zároveň zvýší počet parkovacích míst.

Nábřežní promenáda

Obnovíme myšlenku zbudování „nábřežní promenády“ 
až k železničnímu mostu, s novou lávkou pro pěší kolem 
Vyšehradské skály.

Praha 4 BEZPEČNÁ

Bezpečné trasy pro cyklisty

Rozšíříme síť cyklostezek a cyklotras včetně jejich napojení 
na stezky ostatních městských částí. Zvýšíme bezpečnost na 
některých kříženích s komunikacemi. Dobudujeme zázemí 
(šatny, sociální zařízení) u stávající pobřežní cyklostezky Podolí 
– Zbraslav včetně využití budovy bývalých Ledáren a zajistíme 
větší kontrolu městskou policií.

Rozšíření preventivních a sociálních programů

Budeme organizovat bezpečnostní semináře pro seniory a podpo-
rovat projekty typu SOS linek pro seniory. Budeme usilovat o ome-
zení počtu heren a herních zařízení.

Praha 4 OHLEDUPLNÁ

Upravíme zastávky pro bezbariérový přístup

S ohledem na rodiče s kočárky, seniory a zdravotně postižené 
občany je nutné provést značný počet bezbariérových úprav 
zastávek tramvají a autobusů.

Podpoříme mateřská centra

Podpoříme vznik dalších mateřských i jiných komunitních center, 
ale zároveň podle potřeby rozšíříme počet míst v mateřských 
a základních školách.

Podporujeme dostavbu Jedličkova ústavu

Podpoříme dostavbu Jedličkova ústavu, aby mohl i v budoucnosti 
pokračovat ve své úspěšné činnosti.

Praha 4 ČISTÁ A ZELENÁ

Budeme využívat tiché povrchy a protihlukové stěny

Naší prioritou je zavedení protihlukových opatření v oblastech 
s extrémním hlukovým zatížením. V oblasti Spořilova je nejlepším 
řešením zakrytí celé komunikace. Pro hustě obydlené oblasti 
podél komunikací je vhodné využít tiché povrchy.

Zachováme zeleň 

Je nutné zastavit úbytek zeleně. Při plánování vymezíme zelené 
koridory, citlivě obnovíme zanedbanou zeleň i v okolí vodních 
toků a komunikací. Budeme prosazovat vybudování zeleného 
pásu od Kačerova po Vltavu, hledat prostor pro otevření městské 
farmy a podporovat zřizování komunitních zahrádek. Chceme 
jednat s partnery o možnostech využití celého areálu Kavčích hor 
jako parku.

CHODNÍKOVÝ PROGRAM

Vyřešíme neutěšený stav chodníků

Pomocí tzv. chodníkového programu chceme ve spolupráci 
s občany a TSK  zajistit úpravu či rekonstrukci chodníků 
a obrubníků pro bezpečnější pohyb občanů. Známe lokality, kde 
je potřeba neutěšený stav řešit urgentně – například Dvorce 
a ulice Jeremenkova.

Stavby pro život, a ne pro zlost

Při plánování a povolování staveb budeme důsledně vycházet 
z regulativů daných stávající hustotou a výškou zástavby. 
Nedovolíme umisťování výškových budov a budov s enormními 
nároky mezi stabilizovanou zástavbu. Zajistíme rovná práva 
pro stávající i budoucí uživatele.

Praha 4 OTEVŘENÁ A SPRAVEDLIVÁ

Budeme hospodařit s vyrovnaným rozpočtem 

Můžeme vydávat jen tolik, kolik máme, a přednost ve výdajích 
budou mít investice a sociální programy. Provedeme ekonomický 
a procesní audit Městské části Praha 4. Budeme klást důraz na 
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