Devět bodů TOP 09 pro Prahu 12: volební program na období 2014 - 2018
Vážení občané Prahy 12,
chtěl bych Vám touto formou představit náš program, který nazýváme „Devět bodů TOP 09 pro
Prahu 12“. Nejedná se o běžný volební program ve stylu „slibem nezarmoutíš“. Představujeme Vám
program, který je konkrétní, proveditelný, nehazarduje s veřejnými prostředky a odráží potřeby naší
městské části a místních obyvatel.
Volební program je součástí 5P, které TOP 09 nabízí. Jedná se o 1) poctivost každého z nás,
2) pracovitost a spolupráci v rámci Rady a Zastupitelstva MČ, 3) profesionalitu veřejné správy pod
naším vedením, 4) praxi z veřejné správy, podnikatelského i neziskového sektoru, 5) program
založený na potřebách místních obyvatel a finančních možnostech naší městské části.
Naši kandidáti nabízí profesionální zkušenosti jak z firemního života, tak i z komunální praxe. Jedná
se o ŠANCI PRO PRAHU 12, jak dosáhnout Transparentní, Otevřené a Profesionální radnice
a zároveň o unikátní příležitost, jak s Vaší pomocí zlepšit o výrazný kus život v naší městské části.
Budeme se těšit na spolupráci…
S úctou Marek Fajfr
1. Člověk a bezpečnost na prvním místě
Zvyšovat bezpečnost v Praze 12
o Budeme důsledně ve spolupráci s policií potírat kriminalitu. Ochrana zdraví a majetku je
jedním ze základních úkolů veřejné správy.
o Budeme i nadále podporovat dopravní opatření, která zvýší bezpečnost dětí.
o Budeme usilovat o kvalitní komunikaci s městskou i státní policií, hasiči a dalšími orgány, aby
bylo dosaženo odpovídající bezpečnosti občanů i firem.
o Podpoříme efektivní projekty prevence kriminality a drog.
o Pomůžeme vytvářet bezpečný prostor pro aktivity dětí.
Rozvíjet péči o seniory a hendikepované skupiny
o Budeme vytvářet společenskou atmosféru vážící si starší generace a zlepšovat mezigenerační
kontakty. Podpoříme další příležitosti ke vzdělávání seniorů.
o Budeme spoluorganizovat sportovní, kulturní a rekreační akce tak, aby občané naší městské
části měli dostatek příležitostí na společenské vyžítí.
o Podpoříme aktivity, které budou přispívat k zapojování hendikepovaných skupin do života
obce.
o Chceme dále rozvíjet systém komunitního plánování sociální služeb v Praze 12 podle potřeb
obyvatel.
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Rozšiřování bezbariérových cest
o Rozšíříme systém bezbariérových tras, který usnadní pohyb po naší městské části

2. Průhledné nakládání s veřejnými prostředky
Rozvíjet principy transparentnosti veřejných zakázek
Budeme i nadále zveřejňovat maximum informací o průběhu a výsledku veřejných zakázek
a prosazovat rovný, nediskriminační a transparentní přístup i u zakázek malého rozsahu.
o Budeme pokračovat ve využívání elektronických aukcí při nákupu služeb a výrobků.
o Budeme prosazovat zveřejňování jmenovitého hlasování členů rady i zastupitelstva. Občané
musejí mít přehled o tom, jak politici hájí jejich zájmy.
o Budeme pokračovat v pořádání pravidelných setkání zástupců městské části s občany. Při
osobním setkání lze často vyřešit víc než při úředním jednání na radnici.
o Nově zavedený rozklikávací rozpočet dále rozvineme s detailem až na jednotlivé faktury.
o

3. Zelená městská část
Praha 12 patří k nejzelenějším částem hlavního města
o Chceme udržet současný rozsah zeleně a zabránit jejímu úbytku a poškozování.
o Budeme nadále prosazovat trvale udržitelný rozvoj. Ekonomická prosperita nesmí být na úkor
životního prostředí.
o Budeme pokračovat a dále rozvíjet projekty, jejichž cílem je revitalizace veřejných
prostranství a zvýšení společenských a přírodních kvalit.
Péče o životní prostředí se týká nás všech
o Budeme i nadále podporovat hospodárné nakládání s odpady.
o Podpoříme vyhlášení dalších cenných lokalit za oblasti s vyšší ochranou.
o Budeme se řídit Místní agendou 21 a její principy.
o Pořídíme územní energetickou koncepci Prahy 12 s cílem podpory investic do efektivního
hospodaření energiemi a zlepšení životního prostředí v Praze 12.
4. Účinná ekonomická politika
Podpora podnikání, zvyšování příjmů městské části a efektivní vynakládání veřejných peněz
o Budeme podporovat podnikání v naší městské části, například vytvořením přívětivého
prostředí na úřadech. Podnikatel je pro nás nejen daňovým poplatníkem, ale zejména
partnerem.
o Budeme i nadále usilovat o efektivní čerpání finančních prostředků z fondů EU.
o Podpoříme účelné výdaje na investice do budov v majetku MČ Praha 12 ke snížení provozních
nákladů a zlepšení prostředí v budovách.

5. Přiměřený stavební rozvoj
Praha 12 jako místo příjemné k životu
o Budeme proti změnám územního plánu ze zeleně na stavební pozemky.
o Budeme trvat na tom, že případná budoucí zástavba musí respektovat současnou zástavbu a
její specifika.
o Budeme pečlivě sledovat a odmítat megalomanské stavební projekty. Při výstavbě chceme
trvat na zajištění občanské vybavenosti a dopravní dostupnosti.
o Podpoříme přestavbu bývalých průmyslových areálů tak, aby byla přínosem i pro obyvatele
Prahy 12.
o Podpoříme rozvoj sportovních ploch a jejich revitalizaci.

6. Doprava
Zkvalitnění dopravní dostupnosti a obslužnosti Prahy 12
o Zasadíme se o realizaci obchvatu Komořan ve schválené variantě, tedy přímé napojení Prahy
12 na Pražský okruh a zklidnění dopravy v Komořanech.
o Zasadíme se o zahájení výstavby metra D s odbočkou do Modřan.
o Podpoříme prodloužení tramvajové trati z Modřan do Libuše i do Komořan a další zkvalitnění
dopravní obslužnosti v Praze 12, zejména pro oblast Cholupic a Točné.
o Podpoříme alternativní možnosti dopravy včetně cyklistiky a elektromobility.
o Prosadíme další rozšíření cyklistických a pěších tras v Praze 12 s návazností na ostatní pražské
a středočeské cyklostezky.
7. Infrastruktura
Dokončení sítí a zkvalitnění komunikací
o Budeme se i nadále zasazovat o dostavbu splaškové kanalizace a připojení všech částí Prahy
12 na plyn.
o Budeme se snažit o zajištění rekonstrukce chodníků a komunikací, zejména o odstranění
nezpevněných cest.
o Budeme usilovat o zlepšení systému zimní údržby komunikací městské části.

8. Školství, sport a volný čas
Rozvoj školních i předškolních zařízení
o Chceme trvale zajišťovat dostatečnou kapacitu předškolních zařízení.
o Podpoříme školní preventivní programy na eliminaci rizikových forem chování a dalších
patologických jevů (šikana, záškoláctví, projevy rasismu, vandalství, apod.).

o
o
o

Chceme pomoci školám v jejich snaze otevírat se společenským potřebám místních obyvatel
při organizování klubů, kulturních a sportovních akcí, jarmarků atp.
Budeme usilovat o regeneraci objektů mateřských školek i základních škol.
Jsme pro podporu zakládání soukromých předškolních a školních zařízení i pro rozmanitost
jejich zaměření.

Další rozvoj volnočasových aktivit
o Budeme podporovat rozvoj volnočasových aktivity pro všechny generace.
o Náš cíl je dostat děti od počítačů k zájmovým a sportovním programům. I proto podpoříme
budování sportovišť pro děti.
o Chceme zvýšit množství finančních prostředků na granty pro kulturní, duchovní a sportovní
aktivity.
9. Úsporná a efektivní veřejná správa
Zkvalitnění činnosti radnice – samosprávy i státní správy
o Budeme i nadále vyžadovat profesionální přístup úřadu k občanům i ke správě městské části.
Veřejná správa musí být skutečnou službou pro občany.
o Prosazujeme principy jednoznačně definované odpovědnosti pracovníků radnice.
o Zavedeme informační technologie, které povedou ke zjednodušení a zpřístupnění veřejné
správy.
o Zasadíme se o vyřešení důstojného sídla úřadu naší městské části.
o Budeme i nadále rozvíjet partnerství s vybranými evropskými městy nejen za účelem výměny
zkušeností a inspirace při řešení problémů, ale i z důvodu získání potřebných partnerů do
dotačních programů EU.

