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NA PRAHU ZMĚNY

PROGRAM PRO PRAHU 10
Doprava a parkování

> prosadíme zavedení vyhrazených
zón v problematických lokalitách
Prahy 10 (např. Vršovice, Strašnice,
Skalka);
> situace v každé ulici se musí řešit individuálně dle její dispozice
a možností (charakter zástavby,
výstavba nových parkovacích míst,
možnost využití vnitřních dvorů);
> nalezneme vhodné lokality pro
nová parkovací místa na pozemcích
Prahy 10 (např. lokalita fotbalového
stadionu Bohemians, s majitelem
objektu dořešíme chybějící parkovací místa u stadionu Eden a zahájíme
s ním i diskuzi o parkování návštěvníků sportovní a kulturních akcí);
> budeme iniciovat změnu vyhlášky
o likvidaci vraků na území hl. města;
> budeme požadovat návrat linky č. 11
do původní trasy.

Komunikace radnice

> ukončíme veškeré nevýhodné
smlouvy, podpoříme sjednocení a zjednodušení dosud provozovaných webů a facebookových
profilů. Jejich provoz bude řešen
výhradně v rámci zaměstnanců MČ
Praha 10. Poplatky za jejich správu zrušíme. Zprovozníme specializovaný oddíl na webu zaměřený
na seniory a jejich potřeby, včetně
poradenství;
> zavedeme tištěné vydávání radničních novin, ve kterých dostane prostor každá strana a hnutí zastoupené
v zastupitelstvu dle svých volebních
výsledků;
> dosud neveřejné, zveřejníme. otevřené zápisy z jednání rady města,
výborů a komisí, které jsou dosud
neveřejné. Jedná se o práci zastupitelů.

Relaxační prostory

> vytipujeme trasy pro nové bezpečné stezky k procházkám s kočárky
a cyklostezky napříč Prahou 10;
> podpoříme instalaci nových grilovacích zón, veřejná pítka a vybudování míst sousedského setkávání;
> připravíme koncepci In-line dráhy a její trasu v oblasti současného
rozvojového území Slatin. V této oblasti podpoříme vybudování nových
sportovišť a relaxačních ploch;
> v rámci stávajících hřišť doplníme
soubor herních prvků o workoutové prvky a parkourové dráhy
pro teenagery, které zde zcela chybí;
> podpoříme vznik nových a provoz
stávajících komunitních zahrad.
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Územní rozvoj

> nastavíme čitelná pravidla pro
budoucí územní rozvoj Prahy 10
(např. formou regulačních plánů);
> nesouhlasíme s výstavbou překladiště Malešice, protože zasahuje
na kraj občanské zástavby a překračuje limity hygienických norem
(hluk, prašnost, světelný smog). Respektujeme rovněž výsledky petice,
v rámci které projevilo nesouhlas
s překladištěm 1866 občanů;
> budeme prosazovat zahloubení části plánovaného městského okruhu
Balabenka-Štěrboholská radiála
v místě mezi mimoúrovňovou křižovatkou (MÚK) V Olšinách a MÚK
Černokostelecká. Území Strašnic je
unikátní svým klidem a kvalitou bydlení, zasadíme se, aby to tak zůstalo;
> budeme se snažit získat do majetku
města pozemky tzv. Proluky ve Vršovicích a připravíme alternativní
využití těchto pozemků k současnému plánu zastavit tento unikátní
prostor (např. farmářské tržiště).

Životní prostředí
a zeleň
> nastartujeme program systematického úklidu v dlouhodobě problémových místech Prahy 10;
> zrevidujeme stávající smlouvy
o údržbě zeleně, úklidu a údržbě
dětských hřišť;
> oživíme antigraffiti program, navrhneme legální graffiti plochy;
> obnovíme pravidelnou údržbu
chodníků;
> zrevidujeme smlouvy o pronájmu
a provozování sportovních areálů;
> zaměříme se na osvětu ohledně eliminace odpadu. V rámci možností
úřadu budeme prosazovat snížení
spotřeby jednorázových plastů – nejlepší odpad je ten, který nevznikne;
> zachováme v maximální možné
míře volné plochy - budeme bránit
předimenzovaným developerským
projektům prosazovaným na úkor
kvality života občanů P10.

Farmářské trhy

> vyhlásíme veřejné výběrové řízení
na nového provozovatele farmářských trhů na Kubánském náměstí;
> v případě zájmu veřejnosti otevřeme
v Praze 10 další místo pro konání
farmářských trhů.

Veřejné WC

> ve spolupráci s restauracemi na Praze 10 zrealizujeme síť veřejně přístupných WC;
> zprovozníme WC u Vršovického
zámečku.

Majetek
Městské Části,
Rekonstrukce radnice

> dořešíme rekonstrukci radnice
ve stávající lokalitě;
> po dobu její opravy budeme včas
informovat obyvatele širokého okolí
o průběhu rekonstrukce a aktivně
řešit vzniklé problémy.

Byty a nebytové
prostory
Městské Části

> nastavíme koncepci využití a oprav
prázdných bytů (údržba bytů, spolupráce a koordinace oprav s příslušným SVJ);
> při opravách a správě bytového fondu se soustředíme na ekonomickou výhodnost jejich rekonstrukcí
a na rentabilitu pronájmu. Odstraníme nešvar mnoho let prázdných
a přitom opravených bytů bez nájemců;
> stanovíme jasná pravidla pro využití nebytových prostor a kontrolu
stávajících pronájmů (revize a vypovězení dlouhodobě nevýhodných
smluv);
> v rámci bytové politiky zohledníme
obecní byty pro mladé rodiny;
> oživení podnikatelského prostředí
– naší prioritou je vznik chybějících provozoven a služeb. Mnoho
let prázdné nebytové prostory nabídneme podnikatelským subjektům
za komerčně akceptovatelný nájem,
který bude možné až stoprocentně umořit prokazatelnou částkou
do oprav a obnov. Naším cílem je
živé město, ne ulice plné zaprášených výloh.

Hospodaření
Městské Části
> rozšíříme čerpání finančních prostředků pro rozvoj městské části
z evropských fondů;

> podnikneme praktické kroky k rozvoji sociálních a návazných služeb;
> budeme i nadále pokračovat v kontrole uzavřených smluv a vymáhání
způsobených škod;
> efektivní kontrola a využití městských akciových společností. Současný složitý holding dceřiných společností hodláme sfúzovat do jediné.
Městská akciová společnost má občanům sloužit, ne na nich vydělávat;
> ukážeme občanům veškerá data.
Přehled faktur a nájemních smluv,
analýzy, které si město nechává zpracovat. Veškeré údaje budou veřejně
dostupné na portálu otevřených dat;
> zavedeme „rozklikávací“ rozpočet
až na úroveň faktur. Občané tak
budou mít dokonalý přehled o tom,
za co město utrácí jejich peníze;
> zajistíme větší konkurenci u veřejných zakázek. Pomocí otevřených
řízení, dostatečných lhůt pro přihlášení a zmírněním pravidel kvalifikace účastníků umožníme účast
ve výběrových řízení všem zájemcům. Tím dosáhneme lepších cen
i kvalitnějších služeb;
> zprůhledníme úřední procesy.
Nastavíme jasná pravidla odpovědnosti za jednotlivé kroky ÚMČ
i Zastupitelstva. Na jednání Rady
městské části zavedeme jmenovité
hlasování, které bude zveřejněno
včetně všech dostupných podkladů k jednání. Tento postup se týká
i jednání výborů a komisí. Zápisy
a podklady budou veřejné a hlasování jmenovité;
> veřejné besedy. K aktuálním problémům nebo záměrům metropole budeme pořádat veřejné besedy
za účasti odborné i laické veřejnosti;
> participativní rozpočty. Část městských peněz bude rozdělena na projekty iniciované občany. Výrazně
zvýšíme současnou částku alokovanou na participaci.

Sociální problematika
a zdravotní služby
> z fondu nevyužívaných obecních
bytů poskytneme dostupné bezbariérové a sociální bydlení osobám
zdravotně či sociálně znevýhodněným;
> poskytneme ve větší míře nebytové
prostory pro chráněné dílny a služby podporovaného zaměstnávání
osob se zdravotním či sociálním
znevýhodněním;
> dokončíme záměr vzniku nízkoprahového klubu pro děti a mládež;
> posílíme terénní sociální programy
(streetwork) zaměřené na osoby se
závislostmi a osoby bez domova;
> prostřednictvím Centra sociální
a ošetřovatelské pomoci posílíme
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>
>

>

pečovatelskou službu osobám se
sníženou schopností soběstačností
v jejich domácím prostředí;
nabídneme veřejnosti absolvování
kurzů první pomoci formou simulace reálných situací (zážitkové pedagogiky);
budeme hledat další možnosti a formy pro rozšíření bezbariérovosti
ve veřejném prostoru;
každý senior bude mít možnost
v případě svého zájmu využít volné
kapacity plaveckých stadionů, bez
současného ponižujícího losování
„plavenek“;
prověříme současné smluvní vztahy
v rámci rekonstrukce polikliniky
Malešice a nájemní smlouvy v tomto
objektu.

Školství

> podpoříme otevření škol s alternativním způsobem výuky;
> s ohledem na demografický vývoj
připravíme výstavbu nových a rekonstrukci stávajících ZŠ a MŠ;
> každému žákovi v ZŠ zřizovaných naší MČ přispějeme ročně
až 3 500 Kč na školu v přírodě nebo
lyžařský výcvik bez ohledu na místo
pobytu;
> finančně podpoříme práci školních
metodiků prevence a školních psychologů působících na zřizovaných
základních školách.

Kultura

> budeme podporovat občanské
a spolkové projekty;
> oživíme historicky významné budovy (Waldesovo muzeum, Kolbenova vila, Čapkova vila a Trnalova
vila a další);
> najdeme efektivní způsoby využití
KD Eden, Bio Vzlet, KD Barikádníků, divadla Solidarita a dalších
objektů v majetku MČ Praha 10;
> podpoříme vznik letního kina, které by mohlo své zázemí nabídnout
i dalším kulturním a společenským
formám využití.

Sport

> podnikneme všechny kroky, které
povedou k odkoupení plaveckého
stadionu Slavia do majetku městské
části, nebo k participaci na jeho rekonstrukci;
> otevřeme školní hřiště veřejnosti
a zajistíme školám dohled správce;
> zajistíme pravidelnou a řádnou
údržbu herních a cvičebních prvků
ve veřejném prostoru;
> finančně podpoříme trenéry mládeže, zajistíme efektivní, rychlé
a transparentní a spravedlivé rozdělení dotací na sport a rozvoj rekreačního sportu.

