
 

 

PLÁN PRO PRAHU 13  

13 OBLASTÍ, KTERÉ SI NAŠE MĚSTSKÁ ČÁST 

ZASLOUŽÍ ZLEPŠIT. 

 

Milí sousedé, vážení obyvatelé Prahy 13, 

 

často vás potkáváme na ulici, probíráme s vámi, jakou podobu naší městské části byste 

si přáli, a víme tak, co všichni chceme – aby Praha 13 byla přátelskou a příjemnou čtvrtí, 

aby byl úřad partnerem, nikoliv nadřízeným. Chceme, aby u veřejných budov nebyly 

špinavé kouty plné odpadků, za které se musíme stydět. 

 

Nasbírali jsme díky vám neuvěřitelných 5540 podpisů, čehož si nesmírně vážíme a jsme 

připraveni jít do toho naplno a pro Prahu 13 pracovat s pokorou, a i s vámi. 

 

Děkujeme! 

 

1. Development  

• Praha 13 se musí rozvíjet, ovšem ne tak, že budou růst předimenzované 

stavby arogantní ke svému okolí. Naše městská část musí hájit zájmy svých 

občanů, veřejné diskuse k důležitým stavbám budou běžnou praxí. Nestane 

se, aby radnice souhlasila s úpravou územního plánu, aniž by proběhla 

veřejná debata s dotčenými občany.  

• Budeme požadovat adekvátní kontribuce ze strany developerů. 

 



 

 

 

2. Otevřená radnice 

• Radnici budeme řídit kulturou důvěry, otevřenosti, respektu a naslouchaní ́

občanům i zaměstnancům. 

• Městská část má sloužit, proto začneme ihned po volbách otevřeně 

komunikovat s občany a maximálně je zapojíme do rozhodování o 

budoucnosti naší městské části.  

o setkání občanů s vedením města 

• Zasadíme se o moderní,́ efektivní ́a otevřenou radnici, která svým 

obyvatelům poskytuje profesionální ́a kvalitní ́služby. 

• Stodůlecký posel (STOP) vrátíme lidem, dáme příležitost, aby do něj kdokoli 

mohl relevantně přispět a vyřešíme, aby byl lidem jednodušeji přístupný na 

internetu. 

• Vytvoříme novou funkci radního pro komunikaci a koordinaci s SVJ a 

družstvy. 

 

 

3. Bezpečnost 

• Městské strážníky budou lidé v lokalitě, kde bydlí, znát, aby se mohli občané 

obrátit na někoho konkrétního, tím posílíme vzájemný respekt a důvěru. 

• Navážeme úzkou spolupráci se statní ́i městskou policií a sociálními 

službami, které́ se zabývají ́kriminalitou a drogovou prevencí. 

 

 

4. Čistota  

• úklid chodníků kolem bloků se budou starat konkrétní lidé, na které bude 

kontakt a kteří budou v ideálním případě v místě bydlet, občané budou moci 

poslat SMS a upozornit na potřebu úklidu ve svém okolí. 

• Zajistíme více úklidových čet. 

• Zajistíme pravidelné a důkladné svozy odpadu. 

• K menším košům přidáme přihrádku na odhazování nedopalků. 

 



 

 

 

5. Veřejný prostor  

• Doplníme chybějící městský mobiliář a opravíme ten rozbitý. 

• Nová kavárna v parku spolu s více dětskými místy v Centrálním parku jako 

např. Sova. 

• KD Mlejn a Spolkový dům (Staré kino) 

o otevření hudební zkušebny veřejnosti 

o pořádání koncertů 

o pořádání přednášek 

o olympiády pro děti 

o bleší trhy 

o dětský koutek 

o veřejná herna pro děti 

• Zajistíme funkční kanalizaci do Třebonic 

• Opravíme chodníky a tam, kde je to potřeba, je pro bezbariérovost snížíme. 

• Zkulturníme zastávky MHD a jejich okolí, aby byly hrdostí, a nikoliv hanbou. 

• Zprovozníme již vybudovaná pítka a budeme budovat nová, včetně mlžítek. 

 

 

 

6. Sport  

• Připravíme studii na možnosti přírodního koupacího biotopu na Praze 13  

• Otevření všech školních sportovišť veřejnosti  

• Otevření zimního stadionu Bronzová pro širší sportovní aktivity (hokej) - 

aktuálně není možné kvůli špatnému odhlučnění 

• Údržba stávajících a budování nových sportovišť 

o otevření školních sportovišť a hřišť veřejnosti mimo otevírací dobu 

škol 

o připravit plán hřišť a prostorů pro volný čas teenagerů 

o v parku (ping pong, pétanque, minigolf, šachy) 

o revitalizace prostorů pod tubusem metra (Hůrka-Lužiny) a v podchodu 

pod Jeremiášovou ulicí na veřejná sportoviště (boulder, parkour, 

posilovna)  

• Obnovíme mezi školní sportovní soutěže. 

 



 

 

7. Školství a vzdělávání  

• nedostačující kapacita školek a škol především v Britské čtvrti 

• podpora alternativních forem, podpora (pobídky) vzniku školních skupin u 

místních firem např. v Britské čtvrti a Nových Butovicích 

• podpora celoživotního vzdělávání seniorů (digitální a internetová gramotnost 

atd.), včetně komunitního vzdělávání (školy jdou za seniory, mladí lidé 

předávají, co umí a sami se tím učí) 

• Zajistíme, aby i mladí měli slovo na fungování svého okolí i městské části a 

mohli participovat. Zajistíme, aby na školách fungovaly studentské 

parlamenty, které mají oporu. 

• Rozhýbeme mezi školní projekty, besedy, sportovní i kulturní akce, aby děti 

nežily pouze v bublině své školy a celá čtvrť si byla blíž. 

• Rozšíříme psychologickou pomoc na všechny základní školy. 

 

8. Ekologie, životní prostřední 

• Obnovíme přirozený průtok vody mezi retenční nádrží a rybníkem 

• Založíme ekocentrum Prahy 13 

• Stromy a přírodní povrchy musí mít přednost před betonem a asfaltem. 

V parcích budeme stavět štěrkové a mlatové cesty, které jsou životnímu 

prostředí nejbližší a nekazí přírodní ráz. 

• Zřídíme pozici městského zahradníka, aby se o zeleň staral stejně kvalitně 

po celé městské části. 

• Razantně omezíme kácení stromů, žádný strom nesmí být zbytečně 

pokácen, systematicky budeme pracovat na zvýšení počtu stromů v ulicích. 

• Zmírníme světelný a vizuální smog – světelná reklama by měla na noc 

zhasínat.  

• Zajistíme veřejné osvětlení odpovídající nejnovějším trendům. 

 

• FOTOVOLTAIKA: pro všechny školky, školy, sociální zařízení i městský 

úřad v rámci P13 připravíme studii a postupnou instalaci fotovoltaiky. Kde to 

bude možné budeme pokračovat i tepelnými čerpadly, abychom zredukovali a 

stabilizovali provozní náklady i do budoucích nejistých let. 

• Položíme základy energetické soběstačnosti celého a komunitní energetiky 

– solární panely na střechách a propojení jednotlivých zapojených SVJ s 

městskými budovami. (př. solár na paneláku dopoledne kdy jsou lidé v práci 

nabíjí veřejné budovy) 

• Kde to bude efektivnější, podpoříme vznik zelených střech v rámci 

městských budov a dotačního programu pro SVJ a družstva. 

 



 

 

9. Doprava  

• Vyřešíme příliš velkou průjezdnost ve Starých Stodůlkách. 

• Zajistíme bezpečné přechody: špatně osvětlené přechody pro chodce, 

řešením mohou být světelné body na chodníku či vyvýšené reflexní. (již teď 

jsou některé přechody jinak osvětlené než zbytek ulice, což ale nestačí) 

• Zadáme studii pro nastavení férového parkování v rámci P13. 

• Podpoříme výstavbu Radlické radiály. 

 

10. Veřejné akce, kultura  

• Budeme podporovat lokální tradice a prezentovat místní historii, oživíme 

historická místa, např. se zasadíme se o oživení Svatojakubské pouti, která 

má dlouholetou tradicí a význam pro naši městskou část. 

• komunitní farmářský trh, prodej přebytků ze zahrad 

• organizace komunitních setkání kulturní akce – food festivaly, vinobraní, 

esport setkání, venkovní koncerty 

 

11. Bydlení  

• Zajistíme, aby byty sloužili místním, ne Airbnb, nebo investiční, nová 

zástavba nesmí zůstávat prázdná. 

• Připravíme projekt pro navýšení počtu obecních bytů a pomůžeme mladým a 

rodinám s dětmi i seniorům najít finančně dosažitelné ubytování. 

 

12. Služby pro seniory  

• Seniorů na Praze 13 bude v následujících letech výrazně přibývat, proto 

podpoříme individuální péči v jejich domácím prostředí nebo ve speciálních 

bytech s pečovatelskou službou. 

• Rozšíříme současná pečovatelská centra a zlepšíme dostupnost zdravotní a 

sociální péče. 

• Propojíme seniory s nejmladšími, školky a seniorská centra budou úzce 

spolupracovat. 

 

 



 

 

 

13. Finance, hospodaření města  

• Budeme dbát o transparentní ověřování tržních cen a řádné hospodaření s 

majetkem. Sestavíme dlouhodobý rozpočtový plán, který zaručí dostatek 

prostředků pro běžný chod, nečekané události i potřebné investice. 

• Pokud bude třeba něco pronajmout, pronajmeme to transparentně 

internetovou dražbou, aby bylo možné získat nejvyšší cenu. Podobně budou 

všechny zakázky dostupné na internetu, aby bylo možné je pořídit za cenu 

nejvýhodnější. 

• Budeme získávat dodatečné investiční i provozní prostředky z jiných zdrojů.  

 

 

 

 

Děkujeme Vám za důvěru! 


