
Osm priorit pro Osmičku

Zajistíme místa ve školkách či dětských skupinách pro všechny děti od dvou let a cílené 
příspěvky na kroužky a příměstské tábory. Obnovíme projekt bezpečných cest do škol. 
Vyhodnotíme spokojenost rodičů, učitelů a žáků se školami. 

1

Vybudujeme pojízdný úřad radnice. Zavedeme senior taxi. Zřídíme dluhovou a bytovou 
poradnu. Podpoříme dostupnost potřebných lékařů. Udržíme ceny obědů pro seniory 
v dostupné výši.

2

Opětovně zapojíme občany do řízení městské části skrze komise MČ. Obnovíme participa-
tivní rozpočet. Zavedeme aplikaci CityVizor, zajistíme transparentní nakládání s majetkem 
a zavedeme transparentní pravidla pro vypisování veřejných zakázek.

3

Vytvoříme zelené plíce Prahy 8 skrze rozšíření a propojení přírodních prostranství. Za tím úče-
lem taktéž vysázíme nové stromy, rozšíříme zahrádkářské kolonie a komunitní zahrady. 
Zavedeme granty na podporu životního prostředí a využití obnovitelných zdrojů. Zřídíme 
re-use centrum.

4

Vylepšíme infrastrukturu pro pěší, cyklisty a veřejnou dopravu. Podpoříme rozvoj tram-
vajových linek a vyhradíme místa pro parkování sdílených aut. Zasadíme se o zkvalitnění 
provozu v Zenklově ulici.

5

Zabráníme developerské výstavbě na místech stávající veřejné infrastruktury a zeleně. 
U schválených výstaveb budeme vyžadovat, aby se developeři podíleli na tvorbě potřebné 
infrastruktury, mj. v podobě školek a škol, a poskytli byty pro rozšíření bytového fondu MČ.

6

Budeme informovat o nových stavebních projektech. Zabráníme hrozícímu přesunu 
nemocnice Bulovka a rozprodeji zdejších pozemků. Z Bulovky chceme moderní a přívětivou 
nemocnici. 

7

Budeme důsledně chránit obyvatele před vandalismem, krádežemi a obtěžováním  
na veřejných prostranstvích. Bezpečnost chceme řešit mj. sociální prací a investicemi do veřej-
ných prostranství.   

8

Koalice ČSSD, KDU-ČSL, Zelených a nezávislých kandidátů



Zdravá, bezpečná 
a k občanům 
přívětivá Praha 8

Vít Céza
ČSSD   

přírodovědec, 
vědecký tajemník

1

Petr Vilgus
Zelení   

tajemník úřadu, zastu-
pitel, fotograf a historik

2

Tomáš Pavlů   
KDU-ČSL   

lektor AJ, zastupitel 
MČ Praha 8 

3

Jiří Vymazal 
KDU-ČSL   
sociolog, 

výzkumník 

4

Hana Matoušová
Zelení   

datová analytička, 
zastupitelka MČ Praha 8

5

Kateřina 
Turnhöfer

ČSSD
advokátka
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Kontakt: Vít Céza – ceza@vitceza.cz • Petr Vilgus – petr@vilgus.cz • Tomáš Pavlů – pavluthom@gmail.com


