VOLEBNÍ PROGRAM ČSSD PRAHA 8
PRO KOMUNÁLNÍ VOLBY 2014
Motto: „Jsme demokratická strana s dlouholetou tradicí. Naším cílem je řídit správu obce
spravedlivě, efektivně a transparentně. Žijeme tu s Vámi!“
ČSSD byla zastoupena v Zastupitelstvu Městské části Praha 8 po dobu dvaceti čtyř let. Vždy
jsme vycházeli nejen z našeho volebního programu, ale i z aktuálních životních situací a
potřeb obyvatel. Praha 8 se za ta léta velmi změnila, a to i nejen díky katastrofální povodni
v roce 2002. Přesto jsou základní oblasti správy Prahy 8 stále stejné.
ČSSD bude Prahu 8 spravovat aktivně. Radnice zde není jen proto, aby vydávala občanské
průkazy. Radnice musí aktivně řídit běžný chod života v obci, zkvalitňovat a zpříjemňovat
svým obyvatelům život.
ČSSD se snaží zapojit do správy obce všechny obyvatele. Pořádáme setkání obyvatel,
nasloucháme jejich názorům a tyto názory jasně reprezentujeme a prosazujeme. Jsme pro širší
využívání místních referend při rozhodování o budoucnosti Prahy 8.
ČSSD v uplynulých letech působila v Praze 8 jako opozice. Aktivně jsme vystupovali proti
nesmyslnému prodeji našeho společného majetku. Byli jsme proti prudkému a
neopodstatněnému zvyšování nájemného a obsazování radnice zaměstnanci na základě
politické příslušnosti k právě vládnoucím stranám. Nesouhlasili jsme a nesouhlasíme s
naprosto neúnosným a nehospodárným zvyšováním výdajů radnice Prahy 8 a s účelovým a
zbytečným utrácením např. při projektu tzv. Nové radnice, který celkovou úroveň kvality
života občanů Prahy 8 významně neovlivní, ale zbytečně zatíží budoucí rozpočty. Peníze,
které utratíme za Novou radnici kvůli nezvratnému rozhodnutí současné vládní koalice ODS a
TOP 09, nám budou v budoucnosti chybět.
ČSSD chápe veřejnou správu jako správu věcí veřejných, veřejně a veřejností. Proto budeme
prosazovat následující cíle:
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I. Bezpečnost a pořádek - Naše hlavní priorita
Jsme pro zavedení nulové tolerance hazardu v Městské části Praha 8.
Budeme podporovat činnost Městské policie jako prvořadého partnera pro zajištění veřejného
pořádku na území Městské části Praha 8. Zároveň se zasadíme o uznání její záslužné práce.
Zavedeme systém okrskářů, jehož základem je přidělení strážníka ke konkrétní oblasti.
Obyvatelé Prahy 8 konečně poznají „svého“ okrskáře, na kterého se budou moci obracet
s běžnými problémy porušování veřejného pořádku.
Zajistíme více policistů u školských a dětských zařízení, a také v ulicích. Ve spolupráci s
Městskou policií budeme hlídat místa, kde se vyskytují občané, kteří obtěžují své okolí.
Prioritou je pro nás ochrana bezbranných skupin, jako jsou děti v mateřských a základních
školách, senioři a handicapovaní spoluobčané.
Budeme prosazovat alternativní tresty a využijeme nezaměstnané na veřejně prospěšné práce.
Vyhlásíme nulovou toleranci vandalismu, a to od preventivních akcí na školách až po
motivaci občanů spolupracovat při sledování a udržování čistoty.
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II. Územní rozvoj a doprava – ČSSD dá Praze 8
novou tvář
Budeme prosazovat včasné a kvalitní provádění údržby komunikací a chodníků, zejména pak
v zimním období. Dáme více peněz do čistoty a údržby ulic a chodníků.
Parkování automobilů vyřešíme tak, aby se pomohlo všem obyvatelům Prahy 8. Obyvatelé
Prahy 8 mají mít možnost parkovat před svým bydlištěm, nebo v jeho blízkosti. Je potřeba
vybudovat nová parkoviště a parkovací domy z dotací EU.
Nastartujeme aktivní dopravní politiku Prahy 8. Posílíme výstavbu zpomalovacích pruhů,
světelných semaforů a upravíme dopravní značky podle místních zvyklostí. Budeme
prosazovat úpravy především místních komunikací tak, aby sloužily nejen automobilům, ale
také chodcům a cyklistům.
Budeme požadovat po Magistrátu hl. m. Prahy urychlenou opravu Libeňského mostu.
Uděláme vše proti zahušťování výstavby nejen na sídlištích. Není možné, aby již dnes
zahuštěná sídliště byla dále využívána k zástavbě na úkor veřejné zeleně.
Zasadíme se o posílení spojů MHD. Budeme požadovat návrat některých dopravních linek do
původní podoby (např. linky 152 do Čimic). Na území Libně zvážíme vytvoření pěší zóny.
Na místa v blízkosti škol, kde se pohybují děti a mládež, nainstalujeme zpomalovací retardéry
a provedeme takové stavební úpravy komunikací, které znemožní rychlou a nebezpečnou
jízdu automobilů v obytných čtvrtích.
Budeme prosazovat snížení hlukové a emisní zátěže v okolí frekventovaných komunikací.
Na všechny problematické přechody pro chodce na území Prahy 8 zabudujeme světelné
značení „přecházení chodců“.
Na veřejné stavby budeme vypisovat architektonické soutěže. Budeme spolupracovat i
s mladými architekty, kterým umožníme vylepšit vzhled a funkčnost naší městské části o
prvky drobné a funkční architektury.
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III. Zdravotnictví a sociální politika – Garantujeme
Vám kvalitní zdravotní a sociální služby
Budeme spolupracovat s Nemocnicí Na Bulovce a zasadíme se o zachování dostupnosti
pohotovostní lékařské i lékárenské péče v prostorách této nemocnice. V rámci Nemocnice Na
Bulovce též podpoříme zřízení stále zubní pohotovosti.
Budeme podporovat zdravotní a sociální zařízení zřizovaná městkou částí. Jak Gerontologické
centrum, tak Obvodní ústav sociálně zdravotnických služeb je potřeba zásadně rozvíjet pro
potřebné.
Zvážíme zřízení jeslí v oblasti Karlína, nebo Libně.
Nedovolíme privatizaci Domova pro seniory Slunečnice na území městské části. Rozšíříme
nabídku bytů pro matky a rodiny v nouzi z našeho volného bytového fondu.
Nesouhlasíme s vybudováním nízkoprahového centra pro bezdomovce v Prosecké ulici,
naopak z domu Prosecká 30 budeme chtít vybudovat azylový dům především pro osamělé
matky s dětmi a pro seniory.
Zaměříme se na vzdělávací a zájmové akce pro všechny věkové skupiny obyvatel. Ve školách
se zaměříme na vzrůstající problematiku šikany a drog. Budeme pořádat aktivizující
přednášky, pro seniory pak bezplatné kurzy práce s PC.
Požadujeme, aby měla výše nájemného v obecních domech vždy ekonomické opodstatnění.
Nebudeme bezdůvodně zvyšovat nájemné a zvážíme nutnost zachování jeho současné výše.
Z finančních prostředků, které byly získány privatizací části bytového fondu MČ, zakoupíme
rekreační objekt, kde bude pro děti z mateřských škol probíhat pobyt v přírodě.
Aktivně podpoříme seniory při žádostech o výměnu větších bytů ve vlastnictví Prahy 8 za
malometrážní.
ČSSD bude intenzivně spolupracovat s Úřadem práce MČ Praha 8 k získávání grantů z fondů
EU na pomoc nezaměstnaným a absolventům škol. Budeme podporovat další efektivní
nástroje pro řešení nezaměstnanosti na MČ Praha 8.
Podpoříme myšlenku bezplatného odvozu k lékaři u seniorů, kteří nemají možnost se k lékaři
dostat jiným způsobem.
Městská část bude aktivně postupovat v citlivých oblastech zdravotní a sociální politiky, které
organizuje Magistrát hl. m. Prahy. V oblastech bezdomovectví i drogové politiky není možné
jen kritizovat, ale je nutné spolupracovat a problémy aktivně řešit.
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IV. Školství, kultura, tělovýchova a sport – Kulturní
domy naplníme kulturou a akcemi
ČSSD bude nadále rekonstruovat a modernizovat školy, školské objekty a školní hřiště.
Rozšíříme podporu zájmové činnosti dětí a mládeže. Zachováme a rozšíříme nabídku
bezplatného a dostupného internetu ve školských zařízeních.
Neprodáme kulturní domy Ládví a Krakov. Dostupná kultura je právo všech obyvatel Prahy
8.
Podpoříme vybudování zimního kluziště, které dosud na území MČ Praha 8 chybí.
Nedopustíme, aby se do mateřských škol nedostalo takové množství dětí, jak tomu je nyní.
ČSSD bude pružně reagovat na zvýšenou poptávku po umístění dětí v mateřských a
základních školách.
Aktivní podporou kultury podpoříme rozvoj cestovního ruchu v Praze 8. Zároveň budeme
podporovat ubytovací služby a rozvoj gastronomie v Praze 8. Zasadíme se o vytvoření muzea
připomínajícího významné historické události v Praze 8 a výrazně zlepšíme péči o
Kobyliskou střelnici.
Podpoříme učitele z Prahy 8 v oblasti celoživotního a profesního vzdělávání, posílíme jejich
společenskou roli a podpoříme zvýšení kapacity učitelských ubytovacích zařízení.
Chceme také rozšířit stávající spolupráci městské části s rodiči a dětmi v rámci školských
institucí, jako jsou rady škol a žákovské parlamenty.
Dokončíme propojení in-line a cyklostezky od Libeňského zámečku přes ZOO až po oblast
Zámků a podpoříme další rozvoj cyklostezek a in-line stezek.
Do 10 největších dětských hřišť nainstalujeme toalety a zavedeme hlídací a pořádkovou
službu. Podpoříme budování speciálně upravených sportovišť pro dospělé a seniory.
Maximálně podpoříme školství v oblasti grantového systému. Granty musí jít pouze do
oblastí určených pro Prahu 8.
Vytvoříme vhodné podmínky k pronajímání nebytových prostor ve vlastnictví Prahy 8
neziskovým organizacím a všem službám podporujícím lokální komunitní život a
zaměstnanost.
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V. Informační politika a styk s veřejností – Otevřená
Praha 8
Maximálně zpřístupníme činnost úřadu Městské části Praha 8 jejím obyvatelům. Je potřeba,
aby byly veškeré informace zpřístupněny na webových stránkách městské části. Budeme
prosazovat, aby bylo maximum možných úředních záležitostí možné podat systémem
elektronických podání.
Nadále podpoříme bezplatný bezdrátový internet a rozšíříme nabídku bezplatného internetu
do dalších veřejných prostor. Podpoříme internetová pracoviště v knihovnách a jiných
veřejných místech.
Časopis „Osmička“ se stane především informačním médiem pro občany a ne propagačním
magazínem vedení radnice jako je tomu nyní.
Na webových stránkách městské části budou volně přístupné informace o všech probíhajících
výběrových řízeních, systému získávání bytů či jejich výměn.
Vytvoříme a zpřístupníme úplnou databázi všech volnočasových aktivit pro občany Prahy 8,
zejména pro děti, mládež a seniory.
Rozšíříme úřední hodiny Úřadu městské části. Podpoříme zavedení dojednání schůzek
s pracovníkem úřadu on-line. Posuneme jednání zastupitelstva do odpoledních hodin
(nejdříve od 16.00 hodin) tak, aby byla pro občany snáze dostupná. Jednací sál bude
dovybaven elektronickým hlasovacím zařízením. Považujeme za nezbytné, aby občané měli
možnost zjistit, jak hlasovali konkrétní zastupitelé.
Více zapojíme občany do rozhodování o budoucnosti Prahy 8 (veřejná projednávání, diskuze,
dotazníky). Důsledně podpoříme rozšíření institutu místního referenda. Participaci občanů na
vedení Prahy 8 považujeme za absolutní prioritu. Zřídíme stálou infolinku pro dotazy občanů.
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VI. Finance a majetek městské části – Zastavíme
neúčelné rozprodávání majetku
Při realizaci vybraných investičních akcí budeme maximálně využívat fondy EU. Zároveň
budeme prosazovat navýšení dotací z hl. m. Prahy. Zaměříme se na posílení výdajů na
investice.
Na rozdíl od stávajícího vedení Prahy 8 budeme šetřit.
Provedeme rychlou inventarizaci majetku Městské části a rozdělíme majetek Prahy 8 podle
kritérií důležitosti pro její fungování a pro život jejích obyvatel. Prosadíme jednotný a
přehledný systém správy majetku. Zvýšíme kontrolu nad využíváním nebytových prostor a
prázdných bytů a zasadíme se o jejich využití k užitku Prahy 8 a jejích obyvatel.
Zavedeme zlevněné vstupenky pro děti a seniory na akce pořádané v kulturních domech
Městské části Praha 8.
Prosadíme zřízení vlastní správcovské firmy jako příspěvkové organizace městské části. Není
třeba si na práci, kterou zvládneme sami, nikoho najímat.
Zastavíme negativní trend v podobě zvyšování výdajů městské části. Zabráníme zbytečnému
vynakládání finančních prostředků nad úroveň obvyklých cen.
Budeme prosazovat transparentní výběrová řízení. Podporujeme také institut elektronických
aukcí. Veškerá finanční činnost městské části musí být transparentní.

7

VII. Ochrana životního prostředí - Chceme zdravou
Prahu 8
Zřídíme speciální webovou aplikaci s interaktivní mapou, ve které budou občané informováni
o všech aspektech životního prostředí v Praze 8. Budou zde informace o jednotlivých
lokalitách, připravovaných a probíhajících projektech, ale také o fungování jednotlivých
složek pečujících o životní prostředí v Praze 8 a o jejich vzájemných vztazích.
Vytvoříme jednotný a aktualizovaný přehled všech souborů zeleně v Praze 8, který následně
umožní účelnou a hospodárnou správu. Tento přehled bude sloužit pro plánování vhodného
režimu údržby a sestavování rozpočtu na údržbu zeleně. Zefektivníme a zkvalitníme tak péči
o zeleň.
Rozšíříme plochy městské zeleně a tam, kde je to možné, začneme s jejich vzájemným
propojováním. Budeme se věnovat výsadbě jednotlivých stromů a alejí. Snížíme tak
nepříjemný hluk a prach v ulicích. Při této činnosti chceme spolupracovat s místními
obyvateli, především se seniory a dětmi.
Vyřešíme majetkoprávní problematiku parku Dlážděnka a zrekonstruujeme ho. Chceme
vybudovat minimálně dva zcela nové parky pro občany s veškerým příslušenstvím. Parky
budou místem pro sport, odpočinek a sousedský život.
Podpoříme místní sousedské aktivity ve využívání veřejné zeleně a ve spolupráci v jejím
rozvoji a údržbě.
Zrevitalizujeme stávající vodní plochy a přidáme další vodní prvky, zasakovací pásy,
zatravňovací dlažby apod. Předložíme k veřejné diskuzi projekt na využití vltavských břehů.
Jsme jednoznačně proti výstavbě nové elektrárny v Čimicích.
Podpoříme ekologickou výchovu ve školách a mezi občany. Zřídíme nové turistické stezky,
rozšíříme informační střediska a zajistíme pravidelné vzdělávací kurzy na radnici městské
části.
Vybudujeme ucelený systém veřejného WC na území celé městské části.
Budeme se odpovědně věnovat komplexní problematice odpadů. Všude tam, kde to bude
možné, vybudujeme kontejnery pod zemí, zároveň zajistíme nádoby na biomasu. Zvýšíme
počet pevně stanovených míst pro umístění kontejnerů na tříděný odpad. Navýšíme počet
odpadkových košů pro „pejskaře“ a zlepšíme vybavení odpadkovými koši před supermarkety.
Nepřipustíme nepříznivé zásahy do životního prostředí v Praze 8 obsahující mimo jiné
zahušťování zástavby či úbytek městské zeleně. Budeme se věnovat celkovému rozvoji
zanedbaných oblastí v Praze 8 (tzv. brownfieldů), zejména pak oblastí jako je Libeň, kterou
chceme citlivě rozvíjet.
Zasadíme se o zachování bezplatných sousedských permanentek do venkovních expozic
Botanické zahrady v Troji pro občany žijící v blízkosti Botanické zahrady, a zároveň budeme
aktivně kontrolovat aktivity Botanické zahrady Praha v oblasti Trojského vrchu.
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VIII. Bytový fond – Postavíme byty pro potřebné
Budeme podporovat výstavbu nových malometrážních bytů. Chceme zachovat současný
bytový fond ve vlastnictví městské části a postupně jej zhodnocovat, nicméně dokončíme již
započatý prodej bytů v domech, ve kterých již byl prodej v minulosti zahájen. Zmapujeme a
zpřehledníme systém správy bytů. Ve spolupráci se sociálním odborem městské části chceme
důsledně dbát na řešení problematiky neplatičů nájemného.
Vytvoříme jasná pravidla při sestavování plánů oprav, zlepšíme komunikaci bytové správní
firmy s nájemníky, přičemž budeme důsledně kontrolovat její práci.
Prosadíme maximální plnění povinností vlastníků k chátrajícím objektům. Není možné, aby
Palác Svět a ostatní stavby dále chátraly. Vlastníci takovýchto nemovitostí musí dle pravidel
daných právní normou pravidelně dostávat nejvyšší možné pokuty.
Budeme usilovat o zřízení studentských kolejí na území Městské části Praha 8. Pro městskou
část půjde o bezrizikovou a z ekonomického hlediska návratnou investici, která bude přivádět
výrazné finanční prostředky do rozpočtu městské části, ale pomůže také lokální ekonomice.
Podpoříme specifické typy sociálního bydlení pro ohrožené skupiny obyvatel (osamělé
matky, seniory, domy pro mládež z dětských domovů aj.).
Podáme pomocnou ruku seniorům, kteří se dostali do obtížné životní situace a mají problémy
s úhradou tržního nájemného.
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