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Praha je velkolepé a nádherné
město, které se díky dědictví mnoha
architektonických památek řadí mezi
takové světové metropole jako Vídeň,
Paříž nebo Londýn. Zejména v posledních
obdobích postrádala Praha koncepci svého
života a rozvoje. Hnutí Svoboda a přímá
demokracie vstupuje do komunálních
voleb s jasným cílem zvýšit kvalitu
života Pražanů a vybudovat Prahu jako
bezpečnou a moderní metropoli. Pro
splnění tohoto cíle jsme stanovili základní
teze a priority a zavazujeme se je prosadit.

Základní teze
zlepšení života
v Praze podle
hnutí SPD

Výstavba bytů pro mladé, každý rok
postavíme a rozdělíme 1000 nových bytů.
Byty i pronájmy v Praze nestoudně zdražily
a město Praha musí reagovat obnovením
vlastní výstavby bytů se sníženým nájemným.
Vytipujeme si vlastní městské pozemky, kde
byty levně postavíme a nabídneme mladým
a potřebným Pražanům, které vybereme
ve veřejné loterii. Až 10 % postavených bytů
bude tzv. upravitelných, aby je mohli využívat i lidé se zdravotním postižením.
Urychlená výstavba trasy metra D,
dokončení severní varianty okruhu, zahloubení magistrály v Holešovičkách
pod zem. Pražané musí mít možnost se
svobodně pohybovat po městě i bez
auta! Okruh vyžene kamiony z města
a zkvalitní život obyvatelům Prahy 4 a 10.
Dosavadní politické reprezentace o potřebné výstavbě metra D z Náměstí Míru
a dostavbě okruhu nadšeně mluví desítky let, ale nic se nestalo. SPD zajistí na
magistrátu urychlenou organizaci výkupu potřebných pozemků a následnou
výstavbu. Metro D je důležitou tepnou
pro jižní část Prahy, navíc je důležitou
alternativou metra při výpadku Nuselského mostu. Občané musí mít možnost se

dostat bez auta do práce a centra města.
Naopak dokončený okruh vyžene kamiony z města a uleví občanům Prahy 4
a 10 z dnešního dopravního marasmu. Zahloubení magistrály v Holešovičkách je logickým pokračováním tunelu Blanka, které
ukončí trápení obyvatel přilehlých domů.
Finanční podpora lidí se zdravotním
postižením: každému příjemci příspěvku na péči poskytneme podporu ve výši
až 1000 korun měsíčně. Tento příspěvek
zvýší možnost nákupu nezbytných
služeb v domácí péči. Zřízení dětských
a zubních pohotovostí ve větších městských částech, zajištění domácí péče pro
potřebné důchodce.
Zajistíme finanční příspěvek těm, kteří si svůj
osud sami nevybrali. Zároveň podpoříme
chráněné dílny, které postiženým zajišťují
práci. V městských částech 1 až 10
zajistíme provoz dětských a zubních
pohotovostí. Současné přeplněné čekárny
ve stávajících pěti jsou nedostatečné.
Chceme je tedy rozšířit do Prahy 1 až 10.
Zubní pohotovosti jsou dokonce jen dvě.
Také je rozšíříme do 10 městských částí.
Pro naše potřebné seniory zajistíme
kvalitní domácí péči. Rodinám potřebných
zajistíme příspěvek na pohřeb.

Zřízení jedné parkovací zóny v Praze
s výjimkou centra. Pražan nesmí být ve
svém městě hostem, naopak hostitelem.
Občané ušetří poplatky pro různé
opraváře, kteří si parkovné účtují.
Dosavadní politické reprezentace nedokázaly zajistit důstojný systém parkování
pro Pražany. SPD zřídí v Praze jednu parkovací zónu, aby se auta nepřelévala z jedné části do druhé. Parkovací karta nebude
stát více než 500 korun. Skončí tak dnešní
praxe, kdy živnostníci musí platit za parkování u svých klientů a parkovné jim účtují.
Výnos z parkování bude výhradně použit na
výstavbu parkovacích domů a podzemních
garáží. Zároveň zajistíme výstavbu parkovišť P+R na příjezdových tazích do Prahy
s následným napojením na MHD pro Mimopražské. Systém bude napojen na inteligentní navigaci a lístek na parkování
bude i jízdenkou MHD, tedy vše pohodlné
a levné. Zvýšíme počet parkovacích míst
před úřady, poliklinikami a v nemocnicích
pro osoby se zdravotním postižením.
Zajistíme posílené hlídky policie v ulicích
a další preventivní kroky, které zajistí
vymýcení drobné kriminality z města,
jako je vykrádání sklepů, aut a pouliční
krádeže. Vytěsníme bezdomovce z obydlených zón.

Vykradené auto či kolo ze sklepa již nesmí
být v Praze samozřejmostí. Poskytneme
městské a státní policii takové podmínky,
aby mohli policisté hlídkovat v terénu
a bránili občany před kriminálníky přímo
v ulicích. Zároveň poskytneme takové
pravomoci, aby bylo možné drobné majetkové kriminalitě předcházet. Pro bezdomovce zřídíme v každé městské části
malé ubytovací jednotky mimo obydlené
zóny, aby nerušili okolí, ale měli důstojnou
střechu nad hlavou. Policie zajistí, aby neobtěžovali veřejnost.
Dohlédneme, aby městské firmy nezvyšovaly Pražanům poplatky za vodu, plyn,
elektřinu, svoz odpadu a poplatky za psy.
Uděláme vše proto, aby se městské firmy
poskytující vodu, plyn, elektřinu a svoz
odpadu navrátily do majetku Prahy. Tyto
základní komodity se již nikdy nesmí stát
předmětem zisku zahraničních vlastníků!
Zdražování vody, elektřiny, plynu, svozu odpadů a poplatků za psy nedopustíme! Více
peněz v peněženkách musí zbýt Pražanům,
a ne bohatým zahraničním vlastníkům!

Priorita č. 1

Bezpečnost
Vykradené auto či ukradené kolo ze
sklepa již nesmí být samozřejmostí!

Vrátíme policii do ulic – společné hlídky
městské a státní policie

Praha se stejně jako jiné zahraniční metropole potýká s trestnou činností. Statistiky
uvádějí, že se v Praze spáchá více jak 50.000
trestných činů za rok. Více jak 30 % trestných činů připadá na vykrádání věcí z automobilů a kapesní krádeže. Objasněnost
těchto krádeží je na úrovni necelých 5 %!
Podstatným prvkem našeho programu je i prevence kriminality, zejména
nekontrolovaného systému „odbytišť“
kradených výrobků ve formě řetězců heren a zastaváren.

Vytvoříme společné hlídky městské
a státní policie, čímž dostaneme policisty
do ulic. Vytvoříme pěší hlídky, aby strážníci
a policisté prováděli obchůzky, hlídali riziková místa a předcházeli tak páchání trestné činnosti. Není možné veškerou činnost
bezpečnostních složek směřovat pouze
k tzv. vybírání pokut za nesprávné parkování, překročení rychlosti a další méně
závažné přestupky. Svými opatřeními
chceme městské policii i Policii České republiky navrátit kredit ve smyslu opravdu
„Pomáhat a chránit“.

Snížíme kriminalitu
Bezdomovci a narkomani
Díky mapě kriminality se zaměříme na
problémová místa. Na těchto místech
posílíme hlídky městské policie a navrhneme umístění bezpečnostních kamer.
V rámci minireferenda se občané rozhodnou, zda chtějí umístění kamery na
navrženém místě.

Ke skupině narušující veřejný pořádek
patří především bezdomovci a narkomani. Prostřednictvím městské a státní policie je vytlačíme z centra města a obydlených oblastí. Na každé větší městské
části vybudujeme zároveň záchytná

sociální centra mimo obydlené zóny,
kam budou v případě narušení veřejného
pořádku převezeni. V těchto centrech jim
bude nabídnuta základní zdravotní péče
a pomůcky. Pro ty, kteří se chtějí vrátit do
běžného života, zajistíme důstojnou střechu nad hlavou a práci.
Veřejný prodej drog a erotických služeb
Veřejný prodej drog a erotických služeb,
který provozují především nepřizpůsobiví
zahraniční přistěhovalci, vytlačíme z centra Prahy a nepřipustíme, aby se usídlil
v jiné městské části. Podobně jako v jiných
světových městech ponecháme pouze
řádně spravované kabarety a kasina, jež
nevzbuzují veřejné pohoršení a nenabádají
k pouliční kriminalitě.

Žádná azylová centra pro nelegální
imigranty
Hnutí SPD jako jediná strana se zasadí,
aby na území Prahy nebyla vybudována
azylová centra pro nelegální imigranty
a nedopustí vznik „no go zones“! Mnohá
evropská města dopustila na svém území
či na jeho okraji vybudování azylových
center pro nelegální imigranty a nyní
se potýkají s bezpečnostními riziky. To
v Praze nedovolíme!
Více světla, více bezpečí
Vybavíme veřejným osvětlením zóny, které
nejsou osvětleny či jsou nedostatečně
osvětleny – chodníčky a cyklostezky
v parcích, některé podchody, některá
menší náměstí, ulice atd.

Záchytná sociální síť pro naše občany
Metropolitní policie
Vlivem nedostatečné kontroly nabídek půjček a dalších produktů s vysokými úroky
padá stále více našich občanů do dluhové
pasti. Exekutorům je pak umožňováno vybírat násobky dlužných částek. Součástí
našeho programu je ochrana sociálně
slabších občanů, především mladých rodin, důchodců a svobodných matek, proti
takovému počínání a nabídka asistovaného
návratu, bydlení a pracovní příležitosti těm
občanům našeho města, kteří se omylem
ocitli na ulici a nechtějí v takovém způsobu
života dále pokračovat.

Budeme prosazovat vytvoření jednotné
Metropolitní policie, kde ušetříme náklady
a dostaneme více policistů do ulic. Méně
úředníků, více policistů v ulicích. Metropolitní policie by měla dostatečné pravomoci
při zásahu proti pořádku, řešila by celou
správní agendu, zajišťovala by bezpečnost
při kulturních a sportovních akcích.

Priorita č. 2

Doprava
Parkování: Pražan se nesmí cítit v Praze
jako host, ale jako hostitel.
Parkovací karta za max. 500 Kč na rok na
celou Prahu. Chceme zavést jednotný
celopražský parkovací systém s jednou
zónou vyjma centra, umožňující Pražanům
parkovat na celém území Prahy. Parkovací
zóny musí být pro Pražany výsadou, a nikoliv daní. Z vybraných poplatků postavíme
parkovací domy, o jejichž umístění si
rozhodnou obyvatelé v lokálních referendech. Ve snaze snížit dopravní zatížení ve
městě se zasadíme o vybudování parkovišť P+R na konečných stanicích metra,
tramvají a vybraných autobusových linek
s inteligentní navigací pro Mimopražské
na hlavních příjezdových trasách. Parkování musí být pohodlné a logické, ne jako
dnes! Zvýšíme počet parkovacích míst
před úřady, poliklinikami a v nemocnicích
pro osoby se zdravotním postižením.
Umožníme jejich bezplatné parkování před
svými bydlišti a v místě výkonu zaměstnání.

Dostavba metra trasy D a severní části
městského okruhu, zahloubení magistrály pod zem v Holešovičkách
Dosavadní
politické
reprezentace
o potřebné výstavbě metra D z Náměstí
Míru a dostavbě okruhu nadšeně mluví desítky let, ale nic se nestalo. SPD zajistí na magistrátu urychlenou organizaci
výkupu potřebných pozemků a následnou výstavbu. Metro D je důležitou tepnou
pro jižní část Prahy, navíc je důležitou alternativou metra při výpadku Nuselského
mostu. Občané musí mít možnost se
dostat bez auta do práce a centra města. Naopak dokončený okruh vyžene kamiony z města a uleví občanům Prahy 4 a 10 z dnešního dopravního marasmu.
Zahloubení magistrály v Holešovičkách
je logické pokračování tunelu Blanka
a ukončí trápení obyvatel přilehlých domů.
Jízdné MHD – slevy pro
narovnání cen pro turisty

Pražany,

Pražané budou mít nárokovou slevu na
jízdné, aby se jim snížily současné ceny za
MHD. Naopak se cena jízdného zvýší pro
turisty a Mimopražské, aby se pokryly reálné náklady. Pro Mimopražské, kteří využijí
parkoviště P+R, bude lístek na parkování
zároveň celodenní jízdenkou.
Pohodlná MHD
S odborníky zanalyzujeme dopravní propustnost v přepravní špičce a v případě
potřeby zavedeme nové spoje nebo
snížíme časové intervaly mezi stávajícími
spoji. Vybudujeme novou trasu metra D a nové stanice metra s návazností na příměstské linky. Všechny autobusy
a tramvaje vybavíme klimatizací. Zvýšíme
počet nízkopodlažních tramvají. Za podstatné považujeme vylepšení podmínek
zaměstnanců Dopravního podniku, včetně
zvýšení platů řidičů! Pro lidi s těžkým zdravotním postižením rozšíříme tzv. „dopravu
od dveří ke dveřím“, kdy speciální auta s nájezdovými plošinami dopravují tyto osoby,
převážně na vozících, do práce, do školy,
za kulturou, k lékaři apod. Systém bude
plně začleněn do Pražské integrované dopravy a bude jednotný poplatek za jízdu.
Parkovací domy
Na každé městské části uděláme minireferendum o výstavbě a umístění parkovacího domu.
Zavedeme pravidlo, aby každý developer měl povinnost vybudovat dostatek
parkovacích míst pro své kanceláře
a byty a také parkoviště pro zásobování
a návštěvníky. Nové kancelářské prostory
už nesmí ubírat parkovací místa občanům.
Na jednotlivých sídlištích navrhneme ve
spolupráci s jejich občany individuální
parkovací řešení. Každá rodina by měla mít
právo alespoň jedním autem zaparkovat
v dostupné vzdálenosti od domu, nikoli
na trávníku, na chodníku nebo ve vedlejší
čtvrti. V mnoha případech je možné řešit
situaci například patrovým otevřeným
stáním a integrovat je do zeleně.

Snížíme dopravní hluk
Pro ztišení hluku z dopravy v zatížených
ulicích využijeme moderních technologií,
např. tichý asfalt, koleje s protihlukovými
materiály atd. Vrátíme původní středové
pásy asfaltovaných kolejí pro městskou
dopravu a integrovaný záchranný sbor.
Na dostupnosti hasičů a sanitek a policie
nelze ušetřit.
Kamiony do města nepatří
Prosadíme dlouhodobou dopravní koncepci Prahy a objízdných tras. Vznikne v dialogu
s dotčenými městskými částmi a nemůže
podléhat politickým trendům, například
překupům stavebních pozemků za účelem
prodražení stavby. Celý Pražský okruh nenecháme zpoplatnit, aby se Pražané mohli
rychleji a snadněji přepravovat.
Stejná pravidla pro taxi a Uber
Zajistíme stejné podmínky podnikání pro
klasické a sdílené taxislužby.
Rychlovlak z letiště
Podpoříme
napojení
mezinárodního
Letiště Václava Havla na železniční dopravní síť.
Cyklostezky tam, kde dávají smysl
Jsme pro vybudování cyklostezek a podpoříme jejich další rozšíření, ale pouze na
místech, kde to je technicky možné a dává
to smysl. Připravíme plán cyklostezek pro
jednotlivé části Prahy. Občané si je odsouhlasí formou minireferend.
Spojíme lávkou Karlín a Holešovice
Postavíme přes Vltavu lávku pro pěší
a cyklisty, která spojí rychle se rozvíjející
části Karlín a Holešovice.

Priorita č. 3

Zdravotnictví
a sociální politika
Dostupnější
zdravotní
postižené, dospělé i děti

péče

pro

Zavedeme v městských částech 1 až 10
dětskou a zubní pohotovost a non-stop
lékárnu. Současné přeplněné čekárny na
stávajících pěti dětských pohotovostech
jsou nedostatečné. Zubní pohotovosti jsou
dokonce jen dvě. Všechny pohotovosti
musí být bezbariérové.
Dětem občanů Prahy do 15 let s vadou
zraku zajistíme zdarma brýle. Obnovíme
brýle „standard“ i pro důchodce.
Zavedeme finanční podporu lidí se
zdravotním postižením: každému příjemci
příspěvku na péči poskytneme podporu ve
výši až 1000 korun měsíčně. Tento příspěvek
zvýší možnost nákupu nezbytných služeb

v domácí péči.
Zároveň podpoříme
chráněné dílny, které postiženým zajišťují
práci, a to tak, že pracoviště Magistrátu
HMP naváží kooperaci s těmito dílnami
a budou odebírat jejich výrobky, aby
pomohla ke zvýšení zaměstnanosti osob
se zdravotním postižením.
Zřídíme finanční podporu tělesně postiženým ve výši až 1000 korun měsíčně.
Zároveň podpoříme chráněné dílny, které
postiženým zajišťují práci.
Opětovně provedeme studii dostupnosti
nemocnic a pohotovostí, posílíme a řádně odměníme personál nemocnic a pohotovostí.
Obnovíme pohotovostní dojezd lékařů
k dětským pacientům.
Pro zdravotní personál zajistíme městské
byty s podmínkou práce pro Pražany.

Zrekonstruujeme Nemocnici Bulovka,
nedáme Nemocnici Na Františku
Vybudujeme z Nemocnice Na Bulovce
prvotřídní metropolitní nemocnici s moderním vybavením. Nepřipustíme privatizaci Nemocnice Na Františku ani dalších
městských zdravotních center.
Spokojené a důstojné stáří
V Praze je více jak 17 % seniorů a vzhledem
k demografickému vývoji se toto procento
bude zvyšovat. Do roku 2050 se očekává,
že v Praze bude žít téměř 24 % obyvatel
ve věku nad 65 let. Při této zřejmé statistice patří Praha mezi okresy s nejnižším
počtem registrovaných domovů pro seniory
s celkovou kapacitou kolem 2800 míst.

Příspěvek na pohřebné
Rodinám potřebných zajistíme příspěvek
na pohřeb.
Bytová koncepce
Zajistíme výstavbu městských bytů
určených pro zaměstnance v organizacích
magistrátu a městských částí (učitele,
zdravotní sestry, hasiče, policisty atd.).
Seniorům, zdravotně postiženým a matkám samoživitelkám poskytneme formou grantů příplatek na bydlení. 10 %
postavených bytů v Praze bude tzv. upravitelných, aby je mohli využívat i lidé se
zdravotním postižením. Soukromé subjekty budou povinny dodržovat nutných
10 % upravitelných bytů, jinak nedostanou
stavební povolení.

Výstavba dostupných domovů pro seniory
Dostupné bydlení pro mladé a potřebné
Zajistíme výstavbu nových domovů pro
seniory, ať už zřizovaných krajem či městskou částí, nebo soukromých s dotacemi
od státu či městské části.
Ošetřovatelská služba
Jsme si vědomi toho, že domov pro seniory by měl být až tím posledním útočištěm,
proto prosadíme zřízení bytů s ošetřovatelskou službou, navýšíme počet terénních ošetřovatelů, aby senioři mohli zůstat
v pohodlí svého domova.
Denní stacionář
Mnoho seniorů je v péči svých rodinných
příslušníků. Jelikož taková péče je náročná
a vyčerpávající, zřídíme denní stacionáře,
kam pečující rodina bude moci umístit
seniora na několik dnů, a bude si tak moci
odpočinout a nabrat sílu.

Každý rok postavíme na vlastních
pozemcích města 1000 nových bytů,
které rozdáme mladým a potřebným za
přiměřené nájemné. Nájemce budeme
veřejně losovat. Zároveň zrekonstruujeme
a pronajmeme byty v majetku města. Vytvoříme tak tlak na snížení nájemného
v Praze.
Nebytové prostory pro živnostníky
Vytvoříme centrální evidenci nebytových
prostor ve vlastnictví magistrátu a městských částí. Tyto nebytové prostory budou
formou transparentních elektronických
tendrů nabídnuty živnostníkům, lékařům
a umělcům.

Priorita č. 4

Dostupná
veřejná správa
Odbor veřejného referenda na úřadu

Jedna online aplikace pro všechny

Zavedeme odbory veřejného referenda
na úřadech městských částí a magistrátu.
Tyto odbory budou organizovat agendu
minireferend, peticí a anket občanů, které
budou rozhodovat o zásadních rozhodnutích. Lidé rozhodnou, úřad vykoná!

Vytvoříme
jednotnou
zabezpečenou
elektronickou aplikaci pro online podání
žádostí na městských úřadech, s možností
upomínek pro obnovení dokladů či jiných
pro vás důležitých událostí, možností
placení jízdného, správních poplatků atd.,

a to vše z pohodlí vašeho domova. Seniorům
a zdravotně handicapovaným poskytneme
telefonní linku pro dohodnutí osobní
návštěvy odpovědného úředníka doma,
který pomůže formuláře vyplnit a podat.

Pražské teplárenské, Pražských služeb,
Technické správy komunikací, Pražské
energetické a dalších, aby nedocházelo
k opravám chodníků a ulic v krátké době
několikrát po sobě.

Prodloužení úředních hodin do 19.00

Magistrát ve vlastní budově

Upravíme úřední hodiny alespoň v jednom
dnu v týdnu tak, aby zaměstnaní občané
pro vyřízení záležitostí na úřadě nemuseli
čerpat řádnou dovolenou.

Vybereme nové sídlo magistrátu ze
současných nevyužitých budov ve vlastnictví města, aby si magistrát své vlastní
sídlo nemusel pronajímat. Tím ušetříme
další peníze z rozpočtu města.

Výběrová řízení i pro živnostníky
a malé firmy
Zjednodušíme a upravíme parametry
výběrových řízení, aby se do nich mohli
přímo zapojit živnostníci a malé firmy. Tímto zamezíme nahrávání zakázek developerům a velkým společnostem.
Koordinace práce na inženýrských sítích
Zavedeme systém, kterým budeme koordinovat práci servisních organizací jako

Boj proti korupci formou auditů
Budeme tvrdě bojovat proti korupci na
městských úřadech a provedeme audity
hospodaření nejen městských částí, ale
i příspěvkových organizací zřizovaných
magistrátem či městskou částí nebo
společností s majoritním vlastnictvím
magistrátu či obce.

Priorita č. 5

Zelené, zdravé
a čisté město
Praha jako smart city
Smart city je pro nás více komfortním způsobem života, který je popsán
v tomto programu. K tomu patří vše, co
je užitečné, ale nepatří k tomu zbytečné
investice do elektronických služeb,
které nepřinášejí žádaný komfort. Špatnou zkušenost máme například se
solárními barony v síťových službách
nebo Open kartou.
Nepřipustíme
zdražování
energie
umělými přidanými hodnotami, například
dálkovými měřeními domácností, které
bez viditelné úspory zdraží služby. Zavedeme lepší hospodaření s teplem a sjednotíme politiku městem vlastněných energetických společností.
Obnovitelná energie pro Prahu
Podpoříme výstavbu slunečních elektráren na střechách bytových domů, škol

a tělocvičen a budeme prosazovat takovou
politiku, abychom si na takové instalace
sami přispívali namísto „solárních baronů“
na bonitní orné půdě mimo Prahu. V rámci
energetické bezpečnosti prosadíme, aby
byly tyto instalace samostatně použitelné
v případě výpadků sítě.
Prosadíme, aby si mohli občané energii takto doma vyrobenou samostatně
spotřebovat ve své vlastní provozovně
nebo kanceláři na území Prahy.
Vysoká kvalita vody a modernizace sítí
pod kontrolou
Prosadíme, aby se společnost Pražské
vodovody a kanalizace vrátila do majetku
hlavního města Praha. Všechny příjmy od
hl. m. Praha budou investovány do modernizace vodovodů a kanalizací. Zachováme
ceny vodného a stočného na úrovni roku
2018 po celé volební období. Kvalita vody
musí být co nejvyšší.

Společně s odborníky vytvoříme plán
výstavby zadržovacích nádrží dešťové vody
v parcích. Tuto vodu namísto odvádění do
kanalizace využijeme pro zalévání městské
zeleně, fontány, jezírka atd.

tíme užívání městských parků bezdomovci
jako místa konzumace alkoholu nebo jako
toalety a k pobytu neregistrovaných psů.
K tomu využijeme pořádkovou službu se
stálým dohledem. Nedovolíme výstavbu
domů a jiných objektů v parcích a na zvláště
chráněných územích.

Komunální odpad

Předzahrádky

Poslanecká sněmovna schválila zákaz
skládkování od roku 2024. Připravíme
plán na likvidaci komunálního odpadu za
použití nejmodernějších technologií, např.
plazmových reaktorů, které přeměňují odpad na syntetický plyn, který se po
pročištění spaluje, čímž vytváří elektrickou energii jako hlavní produkt a teplo
jako vedlejší produkt. SPD bude i nadále
prosazovat třídění odpadu a zajistí kontejnery do všech částí města a jejich častější
vyvážení. Zajistíme úklid v okolí popelnic.
Budeme prosazovat zajištění odvozu odpadu výhradně Pražskými službami, a.s.,
jakožto společností vlastněnou hl. m. Praha. Odvoz odpadu nesmí být byznysem,
ale fungující veřejnou službou.

Bez zbytečných průtahů povolíme občanům
péči o předzahrádku před jejich domem.

Využijeme dešťovou vodu

Veřejná zeleň
Zajistíme pravidelné sekání trávy a starost
o veřejnou zeleň jako samozřejmou věc.
Starost o veřejnou zeleň musí být prioritou. Zavedeme online aplikace pro podněty občanů.
Zajistíme, aby péči a údržbu o městskou
zeleň zajišťovali občané odsouzení k veřejně prospěšným pracím pod dohledem profesionálů v oboru zahradnictví. Nepřipus-

Více veřejných WC
Postavíme více veřejných záchodů v centru města, na frekventovaných náměstích
a v parcích, které budou vhodné i pro osoby se zdravotním postižením.
Maximální podpora pejskařů
Velké množství Pražanů věnuje svůj volný čas psům. Pro ně budeme podporovat výstavbu psích hřišť a instalaci dalších
košů umožňujících pejskařům úklid exkrementů. K úklidu po nepořádných pejskařích využijeme osoby odsouzené
k veřejně prospěšným pracím.
Chodníky bez výmolů
Rovné a opravené chodníky považujeme
za samozřejmost. Je to základní povinnost
samosprávy vůči občanům. Podstatně více
podpoříme bezbariérové úpravy městské
infrastruktury, které zajistí bezpečný pohyb pro maminky s kočárky, seniory a osoby se zdravotním postižením.

Priorita č. 6

Školství,
tělovýchova
a kultura
Kvalitní vzdělávání díky spravedlivému
odměnění učitelů a školského personálu

spádovosti budeme upravovat kapacitu
škol a jejich vzdělávací nabídku.

V rozpočtu magistrátu najdeme potřebné
finance pro navýšení platů pedagogického
a nepedagogického personálu na školách
a ve školkách na úroveň 130 % průměrné
měsíční mzdy.

Financování školních pomůcek

Dostatek kapacit ve školkách a školách
Praha je zřizovatelem škol a musí zajistit
dostatečnou kapacitu a nabídku v oblasti předškolní péče a výchovy, základního
a středního školství. Na základě analýzy
demografického vývoje a dopravní

Zajistíme pro žáky I. stupně centrální nákup
školních pomůcek, které ulehčí peněženkám potřebných.
Zajistíme koncepční podporu vybavení
škol a centrální nákupy ICT technologií,
tak aby žáci na druhém stupni měli
k dispozici tablety a možnost rozšířené
výuku v multimediálních učebnách.
Podpoříme technické a přírodovědné
vzdělávání a přípravu žáků na profese
s vysokou odborností.

Úhrada nákladů do sportovních oddílů
cíleně pro děti
Aby si každý rodič mohl dovolit dát své
dítě na sport, uhradíme adresně každému
dítěti 50 % příspěvků. Podmínkou pro
získání příspěvku bude předložení proplaceného sportovního kurzu nebo příspěvku
jimi vybrané sportovní organizaci.
Politika do škol nepatří
SPD má za to, že hodnotová výchova je
a má být především záležitostí rodiny,
a odmítá politizaci školství. SPD prosazuje,
aby jakékoliv politické agitace na školách
byly zakázány.
SPD podporuje výklad zákona, že škola má mít prostřednictvím školního řádu
možnost regulovat oblékání žáků, a to
včetně otázek slušnosti oblečení či zamezení demonstrativní propagace islamismu nebo jakéhokoli jiného náboženského extremismu.
SPD je proti propagaci ideologie multikulturalismu, masové imigrace a otevřených
hranic na školách a odmítá spolupráci škol
s politickými neziskovými organizacemi,
které takovéto myšlenky mezi mladými
lidmi propagují.
Zavedení civilní obrany a kurzů první pomoci
Zasadíme se o navrácení kurzů civilní
obrany a první pomoci do základních škol.

Naše děti by měly vědět, jak se chovat
v případě ohrožení zbraněmi hromadného ničení, chemickými a biologickými
zbraněmi, měly by se seznámit s obsahem
evakuačního balíčku, naučit se pohybu
v terénu a základům první pomoci.
Zavedeme školní preventivní zubní prohlídky pro děti zdarma
Ulevíme peněženkám rodičů a zajistíme
základní zubní péči.
Péče o památky
Zajistíme, že Magistrát hl. m. Prahy a jednotlivé městské části se budou starat
výlučně o památky, které jsou ve vlastnictví města. Opravíme po více než 10 letech Průmyslový palác a zrevitalizujeme
celý areál Výstaviště ve stylu lunaparku
vídeňského Prateru s možností celoroční
návštěvy. Zajistíme kompletní revitalizaci
Karlova náměstí s občanskou vybaveností
a podzemními garážemi. Budeme udržovat Karlův most v perfektním stavu.
Podpora turismu
Zajistíme jednotnou turistickou kartu, která
sjednotí vstupy do pražských památek.
Pro pražské školáky zajistíme 100% slevu.

A kde na to
vezmeme?
Nemáme v úmyslu krátit jedny prostředky,
abychom měli na jiné.

Audit a konsolidace výše plateb společnostem za správu bytových a nebytových objektů.

Praha je žádaným městem pro turismus,
obchod i podnikání. Není tedy pravda,
že by v Praze peníze nebyly. Je jich dost
všude kolem, jenom nejsou dostupné pro
naše občany. Budeme prosazovat takovou politiku, aby nadnárodní společnosti,
banky, pojišťovny, ale i síťové společnosti energetické, telekomunikační a další od
našich občanů méně vybíraly a více městu přinášely. Chceme otočit současný systém, kdy občan platí vysoké poplatky do
zahraničí za to, že žije ve svém vlastním
městě. Za zahraniční společnosti považujeme i takové firmy českých podnikatelů,
které vyvádějí prostředky do daňových rájů
a nedaní ve vlastní zemi a vlastním městě.

Centralizace nákupu IT služeb, dodávek PC
techniky a minimalizace outsourcingu.

Snížení běžných a provozních výdajů magistrátu o 20 %.
Zvýšení výnosů městských firem a použití
zisku na financování sociálních programů.

www.spd.cz

Snížení odměn členů dozorčích rad městských firem a zrušení politických pašalíků.
Zrušení finančních příspěvků politickým
neziskovkám.
Zavedeme hospodárné nakládání s pozemky ve vlastnictví města. Optimální změny
územního plánu navrhneme tak, aby město
prodávalo soukromým developerům pouze stavební pozemky za tržní ceny. Ne aby
se prodávaly nestavební pozemky jako doposud a posléze si developer zajistil změnu
územního plánu pro svůj zisk.

